"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :זיגפריד

שם משפחה :גרינברג

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :גרינברג

בלועזית Grunberg

שם נעורים:

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :זיגפריד

בלועזית Siegfried

מין:
ז/נ

Radautz

תאריך לידה:
17.7.1927

ארץ לידה :רומניה

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :ראדאוץ

בלועזית

שם פרטי של האב :מיכאל

שם פרטי ושם נעורים של האם :מלכה בולר

שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:

שם נעורים של האישה:

בלועזית

ארץ המגורים :רומניה

מגורים קבוע לפני המלחמה  :סלטין
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה :בית ספר תיכון

מקצוע לפני המלחמה:

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

אוקראינה

האם היית בגטאות? אילו ומתי?

חבר בארגון או בתנועה:

גטו מוגילב פודולסק

האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(? ראדאוץ
שנת עליה1949 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
גלילה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי בשנת  1927להוריי מיכאל ומלכה – מנהל חשבונות ועקרת בית .משפחתי הייתה גדולה ומלוכדת ,ובמצב כלכלי טוב.
גרנו בעיירה סלטין ,סבי היה ראש הקהילה היהודית בעיירה .ניהלנו אורח חיים יהודי ופקדנו את בית הכנסת .אני למדתי
בגימנסיה.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
הייתי בן  15בערך ,כשפרצה המלחמה .הגרמנים נכנסו בדיוק כשהנחתי תפילין ,ואמרו שתפילין זה כמו ניסיון לרגל .הם
העמידו אותי ואת הוריי מול קיר במטרה להרוג אותנו ,אבל השכנים הנוצרים לא נתן להם לעשות זאת.
הגרמנים הודיעו שעל כל היהודים להגיע לעיירה לקבלת תעודות מזהות .הם חילקו את היהודים לשלוש קבוצות :קבוצה
ראשונה הוכנסה למרתף עם שומרים ונאלצה למסור תכשיטי וחפצי ערך ,קבוצה שניה יועדה להישלח למחנות ,וקבוצה
שלישית יועדה להישאר בעיירה .בערב אנשי הקבוצה השלישית נשלחו לבתיהם ,ואנשי הקבוצות הראשונה והשניה ננעלו בבית
הקולנוע .אחרי כמה ימים הורו עלינו לאסוף את חפצינו וגירשו אותנו מבתינו ,תחת שמירה כבדה .כל מי שלא יכל ללכת – נורה
ונזרק לתעלה.
הגענו לעיר ראדאוץ ,הוכנסנו לבית הכנסת וקיבלנו מעט מזון מהקהילה היהודית המקומית .אחרי מספר ימים גורשנו הלאה,
עם עצירה של מספר ימים בשדה פתוח ,והגענו לידניץ .שוכנו בבתים עזובים של יהודים ,באזור הגטו ותחת שמירה כבדה.
לאחר מספר חודשים גורשנו לכיוון אוקראינה .הגענו לעיירה אוטאקי ,ועל בית הכנסת הייתה המילה "נקמה" בדם של יהודים.
אחרי יום הגענו לגטו מוגילב .שם שהינו תחת עוצר ושמירה מתמדת ,ברעב וצפיפות ) 16איש בכל חדר( ,מחסור בבגדים,
כינים ומחלות .הרבה אנשים נפטרו מטיפוס בגטו .כך חיינו ארבע שנים.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
לאחר השחרור היינו מותשים מאוד ,ולא הייתה לנו אפשרות לחזור לרומניה ,ולכן נשארנו שנה נוספת באוקראינה .בשנת
 1945חזרנו לרומניה ,ונשארתי שם עם הוריי עד שנת  .1949הייתי פעיל בתנועת "הנוער הציוני".
בתאריך  14.1.1949נישאתי ,ויומיים לאחר מכן עליתי על אוניית "גלילה" ארצה.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
הגענו לבית עולים ברעננה ,ועם הזמן הגענו לקרית שמואל והתחלתי לעבוד בבניין ובסבלות .עבדתי כפועל בחברת סונול
בחיפה ,התקדמתי בתפקיד לעבודות שיווק .עבדתי בחברה  45שנה ,עד יציאתי לפנסיה.
נולדו לאישתי ולי שני ילדים :יעל ורוני .כיום יש לנו שלושה נכדים ושני נינים  -יואב ושירה.

