
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               
  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       

  

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

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  גלבר  :שם משפחה

  
  פייביש :שם פרטי

  ובתקופתה השואהפרטים אישיים לפני                                   

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

        גלבר :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Gelber בלועזית
                                              

   :ם נעוריםש

 Faibish בלועזית                                                     פייביש   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  1.3.1926 :לידה תאריך

  אלייןמיכ  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Mihaileni בלועזית
                                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  נדרי גלבר'צ :שם פרטי ושם נעורים של האם  בריש :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  : חמהלפני המל תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  בוטושן ברומניה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

        בוטושן:   מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

כאליין מי ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  ובוקרשט

  
  

 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1946 :עליה שנת  זגרב ביוגוסלביה :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  ההגנה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  וןנא לכתוב בגוף ראש                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

גרנו במיכאליין . שלושה אחים נפטרו, היינו עשרה ילדים. אבי ניהל מסעדה. היינו משפחה מסורתית ושומרת כשרות

  . שברומניה
עברנו לגור בעיירה . ופשט את הרגל –נתן לבעלה נדוניה , כשהתחתנה. הייתה הבת האהובה על אבי, אחותי הבכורה, נתי

ידוע בזכות היין והמטעמים והיה , אבי הצליח מאוד. לאחר זמן מה חזרנו למיכאליין .שם אבי פתח מסעדה והשתלם ביין, אחרת

  .אז התחילה סכנה ואחיי ברחו לרוסיה. במסעדתו

  

  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/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/דנראטביו
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

התייצבנו בשעה . יר תוך שעתייםוכל תושבי מיכאליין הצטוו לצאת למרכז הע, נשמעו תיפופים חזקים בעיירה 1941ביוני 
עברנו דרך כפר . נדרמים'יצאנו בשיירה בליווי הז. מת בביתו –מי שלא יכל לצאת . עם כל מה שיכולנו לקחת איתנו 11:00

אך , אבי הוציא שטר כסף והתחיל לנופף בו. וצעקתי לאבי שאני צמא, היה חם מאוד. וכל התושבים התאספו ובהו בנו, רומני

היינו אמורים  ".הייתי עושה שתשתה אותי, אם הייתי יכול: "אבי הסתובב אליי ואמר משפט שלא אשכח. ניגש אלינואף אחד לא 
לאחר זמן מה הוריי שכרו . שלקחה אותנו לקרובת משפחה בבוטושן, אבי שכר מונית. אך לא היה שם מקום, שן'ללון בבוטוצ

עד , בהתחלה עבדתי בבית מלאכה של נוצרים. ולכן אני הלכתי לעבוד, אבי לא הצליח למצוא עבודה. חדר בו גרתי איתם
ואמי פחדה שאחלה , הייתי רזה כמו מקל. ניצלו אותי כמה שאפשר. זריחה עד שקיעהאחר כך עבדתי במסגריה מ. שפוטרתי
ונשארו רק , אז כבר נגמר כל האוכל. ונתנו לנו להיכנס לשוק רק בעשר בבוקר, אני זוכר שהסתובבנו עם טלאי צהוב .בשחפת

שניי אחיי . אז אכלנו רק את הקרום, להלחם היה עשוי ממשהו דמוי טיח ולא היה אכי. היה לנו פנקס נקודות ללחם. שאריות

  .נפטרו, שברחו לרוסיה

  

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

באותו זמן , שכה שלושה חודשיםההכשרה נמ". הפועל המזרחי"סידרה שאצא להכשרה חקלאית דרך , אחותי שגרה בבוקרשט
שם היינו אמורים לעלות . ושם לראשונה קיבלתי כיכר לחם שלמה לעצמי, נסענו ברכבת לגבול יוגוסלביה. אכלנו רק שעועית

עלינו , הסדרנים, אנחנו. מונה לסדרן באוניה, כל מי שהרים יד. ואני בלי לחשוב הרמתי יד, ר"שאלו מי חבר בבית. לאוניה

אך תושבי . כדי שצוות אחר יעלה אותו לאוניה, הצטווינו להשאיר את רכושינו על הרציף. נוסעים 3600אחרינו עלו ו, ראשונים
  .חולצת חקי וסנדלים, אני הייתי לבוש במכנס קצר. נשארנו על האוניה רק עם הבגדים שעלינווכך , המקום לקחו הכול

אנשים עשו את צרכיהם . מי שהיה בתאים העליונים לא יכל לרדת, הבאופן כז. התאים באוניה היו מסודרים כמו כוורת צפופה
גילו , כשהתקרבנו לארץ. ונאלצנו לשרוף דרגשי עץ, באמצע ההפלגה נגמר הדלק. והיה סירחון ולכלוך נוראי, בתאים העליונים
וקשרו אותנו לאוניות , הובילו אותנו לנמל חיפה .שתי משחתות בריטיות נצמדו לאוניה שלנו וקשרו אותה. אותנו הבריטים

  .הסוכנות היהודית דאגה לנו לאוכל. שגם נתפסו על ידי הבריטים" חנה סנש"ו" עצמאות"

   

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

אך לא היה לי , כששוחררתי משם הביאו בשבילנו אוטובוסים. שם שלושה חודשים שהיתי. אחרי שבוע העבירו אותנו לעתלית

עד שמצאתי , שם חיפשתי את ביתה של אחותי במשך שעתיים. אחד הנהגים הסכים לקחת אותי לחיפה. כסף לשלם לנהגים
. בעברית" ?מי שם"ה אחותי שאל. ואז שמעתי את קול אחותי אחרי שתים עשרה שנה שלא שמעתי אותו, דפקתי בדלת. אותו

והיא " פייביש"אמרתי ". ?מי"היא שאלה ". אני"לא ידעתי עברית אבל מטון דבריה הבנתי שזה מה שהיא שואלת ועניתי לה 
, ששימש מקום מפגש של העלייה הרומנית" פינתי"היה בחיפה בית קפה שנקרא . המפגש היה מרגש מאוד. פתחה את הדלת

חסכנו כסף . עבדתי שישה ימים בשבוע. סכום שנחשב לטוב מאוד, הרווחתי לירה וחצי ביום. שם סידרו לי עבודה במסגרייה
  .ר עם מטבחון ושירותים ומקלחת"מ 16, קנינו דירת חדר. על מנת שההורים יוכלו לעלות ארצה, לקנות בית

. ר הקרב על לטרוןבמשך חצי שנה שכבתי פצוע לאח. בגלל הבלגן הייתי שנה בצבא, במלחמת העצמאות התנדבתי לצבא
. למרות שהיה קור אימים, שם ישנו על מיטות בלי מזרן ועם שמיכה אחת. נשלחתי לקורס בעין גב, לאחר שהתנדבתי לצבא

אחרי כמה ימים . גבפ היה מיכאל שינדלר מעין "המ. 13שהיום נקרא גדוד  ,גולני' היינו הפלוגה המסייעת הראשונה של גדוד ב

בסיום הקורס נשלחנו לחבל באוטובוס של ערבים שנסע מטבריה . הייתי בצוות מרגמות. ה נוספתנים ושמיכהביאו לנו מזר
אספו  .ל"נשלחתי לקורס תותחנים ראשון בצה, לאחר מכן. בוקר ביצענו את המשימהוב, באורוות, ישנו במושב מצפה. לנצרת



 

במאי  13-ב. מ"מ 20סוואזה בקוטר - היספנו ל שנקראו"התותחים הראשונים של צה 12עבדנו עם . אנשים שהיו מרגמים 100
בן גוריון הבין שאנו . הגיע דוד בן גוריון לדבר איתנו ואנחנו רק רצינו לצאת כבר לחופש לאחר חצי שנה שלא היינו בבית 48

  .ושלח אותנו ללילה אחד בבית ,חסרי מנוחה
הכניסו אותנו לתוך משאית , כשפינו אותנו. המתיםושמו אותי בין , נפצעתי בקרב פציעה קשה. פ שלנו בלטרון"לסקוב היה המ

שם טיפל בי פרופסור , נשלחתי לריפוי בחדרה. פרופסור שיבא טיפל בי במשאית וחבש אותי. ששימשה כמשאית של רפת
  .אשכנזי שהיה מפורסם ברומניה

מתי קבע כרב סמל עד שנת חת. אחרי הפציעה חזרתי לצריפין על קביים לסיים את שירותי ושימשתי כמחסנאי וכפקיד טכני
 1951,מפקד הבסיס שלח אותי לקורס קצינים בשנת . ואז עברתי לחיל חימוש ושירתתי במחסני נשק ותחמושת בחיפה, 1951

. התחתנו אחרי חצי שנה. ושם פגשתי את אישתי שהייתה הפקידה שלי, שירתתי כקצין ייעול. וחזרתי ליחידה בתור סגן משנה

  .1962שנת בצבא שירתתי בקבע עד 
  
  
  

  רית סלענו :ראיון
  2009ספטמבר . חיפה

  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


