
 

  "ְ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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  גבעון:שם משפחה

  

  קלמן:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  קליינברגר:   איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
KLEINBERGER 

 
  קרל:איתו נולדתישם פרטי 

  

  KARLבלועזית

 
:   מין

  זכר

 

  1924:לידהשנת 

 

  )מיין( פרנקפורט:  עיר לידה

  

 -GERMANYבלועזית
FRANKFURT (MAIN)  

 

  גרמניה:ארץ לידה

 

  קליינברגר) מתתיהו(מקס :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  כץ נטי :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  )מיין(פרנקפורט :     פני המלחמהל קבועמקום מגורים 

  

 -GERMANYבלועזית
FRANKFURT 

(MAIN) 

  גרמניה:ארץ המגורים

 

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

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  לא

ללבנון  -ליוון - לטורקיה - גוסלביהולי -לאוסטריה - מגרמניה: אלא נמלט, לא ממש גר:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  )פלשתין(ולישראל 
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  היה בישראל כשהסתיימה המלחמה, לא רלוונטי:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  נשאר בישראל



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנתעליה

  

1941 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

אל עלה ברגל והגיע מלבנון לישר

  באוטובוס

  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
  

הלידה הייתה קשה מאוד וגרמה לאמי לחלות עד שלבסוף . נולדתי עם אחות תאומה. אבי היה כימאי ואמי הייתה עקרת בית

בטרם מותה ביקשה מדודה , אבי לא טיפל בנו ובשלב מסוים אף ברח לאיטליה מטעמים פוליטיים ואמי. 6כשהייתי כבן , נפטרה

. וגדלתי יחד עמם) אשתו הייתה גיורת(הדוד לקח אותי ואת אחייניתה של אשתו . אותי אליו ויגדלני וכך נשלחתי אליהםשייקח 

  .שני אחיי נשלחו לבית יתומים

  

 סייעכאשר דאג לבקרנו לעיתים קרובות ול, הקפדנו על כשרות וגם סבי סייע בהקפדה על אורח חיים דתי. הבית היה יהודי דתי

במהלך ילדותי  . אבי המאמץ היה בעל סוכנות מצעים גדולה ואמי המאמצת גידלה אותנו בחינוך יקי קפדני .המצוותשמירת ב

  .אך לאחר המלחמה הקשר נותק, הייתי בקשר עם אחיו של אבי הביולוגי אשר עברו לאמריקה במהלך המלחמה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, וותמחנות וצעדות מ, גטאות, גירוש(

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

  

לפיכך , בגרמניההוחלט לגרש לפולין יהודים שהינם נתינים פולנים או חסרי נתינות , זמן קצר לפני ליל הבדולח, 1938בשנת 

אך תוך כדי , )היא לא נחשבה מבחינתם ליהודיה, מכיוון שאמי המאמצת היתה גיורת( הוחלט לגרשני יחד עם אבי המאמץ

הגירוש הוחלט לסגור את מעבר הגבול וכך נוצר מצב שאבי המאמץ עבר את הגבול ואילו אני נותרתי בגרמניה ולכן נשלחתי 

ללא , ימים 3ובבית הכנסת של העיר הוחזקנו משך " בויטן"הוחלט לרכז אותנו בעיר  בולמהג) הרגלית(במהלך החזרה . חזרה

אמי המאמצת החליטה לעבור לפולין בעקבות בעלה . לבסוף הוחלט לשחררנו והוחזרתי הביתה. מזון ובתנאי צפיפות קשים

  .רשהצים נספו בגטו ומשני הוריי המא .ולכן מסרה אותי לבית היתומים בו שהו שני אחיי

  

בשל . לבית היתומים והציעה לנו לברוח מגרמניה" עליית הנוער"מייסדת , פראירהגיעה רחל  1940בסתיו , לאחר כשנה

ילדים נוספים מרחבי  100התכנון היה להגיע לזגרב ולפגוש שם . החלטתי לקחת את הסיכון ולברוח, המלחמה המשתוללת

. ולהמשיך עמם עד לישראל ולם יתומים וחסרי נתינות או בעלי נתינות פולניתשהיו כ) וינה ולייפציג, ברלין, פרנקפורט(גרמניה 

"= קלרּושמ("באוסטריה פגשנו נאצי ששיתף עמנו פעולה . לשלייך באוסטריה, בכדי להגיע לזגרב הגעתי באמצעות רכבת

במהלך , אולם. צעדנו ברגל מן הדרך הועברנו במשאיות ואת חלקהחלק . נו את הגבול תמורת תשלוםאות והעביר)מבריח

. אך לאחר זמן מה ובאמצעות שמוקלר אחר הצלחנו לעבור את הגבול לזגרב, המעבר הלא חוקי נתפסנו והוחזרנו חזרה לשלייך

מכיוון שראו שחבשתי לראשי . שם שוכנו אצל משפחות יהודיות, בזגרב היינו במשך כחצי שנה". ילדי זגרב"לקבוצה ניתן השם 

  .בחיקה של משפחה זו למדתי שירים חסידיים שהתנגנובמשך היום.  למשפחה שומרת כשרות דאגו לי, כיפה

  

דבר שאילץ , )נאצי-המשטר שם היה פרו( הליוגוסלבילאחר שהנאצים נכנסו , את זגרב עזבנו ברכבת האחרונה שיצאה משם

מזגרב . לעצור בדרך מספר פעמים כך שהרכבת נאלצה, אותנו לברוח מיד והרכבת בה נסענו ספגה הפצצות תוך כדי נסיעה

. הליכות ארוכות ביותרעד שהגענו ליוון ומשם לטורקיה, ברגל ומבלגרד צעדנ .נאצים- כיוון שהסרבים היו אנטי, הגענו לבלגרד

. שהינו שם משך כמה ימיםומשם המשכנו בנסיעה ללבנון. בטורקיה היה גביר יהודי אשר דאג לנו למזון וללינה בבתי מלון

 17.4.41לאחר יומיים נסענו משם באוטובוסים ובתאריך . חיכתה לנו הקהילה היהודית וסעדנו עמם את ליל הסדרבבירות 

אך משם שוחררתי לכפר הנוער הדתי , המבוגרים מבין הילדים ואני ביניהם נשלחו לחקירה בעתלית. ישראל, הגענו לראש פינה

  .בכפר חסידים



 

  

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  
גויסתי לחיל הנדסה ושם . החלטתי להתגייס לצבא הבריטי ולסייע בלחימה בצורר הגרמני, לאחר מספר חודשים בכפר הנוער

לאחר השחרור התחלתי לעבוד בבתי הזיקוק ושהיתי שם במהלך  .1945שנים עד לסוף המלחמה בשנת  4שירתי במשך 

  .חיי ניצלו באמצעות ערבי נוצרי שהזהירני לברוח וכך ניצלו חיי בשנית. יהודים בידי ערבים 39במהלכו נטבחו  1947 -הטבח ב
שם עבדתי , )1950שנת " (סולל בונה"עברתי לעבוד ב, ל ולאחר מכן"התגייסתי לצה 1948ופת מלחמת השחרור בשנת קבת

  .אז התחלתי לעבוד כעצמאי 1978עד שנת 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

  
. שמחתי והתרגשתי מאוד, כשעליתי לארץ. נישאתי לדינה מנהיים ונולדו לנו שלושה ילדים ושבעה נכדים 24.6.58בתאריך 

אשר נולד מתוך כך שמאז שנות  "אין לי ארץ אחרת"רסמתי ספר צילומים בשם בארץ פ ".הגעתי הביתה"היתה לי תחושה ש

י אותו "מצלמה שקיבלתי כמתנה לבר המצווה אך היא נלקחה ממני עבעקבות (במהלכן רכשתי מצלמה , עבודתי בבתי הזיקוק

תוך שאני מתעד עבור כל תמונה מה רואים , ודאגתי לעקוב במצלמתי אחר התפתחותה של המדינה) שמוקלר שהבריח אותנו

להשתתפותי  ,לשמחתי, תמונות התקבל תיעוד היסטורי אשר הוביל 10,000 -שבו מעל ל, במאגרי. בה וכן מתי והיכן צולמה

  .בפרויקטים הקשורים בתיעוד בניית הארץ ולהכרה על פועלי

  

  2014פברואר  ,ביאליק –קריית , אודליה גילון: ראיון

  

  

  

  

  

  

  קלמן ודינה גבעון בחתונת נכדם

  

.  


