
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  lledorot@pmo.gov.i: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס 5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גבעתי
  :  שם פרטי 

  יעקב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  גרינברג        :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                       

grimberg                       

  :נעוריםשם 
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

  יעקב                                                          

   בלועזית

                             
yakov                   

:                     מין

 ז    
   :לידה תאריך

08/11/1935 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
      בקאו                                                        

   בלועזית
                     bacow                                      

   :ארץ לידה
 רומניה

  גרינברג קרול   :של האב שם פרטי
  

  סוניה ברמן  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  בקאו רומניה                 

   בלועזית
                 bacow                         

  :ארץ המגורים
romania 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 כיתות 5

   :המלחמהמקצוע לפני 
    תלמיד                             

  :  או בתנועה חבר בארגון
  השומר הצעיר

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                          בקאו רומניה                                                                                      

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                   אבא שלי היה במחנה עבודה    ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                          :              מקום  השחרור
 בקאו רומניה

  :  תאריך השחרור
1945 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 איטליה ומשם לישראל, אוסטריה בעיר וולף

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  נשארתי בבקאו



 

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  שם אוניית פרות ללא

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

  .לאבי היה מפעל ליצור קפה ותבלינים, בנוסף.הייתה לנו חנות מכולת מזה התפרנסה משפחתי, בבית פרטי גרנו בבקאו

מא שלי ניהלה את יא .במהלך המלחמה 13קרא ווילי ניפטר ממחלה זיהומית בגיל לאח האמצעי שנ.היינו שלושה אחים

אחי . יה למכור והיא התפרנסה מעבודות שונותלאחר תקופה מסוימת אסרו על. המכולת בזמן שאבי נילקח לעבודות כפייה

בשלב זה . כאשר הגרמנים נכנסו לרומניה וחייבו אותנו לענוד טלאי צהוב. הגדול למד בתיכון עד שהגויים אסרו עלינו ללמוד

וב ולא רק שהסתובבתי עם טלאי צה, לא זכורים לי חברים, בבית ספר ויסטריצה' אני למדתי עד כיתה ה.הופסקו הלימודים שלנו

  .1948פגשתי את חבריי לפסל הלימודים עד שעליתי ארצה בשנת 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/תהתנגדו/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  

משפחת בריל למחנה -לקחו את קרובי משפחתי.לא למדתי ולא יכולנו להתפרנס. בזמן המלחמה שללו לנו את זכויות האזרח
  .עבודה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

אבא שלי  .בריל בזמן שהצבא האדום שיחרר את רומניה' בסיום המלחמה אבא שלי חזר ממחנה עבודות כפייה יחד עם מש
אוסטריה , שהינו בהונגריה .שנות מסע ונדודים באירופה 3אז החלו  .י"החליט לעלות לאשאר ברומניה ויהחליט שאין מה לה

  .הגענו ארצה בעלייה בלתי חוקית 48בכל מדינה היינו כשנה ורק באוגוסט . ואיטליה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'ורות המשך וכוד/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

ואז פגשנו . חודשים' סטנטון בעיר התחתית מס' לבסוף מצאנו בית בחיפה ברח. תחילה גרנו בטירת הכרמל במגורים זמניים
. ס ויצמן"שם למדתי בבי .הימשפחה שהכרנו בזמן העלייה ובהמלצתם עברנו לבית של הסוכנות בגבעת אושיסקין נהרי

השתחררתי מהטכני של חיל  .התגייסתי לצבא שירתתי בגבעתי ובחיל האוויר. כשליח בדואר של אז13התחלתי לעבוד בגיל 
בשנת . שנות לימוד 12תוך כדי השלמתי . תי לסגן מנהל סניףייר והמשכתי לעבוד בדואר במרכזיה בנהרייה עד שהתמנוהאו
  .פרשתי מהדואר ופתחתי סוכנות ביטוח 78

  

ורד עוסקת , שמוליק עוסק באופטומטריה. ורד וענבר,שמוליק: ילדים 3נולדו לנו . תחתנתי עם זהבה שוחט מנהרייהה 61בשנת 
נכדים ומשפחה גדולה  8יש לי  .וענבר גם היא אופטומטריסטית, בביטוח יחד עם חתני אריה שממשיכים לעבוד בביטוח

שרדות יהה, הוא לא לשכוח את התקופה הקשה בזמן המלחמההמסר שברצוני להעביר לדורות הבאים  .לתפארת ומאושרת

אבי היה ציוני מאוד  .נו הצעירות והמאמץ לפתח את המדינה והסבל הרב שהיה בזמן קום המדינהיהקשה שעברנו בכל שנות
  .צ"הוא הגיע להיות מנהל עבודה במע. ורצה לעבוד רק בסלילת כבישים ובניין הארץ

  

  2014פברואר , נהרייה, אריאל פרידמן: ראיון

 


