
 

  "ְ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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שמלצמן :שם משפחה

  

  בתיה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

                                    קפלן :המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית

Kaplan                                              
  קפלן :שם נעורים

 
                                     בתיה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני

                                                            

   בלועזית
Batya                                               

:                     מין

 נ/ ז    
   :לידה תאריך

 
     דנפרופטרובסק ):מחוז, ישוב( מקום לידה

                                                              

   בלועזית
Dnipropetrovsk                                                       

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  מנדל :של האב שם פרטי

  
  :שם פרטי ושם נעורים של האם

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

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                       פינסק :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
Pinsk                                          

  פולין :ארץ המגורים
  

 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 
   :המלחמהמקצוע לפני 

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

     פינסק, דנפרופטרובסק): ארץ, מחוז, ישוב( גורים בתקופת המלחמהמקומות מ

                                       
                                                                           

        'גטו לודז? אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור
 

   1942: תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  רוסיה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  

   :בדרך לארץ חנותמ/מקומות

  

  1957 :עליה שנת

 
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון
בשנת . שם גרו סבי וסבתי, משפחתי הגיעה במקור ממינסק שבפולין. השבאוקראינ דנפרופטרובסקב 1927נולדתי בשנת 

בעזרת (הגיע לביתה של סבתי , או או מצבולאחר תקופה ארוכה שלא שמעו כלום לגבי מקום המצ. גייסו את סבי לצבא 1914
ילדיה והם  סבתי אספה את שלושת. דנפרופטרובסקאדם אשר אמר כי סבי נמצא בבית החולים ב, )השלט עם שם משפחתה

  . באותה שנה נסגר הגבול בין פולין לברית המועצות. דנפרופטרובסקהחליטו לנסוע ל

. עם אישה אחרת, כשהגיעה לשם ראתה אותו פצוע בדירה. אמרו לה כי הוא קיבל דירה באזור, כשסבתי הגיעה לבית החולים
היה סנדלר והוא וסבתי החליטו להקים עסק בו סבי מקצועו של סבי . וככה הם חזרו לחיות ביחד) החוצה" (וון"היא אמרה לה 

הייתה מלאה ברטיבות הם מצאו תחילה דירה ש. התחתנו, מנדל קפלן, השנים חלפו ואמי ואבי. עבד וסבתי עזרה לו עם הניירת
  .שם אני נולדתי, ברחוב וושינסקי מצאו דירה עזבו אותה ולבסוף, פת ילדהגוו

אמי וסבתי . היא הייתה מספרת שכל שנה נולד ילד למשפחה וחסר להם כסף, ק שבפוליןבאותה תקופה דודתי מרי חייה בפינס
סבתי החליטה לנסוע לשם אך סבי , כאשר פינסק שוחררה, בסוף מלחמת העולם הראשונה. היו בוכות על כך שהיא גרה שם

, אמי לקחה אותי לפינסק לפגוש את משפחתי 1939בשנת . מכיוון שהוא לא הרגיש טוב באותם ימים דנפרופטרובסקנשאר ב

לא הבנו איך יכול לקרות דבר , אך כשהגענו הבנו כי הגרמנים נכנסו לשם וכולם נספו, זוהי הייתה אמורה להיות פגישה מרגשת
  .והחלטנו לנסוע לשם ללא כסף' אמי אמרה שיש לה בן דוד בלודז. זהכ

  

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ני דרךציו(

באופן לא יהודי סייע /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמרכז ברית האווקואציה למ/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך משמעותי

  

לקחו אותי . לא הכרנו אף אחד ולא ידענו את השפה 12כשנכנסו לשם הייתי בת , לאחר תקופה העבירו אותי ואת אמי לגטו
לא היה לי מושג איך מגהצים והפולנים והגרמנים היו מרביצים . למפעל שתופרים ומגהצים בגדים ואת אמי העבירו למקום אחר

בצהריים היינו עומדים , פרוסות לחם וכוס מים 2בארוחת הבוקר היינו מקבלים . ים היו בלתי אנושייםהתנאים באותם ימ. לי
בנוסף היו מביאים לנו . וארוחת ערב לא היינו מקבלים, )מים חומים בלי ירקות וטעם של מרק(בטור ענק בכדי לקבל מרק 

  .קצר הגרמנים היו סוגרים את הברזזמן  אך המקלחות היו צפופות נורא ולאחר, חתיכת סבון על מנת להתקלח
הפולנים שמרו מקרוב שלא נגע בתפוחי האדמה והגרמנים שמרו עם , לאחר תקופה העבירו אותי למפעל לקילוף תפוחי אדמה

היא הייתה מוציאה תפוחי אדמה . במקום הזה הכרתי חברה בשם זוסאיה אשר היתה דוברת פולנית. הכלבים שלהם מרחוק

, אותם ימים היו סיוט עבורנו. נשבעתי כי אני אוכל תפוחי אדמה לא מבושלים. ת לי כל הזמן לאכול מהם קצתמהמפעל ונותנ
צריך להירשם , לאחר תקופה הגרמנים אמרו כי מי שמעוניין בחיים טובים יותר וביותר אוכל. הנאצים היו מכים אותנו ללא הרף

היה לה שעון . דנפרופטרובסקכי אנחנו חיייבים לחזור לביתנו ב אמרהאמי . לימים הסתבר שמי שנרשם נשלח למוות. ברשימות
היא הציעה אותו לבחור בשם רובן מהיודנרט בתמורה לכך שהוא יוציא . והיא ידעה שבעזרנו נוכל לצאת מהגטו, יוקרתי נורא

, אל תגידי שאת יהודיה: "לי אמי כל הזמן אמרה. פחדנו מהצל של עצמנו, כשיצאנו מהגטו פחדנו נורא. וכך קרה, אותנו מהגטו
 ודנפרוככה ברחנו במשך תקופה ארוכה עד שהגענו חזרה ל, הרגשנו שהגרמנים והמוות כל הזמן רודף אותנו". לא משנה מה

  .פטרובסק

לאחר תקופה קנינו . אמרנו שחזרנו משם וזאת האמת ,אנשים חשבו שאנחנו משוגעותכשהגענו לשם סיפרנו מה עבר עלינו ו
באותה תקופה התחלנו לשמוע על נסיגה של הגרמנים ועל כך שהצבא האדום מתחיל לנצח את . סענו לקולחוזכרטיסים ונ

! וון"וכשהאישה שגרה שם פתחה לנו את הדלת היא זיהתה אותנו ואמרה לנו , כשהגענו לביתנו דפקנו על הדלת. המלחמה
רק ולאחר כמה ימים פגשנו קצין ואמי אמרה לו שאנחנו הלכנו לישון בפא". או שאני אקרא לבעלי והוא ירצח אותכם) החוצה(

נולדה לה ילדה ולאחר זמן קצר הילדה , אמי נכנסה להריון, 1944-1945השנה הייתה . ואני יכולה להיות מלצרית, רוצות לשרת

  .אאבי לא ידע על כך ובאותם ימים אני הייתי בצב. נפטרה מכיוון שלא היה לה מקום לישון ואוכל לאכול

  

  

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

  



 

לאחר תקופה . נישקנו אחד את השני מרוב אושר, וכולנו שמחנו שנשארנו בחיים 18הייתי אז בת , אני זוכרת את יום השחרור
ואמי אמרה לי לשמור את , ביקשתי מישמיש ממוכר בשוק, ם גם היה מחסור באוכל אחרי המלחמהעברנו אני ואמי לקזחסטן ש

אני זוכרת כי כאשר . באותה תקופה עדיין היו ארועים אנטישמיים. המישמיש בפה ולא לאכול כי אין לנו משהו אחר חוץ מזה
הייתי נזכרת , יתי נזכרת בתקופת המלחמהמדי פעם הי. מישהו שמע שהיהודים באים לשם הוא אמר לכולם להכין אבנים

אני זוכרת כי . גורלנו היה מר מאוד, אני חושבת על זה שאם לא היינו בורחות מהגטו, בגרמנים ואיך אני אוכלת תפוחי אדמה
  .אך אמי אמרה לו כי היא לא אוהבת בנים, אבי כל הזמן היה אומר שהוא רוצה בן

שנות מאסר מכיוון שאמרו לו שהוא  10- כאשר הוא הגיע לרוביה הוא נשלח ל. ליןג מפו"לאחר תקופה התחתנתי עם אסיר גול
  .שנים בכלא 10הוא נכנס לתקופה של  58הוא לא הסכים לחתום ולפי סעיף , חייב לחתום ולעבור לסיביר או להיכנס לכלא

  .הגענו לארץ באונייה לנמל חיפה ומשם נסענו לבית שמש

  

  

  ודים קוזמין: ראיון

 2010מאי , פתח תקווה


