
 

  "ְלדֹורֹות"                                  
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

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

  מחקרית, כם יש חשיבות לאומיתי שללסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום                                        

  יועץ  :שם פרטי  דויטש  :שם משפחה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                              

  :          שם משפחה איתו נולדתי

  דויטש

 בלועזית                                             
Deutsch 

  :איתו נולדתי שם פרטי

  יועץ

  בלועזית 

    Yoets                                 

:                     מין

  זכר

  : שנת לידה

10.09.1938 
  :  עיר לידה

  זגרב
  בלועזית     

Zagreb                                          
  :ארץ לידה
  ) היום קרואטיה(יוגוסלביה 

  :משפחה של האבשם פרטי ושם 
  יוסף אליעזר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 גבריאלה פישר

:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
                                    DUKLJANINOVA 1זגרב רחוב 

  בלועזית 
Zagreb     

  :ארץ המגורים
 יוגוסלביה

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :חבר בארגון או בתנועה
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

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

באיטליה במחוז ( ) Malo(בהמשך במאלו ). היום בירת סלובניה(אחר כך לובליאנה . זגרב, הביוגוסלבי 1941עד ספטמבר 
                                                                         .  ואז בהרים בדרום איטליה. 1943עד ספטמבר ) נסה'ליצ

  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו
 

  בלועזית 
                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

 בלועזית 
  

   :במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  איטליה, ברי

  

  :ציין מקום שאליו חזרת לאחר המלחמה
  ארץ ישראל

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                               צפונית לברי,  איטליה

  :  תאריך השחרור
1944 

  :שנת עליה  מחנה עתלית, בארץ  :במידה ועלית ארצה בדרך אחרת ציין זאת
1945 

  שמה ציין את, במידה ועלית באנייה
נושאת גייסות  – "פרינסס קתלין"

  בריטית



 

  י על קורותיך לפני המלחמה/נא ספרא

אבי יוסף אליעזר למד בווינה בבית ספר טכני ועבד במפעל , בעיר זגרב ביוגוסלביה 1938שמי יועץ דויטש ונולדתי בשנת 

אימי נולדה ". TVZ" –ם "הוא נשלח ליוגוסלביה לנהל שם סניף ועם הזמן החליט להקים מפעל עצמאי למאזניים וסכו, ם"סכו

  .בנים ואני הקטן מביניהם 2מלבדי  נולדו להם עוד . כוסלובקיה והם הכירו ונישאו ועברו לזגרב'בצ

  .1941הכול היה טוב ויפה עד מרץ  

  

  ת חייך מתחילת המלחמה ועד לסיומהי על קורו/אנא ספר

פאבליץ   - קיבלה עצמאות תחת שלטונו של אנטה, בה היינו, קרואטיה, פלשו הגרמנים ליוגוסלביה וחילקו אותה 1941במרץ 

כמה , רובם סרבים, אנשים 700,000-רצחו בעינויים כ" האוסטשה.  "צוענים ויהודים, מפלגה ששנאה סרבים - "אוסטשה"ה-מ

באוגוסט , נאלצנו לעזוב את הדירה ולעבור לגטו שבו ריכזו את היהודים. עשרות אלפי יהודים ומספר בלתי ידוע של צוענים

ומאז לא ידענו מה , 1941ספטמבר  - ב"ונה בראש השנה תשאבא נלקח למחנה העינויים איסנוביץ ושמענו ממנו לאחר 1941

 םהאיטלקים היו הומאניי, שהייתה תחת שלטון כיבוש צבאי איטלקי הלליובליאנ, מ"ק 130 - ברחנו למרחק של כ.עלה בגורלו

, גרמנים החליטה לעבור לאיטליה דרך הגבול שנשמר על ידי אגם שם בליובליאנה לא חשנו שבטוח ואימ. ולא הסגירו יהודים

לא , חיינו במלו היו בסך הכול בסדר. עיירה בצפון איטליה, )  Malo(באיטליה גופים איטלקיים דאגו לנו ושלחו אותנו למלו 

ברחנו , שוב ברחנו. כשנה וחצי ואז הגרמנים פלשו, היינו שם 1943עד ספטמבר , היה אוכל אבל בשום מקום לא היה אוכל

. אימא עצרה רכב שנסע דרומה והתברר שהוא היה מלא בחייל חיל האוויר הגרמני באחת הפעמים, להרים ומשם דרומה

" חיילים בשביל  4הקצין הגרמני הקים , אחים שלי היו בלונדינים ועלינו לרכב תוך כדי התחזות לגרמנים שברחו מהפרטיזנים

בת בפסקרה הבריטים הפציצו ושוב בתחנת הרכ.  ישר לעיר בשם פסקרה, ונסענו עד למחוז חפצנו" הגברת הנכבדה וילדיה

אימא הפקידה אותנו עם משפחה יהודית , פתאום אימי שמה לב שהמזוודה ובה כל רכושנו נותרה מאחור, נמלטנו על נפשנו

אימי גבריאלה הלכה לבד בלילה ולפתע משום . מ כדי להשיב את המזוודה"ק 10-אחרת שברחה וחזרה לפסקרה מרחק כ

היא שאלה לשמו והוא , הוא ענה שלפסקרה , " ? לאן הוא הולך: " היא רעדה כולה ושאלה, עירמקום הולך לצידה בחור צ

גופה של אימי הצטמרר והיא הייתה משוכנעת , "”st. Gabriel: גילה את הצלב שתלוי בשרשרת על צווארה וענה ששמו

  .אותה י כוחות עליונים להגן עליה ואכן מצאה את המזוודה היכן שהניחה"שהצעיר הגיע ע

  

דבר שאפשר לנו לחיות בכל , אימא תפרה מראש מחוך שכולו מלא במטבעות זהב"  ? מהיכן היה לנו כסף בכל אותם שנים"

לפני המלחמה אימא גם עבדה עם אבא במפעל והוא ביצע , איטליה שנתן תמיכה לפליטיםאותם ימים ובנוסף היה גוף ב

הוא זיהה אותה ושלים לה , היא באה לאותו הגוי שיקבל את המשלוחמשלוח לאיטליה לפני המלחמה וכשהגענו לאיטליה 

  .תמורת המשלוח

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

העבירו אותנו למחנה בעיר החוף ברי והחיילים היהודיים , בשלב מסוים עברנו את קווי החזית והגענו לשלטון צבאי בריטי

בנוסף הבריטים הסכימו להעלות ילדים פליטים לפלשתינה ונתנו . הקימו בית ספר לפליטים שבו למדתי, שהיו בצבא הבריטי

  .הרבה סרטיפיקטים



 

נסענו במשאיות בריטיות לעיר הנמל טרנטו ". מטפלת"אני והאחים קיבלנו סרטיפיקטים ואימי הצליחה לבוא איתנו בתור 

  .טית ושהביאה אותנו לפלשתינהנושאת גייסות ברי, " פרינסס קתלין" ועלינו על ה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

עתלית בגלל עולים לקחו אותנו למחנה , בעלי סרטיפיקטים, ולמרות שהיינו עולים לגליים, אביב-הגענו לחוף תל, 1945במרץ 

  .במחנה היינו עד למכסה הבאה, אחרים שנכנסו בצורה בלתי חוקית והמכסה החודשית של עולים כבר התמלאה

חדרים של  3-כשהשתחררנו עברנו לדירת ה, אביב והם באו לבקר אותנו מבעד לגדרות-לאימא הייתה אחות שגרה בתל

" בתי אבות"אז את אחיי העבירו ל , ילדים 3-לשכן עוד אישה ו היה קשה, אביב בה היא גרה עם עוד משפחה-דודתי בתל

, אימי שכרה חדר ואילו אני נותרתי עם הדודה וישנתי במרפסת. ברק מיסודם של הרב כהנמן- בזיכרון מאיר בבני) בתי ילדים(

- התחתנה בשנית בבהמשך אימי חזרה ליוגוסלביה כדי לנסות להשיג חלק מהרכוש ו. היה מאי והיה מזג אוויר נעים בחוץ

  .בקטאמון בירושלים" הכט"אותי העבירו למעון ילדים . ל"ועברה לחו 1947

פיזרו את הילדים ואותי הביאו למשפחה . הותקף, פרצה בארץ ישראל מלחמת השחרור ומעון הילדים שהיה בשכונה ערבית

אביב בעזרת מכתבים - דודתי בתל הייתי שומר על קשר עם. בירושלים 16כ למשפחת עפרוני ברחוב נחום "הרב שאג ואח

אחד האחים הלך לישיבת , בהמשך הימים אימה שהתה חלק מהזמן בארץ וגרתי בדירתה, אבל הקשר עם אימי ואחיי נותק

חצי שנה הייתי לבד בדירה של אימה והביאו סטודנט שיהיה איתי וחצי שנה אימא . אביב-והשני הלך לבוד בתל" קול תורה"

   .יימתי תיכון וצבא והלכתי לאוניברסיטהבארץ ס. גרה שם איתי

  

  

 

 

  יהודה ישי: ראיון

  2010פברואר , ירושלים

  


