
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
  :שם משפחה

 קליין
  :שם פרטי

 הרי

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
                                           קליין

                                              בלועזית
 

Klein 

: איתו נולדתישם פרטי 
 הרי

  בלועזית
 Harry                                          

:                      מין
 זכר

  :לידהשנת 
1925 

:   עיר לידה
                                                            אבה'סוצ 

      בלועזית
  Suceava                                          

 :ארץ לידה
 רומניה

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 לייב קליין

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 נסיה שטיינליפ 

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 אבה'סוצ

  בלועזית
Suceava   

: ארץ המגורים
 רומניה

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

 השכלה יסודית 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

                              ספר

 : או בתנועהחבר בארגון
   (בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית)
 

 רומניה, אבה 'סוצ  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                 (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

      ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 ורין'ג  שרגורוד

  בלועזית
   Shargorod G'orin-                                                                                                                                                  

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                            ין'טולצ   

  בלועזית
 

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 ורין 'מחנה ג

 :  תאריך השחרור
21.3.1944 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)
 

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
 

1966 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
ספינה צרפתית שאני לא זוכר את 

 שמה

http://www.ledorot.gov.il/
http://www.ledorot.gov.il/


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

:  ילדים5להוריי נסיה ולייב קליין היו ,  נפשות7אבה שברומניה למשפחת בת ' בעיר סוצ4.9.1925שמי הוא הרי קליין ונולדתי ב

אבי עבד , גדלנו בבית קטן של חדר אחד כולנו יחד כי הוריי לא היו בעלי אמצעים. בן הזקונים, רוזה ואני, סאלי, אפרים, הריך

ס היסודי בעיר אך לצערי " התחלתי את לימודיי בביה7בגיל . כתופר ואימי הייתה עקרת בית שדאגה לבית וגידלה אותנו

ס ואז רכשתי לעצמי מקצוע שיוכל " בעקבות החלטת המדינה לזרוק את כל הילדים היהודים מביה14נאלצתי לעזוב אותו בגיל 

בתור ילד אני זוכרת שאימי ואבי היו דואגים למרות האמצעים הדלים לחגוג את כל חגי . ספרות- לפרנס אותי ואת משפחתי

בשכונה עצמה לא היינו המשפחה היהודית היחידה ואחרי הכול . היהדות ואני זוכר אותי יחד עם אבי מתפללים בבית הכנסת

 . הייתה לי ילדות יפה וחיי חברה עשירים

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

, ס בעקבות החלטת המדינה" וכמו שסיפרתי נזרקתי מביה14באותה תקופה הייתי בן ,  נכנסו הגרמנים לרומניה1939בשנת 

.  הגיעה הודעה מרגישה מהממשלה שעל כל היהודים לאסוף את חפציהם ועליהם לעזוב את ביתם במיידי1941 לאוקטובר 9-ב

אני . מזוודות ורכוש שיכלו לשאת וליוו אותם לעבר תחנת הרכבת' חיילים רומנים ליוו משפחות יהודיות שסחבו בידם מס

בתוך קרון משא בלי מושבים ובקושי עם פתחי , עלינו על הרכבת והתחלנו בנסיעה מבלי לדעת לאן, ומשפחתי התייצבנו ברציף

הנסיעה ארכה כמעט כיממה וכשדלתות הרכבת נפתחו גילינו . צפיפות איומה של עשרות יהודים על עשרות יהודים, אוורור

בעיר זו הורידו אותנו ולמחרת בבוקר העלו אותנו לספינה על נהר דנסטר . שהגענו לגבול רומניה אוקראינה לעיר ששמה אטאקי

מי ששמר עלינו כל . פרקו אותנו מהספינה ואחסנו אותנו במחנה צבאי לשעבר, פודולסק ועם הגענו ליעד- והפלגנו לכיוון מוגילב

משפחתי ואני יחד עם משפחות יהודיות נוספות צעדנו לכיוון , ימים של שהייה במחנה' הזמן הזה היו חיילים רומניים ולאחר מס

 חודשים ולאחר מכן העבירו 10-בגטו שהייתי כ. שרגורודהצעידה ברגל ארכה כחודש וחצי ובסופה הגענו לגטו , צפון אוקראינה

בגון עבדתי בכל עבודה . י הצבא הרוסי"ורין שם לקחו אותי והפרידו אותי ממשפחתי ושם שהיינו עד השחרור ע'אותנו לגטו ג

 .ותפקידי היה גם לחלק אוכל לשאר היהודים ולהביא פחמים לתנור ובכלל כל דבר שנדרש ממני לבצע

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

  :(עליה/ העפלה,  אחרי המלחמהחייך,  הביתהתךהשחרור וחזר)

אני ומשפחתי בהרכב מלא ומשם ,  הצבא הרוסי נכנס לגטו שבו שהינו ואחרי שבועיים שוחררנו הביתה21/3/1944בתאריך 

 80-רנוביץ ומשם צעדנו ברגל כ'רוסית שלקחה אותנו ממוגילב לצ, אני זוכר איך תפסנו רכבת צבאית. חזרנו הביתה לרומניה

הכול , חוץ מקירות הבית לא נשאר זכר ולא דבר לתקופה שבה חיינו בבית זה לפני המלחמה, כשהגענו הביתה. אבה'מ לסוצ"ק

הצלחתי . לא הייתה עבודה וסבלנו מעוני, לא היה לנו מה לאכול, נגנב ולאחר המלחמה בכלל ברומניה לא היה שום דבר

 1966בשנת . יעקב ועידו:  התחתנתי עם סוריקה ונולדו לנו שני בנים ששמם1946להרוויח מעט מתחום עיסוקי כספר ובשנת 

הגענו באמצעות טיסה מרומניה לאיטליה ומשם בעיר ,  והוריי16 ו13אשתי נפטרה ועליתי לארץ ישראל עם שני בניי שהיו בני 

 . נאפולי עלינו על אונייה צרפתית שהפליגה לחיפה



 

י על חייך  בארץ /נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

(: לדורות הבאים

 

היה קשה מאוד למצוא עבודה ולאחר חצי שנה מעלייתנו פרצה מלחמת ששת הימים והמצב ,  לא היה פשוט בארץ1966בשנת 

לא פעם ולא . י הוריי שעזרו לי בזכות הפנסיה והעזרה הסוציאלית שקיבלו מהמדינה"בתקופה זו נשענתי ונתמכתי ע, אף הורע

 1970בשנת . פעמיים הקושי הרב בארץ גרם לי לרצות ולשוב לרומניה אך ידעתי שהדבר לא אפשרי ושאין לי מה לחפש שם

עד שיצאתי לגמלאות עבדתי במפעל ברמת ישי שמייצר מוצרי עור והיום , התחתנתי בשנית עם אדלה שתיבדל לחיים ארוכים

.   נינים8-  נכדים ו ל7-ילדיי גרים במגדל העמק ואני סב גאה ל. אני פנסיונר

שלא ישכחו את ההיסטוריה של , המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים הוא שאני לא מאחל להם לעבור את מה שעברתי

 . העם היהודי והסבל שחווינו ושלא יהיו יותר מלחמות ורק שלום

 

 

 קובי אלפסי: ראיון

 2013מאי  ,חיפה

 


