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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               
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  .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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  בן יוסף
  :שם פרטי

  מייקל

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               קליינמן

  בלועזית
KLEINMANN                                              

  :המלחמה או בתקופתה טי לפנישם פר
                                                           מיכאל 

   בלועזית
MICHAEL                                               

:                     מין
 נ/  ז   

   :לידה תאריך
09.03.1925 

    :לידה עיר
                                                              קושיצה

   בלועזית
 KOSICE                                                          

  :ארץ לידה
 כוסלובקיה'צ

  :של האב שם פרטי
  יוסף

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אולגה פישר

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                  קושיצה 

   בלועזית
                                          

  :ארץ המגורים
   כוסלובקיה'צ
 

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

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  ועהאו בתנ חבר בארגון
  

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

                                                                                                                
  :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

         קאשה
                                                                                                                                                      

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

                                                                                                                בונה,אושוויץ,שופרון

  :      מקום  השחרור

                                                     בונה
           

  :  תאריך השחרור

27.01.1945  

  : ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
 דגנזדורף

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  

   :בדרך לארץ מחנות/מותמקו
  קפריסין, איטליה, פאנו, בארי

  :עליה שנת
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  טירת צבי

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .הבכור מבין שני אחים, כוסלובקיה'בצ 1925נולדתי במרץ 

  .אמי נפטרה בטרם פרצה המלחמה ואבי היה נכה ממלחמת העולם הראשונה
  .היה דגש חזק על חינוך, אני זוכר שהיה חשוב מאוד להורי שנלמד ונשכיל

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, רושמעצר וגי: 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 
  .שם עבדתי בהובלת סודה, בזמן המלחמה נשלח אחי לדודתי ואני ברחתי לבוקרשט

  .הייתי רשום בתעודה כגוי, חבר שלי נתן לי תעודת חניך מזויפת שבעזרתה חיי ניצלו
יה ובנו בעל המאפי. אז תפסו אותי חיילים הונגרים שגילו את זהותי היהודית . במאפייה כשוליהעברתי לדונפרוייב ושם עבדתי 

נתפסתי והועברתי למחנה הסגר ,לבודפשט  כעבור מספר ימים ברחתי מהגטו. ציידו אותי באוכל ובבגדים ועברתי לגטו קאשה

  .שם התחיל סיוט חיי. הועברתי לאושוויץ 1944ביוני . לא רחוק מהגבול האוסטרי, ופרוןש
בעבודה פגשתי . בוד ועוד יותר מזה אהבתי את החייםאני איש עובדה ותמיד אהבתי לע. עבדתי בחפירות של ביובבאושוויץ 

  .היא נתנה לי אוכל ושמרה עליי.אחראית שהיתה בעבר עובדת של דודי בסלובקיה
  .אז הגיעו חיילים רוסים ושחררו אותנו 27.01.1954מאושוויץ הועברתי למחנה בונה עד לתאריך 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
שיר שכתבתי ונקרא לימים הנצחתי את הצעדה ב.ספר חודשיםצעדתי במשך מ. חלתי לצעוד הביתה דרך הרי הקרפטיםתה

ציידו הן . במשך מספר ימים אם ובת אספו אותי אליהם וטיפלו בי . התמוטטתי , בעיר קטוביץ, במהלך הצעדה ".לצעוד הביתה"
ים שחיו אתנו נתנו לי שלוש תמונות נשכ. כשהגעתי לעיר הולדתי לא מצאתי אף אחד שהכרתי .אותי באוכל והמשכתי במסעי

  .זו המזכרת היחידה שיש לי עד היום, של הוריי ומשפחתי

". שמע ישראל"ודית וקראתי להם את עברתי בגרמניה שם ביקרתי בקהילה היה.דוד בכל אירופה בחיפוש אחר אחינהתחלתי ל
שהיתי בבית הספר . וינט הועברתי לבית הספר הימי לנערים יהודים'משם הגעתי למחנה עקורים דגנזדורף ובאמצעות ארגון הג

  .שם למדתי מכונאות , שבאיטליה" פאנו"לתקופה ואחר כך עברתי לבית הספר הימי 
  .שהיתי במחנה בקפריסין עד עלייתי ארצה.טירת צביהגעתי לקפריסין עם ספינת המעפילים  1948בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .מעברות בפרדס כץלעם הגיעי לארץ הועברתי לבית ליד ומשם 

תחילה ,במהלך שירותי למדתי עברית. ולאחר מכן עברתי לשרת בחיל הים ורלחמתי במלחמת השחר,גויסתי לחיל השריון 

  .דיבור ואחר כך קרוא וכתוב
דרכם הכרתי את , בבית העולים מוניתי למדריך ספורט לצעירים. השתחררתי מהצבא ועברתי לבית עולים בחדרה 1948בשנת 

  .נישאתי ונולדו לי שתי בנות 1950בשנת  .מי שהפך לגיסי 

הוא סיפר לי שביום . שאלתי אותו אם ידוע לו שדבר מה על אחי. כוסלובקיה'פגשתי חבר מצ, בהיותי מטייל בעיר חיפה יום אחד
  !ביום האחרון.אחי התמוטט וחיילים ירו בו, בצעדה הגדולה,האחרון למלחמה 

לימים הבנתי . היה חייל גרמניהוא .בן אחות אמי, שם פגשתי את בן דודתי, כמה שנים לאחר שעליתי ארצה נסעתי לטיול בוינה
  .המשיכו לחיות כגויים מוחלטים,שתי אחיות בלבד, שהמשפחה המעטה שנשארה לאמי

  
  

  ויקי וולטינסקי: ראיון
  2009אוקטובר . עכו

  אעדי מלכ: עריכה

 


