
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מןדיי   :שם משפחה

  

  הקלר    :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

  בלועזית                                           פופוב   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
         Popov                    

  :שם נעורים
 

  קלרה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                     

           בלועזית
            Klara                                

:                     מין
  נ   

   :לידה תאריך
06/03/1938 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
       במזרח אוקראינה" טלמן"אזור , "גרניטני"כפר                  

   בלועזית
   Telmanove,Granitni                

  אוקראינה:   ארץ לידה
 

  איוון      :של האב שם פרטי

  

  סבטו) ליזה(ליזבטה א  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
  : לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  במזרח אוקראינה" טלמן"אזור , "גרניטני"כפר  

   בלועזית
Telmanove,Granitni                       

                                         

  אוקראינה   :ארץ המגורים

 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  מזרח אוקראינה," טלמן"אזור       ):ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                           

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

   מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
1943 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  "גרניטני"כפר                                                             

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
29/08/2000 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  ".דונייצק"הקרובה אלינו היתה העיר הגדולה כשהעיר , במזרח אוקראינה" טלמן"שנמצא באזור , "גרניטני"נולדתי בכפר 

ברוסית קראו לזה , התנהל כמו קיבוץהכפר  .מאה וחמישים משפחותבתים קטנים שחיו בו בערך עם ,זה היה כפר קטן  

  .1940ואחי הקטן וסילי נולד בשנת , 1938אני נולדתי ב , 1937אחותי ילנה נולדה בשנת  - היינו שלושה ילדים". ולחוזק"

ואיתה הוא היה נוסע , העגלה היתה שייכת לקולחוז. והיתה לו עגלה עם שני סוסים, דוור היהאבא שלי ו, אימי עבדה בקולחוז

  .ומחלק את הדואר

  

  זמן המלחמה י על קורותיך ב/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/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/נויפי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

הגרמנים בתחילת המלחמה ו, במזרח אוקראינה, אבל אנחנו חיינו בקצה השני של המדינה, 1941התחילה בשנת  המלחמה

אמרו , 1942אפריל של שנת - בערך במרץ, רק בסוף החורף . לחיות בבתים שלנו שיכולנו להמשיךכך , לא הגיעו לאזור שלנו

ולכן היה מספיק לנו , הכפר שלנו היה כפר קטן באזור מרוחק .ואנחנו חייבים לברוח, כבר לא יכולים להשאר בכפר לנו שאנחנו

, כי המלחמה התנהלה רק באזורים המיושבים, השוממים שמסביב לכפר טחיםאל השיצאנו . מהאזור הבנויולברוח לצאת רק 

  .והגרמנים היו מפציצים רק במקום שהיו בו בתים

  

נסענו  .כפראזור של המחוץ לבמרחק מספר קילומטרים  בשממהוהלכנו לחיות  ,עם כל המשפחות של הכפר, אנו בקבוצהוכך יצ

, סככות וזרענו את הזרעים הקמנוכשהגענו אל השדה . וגם זרעים של ירקות ודגנים ,אוכלבעגלה של הדואר ולקחנו איתנו ציוד ו

גידלנו גם חיטה . דלעת ותפוחי אדמהו, היו לנו גידולים של אבטיחו,ו את האדמה עיבדנאני זוכרת ש . וכך חיינו במהלך כל הקיץ

אני זוכרת שכל הילדים היו עוזרים לאמא להכין את . יסה מחיטה גרוסהיותירס שמהם היינו טוחנים קמח ומכינים לחם וגם ד

  .האוכל

  

אבל הבתים כבר היו , נו הביתה אל הכפרוכשהתחיל החורף חזר, הגרמנים כבר התחילו לצאת מאוקראינה 1943לקראת שנת 

  . וחצי מהבית כבר לא היה קיים ,אצלנו בבית לא היו חלונותו,הרוסים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

. היה רעב מאד מאד קשה 1947אני זוכרת שבשנת  .ואני הלכתי לבית הספר, חיות בכפראחרי ששיקמנו את הבתים המשכנו ל

המשכתי  .כי לא היה שום דבר אחר לאכול, והמצב היה כל כך גרוע עד שהיו אנשים שאכלו אפילו עכברים , בכלללא היה אוכל 

שכרתי שם דירה . מהכפר ילומטריםק 60נמצאת במרחק ש "לומריאופ"ואז עברתי לגור בעיר , 1957לגור בכפר עד שנת 

  .שעבד באותו מפעל, ושם הכרתי את לזר, והתחלתי לעבוד במפעל לקונדיטוריה

  

בסך הכל גרנו במריאופול . והמשכנו לגור במריאופול עד שהוא סיים ללמוד באוניברסיטה, 1962התחתנתי עם לזר בשנת 

במשך  .ושם גרנו עד שעלינו לארץ, לעבוד בעיר פולטובהשלחו אותו ,  אחרי שלזר סיים את הלימודים. במשך שבע שנים

בשנת  24ודים היה בן  .ודים- נולד הבן שלנו 1971ובשנת , ליליה - נולדה הבת שלנו 1964בשנת , השנים נולדו לנו שני ילדים

נכדה ה ונולדההתחתנה  הבת שלנובאותה תקופה , שהעלה את הצעירים" נעלה"והוא עלה ארצה במסגרת פרוייקט  1995

טורבו "הם עבדו ביחד עם בעלי במפעל . ובאו לגור בקרית ארבע, היו לנו חברים שעלו לארץ ישראל באותו זמן .אילנה ,שלנו

החלטנו לבדוק את האפשרות שגם אנחנו נעלה  2000בשנת  .רה ורימה פשינשניאהדוקראו להם אנ, בפולטבה" סקה'מכניצ

היום שבו התחילה , ביוני  22הוא עלה על המטוס בדיוק בתאריך . רויותובעלי עלה ראשון כדי לבדוק את האפש, לארץ

  .המלחמה



 

  
   

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

היה אצלו הוא אחרי ש". בת ים"ר באותו זמן בעיר שהיה ג, הבן שלנו, בהתחלה לבקר את ודיםהוא נסע ,כשבעלי עלה לארץ 

בזמן שבעלי היה בקרית ארבע הוא שכר לנו שם . החבר שלו, אנדרהית ארבע כדי לבקר את יהוא נסע לקר ,במשך חודש

לות ולכן לא יכולנו לע,רצינו לקחת איתנו את הציוד שלנו  .עליתי לארץ ביחד עם הבת והנכדה שלנוגם אני ובסוף אוגוסט , דירה

ההפלגה . ועלינו על האוניה, שמיכות ובגדים,כלי בית ,לקחנו איתנו את הציוד לשימוש מיידי. אלא עלינו בדרך הים ,במטוס

  . 29/08/2000והגענו ארצה בתאריך  ,סה לנמל חיפה נמשכה ארבעה ימים בלבדמאוד

  

אחרי שלוש שנים עברנו לדירה . ים אותנווכאן בארץ קנינו את הרהיטים שמשמש, לדירה שבעלי שכרהציוד שלנו הגענו עם 

ועד לפני שלוש שנים ,אני מאד אוהבת ילדים קטנים .ובה אנחנו גרים עד היום, דירה שקיבלנו מעמידר, אחרת בקרית ארבע

ש וי,גר היום בקנדה ,ודים, הבן .ויש לנו שלוש נכדות, שנה 52בעלי לזר ואני נשואים וחיים ביחד כבר  .עבדתי כמטפלת בילדים

התחתנה לפני שנה וגרה עם בעלה , אילנה,ליליה גרה בקרית ארבע והבת שלה   .9ואחת בת , 17אחת בת -לו שתי בנות 

  .האחרונה שלה הלימודים שנת זוהיהיא לומדת באוניברסיטה ו, במודיעין

  
  2014פברואר , ארבע - קריית, תפארת בשרי: ראיון

 


