"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים.בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
את השאלון המלא נא לשלוח לדוא"לinfovatikim@pmo.gov.il :

פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית *8840

נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.
יש לשלוח את הנספח בדואר :ת.ד 10437 .פתח תקווה  49003או בפקס02-5605034 :
ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא"ל בצמוד לשאלון.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי:
ראובן

שם משפחה:
גלעד

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה

שם משפחה איתו נולדתי:
חויס
שם פרטי איתו נולדתי:
ראובן
עיר לידה:
יאשי
שם פרטי ושם משפחה של האב:
הירש)צבי( חויס
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה:
יאשי
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:
)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

בלועזית

chavis
בלועזית

שנתלידה:

reuven

מין:
זכר

בלועזית Iasi

1939
ארץ לידה:רומניה

שם פרטי ושם נעורים של האם:
חיה
בלועזית
ארץ המגורים:
Iasi
רומניה
חבר בארגון או בתנועה:
מקצוע לפני המלחמה:
)תלמיד ,סנדלר ,מורה(

)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(

מקומות מגורים בתקופת המלחמה:
)שם העיר או האזור ושם הארץ(יאשי ,פודולאי

במידה והיית בגטו ,ציין את שמו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו

בלועזית

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:פודולאי
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

תאריך השחרור1944 :
ציין מקום אליו חזרתלאחר השחרור

)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה ,גרמניה ואיטליה(

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

שנת עליה :במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה
1951
טרנסילבניה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך;במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(:
שמי ראובן גלעד ,נולדתי בשם ראובן חויס ,בשנת  1939בעיר יאשי שברומניה .אני הוריי ואחי ואחותי הגדולים התגוררנו בעיר
יאשי .ההורים עבדו והאחים היו בבית ספר ,אני הייתי עדיין ילד קטן ואיני זוכר הרבה מהתקופה שלפני המלחמה.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות
בבריחה או בהתנגדות,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:
כאשר הגרמנים פלשו לרומניה הם החלו להפציץ את כל רומניה ,והרומנים התנפלו על כל היהודים ואמרו לנו להסתלק מהר,
כדי שהגרמנים לא יהרגו אותנו .לקחו את אבא שלי למחנה עבודה ,לא ידענו לאן בדיוק ועד היום הזה אנו לא יודעים היכן היה
ומה עלה בגורלו.
אני ושאר המשפחה ברחנו לכפר קטן בשם פודולאי ,שם התגוררה סבתי ,הגרמנים לא הגיעו לכפרים הקטנים והעדיפו
להשתלט על הערים הגדולות ,ולכן אנחנו חיינו בתקופת המלחמה יחסית בבטחה בכפר פודולאי.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה(:
כאשר הסתיימה המלחמה חזרנו חזרה ליאשי ,הבית שלנו היה הרוס וכל העיר הייתה חורבן .פנינו לסוכנות האמריקאית
שעזרה לפליטי המלחמה .אמא שלי הלכה לעבוד במשק בית והייתה גרה אצל המשפחה שאצלה היא הועסקה ,אותי את אחי
ואת אחותי פיזרו למוסדות שונים לפי הגילאים שלנו .לאחר תקופה קצרה אחי ואחותי עלו ב  1948ארצה בעזרת ספינת
מעפילים ששטה באופן לא חוקי ארצה ,הם לא ידעו אחד על השני ,ובמפתיע נתקלו זה בזו על הספינה.
הספינה שלהם נעצרה בקפריסין ,הם היו עצורים כמה זמן בקפריסין ולאחר מכן הצליחו לעלות ארצה .אחי היה בגיל גיוס
ואחותי הייתה בעליית הנוער ,ולקחו אותה לקיבוץ בית זרע .אני הייתי עדיין ילד ומהמוסד נתנו אותי למשפחה אומנת במקום
שנקרא טרגובמורש-הרד .משפחה הונגרית אימצה אותי ,זו הייתה משפחה של דתיים ,הייתי הולך לבית ספר דתי ברומניה.
מדי פעם הייתי מתראה עם אמא שלי ,לא לעיתים קרובות ממש .עד שלאחר תקופה של כ  6שנים ב 1951אמא שלי הצליחה
לסדר מסמכים לעלייה לארץ ישראל .אני אמא שלי וסבתא שלי עלינו ארצה באנייה "טרנסילבניה".

נא ספר/י על חייך בארץ
)תחושותיך בעת עלייתך ארצה ,פעילותך הציבורית או התרבותית ,המשפחה שהקמת ,המסר שברצונך להעביר
לדורות הבאים(:
בארץ היינו גרים במעברה בשם מחנה דוד ,משנת  1951עד  1960היינו חיים שם .המצב שלנו בארץ היה קשה ,אחותי לקחה
אותי אליה לקיבוץ ועבדתי ולמדתי שם .לאחר מכן עברתי לקיבוץ אושה ,של עליית הנוער ושם למדתי בבית ספר תיכון ,לאחר
סיום בית הספר בשנת  1957חזרתי למעברה והתגייסתי לצבא .התגייסתי לגולני ,והייתי גם קשר .לאחר שנתיים וחצי של
שירות השתחררתי.
במסגרת שירות המילואים שלי לחמתי במלחמת ששת הימים ,יום הכיפורים ומלחמת לבנון הראשונה .אחרי הצבא חיפשתי
עבודה ,עד שהגעתי למשרד התקשורת ,ושם קיבלו אותי לעבודה בגלל הניסיון שלי עם תקשורת מהצבא .הייתי מטפס על

בתים עם כבלים וחוטי נחושת ומטפל בתקלות .לאחר מכן החברה החליפה את שמה ל"בזק" ,עברתי השתלמויות רבות
וקורסים שונים ,והפכתי לטכנאי בבזק .שם עבדתי משנת  1960עד שנת  1995ולאחר מכן יצאתי לפנסיה מוקדמת.
בשנת  1964הכרתי בחורה בשם יהודית ,שלימים הפכה לאשתי ,נולדנו לנו  3בנות וכיום יש לי  8נכדים ,ועוד נכד בדרך.
כאשר רק התחתנו היינו גרים בקריית חיים ,ב 78עברנו לעכו וב 97עברנו לכרמיאל בה אנו מתגוררים עד היום.

ראיון :מאיה איבנצקי ,כרמיאל ,מאי 2014

