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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קליין

   :שם פרטי

  לודויג

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  קליין

                                              בלועזית
  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  לודוויג

   בלועזית
                                          
:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1928 
  :  עיר לידה

  סאטמר 

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה

 הונגריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה קבועמקום מגורים 

  סאטמר

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 הונגריה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  לנגרבילו, בריק, בירקנאו אושוויץ                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית שמו ציין את, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                       :חופשי המקום בו נודע לך כי הנך אדם
 

  :  תאריך השחרור
9.5.1945 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

  :עליה שנת

  

1963 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  

  .גדלתי במשפחה עשירה ומכובדת עם ארבע אחיות ושלושה אחים, בסאטמר שבהונגריה 11.7.1928- נולדתי ב

למדנו , תיכון קומרציילי, בבית הספר בו למדתי. מתייחסים אליי יותר באהבה מאשר לאחייהוריי היו , הייתי הקטן בין האחים

, למדנו תורה, היו לי חברים רבים בבית הספר. בית הספר היה יהודי תחת חסות הקהילה היהודית בהונגריה. לנהל מסחר

אחרי בית הספר . כך שלא היינו לומדים בשבת, היסטוריה והונגרית והתיכון היה מוכר דרך הממשלה כבית ספר יהודי, מתמטיקה

אבי היה סוכן . הוריי היו עובדים בסאטמר.וכך היינו מעבירים את הזמן, בבית מלאכה באזור מגוריי, אני וחברים, היינו נפגשים

. מטפלת בנו התאחים והיא היי 7היינו , אמי הייתה עקרת בית. צימוקים וכדומה, אורז, והוא היה מוכר מוצרי קפה, והיה לו רכב

היינו כל המשפחה , כל חג היה כמו חלום בשבילנו.שנקראה אסתר והיא הייתה עוזרת לאימא לגדל אותנו 23הייתה לי אחות בת 
המשפחה שלי הייתה משפחה . והייתי אוהב את זה מאוד, כל חג היה כמו שבת עם כל הזמירות, סבא וסבתא, עם כל האחים

אימא הייתה , היינו אוכלים מאכלים הונגריים.ומאוד אהבתי את זה, בית כנסת עם אחיי ואביכל שבת הייתי הולך ל, מסורתית

, אחיותיי היו תופרות ואחיי הגדולים היו עובדים, הייתי הקטן בין האחים. מכינה אוכל מאוד טעים ואני כילד הייתי עוזר לה במטבח
היינו משפחה , דודים ודודות, סבא וסבתא, אחים ואחיות, דולהעד השואה הייתה לנו משפחה ג. ואני אהבתי לעזור לאימא בבית

  .האחים שלי 3-וכולם נמחקו חוץ מ, אנשים 97של 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

אמרו לנו לצאת מבית הספר ושאנו . והכניסו חיילים בזמן שאנו לומדים, גרשו אותנו מבית הספר שהיה בחסות הקהילה 1943- ב

  .לבית הכנסת ושם המשכנו ללמודאחרי הגירוש המורים היהודים היו לוקחים אותנו . לא חוזרים יותר כי אנחנו יהודים
אוכל ובגדים , אמרו לכל היהודים לקחת את הציוד והדברים שלהם, במוצאי חג הפסח בזמן החופש מהלימודים, 1944באפריל 

 20ובתוך המבנים היינו ישנים , בתוך המחנה היו מבנים והמקום עצמו היה מגודר. ולא אמרו לנו לאן פנינו מועדות, אך לא יותר

לא היה לנו שעון . ןהייתי עובד בגטאות במטבח והייתי עוזר להכין לחם ובעבודות ניקיו. לא הייתה לנו מיטה אלא מזרנים, אנשים
 6-זה נמשך כ. וכל הזמן היו אנשים הולכים ולא חוזרים, בכל הזמן זה נמשך היו משלוחים לאושוויץ.והיינו עובדים מבוקר עד ערב

, בקרון אחד, איש 70-לקחו אותנו ברכבת סגורה כ. במסתור או בשם בדוי, ייתי בצעדות מוותלא ה.1944בסיוון ' שבועות עד ז

כשהגענו בבוקר הוציאו אותנו מהקרונות והפרידו .אני וכל משפחתי היינו יחד. למחנה ההשמדה בירקנאו אושוויץ, ימים 3במשך 
נשארתי יחד עם אחי הגדול שהיה גדול ממני . אחיותייאותו רגע היה הפעם האחרונה שראיתי את אמי ואת . את הגברים והנשים

מכל .לקחו את הנשים והגברים ועשו להם סלקציה מי הולך לעבודה ומי למות. הרגע הזה היה מאוד עצוב בשבילי. שנים 4- ב

של  אנשים לקחו קבוצה 2000-אני חושב שמתוך כ. הפשיטו אותנו ובדקו אותנו, אותם האנשים העבירו אותנו את הסלקציה

הכניסו אותנו לחצר .גלחו וסיפרו אותנו ונתנו לנו בגדים ללבוש, אותנו לקחו לחיטוי. איש וכל השאר הלכו להשמדה 100-פחות מ

, ישנו על הרצפה אחד על השני, היינו שם שבועיים. לקחו אותי למבנה של ילדים ואת אחי לבוגרים, גדולה ואז הפרידו אותי מאחי

ובבוקר , לא היה מספיק לכולם וכל אחד היה לוקח כמה לגימות. פעמים ביום 3ונתנו לנו לאכול , שורותב, ביום עמדנו בחוץ בקור
הייתי . ואמרו לי שלקחו אותו לעבודה בגטו אחר, אחרי כמה ימים הלכתי לחפש את אחי.היו נותנים לנו חתיכת לחם ומרגרינה

חלק מספר , בגטו נתנו לכל אחד מספר.הם הייתה משפחה ולי לאאבל ל, לבד ולא היה לי אף אחד חוץ מכמה חברים שלמדו איתי

היה בידוד והחזיקו אותנו שם , מחנות 2אחרי שבועיים העבירו אותנו לעוד .'וחלק קיבלו ב' חלק קיבלו ה, ביד וחלק קיבלו דיסקיות
בלי , היינו עובדים קשה מאוד, ם ואבניםהיינו עובדים על כבישים והיינו סוחבים עצי. כי לא רצו שיהיו לנו מחלות כי התחלנו לעבוד

היינו . אחרי כמה שבועות לקחו אותנו למחנה שנקרא לנגרבילו שהיה רק מחנה עבודה ולא השמדה. למחנה קראו בריק. מנוחה

 12ים היינו עובד. באותו מקום היו שבויים אנגלים. אלו סכינים למחתרות, עובדים שם בבית חרושת בו היינו משחיזים סכיני וידיו
  .שחרר אותנו, הרוסי, היינו שם עד השחרור בסוף המלחמה כשהצבא האדום. שעות ביום ועדו שעה הליכה עד למחנה

  .16כל זה ממבט של בן 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(



 

, התחלנו ללכת לכיוון העיר. התעוררנו בבוקר ולא הייתה עוד שמירה ולא היו גרמנים במחנה, המלחמהבסיום , 9.5.1945- ב

כשנכנסנו לעיר יכולנו .ונתן לי חתיכת לחם" בוא לפה"הוא אמר לי ברוסית . ובצומת הראשונה פגשתי חייל רוסי שעמד עם תותח

והרוסים נתנו לנו , אותנו לבתים שלנו וחיכינו שהרוסים ייקח, רבילואכלנו בעיר לנג. לקחת מהבתים מה שרצינו כי לא היו גרמנים
איש ולקחנו כמה סוסים ואוכל  30- התארגנו כ.קיבלנו חזרה את השם שלנו ויכולנו לחזור הביתה. מכתב שחרור שאנו חופשיים

ימים  10אחרי . ו אוכל ושתייהימים  נסענו בה ובכל תחנה שעצרנו נתנו לנ 10הגענו לרכבת ובמשך . כיה'ועברנו את הגבול לצ

לפתע באו , התיישבתי על המזוודה והתחלתי לבכות, הגעתי לעיר שלי.הגענו לבודפשט ומשם נסעתי ברכבת לבית שלי בסאטמר

הוא היה רב בעיר והיה , לדוד קראו יואל יהודה. אל תבכה יש לך פה דוד שנשאר בחיים, אליי אנשים ואמרו לי קליין הקטן

ובאותו בית הייתי כמה שבועות יחד עם , לקחו אותי לבית של ניצולים שם נתנו לי אוכל ובגדים.ים לקחו אותי אליווהאנש, השוחט

ועדיין לא ידעתי מה , אחרי זה ראיתי אנשים שהיו איתי לפני המלחמה ובמחנות שאמרו לי שהאחיות ואבי ואמי נהרגו.דודי יואל

אחרי המלחמה הדוד שלי אמר שהוא רוצה .הגדול שהיה חייל בצבא ההונגרי קרה עם אחי שהיה איתי במחנות ומה קרה לאחי

אחרי חודשיים אמרו לי שאחי שהיה בצבא נותר . כי כולם יהודים ולא יהרגו אותנו, שנעלה לארץ ישראל ושיהיה לנו טוב שם

לקחו , הרוס אבל לא היה כלום הבית לא היה, באותו זמן חזרתי לבית שבו גדלתי. בחיים והיה בשבי והאמריקאים שחררו אותו
התחלנו לעבוד שוב , אחרי שלא ראיתי אותו מהמחנות, אחרי כמה חודשים אחי שמואל חזר הביתה.לנו הכול לבית הכנסת הגדול

 1947-ב.אני והוא היחידים ששרדנו מהמשפחה ועדיין לא מה עם אחי משה שהיה בשבי. בבית החרושת ובנינו את הבית מחדש

אחרי כמה . אנחנו וכל היהודים בסאטמר ששרדו את המלחמה, מעין קיבוץ קטן ליהודים שלא היה להם ביתהתחלנו לבנות 
רצינו לעלות לארץ אך  1948מיד אחרי כן שמענו על הקמת מדינת ישראל וכבר בדצמבר . חודשים חזר אחי משה מהשבי

ואחרי שהשתחררתי לא הסתדרתי עם אחי , שנים 3- ל התגייסתי לצבא הרומני 1949- ב.הקומוניסטים לא נתנו לנו ופיזרו אותנו

הכרתי את אשתי  1955-ב. לא היו כמעט בנות בגילי כי הנשים לא חזרו הביתה וכמעט התחתנתי עם אישה לא יהודיה.שמואל
לי  וזה גרם, טל, נולד לי הבן הראשון 1956באותו זמן בנינו את הבית החדש שלנו בסאטמר ובשנת . דיקה והתחתנו ברומניה

  .עליתי לארץ ישראל באנייה 1963ובשנת , דוב, רציתי כבר לעלות לארץ אך נולד בני השני 1960-ב. אושר שלא היה לי בחיים

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

הלכתי ללשכת העבודה ושם שלחו אותי למפעל דשנים בנמל חיפה שם , כשהגעתי לארץ קיבלתי בית חדש בנצרת עילית

בעבודה הייתי עובד במשמרות ואהבתי מאוד . אשתי לא עבדה אלא גידלה את הילדים שהיו בגן. התחלתי לעבוד כמפעיל מכונות
, הפעילות הציבורית שלי הייתה גדולה.ה לנו אוכל וכל מה שהיה צריךהיה מאוד קשה אבל הייתי מביא כסף הביתה והי. לעבוד

, הייתי מאוד מאושר להגיע לארץ.עברתי לקריית חיים עם כל משפחתי 1976- וב, פתחתי מועדון ותיקי ההסתדרות בקריית חיים

המסר שלי לדורות הבאים הוא  .מדינה של יהודים שאף אחד לא ירצה לפגוע בי שם ויהיה לי טוב –זה היה כמו חלום בשבילי 

ולדעת שהגענו למדינה שלנו בעבודה קשה ואסור לוותר עליה ולא על ירושלים הבירה , לשמור על המדינה שלנו מכל משמר

  .שלנו
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