
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .יכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

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 ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  לילי :שם פרטי  קליין :שם משפחה

  קופתההשואה ובתפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

   בלועזיתשם משפחה לפני                                                      
 Klain                                                |קליין :המלחמה או בתקופתה

  קליין:עוריםשם נ

:      מין   תאריך  בלועזיתשם פרטי לפני                                                          
 08.05.1939:לידה נ/    ז  Lili                                                |לילי :המלחמה או בתקופתה

   בלועזית                                          מקום לידה                     
                                                               |בלגרד ):מחוז, ישוב(

 יוגוסלביה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 לפה ישראל :נעורים של האם )יעקיצה(יעקב  :של האב

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

                                                             בלועזיתמקום מגורים קבוע 
  לפני המלחמה                  

                                                    |בלגרד ):מחוז, ישוב(

 גוסלביהיו :ארץ המגורים

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני                                 חבר בארגון
  :  או בתנועה:                                   המלחמה : לפני המלחמה

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

  ?                                                                                    אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                   

                                                       
                                                                 1944בלזן -ברגן?        אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                  
                                                        

                                                                         ברלין: מקום  השחרור
 

תאריך השחרור  
08.05.1945 

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

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  

  שנת
 1948:העליה

  : שם האנייה
  אם עלה (

 קפלוס )בדרך הים

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(

הגדולה נפטרה מזעזוע מח  .להוריי היו שלוש בנות .ודהוא לא נתן לאמא לעב, אבא היה משפטן ולאחר העבודה עבד בעוד עבודה
משפחה עשירה ושם גדל והכיר את  ,אבא הגיע מגרמניה עם אמו .ואז אני) מזל(אחריה נולדה אחותי מתילדה  , חודשים10בגיל 
  .הכרתי את סבתא מצד אמא ואת הדודה הקטנה .אמא

  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, וגירושמעצר : ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):צותועמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

היא התחננה לאבא שכדאי  .כשהנאצים נכנסו לפולין אמא ידעה שהם יגיעו גם ליוגוסלביה .כשפרצה המלחמה הייתי בת שנתיים
 .הוא האמין שהגרמנים רצו רק את פולין ,אבא בשום אופן לא האמין שזה מה שיקרה ולא רצה לעזוב .כסף לא היה חסר .לברוח
לאחר  .אבל אבא האמין שיהיה בסדר ,בתים נהרסו ,הרבה אנשים נהרגו . והפציצו את העיר נכנסו הנאצים לבלגרד1941בשנת 

יום אחד החבר בא  .החבר ביקר את אבא כל יום .שבוע או שבועיים הגיע חבר לא יהודי לאמא ואמר לה שלקחו את אבא למחנה
את תמיד  .את החכמה ואני הייתי התמים ,לךאני מצטער שלא שמעתי בקו ,אשתי היקרה"במכתב אבא כתב  .לאמא עם מכתב מאבא

אבא הבין גרמנית ולכן שמע מה " (ועכשיו אני מבקש ממך לברוח עוד הלילה עם הילדות כי בבוקר לוקחים נשים וילדים ,צדקת
 4אמרה להם לקחת רק בגדים ולהפגש ב ,)19-20הייתה בת (אמא מיד הלכה לסבתא מזל ולדודה הקטנה חנה  )הגרמנים תכננו

גם לדודה שהייתה נשואה לנוצרי היא גילתה את התוכנית וביקשה ממנה שאחרי שנברח ללכת לבית ולקחת מה  .בוקר ליד הרכבתב
אמא אמרה לסבתא  .אמא חשבה ששם לא יחפשו יהודים ,עיר מוסלמית ,עלינו לרכבת לעיר פריסטינה .שנראה לה שכדאי לשמור

אמא  .באמת הרכבת נעצרה והן התחבאו בשירותים .מהר להכנס לשירותים ולהתחבא שם ,ולדודה שאם הרכבת תיעצר פתאום
אמא סתמה לי  ,אני התחלתי לבכות .הנאצים עלו לרכבת וחיפשו מישהו או משהו . מתחת לספסל5הכניסה אותי ואת אחותי בת ה
י שהם ירדו היא הרימה אותי ואני לא יודעת אחר .זה לקח המון זמן ואמא הייתה בטוחה שאני מתה .את הפה ושכבה עליי שלא אזוז

ואמר שנחזור לאן שבאנו או שיירה  ,בשער עמד שומר עם רובה .למחרת הגענו לפריסטינה .מה היא עשתה כדי להחזיר אותי לחיים
אלה היא ש .אמא נזכרה שסבא שלה עשה עסקים בעיר .אמא ודודה חנה ביקשו להכנס לעיר עד שההפגזות בבלגרד תיפסקנה .בנו

) הוא היה מליונר( ושסבא קנה לו חנות ודירה השומר אמר שכן .את השומר אם הוא אומר את אדון בכר וטענה שהיא הנכדה שלו
אמרו לנו לדבר בלחש  .היינו בדירה נטושה ומלוכלכת עם עכברושים .ואמר שיעזור לנו למצוא שני חדרים וכך היה .ונתן לו להכנס

 4בגיל  .חיינו בפחד יומיומי ).היא הייתה יפה( דודה הייתה היחידה שיצאה למכולת .עברה שנהכך  .ולא לפתוח את הדלת לאיש
פתאום הילד לקח אבן גדולה וזרק  .הסתכלתי וראיתי ילד של השכנה שהציץ מהדלת .אמא הסכימה שאצא קצת לחצר לכמה דקות

לא  ,התחלתי לפחד מאוד .אבל כמובן היא סירבה ,ורציתי שאמא תדבר עם אמא של .רצתי הביתה ובכיתי,נפצעתי .על הרגל שלי
זרק עליי אבן ושבר לי את  ,שוב הילד יצא . וחצי שוב ביקשתי לצאת ואמא הסכימה4בסביבות גיל  .זה היה כמו כלא ,זזתי מהמיטה

  .האף
 .ראינו עוד יהודיםשם  ,העלו אותנו למשאית בכותנות הלילה . בלילה בערב שבת דפקו הנאצים בדלת2ב ,5כשהייתי כמעט בת 

בבוקר הגיע  .אני הייתי בדרגש העליון , קומות מעץ3אני זוכרת שהיו שם מיטות של  ,הכניסו אותנו לביתן .בלזן-הגענו לברגן
 .הייתי רעבה מאוד ותמיד חיפשתי אוכל .קיבלנו כוס חלב בשלושת הימים הראשונים ואז כלום .הקאפו וחילק חלב לילדים

לחם "הייתי יושבת בלילות על המיטה ובוכה  ,היו לוקחים לי את הלחם מהיד .וס מרק ופרוסת לחם דקיקהבצהריים הגישו חצי כ
 .אמא הייתה אומרת לי שהיא הולכת להביא לחם ומתחבאת עד שהייתי נרדמת .זה הפריע לאנשים לישון והם שנאו אותי ".לחם

 ,סבתא הפסיקה לדבר עוד במחבוא .רעב או קור ,שים מטיפוסכל יום מתו אנ .כל בוקר היה מסדר בשלג .בחורף היה המון שלג
למרות  .יום אחד סבתא פתאום אמרה לי לקרוא לדודה חנה שתביא לה עוף צלוי על מגש .היא שכבה במיטה שותקת .מההלם

אמא גילתה  .סגרה את הדלתות ויותר לא ראיתי את סבתא ,חנה נכנסה .שהייתי קטנה הבנתי שמשהו לא בסדר וקראתי לדודה חנה
הוא לקח אותה לחדר  .מפקד המחנה תפס אותה ואמר שהיא גונבת רכוש גרמני .שמאחורי הביתנים יש זבל של גזר ותפוחי אדמה

היא תפרה לנו מעילים  .אמא החליטה שצריך למרוד .שלו למשפט והכניס אותה לצינוק למשך שבוע עם כוס מים וחצי פרוסת לחם
האנשים בצריף  .הוא הרביץ לה בראש עם הקת של הרובה .והיא קיללה אותו ,אשים אותה שובמפקד המחנה ראה וה ,משמיכות

מפקד המחנה ראה שאמא רוחצת וחופפת לנו את הראש ואמר לה לעשות רשימה יומית למי יש כינים  .טיפלו בה מספר שבועות
אמא ידעה שלוקחים אותנו  .ת וניסע למקום טובלאחר שנה המפקד אמר לנו להתכונן ובבוקר נעלה לרכב .ולכן כולן חפפו .בצריף

אמא אמרה שהם משקרים ושאלך לדלת ואגיד  .ראיתי איש על סוס שסימן לי לרדת ,פתחו את הדלתות ,הרכבת נעצרה .למשרפות
ירדנו מהרכבת והביאו אותנו לבית עם מיטות נקיות  !הוא היה רוסי-אמרתי לה שיש לו כובע אדום .לה מה צבע הכובע שלו
  .הקאפו שהיה איתנו ברכבת נפל מהרכבת ומת .זה היה בברלין .והאחיות שם ליטפו אותנו

  



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

דודה שלי רצתה לאיטליה ואמא רצתה לחזור לבלגרד כדי  - נו תעודותהכינו ל .בברלין טיפלו בנו יפה ואמרו שאין יותר גרמנים
הוא בא  .כיה כדי שהדוד יוכל לקחת אותנו'העבירו אותנו לצ .שלחו מברק לאחות של אמא שהייתה נשואה לנוצרי .לחפש את אבא

לא ידענו  .הדודים היו עשירים .אז סיפרו לדודה שסבתא מתה .עם אופנוע ולקח קודם את דודה שלי ואת אחותי ואז את אמא ואותי
כשלוש שנים היינו  .עד עכשיו לא ידוע מה איתו .פגשנו חבר שלו והסתבר שאבא הועבר למחנה אחר ,איך למצוא את אבא

 .הוא תיאר את הארץ כארץ זבת חלב ודבש .הגיע שליח מפלסטינה בשם משה פיאדו .הלכתי לבית ספר והיה לי טוב .ביוגוסלביה
מהאוניה העלו  .הגענו לנמל חיפה וירו על האוניה .בעצם באותה תקופה הייתה מלחמה בארץ .ם ולעלות לארץהשתכנענו להרש

  .אותנו למשאית לבאר יעקב
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אמא ודודה חנה עם  ,אני ,קיבלנו חדר בירושלים .אחרי שלושה חודשים עלינו לירושלים .אמא ודודה חנה ,תיאחו ,עלינו לארץ אני

הלכתי למועדון בשכונה ולימדו אותי  .אמא רשמה אותי לבית ספר .את אחותי לקחו לקיבוץ אלונים ).התחתנה בבלגרד(בעלה 
  .עברית

  . נכדים3ש לה בת נשואה וי ,וסמדר , ילדים4יש לו  ,דוד :יש לי שני ילדים
 


	                                          "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 



