
 

  "ְ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

  קליין :שם משפחה
  

  שרה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

          קליין: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Klain בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Sara בלועזית                                                      שרה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  1.2.1929 :לידה תאריך

  'לודג  ): מחוז, ישוב( קום לידהמ
                                                              

 Lodz בלועזית
                                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  רחל :שם פרטי ושם נעורים של האם  יואל דוד :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/השם פרטי של האיש
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      'לודג:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  פולין :ארץ המגורים                                        Lodz  בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  בית ספר יסודי: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  כוסלובקיה'פולין וצ ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

 'גטו לודג ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

     אושוויץ ובאד קורדן?   אילו ומתי? תהאם היית במחנו

                                                                                                                                                                      

          כוסלובקיה'צ: מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
 :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1947 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  אפרופידאנס
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

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

בדרך לבית הספר היה מועדון . שהיה רחוק ממקום מגוריי, למדתי בבית ספר יהודי חדש. הוריי היו יואל דוד ורחל', גרתי בלודג

  . עברתי שםולכן חיכיתי תמיד שייכנסו פנימה לפני ש, נורא פחדתי שהם ירביצו לי. אליו הגיעו פולנים שיכורים
  . אהבתי מאוד את ימי ראשון בגלל צלצול פעמוני הכנסיה

כי פחדתי , בהתחלה סירבתי. כיוון שהייתי תלמידה מצטיינת', והמחנכת שלי הציעה לי לקפוץ לכיתה ב' למדתי בכיתה א

האוכל כל יום בצעדה  הגענו לחדר. נהניתי מאוד בקייטנה. קייטנה –לבסוף השתכנעתי וקיבלתי פרס . להפסיד חומר לימודים
  .ואכלנו טוב, תרגילי סדר, למדנו שירים עבריים. לבן-כל יום התאספנו למסדר עם דגל כחול. מסודרת ובשירה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /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/ראטביודנ
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
ויום אחד יצאה הוראה , התחלנו לענוד טלאי צהוב. מנים בהפצצותואז נכנסו הגר, החלה קריאה לעזוב את העיר 1939בשנת 

יום אחד הגיעו הגרמנים ואני התחבאתי . נאסר עלינו לקחת רכוש איתנו לגטו. להעביר את כל היהודים לחלק הצפוני של העיר

  . אבי אמר לי שאהיה מוגנת מכיוון שיש לי שומר טוב. בארון תורה
, קול אמר לי לא ללכת. פעם חליתי ואמי אמרה לי ללכת אל שאר החולים. סביבי מתו בגטו היה רעב קשה והרבה אנשים
  . לא חזר –בדיעבד הסתבר שכל מי הלך לשם 

  . שגילחו לו את זקנו, רק כשהוא קרא בשם החיבה שלי זיהיתי שזהו אבי. יום אחד ישבתי עם חברות ושמעתי מישהו קורא לי
  . הוא כעס מאוד ואני לא עשיתי זאת שוב, כשהוא גילה על כך. ריו של אבילא היה נייר טואלט ותלשתי דפים מספ
. היו אנשים שצמצמו את מנת הלחם שלהם כדי לקנות נעליים. הצפיפות הייתה רבה, היה קר מאוד והמחלות בגטו התפשטו

בין שלא נוכל להסתדר בלי בשלב מסוים ה .בכל תוקף להכניס את זה הביתה אבי סירבאך  ,הקציבו לנו בשר סוס במנות האוכל

אז היו שירותים בביתני עץ שנאלצנו , בגטו לא הייתה מערכת ביוב. אך בעצמו לא אכל –והרשה לנו לאכול את בשר הסוס , זה
  . אבקה וחתיכות קטנות מנשורת פחם –אכלנו גם בריקטים . קיבלנו תפוחי אדמה או קליפות תפוחי אדמה. לנקות

בתגובה . כמובן שהורי הילדים סירבו והחביאו את ילדיהם. 16ביקשו למסור ילדים עד גיל ציה ועשו אקהגרמנים  1942בשנת 

אחרי האקציה הזו לא . יהרגו את כולם –הם עברו מבית לבית ודרשו מכולם לצאת החוצה ולא . הגרמנים לקחו בני ערובה
 . נשארו עוד ילדים באזור

אבי נשאר . מקום מלוכלך ושורץ פשפשים וכינים, ת סוהר בצרניקיאגילקחו אותנו לבי. נעשתה אקציה נוספת 1944בשנת 
בקרון שלנו היה זמר רחוב שסידר . למחרת בבוקר עלינו לרכבות ונסענו מספר ימים. כי היה חולה ולא היה מסוגל לקום, בבית

  .תלה סדין ועשה מצב רוח, דלי לצרכים

!" נכנסים דרך השער ויוצאים דרך הארובה! תשאירו הכול, מהר, מהר" הגברים בבגדי הפסים במחנה צעקו לנו, הגענו לאושוויץ
, אחר כך הפרידו את הגברים מהנשים .מסביבנו היו צעקות ודחיפות, היינו מבולבלים. לא הבנו על איזו ארובה הם דיברו

 –זרקנו לקחו בכח מה שלא . שמענו צעקות מעבר לגדרות לזרוק הכול. לחיים ולמוות –והתחילו להפריד שמאלה וימינה 
כמה  .לאחר מכן הכניסו אותנו לאולם מקפיא להתייבש. גילחו לנו את השיער וקילחו אותנו, התפשטנו. שעונים ועוד, תכשיטים

  ".בדקו את הסחורה"התפשטנו והגרמנים  שבהם, פעמים ביום היו מסדרים
כאבה לי הבטן ולא . כל שהותי באושוויץ הייתי חולה במשך. הרביצו לי –אם הוצאתי יד או רגל . ישנתי במקום קטן וצפוף מאוד

חילקו אותנו לקבוצות וקיבלנו שתי . כל יום קיבלתי סיר מרק שהייתי צריכה לחלוק עם עוד חמש נשים. יכולתי לאכול או לשתות

זמן אמרו לנו וכל ה, היו רעות אלינוש את שתי הנשים האלה בשתיים אחרות לאחר זמן מה החליפו. נשים קאפו ששמרו עלינו
אך התנאים היו , שם חילקו לנו מספרים מזהים .לאחר מכן עברתי למחנה באד קורדן .שכאן שורפים את המשפחות שלנו

היו שם שבויים איטלקים שעזרו לנו ונתנו . עבדנו בבית חרושת. ספל וכף מפח, צלחת, כל אחד קיבל מזרן משלו –טובים יותר 
 .בזמן שחברו הביא לנו אוכל, עשה עיניים לאחת מהשומרות הגרמניות, חת בא שבוי איטלקיפעם א. לנו אוכל בתחבולות שונות

 . למרות הרעב הגדול והעבודה הקשה שמרתי על המורל
. נתנו לנו אתים והתחלנו לעבוד. כוסלובקיה'והלכנו ברגל קילומטרים רבים עד שהגענו לגבול צ, יום אחד לקחו אותנו מהמחנה

הגרמנים בלית ברירה הסכימו , כשהגיעו הפרטיזנים. אז התחילו לזרוק לנו עוד אוכל, וכל והתנפלנו עליופעם אחת זרקו לנו א
  .קיבלנו שפע אוכל והשתתפנו בחגיגה של סיום המלחמה. חופש המיוחלוסוף סוף הגיע ה, כים'למסור אותנו לצ

 
  



 

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

כי היינו , למרות הכול הייתה הרגשה טובה. המצב היה קשה ונדרש זמן רב להסתגל לארץ, 20.7.1947הגענו ארצה בתאריך 
  .בין יהודים ולא שמעתי יותר הערות אנטישמיות

בצבא עבדתי . רושת לסריגים עד מלחמת העצמאותעבדתי בבית ח. התגוררתי עם אמי ואחותי בחדר קטן בתל אביב
  .התחתנתי ועברנו לגור בנתניה, הכרתי את בעלי. אחרי הצבא למדתי תפירה ועיצוב ועבדתי במקצוע. במסגרות

  .אני מתנדבת בבתי ספר ועוזרת במה שאפשר. כיום יש לי שני ילדים ושלושה נכדים

  
  
  

  אור ליברמן: ראיון
  2009אוקטובר . נתניה

  
  אלינה נאור: כהערי

  

 


