
 

  "ְ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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו אוסף הסיפור. וחינוכית

   

                                      
  שם משפחה ושם פרטי כיום

  שמחה  :שם משפחה

  

  גרין :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

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

   :שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
         גרין

                                           

  בלועזית
Grin                 

  :שם נעורים
 

:                                                  המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
    שמחה

    

   בלועזית
               Simha                                         

:                     מין
 ז   

   :לידה ךתארי
1926  

                                    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
   שרושפוטוק

                         

   בלועזית
                                                           

              :ארץ לידה
 הונגריה

  :של האב שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  ואה לפני המלחמהנש/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  דברצן

   בלועזית
Debrecen                                          

  :ארץ המגורים

  הונגריה
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 שש שנות לימוד

   :המלחמהמקצוע לפני 
                    שוליית נגר

  :  ו בתנועהא חבר בארגון
  

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

      "שאטו אריה ווהל"?   אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                       DERENEU       דרנאו, אושוויץ    ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                      דרנאו:  מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
  8.5.1945 

      ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
      

   ?)ציין מקום(ת לאחר השחרור חזר/לאן עברת
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  1947 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

, שמחה - אני, אחותי הגדולה איבי: הורים וארבעה ילדים. גדלתי במשפחה בת שש נפשות. נולדתי בשרושפוטוק שבהונגריה

אמי היתה עקרת בית . סחר בנוצות, אבי היה סוחר נודד הוא. היינו משפחה דתית. ואחותי הקטנה מגדה) לסלאו(אחי לוצי 
  .לא סיימתי את הלימודים מכיוון שהתחילה המלחמה. עברתי לגור אצל סבתי בעיר דברצן כדי ללמוד נגרות 1942 בשנת

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/תרתמח/תנועות נוער/ביודנראט
  ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

 ______________________________________________________________________________________ 
בדרך לעיר הורידו אותי מהרכבת והלכתי . ברחתי חזרה אל בית הורי בשרושפוטוק 1944הגרמנים לדברצן בשנת כאשר פלשו 

וכשעניתי שכן הם סטרו , אני זוכר שיום אחד כאשר הלכתי ברחוב ניגשו אלי שני גויים ושאלו אותי אם אני יהודי. ברגל עד הבית
ג אספו את כל היהודים לבית הספר היהודי ולא נתנו להם לצאת משם כשהסתיים הח. זו היתה  תקופת חג הפסח. לי והלכו

כל שבוע הגרמנים הוציאו משם . וקונים אוכל במכולת הקרובה, במהלך השהייה שלנו שם הילדים היו בורחים בסתר. כשבועיים
  .ברכבת השלישית נסעתי עם משפחתי. רכבת  לגטו

וכך השגתי לחם , כל יום ברחתי מחוץ לגטו לעבוד במאפיה. ם מערים שונותשם ריכזו יהודי, "שאטו אריה ווהל"נלקחנו לגטו 
הנסיעה . נשלחנו ברכבת לאושוויץ. העבודה שלו היתה לפנות דירות של יהודים, אחי יצא לעבוד בלווי שוטרים. למשפחתי

את הצרכים עשינו . כל או שתיהלא היה לנו  מקום לשכב ולא סיפקו לנו או. היינו שבעים איש בתוך הקרון. ערכה כארבעה ימים

כל מה שהבאנו מן הבית . כשירדנו מהרכבת לא הרשו לנו לקחת את מטלטלנו. בדלי ואת תוכנו שפכנו החוצה דרך חלון הרכבת
  . נשאר ברכבת

בי אחי וא, אני. נשלח לתאי הגזים -ומי שלא עבר, מי  שעבר את הסלקציה נשלח לעבודה. כשירדנו הפרידו בין הנשים לגברים
לקחו . אותי ואת אבי השאירו יחד. אחי אמר לגרמנים שהוא מכונאי אופניים ולכן העבירו אותו למקום אחר. הצלחנו לעבור

כולם , ואז הובילו אותנו לצריף ענק עם הרבה אנשים. שם הפשיטו אותנו והשאירו לנו רק משקפיים ונעליים. אותנו למקלחת
. ללא מזרון או שמיכה, במחנה היה צריף עם מיטות בנות שלוש או ארבע קומות. שךואיש לא ידע מה מצפה לנו בהמ, עירומים

  ). DERENEU(לאחר יומיים העבירו אותנו למחנה דרנאו 

עבדנו עד שבע בערב ואז חזרנו  . הם לקחו אותי ואת אבי לבנות צריף. אמרתי להם שאני נגר, הנאצים חיפשו בעלי מקצוע
זכורה לי הפעם הראשונה שקיבלתי מכות . וקיבלנו חתיכת לחם עם קצת מרק, לא ברח לוודא שאף אחד, לספירה במחנה

כשסיימנו לבנות את . המכות שספגתי פגעו בשמיעתי. גרמני חשב שרציתי לברוח מהמחנה וחבט בי כשעמדתי ליד אבי. בגטו

, "עורק"א לימד אותי שלכל אבן יש הו, אבא שלי היה חכם. להפוך אבנים לחצץ, הצריף שלחו אותי ואת אבי לעבוד בכבישים
ידענו  שאם לא יגבירו את הקצב . על ידנו היה זוג פולנים שעבדו לאט. אם נותנים מכה בעורק האבן נשברת לחתיכות קטנות

  .בתגובה קיבלתי מכות מהגרמנים, אבי ביקש ממני לעזור להם. יקבלו מכות
כי לא היה מסוגל לעבוד קשה ונשאר לנקות את , י לא הצטרףאב. לאחר שסיימנו לעבוד בכבישים התחלתי לעבוד במכרה

כשהיה . במכרה  עבדתי רק בלילות. שכב במיטתו עד שנפטר, אבי הפך להיות יותר ויותר תשוש , ככל שחלף הזמן. הצריף
שהופשטו  מעילים  קיבלנו  מהאנשים . עם הזמן  המלט הרס לי את העור ברגליים. שמתי על רגליי שקי מלט, מושלג בחורף

  .כל תקופת עבודתי במחנה,  מת הפסים'מתחת למעיל לבשתי את פיג.  כשהגיעו לאושוויץ

באחת הפעמים נפלתי מתחת . ודחפנו את הקרון בידיים, שמנו מסילות על קרון, בפברואר שלחו אותי לבנות מסילת רכבת
בה לא בדקו , בניקיון בקומה השלישית במחנהעקב הפציעה התחלתי לעבוד . מרחו אותי בגריז וחבשו אותי. לגלגלי הקרון

. ביקשתי ממנו שייתן לי לאכול את הקליפה. זכור לי שיום אחד ראיתי את האחראי מקלף ואוכל סלק. ביסודיות את האנשים
אמרתי שאני , הגרמנים שאלו מי יודע לעשות מטאטאים. נתן לי מכות עם מקל גומי על היד, כשהתקרבתי אליו  והושטתי יד

  .הרוסים נכנסו למחנה ושיחררו אותנו 8.5.1945ב . לקחו אותי לעבוד בייצור מטאטאים. דעיו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ/אנא ספר
  ):עליה/העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה ביתה:ציוני דרך(

בחור אחד מחוץ למחנה ראה אותי . מרגע כניסתי למחנהכשיצאתי מהמחנה לא היו לי בגדים מלבד בגד הפסים שהיה עלי 
שני חברים מהעיר .נשארתי עוד מספר ימים במחנה כי לא היה לי לאן ללכת. חליפה ונעליים חורפיות, והביא לי תחתונים וגופיה

שאני יכול להישאר , בו טיפלו בי ואמרו, בדרך התעלפתי והם הכניסו אותי לבית החולים. שלי הציעו לי ללכת אתם לעיר גאלאץ
אחרי . ראינו במחנה  בחור שדיבר יידיש. נכנסתי עם חברי למחנה של הרוסים. אך לא היה לי  שם מה לאכול, כל זמן שארצה

  .וכך עשינו, והזמין אותנו לבוא כל יום בשעה שתים עשרה לאכול, שדיבר אתנו הוא  ערך עבורנו שולחן



 

מצאתי תמונות . ראיתי שהבית הרוס לגמרי. הלכתי תחילה לבית הורי. תיהחלטתי לחזור להונגריה כדי לחפש את משפח
. היא  לקחה אותי לביתה. אחות אמי, הלכתי ברחוב ופגשתי את דודתי. לאחר מכן נסעתי לדברצן. משפחתיות בפח האשפה

מלחמה והיה מאושפז ילדים בזמן ה. אחי קיבל שיתוק. להפתעתי הרבה אחי ואחותי הגדולים הגיעו גם הם לביתה של דודתי
  .ואז עליתי לארץ, נשארתי לגור אתם עוד כשנה. אחותי התחתנה בהונגריה ונשארה שם. זמן רב

__________________________________________________________________________ 
  י על חייך בארץ/נא ספר

  ׂ):'דורות המשך וכו/ משפחה, רבותיתפעילות ציבורית או ת, שירות צבאי, תעסוקה/לימודים:ציוני דרך(

______________________________________________________________________________________

למקום בו גייסו את כל הצעירים , כשהגעתי לנמל חיפה נלקחתי לחדרה. עליתי לארץ לבדי בגיל עשרים ושתים 1948בשנת 
ח ובגלל המחסור "שירתי בפלמ. אך רציתי להתנדב וקיבלו אותי, לל השמיעה הלקויההצבא לא רצה לגייס אותי בג. לצבא

. ל עברתי קורס טבחים ושירתי כטבח"ל ובזמן השרות בצה"ח עד שזה הפך לצה"שירתי בפלמ. בחיילים התירו לי לצאת לקרב
קניתי , יה מקום מגורים  לשנינווכדי שיה 1956אחי עלה לארץ בשנת . ל קניתי דירת  חדר בטירת הכרמל"כשהשתחררתי מצה

". הזנת הילד"המשכתי לעבוד כטבח ולבסוף הגעתי לתפקיד מנהל מטבח ב. התחתנתי 1959במרץ . דירת חדר מרווחת  יותר
  . בחיפה בתפקיד מנהל המטבח עד צאתי לגימלאות" אחוזת ילדים"בנוסף עבדתי בפנימיית  

  .שבע נכדות ונין אחד, שלושה בניםלי ולאשתי יש . עברנו לגור בכרמיאל 2008בשנת 
  
  

  
  

  אלינה ברנזבורג: ראיון

  יעל חיות: עריכה
  

  2013ינואר , כרמיאל

   

 


