
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גרוסמן
  :שם פרטי

  יעקב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               גרוסמן

  בלועזית
GROSMAN                                               

  :המלחמה או בתקופתה פנישם פרטי ל
                                                            יינו

   בלועזית
JENO                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
22.02.1925 

    :לידה עיר
                                                              בודפשט

   בלועזית
BUDAPEST                                                           

  :ארץ לידה
 הונגריה

  :של האב שם פרטי
  בונרד,ברוך

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אתל שוורץ

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   בודפשט, אויפשט

   בלועזית
OIPEST BUDAPEST    

  :ארץ המגורים
  הונגריה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  הצופים

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

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  שטטזינטר,שליבן,אושוויץ, בוכנוולד

                                                                                                                

  :מקום  השחרור

                                                                   נשטטזיטר
 

  :  תאריך השחרור

08.05.1945  

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /ברתלאן ע  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
  בודפשט

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  איטליה, אוסטריה

  :עליה שנת
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  ארגנטינה

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .עיר מבין שני ילדיםהצ.בבודפשט שבהונגריה 1925נולדתי בפברואר 

, אבי עסק במסחר של צמר ועורות לא מעובדים וסמרטוטים.באה ממשפחה דתית היא היתה עקרת בית, ילידת אוסטריה, אמי 
  .היה נכה מלחמה הוא 

  .בביתנו היה גם מרתף יינות. שמשים ואגוזי מלךמ,היו להורי מגרשים עליהם גידלו כרמים

  .הקפדנו על תפילות וצום, שמרנו מצוות, היינו משפחה דתית  אורתודוקסית 
בגיל שש למדתי בבית הספר היהודי בעיר . כשהייתי בן שלוש שלחה אותי אמי לגן ילדים גרמני על מנת שאלמד את השפה

  ".הצופים"יתי חבר בתנועת הי.ובגיל עשר למדתי בגימנסיה למשך שש שנים
כשהתרוממתי נקרעו לי , בוקר אחד הם שמו דבק על כסאי. הילדים הציקו ולעגו לי, הייתי היהודי היחיד בכיתתי הבגימנסי

ידעתי היכן הם . לקחתי ממוכר האופניים שרשראות והסתתרתי. הרגשתי בושה והחלטתי לנקום בהם. המכנסיים והתחתונים
פתאום . רצתי לחנות של אבי והתחבאתי,נורא נבהלתי. פגעתי בפנים של אחד הילדים. והרבצתי להםרצתי לקראתם ,עוברים

אבי ענד סיכת הצטיינות ממלחמת העולם . אביו של הילד החל לצעוק. הוא היה חבול וחבוש בפניו. נכנסו לחנות הילד ואביו

אביו של הילד . קרא לי וסיפרתי להם את פשר מעשיי אבי. כשראה אביו של הילד את הסיכה הוא דיבר בנועם יותר, הראשונה
  .מאז הילדים לא פגעו בי יותר. אבי אמר לי ביידיש שהוא מאוד גאה בי, פנה אליו ואמר לו לבקש ממני סליחה

  .לי אופניים האני רציתי אופנוע אך אבי קנ, לקח אותי אבי לחנות אופניים ואופנועים 16כשהייתי בן 
היה לי . הוריי כמובן לא ידעו דבר. נות ואמרתי למוכר שאבי ביקש שאחליף את האופניים באופנועלמחרת היום חזרתי לח

בור שבוע רציתי להתגאות באופנוע עכ. החבאתי את האופנוע במחסן של חבר. כשיצאתי לרחוב הרגשתי מלך ,אופנוע אדום 

אבי לא כעס הוא ביקש ממני להראות לו את , יכשחזרתי הביתה סיפרתי להורי. רכבתי בגשם והחלקתי. בפניי קבוצת בנות
  .הוא היה גאה בי, האופנוע ואף הרכבתי אותו לסיבוב

  

  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, יםפרטיזנ/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  .היה שקט יחסי, את פרוץ המלחמה לא הרגשנו בהונגריה

  .יקבל עונש מוות התפרסמו מודעות האומרות שאם יהודי ילך עם גויה הוא 1943בשנת 
חייל שאל את אמי מהיכן היא . הם נכנסו וראו את השולחן הערוך. אלה היו חיילים גרמניים, בערב פסח שמענו דפיקות בדלת

  .אבי נתן להם בקבוק יין במתנה, הם הסתובבו ויצאו. וכשספרה לו הסתבר שהיא הכירה את משפחתו

  .לי תרמיל עם אוכל ובגדים ויצאתי אמי ארזה, 16הייתי רק בן , קבלתי צו גיוס לצבא
התייצבתי אצל הגנרל עם מדים עליהם . הוא נתן לי עבודה להיות עגלון של קצין גרמני. פגשתי את בן דודי שהיה רכז בשלישות

יום אחד ביקש ממני לקחת את בתו . תמיד ליטף את ראשי, הוא היה איש נחמד. היה פס צהוב אמרתי לו שבאתי לעבוד אצלו
היא גם באה לבקר אותי .כולם ראו את זה ואני פחדתי מאוד, כשהגעתי לשם בתו רצה אליי ונישקה אותי. הרכבת מתחנת
שם התחלף המפקד ,דפשטלאחר מכן כל המחנה התאסף ונסענו לבו. היה לי מאוד כיף, עבדתי אצלם למשך כשבועיים .במחנה

  .דוקטור זובאי, שלי
בכל לילה היה מוציא קבוצה , הוא לא ידע שסגנו היה איש רע. הוא חי אין לנו מה לפחדל עוד כהוא אמר ש, זובאי היה איש טוב

  .הוא נשלח מהמחנה לאחר כמה ימים בלבד. היה לו מקל ביד ואיתו היה מרביץ, של חיילים כדי לנקות שירותים
הם שאלו מי דובר . SSערכו מסדר והגיעו אנשי כשהגענו . מ ברגל"מעל למאתיים קלכנו ה. עברנו עם המחנה לוינה

אז לא ידענו על .כשדחפו אותי קדימה ניגש אליי קצין ואמר לי שעליי לכתוב שמות של חיילים שלוקחים למחנה עבודה,גרמנית
  .הרכבת שלנו נסעה לאושוויץ. קיומם של מחנות ההשמדה

ת ראיתי קבוצה של למחר. דתי במריצותעב. היו בו אנשים רבים, 6הייתי בצריף . באושוויץ ערכו מסדר והעבירו אותנו לצריפים

ראיתי דלת ענקית שלפניה הם היו צריכים להוריד את , לקחו את האנשים להתרחץ. אנשים ולידם איש זקן שאמר לי לחכות
הם נכנסו וסגרו עליהם את , "המים מתקררים, תיכנסו מהר "כולם עירומים והגרמנים אומרים להן , האמא,הבן,הבת. בגדיהם

ואז באו העגלות לאסוף את  כשנפתחה הדלת היה ריח נוראי". הם כולם מתו, אפשר להתפלל"ואז אמר לי הזקן . הדלת
  ".האחים שלך, אבא,שם אמא, תראה את העשן"הזקן אמר לי . הגופות

ולבתם בת  םבהריון מתקד,היא היתה נשואה לאנדריי . היתה גדולה ממני בשש שנים, שמה העברי היה חנה, אחותי קלרה
א קיבלה צירים ומהצפיפות אנשים דרכו עליה הקרון בו נסעה היה עמוס באנשים שהי.לקחו אותם לאושוויץ.הארבע קראו סיוון

  . ילדתה הקטנה נשרפה באושוויץ. והיא מתה בתוך הקרון

  .באושוויץ שהינו למשך ארבעה שבועות ולאחר מכן העבירו אותנו לבוכנוולד
כמו  לא,חשבנו שיהיו לנו טוב ". העבודה עושה את החיים חופשיים, העבודה ממתיקה את החיים"מחנה היה כתוב שער הב



 

זו היתה ,היינו צריכים להעמיס את האבנים . ועבדנו במחצבת אבנים 871600המספר שלי היה , מות'קיבלנו פיג. באושוויץ
מאחורי גדר התיל של המחנה . לא היה לנו מה לאכול, רעבנו. היו מרביצים לנו כדי שנעבוד מהר יותר. עבודה מאוד קשה

  .סירבוהתחננו אליהם שיתנו לנו משהו אך הם . ותהם אכלו ועישנו סיגרי, עמדה ממשלת דנמרק
היה שם כפר קטן ובו מפעל , שליבןמחנה לאחר כמה זמן נלקחנו בקרונות ל. בעיקר זקנים שחלו, הרבה אנשים מתו במחנה

  .טילים
ד מכינים סבלנו מאו. אם מישהו היה נופל מכאבים היו מיד יורים בו. הייתי סבל, עבדתי במפעל משש בבוקר ועד תשע בערב

בלילה נהגתי לצאת ולהשרותו ו הוא התמלא בכיניםגם , אמי הכינה לי סוודר לפני שיצאתי. ירדתי מאוד במשקל, ומשלשולים
  . במים חמים שהשאירו הגרמנים

היינו קרוב , נסענו למשך כשבועיים. הגרמנים אמרו שהרוסים מגיעים והעלו אותנו לקרונות רכבת, שמענו מרחוק הפצצות

  .היה ריח של צואה ושתן.הגופות נערמו להר.זינשטט הגענו שלושה אנשים בלבדלטר .איש בקרוןלמאה 
את חברי שנשאר בחיים לקחו , הם השכיבו אותי על אלונקה והובילו אותי לבניין יפה, פתחו לנו את הדלת בנות הצלב האדום

  .לכיוון אחר
  

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

שם שהיתי באולם גדול , לקחו אותי להסגר במחנה מגדבורג. הייתי לבוש בלבן והרחתי טוב, הרגשתי שאני נמצא בשמים
ות לערך ולאחר כמה ימים הרגשתי הם האכילו והשקו אותי במשך כל עשרים דק, ל הזמןכהאחיות היו לידי . במיטה ליד החלון

  .טוב  
פתאום נפתחה הדלת וראיתי חיילים .היו צעקות רבות . ם כוכב אדוםהראיתי מחלוני הרבה טנקים עלי 1945למאי  8 - ב

  .הוא שאל לשמי וכשעניתי לו הוא דיבר יידיש וסיפר לי שהוא יהודי, הוא דיבר רוסית, אחד החיילים ניגש אליי. נכנסים
  .לא יכולתי ללכת, חוץ ממני, ג לנו לאוכל ולאחר כחמישה ימים כולם היו חופשייםהחייל דא

לא היו לנו בגדים ולקחנו , רק לאחר כשבועיים יכולתי לעמוד על רגליי. לאורך כל הדרך ראיתי גופות, הובילו אותי בעגלת סוסים
הגענו לכפר ואחד האיכרים נתן לנו . לדכאו' ורג'רי גהחייל הרוסי נתן לנו אוכל וצידה לדרך ויצאתי עם חב, SSמדים של קציני 

  .נשארנו אצלו למשך יומיים ולאחר מכן עברנו למינכן. הוא פיזר קש על הרצפה ונתן לנו שמיכות, לישון בביתו
  .וינט'במינכן פגשנו עוד קבוצת יהודים ועברנו לרוזנהיים שם היה ארגון הג

  .הוא ניספה בבודפשט, עליו שמו של אביהיה שם לוח מודעות ו, הארגון דאג לנו לכל
הן ידעו שצריכים להגיע בחורים , שם המתינו אחיותיה של אמי. בלילה הגענו לתחנת הרכבת ועלינו לרכבת לבודפשט

  .שהשתחררו
שאחתום לה על , אחותה הצעירה של אמי, לאחר ארבעה ימים לחצה עליי חנה. כשירדתי מהרכבת הן חיבקו ונישקו אותי

  . לאבי או לאחותי,לא הסכמתי ואמרתי לה שאני מחכה לאמי . שלי סיו היא האפוטרופומסמך לפ

הסתובבתי וראיתי , לילה אחד הרגשתי מישהו נוגע בי. ישנתי בחוץ בקור, הסתובבתי ליד נהר הדנובה למשך כארבעה ימים
. מווי למרכז של יהודים שחזרו מהשואההוא לקח אותי לטרא. בקושי יכולתי לדבר, ל מדוע אני ישן על הספסל אהוא ש. שוטר

. ראיתי אישה עם מקל הליכה, בעודי יושב בחדר האוכל,יום אחד . טיפלתי בעצמי, ערכו לי בדיקה רפואית ונתנו לי בגדים וחדר
. היא היתה אישה עשירה מאוד, ניגשתי אליה והיא זכרה אותי. זו היתה גברת אברהם חברה טובה של הוריי, הכרתי אותה

היא , לאחר כעשרה ימים היא שוב נגשה אליי.חולצות ומעיל,קניתי לעצמי חליפה. רת היא באה ונתנה לי חבילה של כסףלמח
  .היתה רכובה על עגלה ואמרה לי לבוא איתה לראות מה נישאר ממחסניו של אבי

הוא התעניין בקניית . ותיהוא הכיר א, עסקאות עם אבי שותענהג ליום אחד הגיע סוחר מפראג ש. המחסנים נשארו כמו שהם

  . אלף דולר 14הסחורה ומכרתי לו אותה תמורת 
  .לעבור לאוסטרליה ולקנות חווהלהרוויח  תכננתי להמשיך,היה לי הרבה כסף 

, העמסתי את המשאית בחביות של אוכל, קניתי משאית גרמנית והעסקתי איכר גרמני. התחלתי לעשות הברחות

שם היה , היה מכסה את החביות בקש והיינו מעבירים את הסחורה למכירה בגרמניה רהאיכ. סוכר ובשר ,קמח,שומן,נקניקים
  .עשיתי הון כסף, בדרכי חזרה קניתי חלקי חילוף לרכבים ומכרתי אותם בהונגרייה.מחסור גדול והסחורה היתה נמכרת במהרה

  .ו לי ונשלחתי לבית הסוהרהם הרביצ. קומנדו של המשטרה עצרו אותי, מ מהגבול"ק 80 - כ, יום אחד נתפסתי
, עשיתי איתו עסק. שמר עליי צועני שסיפר לי שאין לו כסף לקנות דברים לילדיו לפני חג המולד, בית הסוהר היה במרתף

  .אתן לו כסף,לאחר שאשתחרר , אמרתי לו למסור מכתב למישהו ובתמורה
  .מכתב והגיע לשחרר אותי לאחר שלושה ימיםהוא קיבל את ה. שם עבד בן דוד של אבי , כתבתי מכתב למפקדה הרוסית

  .לא יכולתי לעבור את הגבול, התחבאתי בבודפשט . הלכתי למשרדו והוא נתן לי כסף ואמר לי לברוח
עברנו הכשרה במשך כשלושה שבועות ובחג הפסח הגענו .  הם היו אמורים לעלות לארץ ישראל. הצטרפתי לקבוצת יהודים

חיתן אותנו רב שנתן לנו . ובעיירה ליד מילאנ,שהכרתי עוד בהונגריה,נישאתי לאשתי .טליהדרך אוסטריה לעיר קארי שבאי

  .הגענו לארץ ישראל 1948למאי  15 - מאיטליה עלינו על ספינה תחת שמות בדויים וב. קידוש וכתובה

  



 

  
  
  
  
  
  

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

היחס בקיבוץ לא היה שווה כפי .עבדתי במספוא עם שני סוסים ואשתי עבדה במכבסה . הגענו לקיבוץ גבת שליד נהלל

עשיתי עצמי כאילו אני הולך להביא דואר ובמקום זאת נסעתי , יום אחד לקחתי חבילות קציר ושני שקי תערובת.שהבטיחו לנו
  . לחיפה

  .אשתי נשארה לבד בקיבוץ, נסעתי לדודתי שהתגוררה שם ונשארתי אצלה למשך ארבעה ימים
כל . המרכז שאל אותי היכן הייתי ואמר לי לבוא אחריו, בערב נכנסתי לחדר האוכל. קניתי לאשתי שמלה יפה ושוקולדים וחזרתי

הם שאלו אותי היכן הייתי , ר החקלאות בזמנוש, כשנכנסתי לחדר המרכז ישב שם חיים גבעתי. חברי הקיבוץ חיכו לי בחוץ
חבריי אמרו שאם אני , הם אמרו שצריך לשלוח אותי, באסיפה הכללית שהתקיימה כל חברי הקיבוץ היו נגדי. וסיפרתי להם

  .הולך הם באים אתי
. וד בהובלותהיו בה חמורים ואמרתי לאשתי שאני אעב, לחיפה ומצאנו דירה נטושה שהיתה של ערבים יםנסענו כמה חבר

לאחר כמה חודשים עבדתי כנהג משאית בקיבוץ יגור ולאחר מכן עברנו להתגורר בתרביחה שהיה מושב . עבדתי כמחלק לחם 
  . אמנון, במושב נולד בני הבכור.עיזים ופרות חולבות,היו לנו כבשים.ערבי

  .עזבנו לאשדוד 35משם עברנו לקיבוץ גהה ליד אשקלון ובהיותי בן 
  .ות נוספות בחברת סולל בונה ובחברת טבעעבדתי בעבוד

  .כיום הוא בפנסיה, בני עבד כשלושים שנה בסוכנות היהודית.כל בני משפחתי שירתו בצבא
  .יפעת ואמיר, יש לנו שני נכדים
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