
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  שלמה  קפלנסקי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Kaplenski  קפלנסקי  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Shlomo  9.8.1922 נ / ז     השלמ  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Białystok יןלפו  ביאליסטוק 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  בתיה  מיכאל
  ):  ואה לפני המלחמהנש/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Białystok  פולין  ביאליסטוק 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

 בית ספר תיכון                                   
    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  ביאליסטוק
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  דכאו, לובלין

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 3.1945 דכאו

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  צרפת 1948  קדמה

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 .מבית הספר לו בחופשות זרועהייתי  אני . היה מוביל סחורה לחנויותיאבו הייתה עקרת בית יאמ,  במשפחה ילדים7היינו 
 .17סיימתי ללמוד בסביבות גיל , יסודי וחטיבה עליונה, כמו כולם,  שנים 12-למדתי כ .יקרוב לבסיס צבא, ליסטוקיאגרנו בב

  
  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/פות בבריחההשתת, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
לכנו לגור אצל דודה שלי ומשם הגרמנים לקחו אותי לעבוד ה. הבית שלנו נהרס מההפצצות,  הגרמנים פלשו לעיר1941בשנת 

עבדתי שם כחצי ,  כסף לא שילמו לנו.אפילו עם המבטא שלהם, עם הזמן למדתי לדבר גרמנית .ת חולים של סוסיםאצלם בבי
 . אצל דודה שלינשארוההורים שלי , רק פעם בשבוע יצאנו הביתה לבקר את המשפחה, הכניסו אותנו לגטו ושם ישנו .שנה
 .כנסתהשרפו אותם בתוך בית , גברים וילדים , נשים,  לבית כנסת יהודים3000יום אחד הכניסו  . ביובויקינהחל לעבוד ב יאב

לסלול מסילות שבה היינו צריכים לקחו אותי לעבודה , היה יום שעמדתי בשער של הגטו והגרמנים חיפשו עובדים צעירים
 .צ" אחה16:00 בבוקר עד 8:00- כך עבדנו כל יום מ. אני הייתי קושר את הקרונות.מהאזור היהודי ,לרכבות וכבישים

 .הייתי לוקח למשפחתיאותו  את הנעליים והם בתמורה היו מביאים לי אוכל גרמנים הייתי הולך לצחצח ל16:00בשעה 
גם ו,  אני יכול לעשות את זה, שעשה עבודות קטר ושאלתי את הגרמני למה משלמים לו, בתשלוםשעבד איתיפולני היה בחור 

התחלתי  במקומו במהלך הזמן אני עבדתי .טרו את הבחוריפו, מכתב לרייכסטאג שלח פקדאז באמת המ, ככה לא משלמים לי
 .שרפותמ ידענו שאנחנו הולכים ל.סגרו את הגטו ושלחו אותנו לגרמניהשנה וחצי  לאחר . מרק לחודש21תשלום של קבל ל

. האס ניגשתי אל קצין .ותי שאולי זה יציל אאבא שלי דיבר איתי ואמר לי שאני אראה להם את המכתב שקיבלתי מהרייכסטאג
בקבוצה השנייה היו . הראתי לו את המכתב והוא אמר לי שאני הולך עם הקבוצה השנייה ולא עם זאת שהייתי אמור ללכתו אס

היהודים שאר  אחרי שבוע נפגשנו עם כל . שונותעבודותעבדנו בנשלחנו לעבוד בבית סוהר שם  .עורכי דין ופרופסורים, רופאים
 היה איתנו רופא שאמר שלוקחים אותנו למשרפות אז הוא נתן לנו .בקרון נפרד את הקבוצה שלי ברכבת אבל לקחו אותנוו

גזזו לנו את , נתנו לנו סבוןהתרחץ ו לקחו אותנו ל.היו שם הרבה צעירים, הגענו ללובלין .כדורים  ואמר שככה לא נרגיש כלום
שהייתה בעיה עם הגז כי אחר כך  נודע לנו .ין מיםאהגיע גרמני ואמר שעד שעמדנו וחיכינו ,  למקלחתואז חיכינו כשעה השיער

   .עצם היו אמורים להרעיל אותנו אבל למזלינו הוא לא נפתחב
ואני ידעתי כי אבא שלי היה מוביל סחורה עם סוס אז , יותר מאוחר שאלו אותנו מי יודע לתפור עור ולעשות כל מיניי עבודות

הביאו לי צבת כדי לתקן ניטים ולתפור אותם וגם תפרתי תיקים של , קחו אותי למחנה עבודהל .היה לי ידע בדברים האלה
הם .  צעירים ואני אמרתי לחברים שלי שכדאי שנברח משם כי זה רק עניין של זמן עד שנמות24היינו שם חבורה של  .חיילים

הכל ובלילה חתכתי את הגדר  תכננתי .ברחלא ידעו איך ופחדו אבל אני אמרתי להם שאני אחתוך את הגדר בלילה ואז נ
הבנתי שכנראה ראו , שמענו יריות,  קילומטר4-החוצה  רצנו כשברחו  היינו חמישה חברים .ה ליתהחשמלית עם הצבת שהי

 אני ושני חברים חיכינו עד שיצאו אבל זה לא .שני חברים נכנסו לבית של פולנים לבקש עזרהועיירה לו  הגענ.שאנחנו לא שם
פולני ניגש אלינו ושאל אותנו ,  העירישבנו שם במרכז, דוםאהמשכנו ללכת עד לר .כנראה הרגו אותם, הם לא יצאו משם, קרה

לבית כנסת ושם אמרו לנו לגטו ונגשנו נכנסנו , הייתה שם גדר נמוכה. הוא אמר שיש גטו לא רחוק משם. אם אנחנו יהודים
 . חבר שלי נהרג ונשארתי עם חבר אחד. הגטולמחנה ריכוז שלידוהגענו  לאהברחנו ה לא היתה לנו ברירה אז .שכדאי שנברח

 לקחו אותו למחנה , מי שנשאר בחיים.הרבה נהרגו, גטו והרסו אותוהם הגיעו ל .1944 -זה היה ב, הרוסים התקרבובינתיים 
 ממש הייתי זוחל כדי לנוע, לתי ללכת אני כבר לא יכו.לא היה לנו אוכל ,מיטהכשמו לנו קש במחנה . ואני ביניהם, כאוריכוז ד

הייתי במצב , הכניסו אותי לבית חולים .שם היו קליפות תפוחי אדמה ואותם הייתי אוכל, הייתי זוחל למטבח  .מאפיסת כוחות
, קראתי בשמו והוא לא ענה, יום אחד בחלוקת הקפה ראיתי מישהו ששכב לא רחוק ממני לא זז .נתנו לנו קפה ביום, נוראי
 העבירו אותי . גרמניה שראתה אותי צעקה עליי והוציאה אותי משם.לקחתי את הקפה שלוו לכיוונוזחלתי  .י שהוא מתהבנת

למזלי הרב אני לא , חוליםההפציצו את בית שאמריקאים אלו היו ה .בלוק אחר ופתאום בלילה היו הפצצותמבית החולים ל
 . םהייתי ש

  

   ד עלייתך לארץ מתום המלחמה ועי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

את בן שם  פגשתי .רק יהודים עם תעודה יכלו להיכנס לשם, במחנה עקוריםביקשתי להתנדב אך , טובלא עדיין הייתי במצב 
הסכימו ויצאתי עם , ביקשתי לצאת לפגוש אותו. ל" זיחזקאל קפלנסקי, יום אחד קיבלתי מכתב מאח שלי שמחפש אותי .ידוד

יום אחד  . גם אני נסעתי לשם,שהמפקד שלי נפטרכ יותר מאוחר . ויעצתי לו שיברח לדאחרוםאחי דאגתי ל.חייל שהתלווה אליי
 2צלי כשהייתי בבית מצאו איום אחד  .בצבא כשנתייםשירתי  .פגשתי קצין אמריקאי ודיברנו שאני אכנס לצבא האמריקאי



 

הוא אמר לי שאני ,  כשאח שלי בא לבקר אותי שאלתי אותו איך אני יכול לצאת משם.לכלאעל כך אקדחים בארון ושלחו אותי 
אנשי . שם פגשתי עוד יהודי וברחנו משם יחד לדאחאווי, בלית ברירה עשיתי לעצמי חתכים בידיים ונשלחתי לבית חולים .אברח
 ועלינו לארץ, למדנו עברית,  חודשים4שם גרתי , הביאו אותנו לפריז ,י תעודה אמריקאיתהייתה ללאחר שראו שהבריחה ארגון 

  .באוניה קדמה
  

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

בטחנו א, היינו כל הפלוגה בקיבוץ חולדה .1951 שירתי עד שנת .51גדוד , חטיבת גבעתיל,  לצבאגויסתי מידכשהגעתי לארץ 
הצבא הירדני , משם יצאנו לכבוש את לטרון .המצרים הפציצו את חולדה וכל מה שהיה ברשותי נשרף, את הדרך לירושלים

 נתתי לחייל 13.5.1948ריך ובתא, אני כבר הייתי חובש,  גדודים2היינו שם  .ברח לכיוון רמאללה ואנחנו כבשנו את כל האזור
 היינו כעשרים פצועים. הייתי פצוע והירדנים לקחו אותנו, פתאום היה פגז והזנב שלו פצע אותי באזור הלסת והפה, טיפול

שלחו , תפרו לי את הפנים באזור הפה, לבית חוליםאותי שלחו וכששבתי לישראל , כ עשו החלפת שבויים"אח .שנלקחו בשבי
שם התידדתי , בית החייל בתל אביבב תיהישמחלה הבחופשת  .חודשים ושוחררתי כמהל שם אושפזתי ,כ להדסה"אותי אח

 שם הוא ,סלמה' א ברח"תהשגתי לו בית ב, התגלגלתי עד שאחי הגיע לארץ. ידעתי אנגלית טוב מאוד, הרבה אמריקאיםעם 
יום אחד  .באתה תקופה עבדתי בעבודות זמניות .מלבד מדים צבאיים לא היה לי כלום, גר עם אשתו ואני גרתי אצלו תקופה

עבדה היא .שלהדירה ב נו גר.אחר שלושה חודשיםלתחתנו ה . לעתידהכרתי את אשתי הראשונהויצאתי לבית קפה בל אביב 
 . נכדים ממנה2 יש לי , במצפה רמוןרתרוגמתהיום היא נטורופתית ו, נולדה לנו בת אחת .גננתכ

  . הכרתי את אשתי השנייה,כשעבדתי בסופר,  שנים17- לפני כ.מחלות לבסבלה מהיא ,  שנים התאלמנתי41לאחר 
  
  

  שירן זר: ראיון
  2009אוקטובר . פתח תקוה

  
 קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



