
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  שמחה  גולדשטיין

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Goldstein  גולדשטיין  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Simha  6.2.1929 נ / ז     שמחה 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Hajdúsámson הונגריה  הוידושמשון 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רבקה שוורץ  יעקב
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/יהאם ה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Hajdúsámson  הונגריה  הוידושמשון 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :מההמלחמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר                                נגר  
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  טגלש, דרבצן
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  אבנזה, מאטהאוזן, אושוויץ בירקנאו

                                                                :        מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 5.5.1945 אבנזה

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  הונגריה 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (יהשם האני
   קפריסין, בלגיה,צרפת, סלובקיה 1947  תיאודור הרצל

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 14בגיל ויסודי בבית ספר כ "בחדר ואחלמדתי . אמא עקרת ביתואבא היה סנדלר  .י בנותתשו שני בנים ,היינו ארבע ילדים
ביחד בצבא ההונגרי במלחמת העולם כששירתו אדם יהודי שאבי הכיר  אותו נגר היה .שנה בתור שוליית נגרבמשך התלמדתי 
 .הראשונה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , ת בדויה ושם בדויזהובמסתור 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

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
   . זה ממש חרוט לי בזיכרון עד היום,זוכר את הגרמנים פולשים אני . נכנסו הגרמנים להונגריה19.3.1944-ב

נסעתי הביתה לחופשה משום שהחלו צרות ומצבם של   ואז )1944(נשארתי להתלמד אצל אותו נגר עד פסח של אותה שנה 
אני זוכר שמשפחתנו .  טגלשיום אחרי חג השבועות נלקחנו יחד עם כל יהודי הכפר שלי לגטו. יהודי הונגריה הלך והחמיר

 .  שם היינו צריכים להתייצב,העמיסה עגלה רתומה לסוס עם כל מטלטלנו ועשינו את דרכנו לכיוון הגטו
 שלחונ שם היה משטח ענק מלא באנשים ש,שלחנו לדרבצןשבועות ואז נ כארבעה במשךבגטו נשארנו כל המשפחה יחד 

 .יר לא נשלח עימנו משום שגויס לעבודות בצבא ההונגרי בחזית אחי הצע.שלחנו לאושוויץ גם אנחנו נ.כל יום למחנות
 אבי כל יום ליד בתחילה הייתי מתראה עם .יהופרדנו נשים מגברים וזו הפעם האחרונה שראיתי את אימי ואחיותיבאושוויץ 
 '45 שבינואר  עד שבמחנההעבידו אותי בנגריה .לא הופיע יותר ונעלם ליהוא  לאחר מספר ימים אך . להתעדכןםהשירותי

 , נעצר,כל מי שהתעייףו צעדנו בשלג שהגיע לנו עד החזה . מוותבעלות הברית התחילו להתקרב ובעקבות כך התחילו צעדות
 .לאחר צעידה ממושכת דחסו אותנו לרכבות עם קרונות פתוחים . לא המשיך איתנו וסיים את חייו באותה נקודה,או התמהמה

 את ובדיאנשים אששלב זה היה איום במיוחד ואני זוכר  .ימים שלמיםבנסיעה של וא אוכל אנשים אחד על השני בקור העז לל
 מחנה איום ,אבנזהמחנה אוסטריה ולאחר כמה ימים במחנה הוצעדנו לשבהגענו למאטהאוזן . קורהשפיותם מחוסר מזון ומ

כמה ימים לפני  .עבור מזקקות נפטעסקנו בכריית מנהרות  .מעט מאוד החזיקו שם מעמד. ונורא הקשה מאלו שהייתי בהם
   .ונאמר לנו שאם עכשיו נעשה בעיות ייקחו את כולנו למנהרות ושם תהיה קבורתנו השחרור אספו אותנו ברחבת המסדרים

 .שוחררנו והופיע בשערי המחנה טנק אמריקאי, הגרמניםחיילים ה כמה ימים לאחר בריחת ,בחמישי במאי
  

   לחמה ועד עלייתך לארץ מתום המי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  .בנגריההתחלתי לעבוד  כבר הייתי חזרה בהונגריה ו, בעשירי ביוני,חמישה שבועות אחרי ששוחררתי מן המחנה
הודים הגעתי למסקנה שאני חייב לצאת משם לאחר זמן קצר עזבתי אותה ובעקבות התייחסות האכלוסיה מקומית אל הי

  .יתוהתחלתי להתכתב א ניצל ועודנו בחיים ו, בצבא ההונגרילחםלהפתעתי גליתי שאחי ש .ולנסות להגיע לארץ ישראל
 , בריסל, לפריזכ"אח ,לפראגהמשכנו משם  .באחד באוגוסט הבריחו אותנו את הגבול לסלובקיהוהייתי בתנועת בני עקיבא 

כל אותה תקופה שמרתי על קשר .  בפסח כבר היינו על אונייה בדרך לארץ ישראל. ומשם נסענו למרסיי47עד מרץ נשארנו שם 
 שם התעמתנו עם החיילים הבריטים ואפילו שניים ,לחופי תל אביב בעליה בלתי לגאליתהגענו באפריל . מכתבים עם אחי

  .לארץאז עלינו  , עד דצמבר, חודשים9- כתי שם שהי,נעצרנו ונשלחנו לקפריסין. מהאנשים שהיו על האוניה נהרגו
 אינני יודע מה , לאחר חיפושים רבים שהעלו חרס,כיוםגם  .הפסיק לכתוב לי ואיבדתי את הקשר עימוכשהייתי בקפריסין אחי 

 .עלה בגורלו
  

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

 . ילדיו בדירת שני חדרים7 להרצליה לגור עם דודי שגר שם עם שנה אחר כך עברתי . הגעתי לקיבוץ עין הנציב'48בתחילת 
 .ל" שוחררתי מצה1952-ע בראש הנקרה ובתפקידים נוספים וב"שירתתי במספר מקומות בגדנלצבא ו התגייסתי 1950-ב

נסיתי לעבור לגור בנהריה אך זה לא כל כך הסתדר ועברתי . ון שם הייתי כשלושה חודשים ועבדתי בנגריההגעתי לקיבוץ געת
 שם החלפתי דייר שנקלע לחובות והיה , הצלחתי למצוא דירה בנהריה1954-ב .1958בנגריה עד שם  עבדתי .לקיבוץ גשר הזיו

 שם עבדתי עד פרישתי בגיל ,פעל שייצר אסבסט לאיזור כולו מ,"האיססבסט"ב עברתי לעבוד 1958- ב .צריך  לפנות את הדירה
   . בנות ושני נכדים2לי  ישו נשאתי לאישתי 1961-ב .הפנסיה

  
  
  



 

  ינאי לוינסון: ראיון
  2010יולי . נהריה

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



