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  במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
  "ארגנטינה"

  אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

  
 ויס. לאבי היו ארבעה אחים והיחסיםארנולד גרונר ומרגוט ו -להורי , בן יחיד בבודפשט בשם לסלו גרונר 1936בשנת נולדתי 

ם שהיו לי עם בני יביקורים משותפים ותרם ליחסים המצוינ שאפשרבין האחים היו מצוינים. גרנו לא רחוק אחד מהשני, מה 

  הדודים.

  

לאמי היו שלוש אחיות וארבעה אחים. בין שלוש האחיות היה קשר קרוב מאוד. אחת הדודות שלי גרה קרוב מאוד אלינו 

גרנו בסביבת הונגרים ולא חגגנו  ונפגשנו לעיתים קרובות. מצד אמא היו לי בסה"כ עוד ארבעה בני דודים, שני בנים ושני בנות.

שחגגנו לבן דודי את בר  למרות זאת, כן זכור לי ודיי חגים נוצרים וימים מיוחדים של הונגריה.אף חג יהודי וכן חגגנו עם בני ד

  המצווה בבית הכנסת הגדול בבודפשט.

  

ידעתי שאני שונה  ןכ הבנתי שאני יהודי כי הוריי סיפרו לי אך אני לא הבנתי את גודל המאורע שמתחולל באירופה. 6רק בגיל 

  עיניים כחולות ושיער בלונדיני נראיתי כמו גוי ובגלל זה לא סבלתי מהצקות. -אך בגלל החיצוניות שלי

  

  נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 

  
בשנים הראשונות של מלחמת העולם השנייה היה מצבם של יהודי הונגריה טוב ממצבם של היהודים בשטחי הכיבוש הגרמני. 

  כויותיהם נשללו מהם, אך הם חיו בתחושת יציבות יחסית משום שחייהם לא הועמדו בסכנה מיידית.אמנם ז

נכבשה הונגריה ע"י הגרמנים. מיד סומנו היהודים בטלאי צהוב, רכושם הוחרם, התפרסמו "שלושת חוקי  1944במרץ 

. 20%עד מקסימום של  ובאקדמיה שוניםהיהודים": החוק הראשון קבע מכסות המגבילות את העסתקם של יהודים במקצועות 

  החוק השני אסר על שחיטה כשרה והחוק השלישי הגדיר מיהו יהודי: מי שאחד מהוריו או שניהם יהודים.

בנוסף החלו הגרמנים לנקוט אמצעים להפרדת היהודים מן האוכלוסייה, לשם השמדתם. עד אמצע מאי רוכזו כחצי מיליון 

  לו רוכזו בידי אדולף אייכמן. אטאות. פעולות יהודים מערי השדה בהוגריה בג

  

, לא היו עוד יהודים 1944איש. עם סיום המשלוחים, ביולי  450,000-נשלחו להשמדה, רובם לאושוויץ, כ 1944עד סוף מאי 

בשנה זו הכול היה מונח על כף המאזניים ויהודי אירופה תהו האם יגיעו הצבא האדום ממזרח  בהונגריה מחוץ לבודפשט.

  בעלות הברית ממערב לפני שיגיעו הגרמנים לרצוח את מי שעדיים נותרו בן החיים?ו

  

. בסקרנות של ילד ירדתי אחריו. הספקתי לראות איך , התבקש אבי לרדת לרחוב ע"י המשטרה6, בהיותי בן 1942בשנת 

באחד החוקים, הוגבלו היהודים  שואה.השוטרים סוטרים לו על פניו. אח"כ נלקח משם ויותר לא ראיתיו. אביו ואחיו נספו כולם ב

לצאת בשעות מסוימות ומכיוון שהמראה שלי היה כמו של גוי, הייתי יוצא בשעות שאחרי העוצר כדי להביא קניות הביתה. בגלל 

  המראה שלי, לא חשדו בי.

  

עברנו לבית בסביבת הו 1944נובמבר -עברנו לגור עם דודתי. אמי עבדה במלתחה בתיאטרון. בסביבות אוקטובר 1943בשנת  

למען האמת, שוכנו יהודים. הגטו שהיה תחום בין בית הכנסת הגדול לבין רחוב דוהאי, אותו רחוב שבו גר הרצל, בבית שכולו 

הנוצרים הוצאו משם לפני כן. בכניסה באותה התקופה לא הכרנו את הרצל , את הקונגרס הציוני ואת רעיון המדינה היהודית. 

  אי צהוב וגדול.לחצר הבית הוצב טל

  

  , בישרה לי אמי שהיא ואחותה חייבות להתייצב בכיכר מסוימת ואל לי לדאוג, כי הן יחזרו אחה"צ.8בוקר אחד, בהיותי בן 

הן הלכו ולא חזרו ויותר לא ראיתי גם אותן. זכור לי היטב כי לקראת הערב שמעתי דפיקה על דלת הבית. זו הייתה שכנה 

אמרה לי שכנראה אמי לא תחזור והזמינה אותי אליה הביתה. שמה היה גברת סמושי. היו לה עוד שגרה בקומה מעלינו. היא 



 

שלושה ילדים משלה בבית. מאז יהיה גורלי קשור בגורלה במשך שנים רבות. אין לי מושג איך הצליחה להאכיל אותנו, חמישה 

סות שוויצרית ועברנו לגבור בבית במרכז העיר, תחת ילדים. היא אימצה בינתיים עוד ילד. כחודש לאחר מכן הצליחה להשיג ח

חסות שוויצרית. כל זה נמשך לא יותר משבועיים, עד שכל הדיירים בבית אולצו לרדת לרחוב ונשלחו לגטו. גברת סמושי, 

 -לי הפצירה בי לעזוב וללכת לבת דודתי שהייתה נשואה לנוצרי ולהם היה בן. הלכתי לבדי אל הכתובת, שהייתה כבר ידועה

כנראה ברגל. הגעתי אליה והיא קיבלה אותי יפה, נתנה לי אוכל ושתייה אבל ביקשה ממני לחזור למקום שממנו באתי, כי היא 

  הסתירה את זהותה היהודית והשכנים לא ידעו ולכן, שהייתי אצלה מסכנת אותה ואת בנה.

  

הרחוב היה נטוש. כולם גורשו לגטו. בהחלטה חזרתי לבית שהיה בחסות שוויצרית. כמובן שכבר לא מצאתי שם איש. גם 

אחד מלבדם בעולם הזה. לטתי שאני הולך לגטו, לחפש את משפחת סמושי, כי הרגשתי שאין לי אף חה 8תמימה של ילד בן 

לשערי הגטו, ונתקלתי בשומרים חמושים. ניסיתי להסביר להם ולהיכנס אך הם גירשו אותי. הייתי ילד בלונדיני עם  הגעתי

ים כחולות והם חשבו שמקומי אינו שם. בשלב כלשהו התפרקתי ופרצתי בבכי ואז ריחמו עלי השומרים ונתנו לי להיכנס. עיני

כשנכנסתי לגטו הלכתי לבניין שבו שכנו משרדי הרבנים שניהלו את המקום. פניתי אליהם שיעזרו לי לאתר את משפחת סמושי. 

  נאמר לי שהם אינם ברשימת האנשים בגטו.

  

של בעלות  המאסיביות והנוראיות ים צירפו אותי לבית יתומים ששכן בתוך מרתף של בית, כי אז כבר החלו ההפצצותבינתי

ם אחת בעובי של פשט. אוכל היה במשורה: קבלנו פרוסת לחם בבודיתהונגריה והמרתף שימש מקלט בכל הבהברית על ערי 

  ם שהיו איתי.כשהרמתי אותה יכולתי לראות דרכה את הילדי -מ"מ  3אולי 

  

כך עברו שבועיים לערך והנה יום אחד נפרצה הדלת במרתף הבית השכן ויצא ממנה חייל רוסי. הבנו מיד שהעיר נכבשה 

, כפור בחוץ, העיר הרוסה ומתים 1945בינואר  18-ושוחררה מהכיבוש הגרמני ע"י הצבא הרוסי. יצאנו החוצה. זה היה ב

אלה היו תמונות קשות מאוד לאדם מבוגר ובמיוחד לילד, לראות  ששמענו במסתור.פזורים בין הריסות, כתוצאה מההפצצות 

החלטתי ללכת שוב לבת דודתי. הפעם התקבלתי אצלה בסבר פנים יפות. לא עבר זמן רב ושני הילדים הגדולים  המוני מתים.

מרו שמעולם לא התפקדו בגטו של גברת סמושי איתרו אותי וביקשו שאצטרף אליהם. שאלתי למה הם לא הגיעו לגטו והם א

   ולכן לא נפגשנו שם. הלכתי איתם לביתם.

  

  אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  

  
בעיר נוצר לאחר המלחמה מחסור באוכל ובמוצרי מזון בסיסיים. לאור זאת החליטה הממשלה ההונגרית לשלוח את הילדים 

אני וילדיה של גברת סמושי נסענו. אני נשארתי בכפר כשנתיים, אצל משפחה שביקשה מבודפשט לכפרים לצורך הבראה. גם 

ה' ועזרתי בעבודות המשק השונות הקשורות לבעלי החיים  -לאמץ אותי. שם בכפר נשלחתי לבית ספר, השלמתי כיתות ד'

  וגם חקלאות. לולנותהרבים שהיו שם: פרות, חזירים, 

  

ור על קשר ולהתכתב איתי. באחד המכתבים פנתה אליי בשאלה אם הייתי רוצה לנסוע גברת סמושי המשיכה כל הזמן לשמ

כתבתי לה  ולים. "ארץ היהודים" היא קראה לה ואני כלל לא ידעתי במה מדובר.לפלסטין לשם היא שולחת את ילדיה הגד

על רכבת לבודפשט והגעתי האיכרים שאצלם חייתי העלו אותי  בחזרה שאין לי מושג במה מדובר, אך אשמח לבקר אותה.

לגברת סמושי ויחד איתה לבת הדודה שלי. היא סיפרה לי שבן דוד ובת דודה שלי ניצלו מהתופת והיא יודעת את הכתובת 

  שלהם. מאחר ואהבתי אותם מאוד, הלכתי לחפש אותם. 

  

ימייה של עליית הנוער . כשהגעתי לכתובת שקיבלתי, הסתבר שהבית שייך לפנ11 ואני הייתי בן 1947השנה הייתה כבר 

. בבית נוסף שיכנו ילדים צעירים יותר. ביקשתי לראות את בן הדוד שלי, נאמר 16עד  10שם ילדים בני  ומתאכסנים"גורדוניה" 

לי שהוא ישן אך לא הייתה לי סבלנות ולכן הערתי אותו. כשראה אותי הוא קם בבהלה, חיבק אותי ואמר: זהו, מהרגע הזה 

בערך כשנה. טיפלנו בנו שם במסירות, למדנו עברית ושמענו ניסים ונפלאות על הארץ  הבפנימייכך שהיתי  אתה לא זז ממני!

  המובטחת.

  



 

  נא ספר/י על חייך  בארץ
  

  
בשם "ארגנטינה", סופחתי למשפחה פולנית, קיבלתי  האניינשלחתי לעלות לארץ דרך מרסיי שבצרפת. עליתי על  1948בינואר 

. הסתבר ם צוהלים, משחקים ומדברים הונגריתכשעלינו לסיפון שמעתי ילדי שאני איתם עד להגעה לארץ.שם פולני ותודרכתי 

ע"י לי שהם קבוצה מפנימיית הילדים "גורדוניה", שקיבלו אישור לעלייה לגאלית לארץ. הם היו באנייה "יציאת אירופה", נתפסו 

ללו היה גם הבן האמצעי של גברת סמושי. כמובן שמיד הצטרפתי שם שנתיים. בין הילדים ה הבריטים, הוחזרו לגרמניה ושהו

כשירדתי  אביב, ואילו אני המשכתי לחיפה כי העלייה שלי הייתה לא לגאלית.-אליהם, אך הם היו צריכים לרדת בנמל של תל

  לבסוף לחוף בקרית שמואל, פקיד של הסוכנות נתן לי את השם שמעון.

  

עננה, לבית עולים גדול יותר ושם פגשתי שוב את קבוצת הילדים (ביניהם אביגדור פלדמן, כעבור שבועיים הועברנו לשמחתי לר

ילדים לעבור לכפר הנוער בן  15-טובה הר שלום, מלכה דנא ורחל זיגלבוים). היינו קבוצת ילדים גדולה ומגובשת. מהם נבחרו כ

ר והילדים הוותיקים במקום אוטובוס המגיע אל הכפהיטב תמונת השמן שהיה ממוקם אז בנתניה, מול קיבוץ אילת. זכורה לי 

עומדים ומחכים לראות מי הגלותיים האלה שמגיעים. שמתי לב כי אחד הילדים שירד מהאוטובוס פגש אחד מהחבר'ה 

והתברר לי שזה לא פחות מבן דודי  מי שהבחור הזה מוכר לי. שאלתיהוותיקים והתפתחה ביניהם שיחה בהונגרית. אמרתי לעצ

ט, מצד אבי. השיחה התגלגלה והבנתי מיד שעוד בני דודים שלי וגם דודי, אחיו הצעיר של אבי, נמצאים בישראל ואז החלו רובר

  החיים להשתנות באמת.

  

  פתאום גיליתי שיש לי משפחה.

  

כשנים בכפר הנוער בן שמן קיבלנו חינוך מעולה שכלל ערכים כמו אהבת הארץ, חינוך לעבודה ושפה. השנים שם זכורות לי 

רוני אשתי, צברית שהייתה בכפר הנוער בן שמן מספרת שהמדריכים סיפרו להם שמגיעים בני נוער ניצולי שואה  נפלאות.

  ושצריך להתייחס אליהם בצורה נחמדה. כמו כן היא מספרת שהם לא ידעו את ההיקף של השואה ורבים הכחישו את הזוועות.

נו פתי, אידיאולוגי, טיפל וחיזק. למדקיבוצים ופיתחו את הארץ. כפר הנוער היה אכמכפר הנוער בן שמן ייצאו גרעינים שהקימו 

  שעות ואני עבדתי בגן הירק. 4-עבדנו בגן ירק, רפת, עזים , לול ועוד, כל יום בין שעתיים ל -שפה, אהבת א"י, מוסר עבודה

  ם תומכים ומטפלות שנתנו את הנשמה.בכפר הנוער חגגנו את כל החגים, כל שישי קבלת שבת. ספורט, מוזיקה, מדריכי

  והרבה מהחניכים שהיו ניצולי שואה נשארו תמיד כי לא היה לאן לנסוע.לי לא היה לאן לנסוע בחופשים 

  

התפרצה מגפת הפוליו בארץ ואני היחיד שחלה בה בכפר הנוער. סבלתי מחום גבוה, הקאות ובהמשך שיתוק.  50-בשנות ה

יבוץ שובל ואז גוייסנו הגעתי כחלק מגרעין לק 54-ב החלמתי בביה"ח לשיתוק ילדים. שבועות  3סגרו את הכפר ובמשך 

הייתי מהצנחנים  1956-במלחמת קדש ב של טירונות, עברנו קורס צניחה בנח"ל המוצנח. חודשים  5במשך כמקשה אחת. 

הפסקת האש, השתחררתי ובמילואים שייח והחזקנו את סנטה קתרינה. לאחר שיחות -במיתלה. כבשנו כפר דייגים בשארם א

  של הצנחנים. 28עברתי לגדוד 

  

התחתנתי עם רוני אותה הכרתי עוד בכפר הנוער ובהמשך אותה שנה לקחתי חלק במלחמת ששת הימים במילואים  1967-ב

ד כשנה תחת מוטה גור והייתי מהכובשים של רצועת עזה ובקרב לכיבוש ירושלים נפצעתי, החלמתי כחודש בבית חולים ועו

  בביתי.

  

לקחתי חלק במלחמות ישראל ושנים רבות  חודשים. 4-במלחמת יום הכיפורים הייתי מהכובשים של סואץ שם היינו כ 1973-ב

הפוליו, אסור היה מחלת בגלל שם הקמנו משפחה וורוני מתגוררים שנים בקיבוץ שובל, אני  תרמתי בשירות מילואים בצנחנים.

  שנים במסגריה של קיבוץ שובל. 30-ד במסגריה וכך עבדתי כלי לעבוד בשמש והתחלתי לעבו

  

 בשיבה טובה, מוקפת בכל מכריה 97גברת סמושי ושני בניה שעלו ארצה, היו חברי קיבוץ מצובה. גברת סמושי נפטרה בגיל 

י אנצור את ואוהביה. ביקרתי אצלה מדי פעם במהלך השנים והיא הציגה אותי כבנה הרביעי. היא הייתה אישה מדהימה ואנ

במשך שנים לא דברתי ולא סיפרתי על השואה. רבים ממכריי כלל לא ידעו על עברי. רק בשנים האחרונות  זכרה כל חיי. 



 

  הסיפורים והתיאורים יוצאים.

  

י עדות לארכיון שפילברג ובני לצידי. אחת השאלות הופנתה לבני והוא נשאל מה זה אומר שאביך ניצול לפני מספר שנים, נתת

  שואה? הוא ענה שבגלל השואה, אבי מעריך את המשפחה יותר מכל דבר אחר. תשובתו ריגשה אותי מאוד אז וגם היום.

ניצולים ובני נוער מהקיבוצים בסביבה ושם אנו מעבירים את סיפורנו לבני  8קבוצה של  -"תאטרון עדות" -היום אני לוקח חלק ב

  עברנו. הנוער ובסוף השנה הם מעלים הצגה המבוססת על

  

בביקוריי בהונגריה נכחתי לראות שהעם ההונגרי מרגיש שהיה הקורבן לקלגסים הנאצים. הוא אינו רואה עצמו כחלק 

  מהקטסטרופה למרות שלעיתים קרובות הם היו אכזריים יותר אפילו מהגרמנים.

  

  להוריי היו שמות עבריים. וגם ישראל משה בן ארי הכהןמתחקירים שונים גיליתי למעשה שאני כהן וששמי העברי הוא 

אישור הטרנספר של אמי שנלקחה מהגטו וגיליתי ביד ושם שהיא גורשה למחנה בגרמניה ליד במהלך תחקיריי מצאתי את 

ושמותה היה כנראה  ,בגרמניה מחנה ריכוז הגדול ביותר שהיה ייעודי עבור נשים- ) Ravensbrückברלין בשם: ראוונסבריק (

  בצעדות המוות.

  

ילדים: ענבל, צור, נטע ויסמין ובעשרה נכדים נפלאים שאנחנו  4בסופו של דבר, בורכתי ברעיה רוני, עם כל העצב והקשיים, 

  גאים בהם מאוד והם עושים אותנו מאושרים.

  

  
  2015ראיון: יוסי צ'רניאק, שובל , מרץ 

  

  

  

  

  

  

  


