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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  קוסולאפוב

   :שם פרטי

  סולומון 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  קוסולאפוב

                                              בלועזית
  

Kosolafov 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  סולומון 

   בלועזית
Solomon                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1926 
  :  עיר לידה

  אודסה

       בלועזית
Odessa                                           

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יעקב קוסולאפוב

  :ושם נעורים של האםשם פרטי 

 לאה גלפרין
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  אודסה

   בלועזית
Odessa 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                           תלמיד    

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  קורגן שברוסיהמחוז                 )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

  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  ועד חייך בארץ ישראלי על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  

סבתי בראנה ואחותי , אימי לאה, אבי יעקב; בבית היינו חמישה נפשות , 1926שמי סולומון קוסולאפוב ונולדתי באודסה בשנת 

היו לי חברים הייתי כתב צעיר בעיתון שנקרא , למדתי בבית ספר). שנים 9ההפרש בינינו הוא (הבכורה טטיאנה 
"Pionerskya- Pravda”   )סבתי הייתה , אבי היה מנהל חשבונות ואימי עקרת בית. ן לתלמידיםשהיה עיתו)  עיתון החלוצים

היא , בעיר פרם, גרה ברוסיה, אחותי אשר סיימה אוניברסיטה באודסה שנה לפני המלחמה. אישה מסורתית והיא התאלמנה

באפריל  25אריך בת.  מעת לעת היינו חוגגים את חגי ישראל. שם בפרם לא היה מסוכן, ריכזה את המכתבים בין כל המשפחה
הייתי מעל לנמל העיר אודסה ושמתי לב שהוא ריק , 14הייתי אז בן , ליוני 22וב, אבי היה במשלחת מהעבודה בעיר קייב 1921

ראש הממשלה באותה תקופה היה , זה היה עוד לפני הזמן שאנשים ידעו שהתחילה המלחמה, ולא היו אוניות בתוך הנמל

הם צחקו ואמרו שהגרמנים , חבר משפחה הגיע ומסר כי היטלר התחיל לרצוח את היהודים. מולוטוב והוא הכריז על המלחמה
באמצע , החלטנו לא לנסוע לשום מקום ולאחר חודש הבנו שכן צריך לעזוב את העיר. זה עם אינטליגנטי ואין סיכוי שהם ירצחו

חשוב לציין כי יום לפני היינו . עם אונייה קטנה ,הנאצים סגרו על עיר אודסה ואנחנו ברחנו דרך הים -חודש אוגוסט הגרמנים

למחרת ברכנו באונייה קטנה ובאותו הזמן גם הייתה , צריכים לברוח עם אונייה גדולה אבל היו הפצצות באוויר והאונייה נפגעה

, אונייהסבתי לא עלתה איתנו ל. הפצצה אז התחבאנו מתחת לכרכרה שהייתה בקרבת מקום בזמן שחיכינו בתור לעלות עליה

שלקחו אותה היא קפאה למוות ודרך מכתב שהועבר למישהי שהייתה עוזרת , בדרך לגטו, כי פחדה ורצתה להישאר בעיר

בקרון ששימש להעברת , כחודש שהיינו שם והמשכנו ברכבת, הגענו לעיר מוריאופול באוקראינה. אצלנו בבית נודע לנו זאת
בעיר קורגן ' עה נמשכה כשלושה שבועות ואני הלכתי לבית ספר לכיתה והנסי, בהמות לאורל הממוקמת קצת לפני סיביר

סיימתי את לימודי בבית הספר והתקבלתי לאוניברסיטה  1944התגוררנו כשלוש שנים בקורגן ובשנת . שנמצאת באזור אורל

טתי ללכת ללמוד למרות שהתקבלתי לאוניברסיטה בחאריקוב נסעתי לבקר את אבי ואו אז החל. באוקראינה בעיר חאריקוב
אחרי המלחמה סטאלין החליט לשלוח את היהודים , עבדתי במקצוע. באוניברסיטת קייב ושם סיימתי את לימודי הנדסת בניין

בנינו בונקרים לתחמושת ובדיעבד אחרי , דרגת סגן, אני בתור מהנדס גויסתי וקיבלתי דרגה צבאית, במזרח הרחוק, לסיביר

הכרתי  1951בשנת . ם האלו היו צריכים להיות מגורים ליהודים בעקבות פטירתו של סטאליןעשרות שנים התברר לי שהמבני
בגלל תפקידי עברתי הרבה ערים ולפני עלייה לארץ הגעתי לעיר מוסקבה . נולד לנו בן בשם שמואל, את אשתי לעתיד ונישאנו

שתי ריטה ובני שמואל ונכדתי הבכורה ליבי עליתי לארץ עם א.שנים במוסקבה לפני שעליתי לארץ ישראל 17ובה התגוררתי 

חודשים גרנו שם ואז עברנו לכרמיאל שם עבדתי חצי שנה כשומר  8, " גלו"הגענו לירושלים למרכז קליטה , נולדה במוסקבה

רחל ויעל , ליבי; יש לי שלושה נכדות , בכרמיאל ומרצה במכללת אורט בראודה גם גר  שמואל בני. עד למלחמת המפרץ

  . י ליבי יש לי נין בשם איתןומנכדת
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