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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  קליין
  :פרטישם 
  יונה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  קליין

  בלועזית
Klein 

  -  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  שנדו

  בלועזית
 

:                     מין
 ז    

  :תאריךלידה
2.6.1926 

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  קה'דרצ

  בלועזית
Derecske 

  :ארץ לידה
 הונגריה

  :של האב שם פרטי
  ירמיהו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מרים

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

  :  של האישה שם נעורים
 רימל

  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  קה'דרצ

  בלועזית
Derecske 

  :ארץ המגורים
  הונגריה

 
  - : תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

 
  -:המלחמהמקצוע לפני 

  
  :  או בתנועה חבר בארגון

  המחתרת הציונית –נועת דרור ת

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

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  גטו דברצן

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
 בודפשט

  :  תאריך השחרור
18-01-1944 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  דברצן



 

  :עליה שנת  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

לא זוכר . יש לו מחלת ים. לא זוכר
  .כלום מהשיט

  קורותיך לפני המלחמה 

  

  

היה עסק שמכר כלי מיטה לאבא שלי . י האח הגדול מתוך שישה אחיםהיית. בצעירותי חבריי קראו לי שנדו. שמי יונה קליין

  .אבא תמיד אמר שיום אחד נעבור לגור בנגב בישראל .הייתה לנו עוזרת שגידלה אותנו בשם מרגרט. מא הייתה טבחיתיוא

  

לנו עד יו מרביצים הגויים ההילדים בבוקר  כל יום בשמונה. ייםשל הגו גימנסיה תהייברחוב שלנו היה בית ספר יהודי שלידו ה

זה היה ככה במשך שנים אז ששינו את שעות פתיחת בתי . ששערי בית הספר היו נפתחים וכל הילדים היו נכנסים פנימה

  .הספר כך שלא תהיה חפיפה

  

  . השתתף בכיבוש מחוז בהונגריהו בא נלקח לחיל ההנדסה של ההונגריםא. גם מבחינה כלכלית. בסך הכל היה טוב

  

 מחתרת –כך הצטרפתי לתנועת הנוער דרור . הגיעו שליחים מארץ ישראל לגייס נערים למחתרת הציונית 12כשהייתי בן 

  .ציונית

  

שם שמענו . היינו יושבים בחדר ומאזינים לחדשות ברדיו .חברים בקונדיטוריה ששם היה לנו חדרכמה היינו נפגשים  16בגיל 

עד היום אני הולך לישון עם אוזניות מחוברות למקלט הרדיו . ר לחדשותמאז אני מכו. על עתיד היהודים החדשותאת  לראשונה

  .כדי שאשמע חדשות כל שעה

  

בזמן . היה לנו חבר נוצרי שהיה מגיע לשם גם. היינו יוצאים בבודפשט לבית ספר לריקודים שהיה אז מקום הבילוי שלנו

  . עם אפוד ונשק, אשיסטהמלחמה הגענו לשם יום אחד וראינו אותו עם מדים של חייל הונגרי פ

  

  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

  

הרמתי את  –חיפשו חייטים וסנדלרים  .התחילו לקחת את היהודים למחנות עבודה. המלחמה הגיעה להונגריה 1942בשנת 

זה היה . הושיבו אותי מול מכונת תפירה ולא ידעתי מה לעשות עם זה. גרמניםהיד ולקחו אותי לבית מלאכה לביגוד עבור ה

אחד החברים היה מניח תפילין על המדים  .הכי צעירים. לקחו אותי ועוד שמונה חברים. המזל שלי שנלקחתי לבית המלאכה

  . אני לא אשכח את התמונה הזאת. הגרמנים

  

היו שני . הם עבדו קשה מאד בשדות של אוסטריה. קטן באוסטריה את אמא והאחים לקחו לעבוד עבור הגרמנים בכפר

האוסטרים לעומת זאת היו . האוקראינים הם עם מאד אנטישמי. אוקראינים בכפר שבו הם שהו שכל הזמן התעללו ביהודים שם



 

  .יםאמא שלי הייתה טבחית והיא הייתה מבשלת לגרמנ. יותר נחמדים והביאו מזון מידי פעם לאמא שלי ולאחים

  

מידי פעם היו . כל פעם במקום אחר כדי שלא יתפסו אותנו. הסתתרתי עם המחתרת הציונית ברחוב. אני הייתי בבודפשט

היו לנו כל מיני . הגרמנים ביקשו שנוריד את המכנסיים כדי שיוכלו לבדוק אם אנחנו יהודים –" ביקורי מכנסיים"עושים לנו 

הם הוציאו את הבקבוקים . ת בקבוקים קטנים שקיבלנו מהמחתרת ההונגריתאחת מהן הייתה בעזר. שיטות להתחמק מזה

  . מבית חולים והיה בהם חומר שהיה עושה גירוי לעור ומנפח אותו וזה ייצר מראה של איבר ערל

  

אחת הפעולות שעשינו היה כשהגרמנים לקחו את היהודים לבית ספר וריכזו אותם . התפקיד שלנו במחתרת היה להציל אנשים

. אני בטוח שעד היום יש יהודים שחיים בזכות המעשה הזה. אחד החברים שבר את השער והבריח החוצה יהודים משם. שם

  . יפיםהתפקיד שלה היה לחלק מסמכים מזו .בין החברים במחתרת הייתה גם אחת שקראו לה נשקו

  

  .כלום לא ידעתי. 21+17למחנה צבאי נגד מטוסים שנקרא העבירו אותי מבית המלאכה 

  

באותו זמן ישנתי בחדר . לבסיס נכנסו חיילים ובאיומי נשק שאלו אם יש פה גרמנים .לטוןהפאשיסטים תפסו את הש15.10.44ב

לא ידעו שאני  הם גם. ברגע שהחייל נכנס לחדר מיד זרקתי את הכובע וכך ניצלתי. כשהכובע של המדים הגרמנים לראשי

  . אחרת היו הורגים אותי במקום. יהודי

  

  

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

  

  

  .כשהגענו הופתענו לגלות את כל הסחורה של המפעל של אבא.נסענו לדברצן על הגג של הרכבת. 18.1.44ו בנהשתחרר

. שם עונש על בריחה מהצבא היה עונש מוות. כדי לראות אותנו והוא ברח משם יחידה ההונגריתשירת ב אבא שליבאותו זמן 

היינו באים לבקר אותו בכלא ואפילו נתנו לנו להעביר לו אוכל . אבל אבא הביא להם פרוות מהמפעל שלו ונתנו לו רק שנה בכלא

  .כשר

כל שישי היינו . המחתרת רק רצינו להתפרק ולעשות חייםאני והחברים מ. אחרי המלחמה אבא הלך לעבוד עוד ארבע שנים

  . לא דיברנו על המלחמה בכלל.סוסים ואיבד כך את כל הכסף שלו למרוציאחד התמכר . טסים לבודפשט למסיבות

כשהמלחמה הסתיימה הוא תרם כסף בקהילה היהודית ליהודים . דוקטור קסטנרבזמן המלחמה היה למחתרת קשר עם 

רציתי לחפש את אמא שלי בוינה אבל קסטנר אמר בשום פנים ואופן לא  .ו את משפחותיהם ואנחנו הגענו לשםנזקקים שאיבד

  .הוא פחד שיתפסו אותי. להגיע לשם

  

  

  חייך  בארץ

  

  .הייתי שם חובש. הם ממש היו משפחה בשבילי. של גולני 13הגעתי לארץ וישר התגייסתי לגדוד  1948בשנת 



 

 לסיור צאיםוהיינו י. הקימו לי שם עמדה לטיפול בפצועים. בית אחדאז רק בכל אילת היה . השתתפתי בכיבוש אילת 49במרץ 

  . בלילה ביום וחוזרים

ביקש סיסמא והחייל שהיה איתי בכניסה השומר כשרצינו להיכנס למחנה שלנו . מהגדוד אני זוכר שפעם אחת הלכתי עם חייל

  .רה ברגלויאז השומר , שכח את הסיסמא

היה לנו תותח אחד נגד טנקים . כמעט לא היה קרבות שם אבל לא היה קל. בלי בגדים ובלי כלום. שלושה חודשים היינו באילת

  .הדרדר שם שמיקמנו אותו במעלה העקרבים וגם הוא

  . אף אחד לא דיבר ולא סיפר שום דבר. פגשתי שם אנשים שברחו מגטו וורשה. כשהגענו לצבא אף אחד לא ידע עברית

  

  . אם זה כוח שלנו או של האויב .עד היום לא יודעים מי ירה בי. השתתפתי במבצע קדש ושם נפצעתי ברגל מירייה 1956שנת ב

כשלפתע הרגשתי כאבים  ברחוב רוטשילד אני זוכר שסחבתי את העגלה של החלב. בכשהשתחררתי חזרתי לעבוד כמחלק חל

  . הפצע שלי נפתח ולקחו אותי לבית חולים. ברגל

  .שהייתה קיבוצניקית שהייתה מפנה פצועים על הגב שלה אני זוכר

  . מ רם רון"ד האחרון שלי היה אל"המג

  

יש . מאז אנחנו ביחד. הכרתי אותהככה . אילנה הייתה חברה של אחותי שהיא הכירה בארץ .הכרתי את אילנה 1958בשנת 

אילנה נורא סבלה בשואה והיא לא רצתה לבנות . ממש פחדנו לבנות משפחה אז הבאנו רק בת אחת. קיטי–לנו בת אחת 

יש שלושה בנים שאחד מהם הוא  לקיטי .אבל הרגשנו לא נעים מהסביבה ולכן עשינו בת אחת. משפחה משום שפחדה נורא

  . ילדים חכמים מאד שמביאים הרבה כבוד למשפחה. אחד בסדיר והקטן בתיכון, סרן בצבא ועורך דין

  

  . של גולני 13גדוד . עד היום יש לי חברים מהגדוד

  . השנים הכי יפות בחיים שלי היו בגולני

  

 2014אוגוסט , שירן דורני : ראיון


