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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  גליל 

  :שם פרטי

  עמיר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  

  שפירא

 בלועזית
  

shapira 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  
  זיגמונד

  בלועזית

  
Zigmond 

:                     מין

  
  ז

  :לידהשנת

  
1927 

  :  עיר לידה
  וורשה

  בלועזית
Varsha 

  :ארץ לידה
 פולין

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  דוד שפירא

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 צייטלין סוניה
  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  וורשה

  בלועזית

Varsha 
  :המגוריםארץ 

 פולין
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 יסודי
  :המלחמהמקצוע לפני 

  תלמיד

  :או בתנועה חבר בארגון

  גדודי נוער ההגנה

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 וורשה
  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  KOMIמחנה עבודה 

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 



 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )ואיטליה

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  :עליה שנת  מתיציין ממתי עד , במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1942 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  
. אמי עבדה בבית חולים יהודי בתפקיד שנחשב לבכיר יותר מאחות. הייתי בן יחיד להוריי. 1927נולדתי בוורשה שבפולין בשנת 

בכתה ג התחלתי להרגיש התנכלות מילדי הכיתה על . למדתי בבית ספר רגיל והתגוררו בדירה שאמי קיבלה בבית החולים  

בית הספר החדש היה רחוק מביתי וגם יקר . ר אותי לבית הספר היהודי ציונירקע היותי יהודי ובשל כך אמי החליטה להעבי

  . השני של העיר לבד עד לבית הספרהייתי יוצא כל בוקר ונוסע לצד . יותר משמעותית

  

הוא שירת . על ארץ ישראל והחדיר בנו ציונותנו ציוני מאוד וכל הזמן דיבר אתנהל בית הספר שהיה גם המורה לספורט היה מ

שלפני  גרמניהוא סיפר שהוא הרג חייל . גרמניהוסיפר לנו על מקרה שקרה לו במהלך המלחמה נגד  רוסים לכן בצבא הקוד

אמי נפטרה   .מקרה זה השאיר רושם עמוק על המנהל וגם עלינו הילדים. מותו אמר ״ שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד״

לאבי הייתה ילדה מנישואיו הראשונים בשם שרה . ח להצלתה נכשלאוכל שאכלנו והניתוהיא נחנקה מעצם של . לפני המלחמה

  .והיו לנו יחסים טובים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, או במסתור האנשים שהיו בסביבתך בגטו,או בהתנגדות בריחהב
  

  
מיד כשהחלה המלחמה אבי חשש  1939ב . תקופה קשה והתחיל לאגור מזון ותרופותמלחמה ואבי הרגיש שהולכת להיות 

המזון שאבי אסף ושמר הציל אותנו במשך . ולכן עברנו כולנו לבית הסבתא שהתגוררה ברובע היהודי, שבית החולים יופצץ 

ות של הצבא הגרמני על פוסק עברנו תקופה של הפצצות בלתי. שכללה את תקופת המצור על וורשהתקופה ארוכה מאוד 

אבי שהתחתן . חלק המזרחי של פולין שלטו הרוסיםלאחר מכן הצבא הפולני נכנע וגרמניה שלטה בפולין כאשר ב. העיר

כי היה תנו ארבה לעזוב את וורשה יאחותי שרה ס. כדי שנברח לאזור שבשליטת הרוסים לקח אותנו לגבול הרוסי,בשלישית 

    . קראנו לבתי על שם אחותי שרה. במלחמהלה חבר ולצערי היא נספתה 

  

צה העגלון הפולני לא ר. גרמניים ואנחנו נלחצנו מאודהתחנה הייתה מלאה בחיילים כשהגענו לתחנת הרכבת בעיר גבול 

 איים עלאבי שוחח אתו והוא אמר לנו להסתלק מהאזור ו. הקצין הגרמני זיהה שאנו יהודים. להוביל אותנו כי היינו יהודים

פטרול של חיילים רוסים עצר . בעזרת סירות לצד הרוסי  BOGבלילה חצינו את נהר ה. תוהוא לקח אותנו און ורק אז העגל

למזלנו קצין רוסי החליט את המשפחות להשאיר ואת . כי אלו היו ההוראות אותנו ושקל לשלוח אותנו חזרה לצד הגרמני

מצאנו מקום להתגורר אצל משפחה יהודייה .  BRESTלעיר ב כ"אחמשם נסענו לביאליסטק ו. הרווקים לשלוח חזרה לגרמניה

  . וה ערך כמו שעונים תכשיטים וכומכרנו כל מה שהיה לנו שו. ענייה

  

קשה  שם תמורת עבודה. ה בצפון רוסיה גלישהייתה מושבת ה KOMIנו לאזור על משאית ופינו אותבאחד הימים העלו אותם 

גרמניה הפציצה את רוסיהאז שוחררו כל התושבים הפולנים  1941ב . קיבלנו מזון ומקום לינה של ההורים בחטיבת עצים

מנת להעבירם להודו ואני הייתי באותה -משלחת של הצלב האדום אספה פליטים על .לעבוד בקולחוז עברנו לאוזבקיסטןו

חליתי השחרור מהסגר כשהיינו כבר באירן  יום אחרי. היינו בהסגר מספר ימים כדי לבדוק שאין ביננו חולי טיפוס. קבוצה

יד מיטתי ישבה אשתו של שר ל. קצין בריטי יהודי שראה שאני יהודי לפי ברית המילה שלי טיפל בי ודאג שאחלים. בטיפוס



 

לשם שינוי אכלנו היטב  בהודו.משם עברנו להודו. דבר שמראה על אנושיות, השגיחה עליי למרות שזה היה מסוכן עבורהפולני 

משם . היינו בעיר קטנה ליד בומביי והקהילה היהודית דאגה ליהודים שביננו ועזרו לנו מאוד. גרנו בבית יפה כפליטים פולניםו

  . בעזרת הסוכנות היהודית העליתי לארץ ישראל

  

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , שהקמתהמשפחה , פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  
שירתי תקופה קצרה בצי הבריטי ולאחר מכן בשל צעירותי יכולתי להתגייס רק לצי הבריטי כךש. עליתי ארצה 1942ב 

נשאתי את  1952ב.  1957במלחמת העצמאות נפצעתי בקרב על מלכיה ונשארתי בצבא הקבע עד לשנת . התגייסתי להגנה

הקמתי מכללות מקצועיות ועסקים , מאז ועד היום עסקתי בראיית חשבון . יש לנו שני ילדים דוד ושרית. לאשהאשתי בתיה 

   .שונים ומגוונים כולל הקמת בתי אבות

  

המוטו שלי לחיים הינו כי אם אני לי מי לי אך באותה נשימה לזכור להתנהל מתוך צניעות ושתמיד ישנם כאלה שחסר להם ואין 

  .תרון של שלום שהיא תמיד עדיפה על דרך המלחמהני מאמין שתמיד צריך לחפש פוסף אבנ. להם

  
  2014ינואר  ,גן –רמת , אילן אברהמי: ראיון

  

  


