
 

  "ְ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
  גלזר :שם משפחה

  
  יחיאל:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                  

glazer             

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתה פרטי לפני שם
                                                            

 yechiel בלועזית
                                               

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
6/1/1934 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
               

Oradea/transilvanya                                            

  :ארץ לידה
 הונגריה

  יונה :של האב שם פרטי
  

  עליזה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                   בודפסט:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
 budapest בלועזית

                                          
  הונגריה:ארץ המגורים

 
  בית ספר עממי: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    הונגריה - בודפסט):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                                                

 טשגטו בודפ      ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                            טשגטו בודפ:            מקום  השחרור
 

  1/1945:  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  טשבודפ



 

  1948:עליה שנת   המבורג, מרסיי, אוסטריה:בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  אקסודוס

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

בן שלישי במשפחה . טרנסילבניה באזור שהיה שייך להונגריהבאורדאה במחוז  6/1/1934נולדתי בתאריך . שמי יחיאל גלזר

העיר שבה התגוררנו .טשמאוחר יותר הצטרפה בת למשפחה שנולדה כבר בבודפ. לאימי קראו עליזה ולאבי יונה. חמה ואוהבת

  . למדתי בבית ספר מעורב בעיר עד גיל שבע. תה מעורבת וגרו בה יהודים נוצרים ומוסלמיםיהי

  

מעט לפני שהגיעו , 1940בשנת . בין האנשים בעיר היה טוב ולא הורגשה אנטישמיות או אלימות כלפי יהודיםסך הכול הקשר ב

  . המשפחה המורחבת ובהם דודיי ודודותיי נותרו לגור באורדאה .טשברחה משפחתי לבודפ, הגרמנים לעיר

  

  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/ביודנראט
   ):ועצותמה למרכז ברית האווקואצי/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

  . ט המשיכו להתנהל בצל החשש הכבד מהמלחמה ומהתקדמות הגרמנים וכיבוש השטחים על ידםשהחיים בבודפ

התחילה מסכת התעללות והרג ביהודים הן על ידי . ט נכבשהשובודפ יותר מכל קרה הדבר שיגורנו ממנו 1944במרץ , ואכן

שהרגשנו  הדלות וחידלון החיים, אין מילים לתאר את העליבות. עבירו את כולנו לגטוה. הגרמנים והן על ידי ההונגרים עצמם

רור לכולם לאן מובילות היה ב. ם התחילו לפנות יהודים ברכבותבשלב מסוי. ומוות שלטו בכל פינה מחלות, רעב. בכל רגע נתון

  .דהלהשמ - ואכן הרכבות הובילו אל התחנה האחרונה  לדאבוננו לא טעינו. הרכבות

  

החלו פרסומים בגטו על העברה . ישירות לתאי הגזים –יעדם של רוב הרכבות היה למחנות ההשמדה ברגן בלזן ואושוויץ 

  . למזלי הרב אבי קיבל עבודה בשירות הצבא ההונגרי וכך הוא ניצל מפגיעה. למחנות עבודה והיהודים הועלו בכוח על הרכבות

אישור להביא אותנו למקום  בפעם הראשונה אבי ביקש וקיבל. פעם אחר פעם בדרך נס ניצלנו אני ואחי מהעלייה לרכבת

בפעמים הנוספות שהביאו אותנו . מסתבר כי בזמן שהיינו שם הועלו רבים מיהודי הגטו על הרכבות בדרך למותם .עבודתו

  . לרכבת פשוט לא היה מקום וכך ניצלנו

  

אבי לא , לרוע מזלנו .נשימה שנושמים נדמית כנשימה האחרונהוכל , קשה לתאר את החיים כאשר המוות אורב בכל פינה

קרה  1945בינואר  .בנוסף לכל הסבל והצרות נותרנו ללא אבא, וכך. הוא נהרג בפעילות במסגרת הצבא ההונגרי. האריך ימים

הפצצות בלתי  מובן שהדבר היה מלווה בימים ארוכים של. והצבא האדום הרוסי כבש את העיר, סוף סוף הדבר שלו ייחלנו

בנוסף לכל צרותינו היינו נתונים בסכנת מוות מתמדת בגלל . מיותר לציין כי ההפצצות לא פסחו גם על הגטו היהודי. פוסקות

  .לא מעט אנשים ששרדו את הרעב והמחלות קיפחו את חייהם דווקא בהפצצה .ההפצצות הרוסיות

  

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

  

החלה פעילות של אנשי סוכנות ואנשי ההגנה מארץ ישראל על . עם שחרור העיר חזרנו לדירה בה התגוררנו לפני המלחמה

ברחנו אני אמי ואחי לאוסטריה שהייתה אז , בתיאום עם אנשי הסוכנות, 1946בשנת  .לארץ מנת לעזור לשרידי השואה לעלות

הספינה הייתה אמורה להגיע לאחר  . הגענו למרסיי ושם עלינו על ספינה שנקראה אקסודוס 1948בשנת  .בשליטת בריטניה

ין כי העלייה הייתה בלתי לגאלית באותם מיותר לצי. מספר ימים לחיפה ושם היינו אמורים להגיע אל המנוחה והנחלה בארץ

  .נוסעים לכל היותר 450יה כך שתוכל להכיל הספינה הייתה בנו .ימים



 

  

  .אך כל מחשבותינו היו נתונות לרגע שבו נגיע כבר לארץ, הדוחק והצפיפות שלטו בכל פינה. איש על הספינה 4500אנחנו היינו 

ברגע שהתקרבנו לחוף בחיפה . אך תלאותינו לא תמו. בנו רק ילך וישתפראמרנו לעצמנו שלעומת כל מה שעברנו עד עכשיו מצ

  וכך התחלנו לשוט , עליה בעודםטו את הספינה חזרה לים הם ה. פינה ומנעו את הירידה לחוףהשתלטו חיילים בריטים על הס

  

  .עדות פנינוחודשים שוטטנו בים התיכון בספינה כשאף אחד לא יודע לאן מו 3. ללא מטרה במרחבי הים התיכון

העבירו אותנו להמבורג והכניסו אותנו למחנה של  .הבריטים שמרו עלינו ללא הפוגה עד שלבסוף הורידו אותנו בחוף בגרמניה

במאי , לאחר חצי שנה .שוב צפו ועלו כל הרגשות והתחושות הקשות מימי הגטו. חיל הים הגרמני שהיה כעת בשליטה בריטית

. עלינו על ספינה יוונית קטנה ולאחר מספר ימים הגענו לחיפה .ואישרו לנו לעלות ולהיכנס לארץ סרטיפיקאטיםקיבלנו , 1948

עם ההגעה לארץ שוכנה  .דרכנו על אדמת הארץ בדיוק שבועיים לפני ההכרזה על הקמת המדינה. הרגשנו שהחלום מתגשם

  . ימת קיבלנו דירת חדר בשכונת התקווה בתל אביבולאחר תקופה מסו, ולים ברעננהמשפחתי בבית ע

  

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

  

והתחלתי , עם השחרור למדתי נגרות. ל ובחטיבת גבעתי"שירות מלא בחטיבת הנח שירתי. ל"התגייסתי לצה 1953בשנת 

דודי ודודותיי שנשארו לפני המלחמה בעיר  .נכון להיום נשארתי בודד מכל משפחתי .לעבוד במקצוע זה עד היציאה לגמלאות

עקב מחלת אימי והטיפול , לדאבוני .הגם אימי כבר הלכה לעולמ. אחיי שהגיעו איתי לארץ נפטרו זה מכבר .הולדתי נרצחו כולם

נחמתי היחידה היא האחיינים והאחייניות שלי איתם אני  .הממושך שטיפלתי בה לא זכיתי להקים משפחה משלי ונותרתי בודד

  .שומר על קשר הדוק

  

  

  2014מאי , חולון, יעקב ישראלי: ראיון
  

 


