
 

  "ְ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

  גרינצויג
  :שם פרטי

  אהרון יוסף

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               גרינצויג

  בלועזית
 GREENTZVAIGE                                              

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                           אהרון יוסף 

   בלועזית
AHARON YOSEF                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
 1927אוגוסט 

    :לידה עיר
                                                              לנהטו,סדרש

   בלועזית
SEDRESH                                                           

  :ארץ לידה
 הונגריה

  :של האב שם פרטי
  יונתן בנימין

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 בלה

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   סדרש

   בלועזית
SEDRESH                                          

  :ארץ המגורים
  

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

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

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

                                                                                                               

                                               :              מקום  השחרור

             
 

  :  תאריך השחרור

1945 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
  

  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .ין חמישה אחים ואחיותהרביעי מב, בסדרש שבהונגריה 1927נולדתי באוגוסט 

והייתי מגיע הביתה בסופי  פנימייההלימודים התקיימו בתנאי . למדתי בבית הספר בעיירה ולאחר מכן עברתי ללמוד בישיבה
  .שבוע

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ילות ותפקידים פע, זהות בדויה ושם בדויבמסתור 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  . למחנה אושוויץ עם שליטת הגרמנים על הונגריה הועברתי

  . 14723וחרטו לנו מספר על היד  נתנו לנו בגדי אסיר,התקלחנו ,שיטו אותנו במחנה הפ
כי  להתנגדהיינו מחזיקים את ידיהם ואומרים להם לא . הייתי צריך להוציא לאנשים את שיני הזהב מפיהם, עבדתי במחנה

  . הגרמנים יתנו להם מכות קשות

  .לא ידעתי מה עלה בגורלם, ת אחיי או הוריישלושה קרובי משפחה אבל לא א- תי שנייםשבמהלך העבודה פג
  .יש לי עד היום חתכים בכל גופי, הגרמנים לקחו גם ממני שיניים וחלקי עצמות

  .עדים ניסו לברוח הגרמנים ירו עלינוואחרי שכמה מהצ. נלקחתי לצעדת המוות 1945בשנת 
  .מאוד ללכת היה קשה לי,כל שיני נפלו וחליתי בטיפוס,ג"ק 27הייתי מאוד רזה שקלתי 

  .הם החזירו אותנו אחרוה ופתאום כולם נעלמו, לפתע הגרמנים עצרו את הצעדה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .לבית החוליםהם הכניסו אותי , עם השחרור הגיעו יהודים מהבריגאדה

  .היה קצין שאמר לכל החיילים לשמור עליי ועל כל היהודים
  .אחרי שקצת התחזקתי עזרו לי להגיע צאת מבית החולים ולחפש את בני משפחתי

  .נפגשתי איתן בהונגרייה, עזר לי למצוא את שתי אחיותיי ינטו'ארגון הג
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, ירות צבאיש, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .לה נישאתי בגרמניה, עם אשתי  1949עליתי ארצה בשנת 
  .ירושליםלנו למושב רמות נפתלי ואחר כך רתקווה ומשם עב-הגענו למעברה בפתח

  .עד שיצאתי לפנסיה - אפסנאות ומשק,יםבינוי נכס -מ"עבדתי כנהג של מאפייה בבית שמש ואחר כך עבדתי במשרד הפנים בנא
  .כולם נולדו בארץ, יש לנו חמישה ילדים 

  
  
  

  ציפי וגשל: ראיון
  2009ספטמבר . ירושלים

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


