
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קליינשטיין :שם משפחה

  

  הרמן :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

        קליינשטיין :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Kleinstein בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Herman בלועזית                                                       הרמן :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה ךתארי
3.11.1925  

  יאסי  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Iasi בלועזית
                                                           

  רומניה :ארץ לידה
 

  'מרקוביץדינה  :שם פרטי ושם נעורים של האם  לייב :של האב שם פרטי

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                        יאסי:  לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  רומניה :ארץ המגורים                                  Iasi  בלועזית 

  
 

בית ספר עממי : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 ושלוש שנים בבית ספר תיכון

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

השומר :  או בתנועה חבר בארגון
  הצעיר

  

  במולדובה' יץיאסי ברומניה וגידיב ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                      

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  במולדובה' יץבמחנה עבודה גידי?   אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 20.8.1944  :תאריך השחרור

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

  
 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

 1960 
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה

  תיאודור הרצל
  



 

  לפני המלחמה י על קורותיך /אנא ספר

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

, איליה, חיה, יוכבד –היינו חמישה ילדים  .סוחר במכולת ועקרת בית– לייב ודינה להוריי ,ביאסי שברומניה 1925נולדתי בשנת 

  .רחמיאל ואני
ניהלנו אורח . והאנטישמיות הורגשה עוד לפני המלחמה, למדתי בבית ספר ממשלתי. אבל לידנו גרו גויים, גרנו בשכונה יהודית

, בנו סוכה ליד השכנים, כשהייתה קטנה. אמי לא אהבה את חג הסוכות. חגגנו חגי ישראל ושמרנו על כשרות ,חיים מסורתי

תקוותו הגדולה ". השומר הצעיר"הייתי בארגון  .כל הזמן להביא אוכל וציוד לסוכה טרטרו אותה –ן שהייתה הקטנה ביותר וכיו
וקיבלתי , בעיקר במקצועות הריאליים, הייתי תלמיד מצטיין .אך לא נתנו לנו כי היינו חמישה ילדים, של אבי הייתה לעלות לארץ

  .פרס על כך

  
  בזמן המלחמה י על קורותיך /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/ינויפ, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
, יומיים לאחר מכן. חיל האוויר הרוסי הפציץ את יאסי אחרי ארבעה ימים, 22.6.1941ברומניה התחילה בתאריך המלחמה 

ואחר כך האשימו את , בליל שבת הרומנים ירו באויר. אותתו לחיל האויר הרוסי איפה להפציץ נפוצה שמועה שהיהודים
והעבירו אותו , הגיעו לביתנו ולקחו את אבי. למחרת התחילו לצוד יהודים בבתים וברחובות. הם הרגו חיילים רומניםהיהודים ש

. היה שם קיר גבוה וכולם ניסו לעבור אותו. שם התחילו יריות וכולם התחילו לרוץ. עם אנשים נוספים לתחנת המשטרה בעיר
  . אך נתפס ונהרג, תיאטרון שמחוץ למשטרהשזחל מתחת ל, ל גרוסמן'מרצ, היה שם בחור צעיר

ולקחו אותם מרחק , איש 120-150בכל קרון שמו  ,והכניסו אותם לקרונות בקר, רכבת את שאר היהודים העבירו לתחנת
וכל פעם הוציאו את אלה , כך הסיעו אותם הלוך ושוב. זה היה בחודש יולי והיה חם מאוד. ארבעים קילומטר לטרגופרומוס

מי ששרד את החום ברכבות מת שם . עד שפת נהר דונאו בדרום רומניה, שנסעה ליאלומיצה, הייתה עוד רכבת. וותשנחנקו למ

בקצה העיר היו . הקפיטן הרומני לקח אותנו איתו באוטו. ונלקחתי למחנה עבודה, הלכתי ללשכת הגיוס בעיר 18בגיל  .מצמא
ר המחנה בכל נושא הקשור "אחר כך עזרתי לרס. ו לעבודות במחנהששובצ, ואני עזרתי בקריאת רשימות יהודים, בתי מלאכה

בשבילי היה טוב לעבוד משבע בבוקר ועד שתיים או שלוש אחר . היו ימים שכמעט ולא עשינו כלום. לבגדי עבודה חדשים

ול עבור הנכים מנהיג רומניה החליט לבנות מבנה גד. שבמולדובה' גידיביץלאחר מכן העבירו אותנו למחנה עבודה . הצהריים
  .שוחררנו בידי הרוסים 1944במרץ . אנחנו עבדנו באספקת אדמה למבנה. בבוקרשט

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

  .MITבמה שהיה קרוי , נכנסתי לעבוד בממשלה 1949בשנת . אחרי השחרור חזרתי ליאסי והמשכתי עם המסחר

הכרתי את אשתי . ולועם לוי אשכ, שהיה ליושב ראש הכנסת, עם קדיש לוז' הגעתי לקיבוץ דגניה ב. הגעתי ארצה 1960בשנת 
 עכשיו הוא מנהל פיננסי. הוא היה עתודאי בטכניון. סרן במילואים, יש לנו בן אחד. 1965התחתנו בשנת , דרך חבר משותף

  .עבדתי בהנהלת חשבונות במשרדי הקלאב מרקט והקואופ. ואבא לשלושה ילדים
  
  
  

  מיכל גרימפל :ראיון

  2009ספטמבר . חיפה
  

  .אלינה נאור: עריכה

  

 


