
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .   אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      שם משפחה ושם פרטי נכון להיום
  לסלו:שם פרטי  רנייג:שם משפחה

   השואה                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוס                         שמות ומקומות יש לרשום 

   בלועזיתשם משפחה                                                             
 Neiger                                    |רנייג:     לפני המלחמה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                             שם פרטי    
 28.12.1940:לידה נ / ז                                        |לסלו:     לפני המלחמה

   בלועזית  מקום לידה                                                             
 Budapest                        |טבודפש):                   מחוז, ישוב(

   הונגריה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 ט קלייןו מרג:נעורים של האם גזה:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
  גני: של האישה   Amaliaעמליה ): נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  בלועזיתמקום מגורים קבוע לפני המלחמה                                 ארץ מקום
  הונגריה:המגורים Budapest | בודפשט):                              מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

                                                            מקומות מגורים בזמן מלחמה                       
                                                                   טבודפש):          ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                   ט ברובע היהודי בבודפש18ה 'גטו ברחוב דובוצ, כן?                אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                               לא?          אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                       טו בבודפשגט                                   השחרורמקום  
 

 השחרור תאריך 
04.04.1945 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1957:העליה

  שם 
  עלייה:האנייה



  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
ציה אווקוא/פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   ):מ"למרכז ברה
  .לעילהמעט שהוא זוכר מצוין , מפאת גילו בעת המלחמה הוא איננו זוכר דברים רבים

  .בעיצומה של המלחמה, 1940ט הונגריה בשנת שבודפנולדתי ב

  אימי חיפשה פרוסת לחם בדי להאכיל, מה שאני כן זוכר זה שהייתי מאוד רעב. אני לא זוכר הרבה מהמלחמה

  .אותי

היה מאוד קר כל הזמן ומאוד . היינו עם עוד משפחות נוספות. בתוך מרתף שהיה בחצר בית, הסתתרנו בתוך בונקר

  .חשוך

  .אך אינני זוכר היכן, לפני המלחמה אימי עבדה במכבסה בבית חולים ואבי עבד גם כן

  שם הוא השתחרר, וזבמהלך המלחמה אבי נלקח למחנה עבודה ולאחר מכן נלקח למטהאוזן שהיה מחנה ריכ

  .עם סיום המלחמה

  שמו היה שמואל , ירו בו ואז הטביעו אותו בתוך נהר הדנובה, לפי הסיפור סבי מצד אימי נרצח על ידי הגרמנים

  .את גורלן של הסבתות אינני יודע וכך גם את גורלו של אביו של אבי. קליין

  :האחים של אימי נספו במהלך המלחמה שמותיהם

  יןי קלילצ

  פולי קליין

  שרי קליין

  מנהל בית החולים אמר לחיילים שאם. בדיעבד אני יודע שעבודת האם בבית החולים זה מה שהציל אותנו ממוות

  כך אימי נשארה לעבוד שם ואנחנו ניצלנו, הם לוקחים את האם בית החולים לא יקבל פצועים גרמנים במלחמה

  .ממחנה המוות

  מנהל בית החולים הזהיר את אימי שהגסטפו מחפש אותה על כן אימי. ור בית החוליםבתחילת המלחמה גרנו באז

  .במהלך כל המלחמה לא ידענו מה עלה בגורלו של אבי.  איתי לגטוברחה 

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  .טמלכתי בבודפשלמוד בבית הספר המ לתי התחילבסיום המלחמה 

  למרות זאת הקשר עם היהדות והציונות לא נותק, 21המשפחה החליטה לעזוב את הרובע היהודי ולעבור לרובע 

  .וינט היהודי'אבי היה פעיל בג. הקפדנו ללכת לבית הכנסת ולשמור על המסורת היהודית

  הפגזים על כן מצבו היה רע והיכולת ללמוד בו הייתה בבית הספר נפגע פיסית במהלך המלחמה על ידי הפצצות 

  כך למדתי. היינו מגיעים לבית הספר מקבלים שיעורים וחוזרים הביתה. שעות הלימוד היו מעטות. נמוכה

  . המשכתי את לימודי בתיכון עד עלייתי לארץ ישראל.14עד גיל 

  משפחתי הלכה לשגרירות ישראל. ת היהודיםבעקבותיה התחילו לרדוף א,  הייתה מהפכה בהונגריה1956בשנת 

  .יחד עם הניצולים ממשפחת האם בבקשה לקבל אישור לעלות ארצה ולעזוב את הונגריה

  . סרטיפיקטים ואז אנחנו מחליטים לעזוב את הכל ולעלות ארצה-האישורים התקבלו מהארץ

  סבלנו המון מאפלייה והצקות . הממלכתיכל השאר היו גויים בבית הספר ,  יהודים בלבד בכיתה2היינו ' בכתה ד

  היינו יוצאים למחנות קיץ ותמיד התביישנו להתרחץ ליד כולם בגלל שהיינו היחידים שעברו . מהתלמידים הגויים

  .ברית מילה

  מנהלת חנות . לאחר המלחמה היה קושי מאוד גדול לשרוד ולהשיג מזון. באזור שבו גרנו היו מעט מאוד יהודים

  .בשם לבקוביץ סייעה לנו רבותיהודיה 

  .כך שרדנו מבחינה כלכלית,  והחזיקה את המשפחה בבית חולים מכבסהלאחר המלחמה אימי עבדה כמנהלת ה

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  ".עלייה" עלינו לארץ באוניית 16בעודי בן , 1956בשנת 

  .במושב עבדנו בענפי חקלאות שונים. בארץ שיכנו אותנו במושב ניר ישראל ליד אשקלון

דוברי הונגרית וצכית ככה שמבחינת תקשורת לא הייתה , רוב בני המושב היו עולי אירופה, נקלטתי בארץ דיי מהר
  .כלל בעיה

  .יל הצנחניםל לח"ספר ולאחר מכן התגייסתי לצה למדתי בבית ה18אני עד גיל 

  .  עדינה במשך שנתיים נוספותהל למדתי מכאניק"לאחר השחרור מצה

  , אך הוא סרב וביקש להמשיך לעסוק בחקלאות, ניסינו לשכנע את אבי לעבור לעכו . בארץ החיים היו לא קלים

  .ך הכל הסתדרנו לא רעאבל בס, הסוכנות הערימה עליינו קצת קשיים

  .לאחר זמן מה גוייסתי למלחמת ששת הימים,  הגעתי להתגורר בחולון1966בשנת 

  . הכרתי את אשתי עמליה ולאחר זמן מה נישאנו1970בשנת . מכניקה עדינה, בחולון עבדתי בתחום לימודי

  . נכדות5נטע וכיום יש לנו , בני, משה :  ילדים3נולדו לנו 

  .שלום הגליל ומלחמת לבנון, לחמות ישראל בנוסף למלחמת ששת הימים גם במלחמת כיפורגוייסתי לכל מ

  לעשות   , ליהנות, ילילט, כיום אני מנסה לנוח.  לפנסיה69פרשתי בגיל , אחרי שנים רבות של עבודה מאומצת

  .ספורט ולבלות כמה שיותר זמן עם הנכדות

  

  

  

  

  

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה


