
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קלע :שם משפחה

  

   דן :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                        :איתו נולדתישם משפחה 

                                              קזפסקי
  

                                              בלועזית
Kzfsky  

 

  סטפן  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Stephen                                         

:                     מין

 זכר
  08.04.1932 :לידהשנת 

 
  ברלין:  עיר לידה

  

       בלועזית
 Berlin                                          

  גרמניה :ארץ לידה

 
  רד 'ריצ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                   ברלין: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Berlin 

  ברלין :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 14חשמלאי למדנו עד גיל 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  ברלין               )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :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
  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

 :עליה שנת
  

1948 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  "קסרטה"אוניית 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

במהלך . אמי עבדה כמנקה במשרדים, ב.ג.אבי היה פקיד בק. גרתי במרתף, הזיכרונות שלי מגרמניה הם שהייתי יליד ברלין

אני זוכר שאבי היה חוזר לפעמים לבית באמצע יום העבודה כיוון שאסור היה ליהודים . שגרת היום הרגשנו לחץ כלפי היהודים

  . למדתי רק את כיתה א, בגיל שבע עזבתי. ס עממי יהודי בגרמניה"למדתי בבי. להשתמש בשירותים של הגרמנים

אתה יהודי ואין לך "מדי פעם הופנו אלינו קריאות גזעניות . את החגים חגגנו בצורה מוצנעת לאורך כל הזמן ובתקופת המלחמה

  "?אתה יהודי ואתה עובד בדיוק כמונו " "?קרניים 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, ושגיר(

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

הגעתי לאנגליה ואספה . הפסקתי להקיאלאורך כל הנסיעה לא , ילד קיבל תג שם-העלו אותנו לרכבת  שנסעה לאנגליה כל אחד

, היא טיפלה בי ושמרה עליי וכל זה היה מכספה וחשבונה האישי. דודה באנגלית- "אנט"אותי בחורה שהורי קראו לה בשם 

" ?מה תרצה לעשות כשתגדל: "לדוגמא, נה בחיי ושאלה שאלותיאני זוכר איך תמיד התעני. קיבלתי ממנה הרבה דברים טובים

  ".גנן" :אני השבתי

 האווירה הייתה מאוד מתוחה, מלחמהעל ה והכריז 39בספטמבר . היא התחברה לתשובתי מאוד מכוון שאהבה את הטבע

באמצעות אוניה  עליתי תוך שלושה ימים, דיתימי- קיבלתי הצעה לעלות לארץ 48בקיץ . הייתי היהודי היחיד בכיתה .באנגליה

  .רכם לאושוויץהוריי נספו כאשר היו בד ".קסרטה"איטלקית 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

זו הייתה . שם פגשתי נוכלים ורמאים, זכורים לי הכרטיסים שהיו  לי לאוניה שיצאה ממרסי. היאני לא זוכר בדיוק את מהלך העלי

  .שם חיכו לנו יהודים רבים במזח והייתה התרגשות גדולה, בסופו של דבר הגענו לחיפה. התאימה לבני אדםאוניית מסע שלא 

  .אך לי אף אחד לא חיכה, לכל אחד היה מי שחיכה לו וקיבל את פניו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  .גם בגלל שלא הכרתי את התחום וגם בגלל קשיי השפה, היה לי מאוד קשה. שם עבדתי כחשמלאי, הגעתי לראשון לציון

לאחר מכן  .עבודה שהייתה לי מאוד משעממת, עבדתי במפעל למקלות כביסה. משם עברתי לקיבוץ כפר בלום לבית וקליטה

לצערי נופיתי בשל חוסר . התגייסתי לצבא והשתלבתי בקורס טייס .ושם הרגשתי שאני סוף סוף בביתעברתי לנאות מרדכי 

לאחר  .חברים רבים רכשתי לי בתקופת הצבא. ל והייתי צלף"לאחר מכן השתלבתי בחטיבת הנח. הייתי רזה מאוד, משקל

הרגשתי שאני מסוגל  .מבנים טרומייםעבדתי כאחראי על מערכות החשמל בשלבי בניה של , שהשתחררתי מהשרות הצבאי

לאורך השנים . אנגלית וגרמנית, עברית: אני דובר שלוש שפות .להתמודד לבד עם עבודתי והפכתי להיות קבלן גדול בתחום

חשוב לשמור עליה ואסור שיקרה שוב מצב כפי שקרה , אין כמו מדינת ישראל: המסר שלי .הייתי בכיתת הכוננות של נאות מרדכי

  .בשואה
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