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  מחקרית ,לאומית חשיבות

  www.ledorot.gov.il שכתובתו מיוחד אינטרנט באתר פורסםמ הסיפורים אוסף .וחינוכית

  
  

  כיום פרטי ושם משפחה שם
  

  ובתקופתה השואה לפני אישיים פרטים                                   

  אברהם :פרטי שם  קפלן :משפחה שם

          קפלן   :נולדתי איתו משפחה שם

                                           

                                              בלועזית
nKapla 

   אברהם :נולדתי איתו פרטי שם

                                                     

   בלועזית

mAbraha                                          
  :מין
                    זכר
    

 1937 :לידה שנת

  גומל  :לידה עיר

                                                             

       בלועזית

  lGome  
  בלרוס :לידה ארץ

  שכטמן ינטה :האם של נעורים ושם פרטי שם  קפלן גרשון :האב של משפחה ושם פרטי שם

                                                                                                                                                                                            גומל  :המלחמה לפני קבוע מגורים מקום
             

   בלועזית

 lGome                                         
   בלרוס :המגורים ארץ

   :המלחמה לפני אקדמי תואר/השכלה

   )ישיבה ,אוניברסיטה ,תיכון ,יסודי(

  

   :המלחמה לפני מקצוע

    )מורה ,סנדלר ,תלמיד(

                             עוד הביה״ס לפני

  :בתנועה או בארגון חבר

    )עקיבא בני ,הצעיר השומר ,ר"בית(

  בלרוס גומל    :המלחמה בתקופת מגורים מקומות

                  )הארץ ושם האזור או העיר שם(

                                                                                       



 

   בלועזית       שמו את ציין ,בגטו והיית במידה

                                                                                                                             

    שמו את ציין ,ריכוז מחנה או עבודה במחנה והיית במידה

                                                                                                              
  בלועזית

    :השחרור תאריך                                                                       :חופשי אדם הנך כי לך נודע בו המקום

  שמו את ציין עקורים במחנה והיית במידה

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

 

    השחרור לאחר חזרת אליו מקום ציין

  :עליה שנת  מתי עד ממתי ציין ,בקפריסין מעצר במחנות והיית במידה

 
  שמה את ציין ,באנייה ועלית במידה

   המלחמה לפני קורותיך על י/ספר אנא

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

 

  

 עם לטייל שלי לסבא עוזר הייתי אני .וסבתא מסבא בנפרד גרים היינו ,יסודי ספר בבית מורה מאיאו במשטרה  עבד שלי אבא

 עליי עלו לא הם ,לדהור התחילו והסוסים נרדמתי אני בו מקרה זוכר אני .בייביסייטר של סוג לי עושה היה הואו ,שלו הסוסים

 ,בעיר לפסל אותי לוקח היה תמיד שלי אבא .לו מציקים שהיינו  ,משוגע קצת אחד שכן לנו היהש זוכר גם אני .מסביב עברו אלא

 ולפעמים שלו בודהלע אותי לוקח היה אבא יםלפעמ .החיים על לי מספר היה והוא גלידה אוכלים המדרגות על יושבים היינו

    נוצות. עם היו העטים פעם בעטים, לשחק אהבתי כילד סוסים. על לרכב

 

   המלחמה בזמן קורותיך על י////ספר נא

 השתתפות ,במחתרת ותפקידים פעילות ,בדוי ושם בדויה בזהות או במסתור ,מוות וצעדות מחנות ,גטאות ,גירוש(

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

.   

  
 רכבת על נסענו זה אחרי  .נסענו ואז מאיתנו להיפרד בא שלי אבאו עליהם עלינו כולנו ,סוסים עם מרכבות הרבה שהיו זוכר אני

 לנו עזרו שם שהיו החיילים אז ,לזוז החלה כבר והרכבת מים להביא הלכנו התחנות באחת ,הדרך כל אותנו הפציצו ,משא

 הייתה שלי מאיא העת באותה .הבנות אחת של ובת מאיא של חיותהא 2 וסבא סבתא ,שלי אמא ,אני נסענו .הרכבת על לעלות

 הייתה שלי אמא של אחות  .הנסיעה את המשכנו  אבל תיאחו את ילדה היא ושם צרים היו לאמא נסיעהה מהלךוב בהיריון

  .1948 שנת עד שם גרנו .נפשות 10 ,היינו ושם לחצי מחולק שהיה בבית אותנו ושמו ,עיתון עורכת
  
 שלי אמא .לדנפרפיטרובסק ונסעו וסבתא וסבא אשתו את איתו לקח והוא מההמלח אחרי שלי אמא של אח הגיע 1947 בשנת 

 היינו ,בחקלאות עובד הייתי בקיץ .ג׳ כיתה עד סלביה" עברתי כך ואחר אמא של לגן  הלכתי  בהתחלה ואני גן מנהלת הייתה

 לחם חתיכת לי שיחתכו  ביקשתי רעב ייתישה מרוב .הקור מרוב נפוחות היו הידיים ,עז קור היה בחורף .יבול אוספים ,שותלים

 .בריבה אותו וימרחו הנעל של בגודל
 



 

                                  

  

  

  
  

  
   2015 פברואר שבע, – באר לוקוב, אנאל ראיון:

    לארץ עלייתך ועד המלחמה מתום קורותיך על י/ספר אנא

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

 נסענו .חזרה ולנסוע להתארגן החלטנו .לשם נבוא אנו שגם הודעה לנו שלח בדנפרפיטנובסק שלו הדירה את שקיבל אחרי הדוד

 מבני וחלק בית קנינו זמן מהכ אחרי ,שלו בדירה איתו לגור ובאנו אותנו פגש הדוד לשם כשהגענו .יממות 8-כ בערך ברכבת

 הדוד אצל נשארתי אני .הילדה את לפרנס בשביל לצאת צריכה הייתה ואמא במלחמה נהרג שלי שאבא ובגלל , עברו המשפחה

 הייתי ,לעבוד והתחלתי אמא של לבית חזרתי זה אחריו השביעית הכיתה עד הלכתי הספר לבית .עליי ישגיח שהוא בשביל

   .יםלרהיט מפעלב עובד
  

 לאשתי מסוים בשלב .לסיביר 1959 בשנת ,לצבא התגייסתי מכן ולאחר ,בכור ילד לי נולד 1957 ובשנת התחתנתי 1956 בשנת

 אחרי .ששירתי היכן למקום שלי הבן ואת אותה לקחת באתי ואז מכתב לי רשמה היא ,לבד בית להחזיק יכולת כבר היה לא

 לנו נולד .מהעבודה דירה קיבלתי 1964 בשנת  ,טכנולוגיה בעיר למדה שתיא ,בבנייה לעבוד התחלתי מהצבא שהשתחררתי

  גדולה יותר דירה קיבלתי זמן כמה לאחר .בן עוד

 

  בארץ  חייך על י////ספר נא

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

  ):הבאים לדורות

  

  
 הייתה ,לעלות רצו והם ישראל על שמעו שלנו הבנים גם .לארץ לעלות אותנו עודדו והם 1991 משנת ,פה גר שכבר דוד לי היה

 לעלות החלטנו האלה הדברים כל ובעקבות שלנו ולנכדים דיםליל הפריע מאוד וזה  מגורנו באזור ואנטישמיות גזענות הרבה

   .םבינתיי שם נשאר הקטן הבן ,שלו והמשפחה שלנו הבכור הבן עם רק ,לארץ עלינו  .לארץ
  

 היא פה התחושה .לישראל ,שלנו לבית שנחזור אמרתי ואני שלו הולדת ליום נסענו זמן כמה אחרי אפילו קשה היה בהתחלה

 עושים ,שבת שומרים אנחנו כיום .תורה ללמוד ,נושל השורשים את לבדוק התחלנו  .נולדנו פה כאילו ,שלנו הארץ זאת כאילו

  .שבת שומרים שלו והמשפחה שלי הבכור הבן גם .נרות מדליקים ,קידוש

 



 

   



 

   



 

 


