
 

  "ְ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

  קלמן :שם משפחה

  

  איזה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                            Kelman  בלועזית           קלמן: איתו נולדתישם משפחה 
 

  ישאל-איזה :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Izya- Israel בלועזית
                                           

:                     מין

  זכר

   :לידהשנת 

17/12/1928 
                  רקסי'מחוז צ, אומן:  עיר לידה

  

    ,Uman Cherkasy  בלועזית

                                            
  אוקראינה :ארץ לידה

 
  אברום :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  פייגה מילירוד :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                                                    קמניץ פודולסקי  מחוז , ימירובצי'צ

  

   בלועזית
KAMIANETS 
PODILSKYI 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

 חטיבת ביניים

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  

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

  

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

. יקיסטן'טג, סטלינובצק מחוז, גורוד קוקוטש. רוסיה, קווקז, נסקי'סילו פרואוברז. אוקראינה, מחוז קמניץ פודולסקי, ימירובצי'צ

     .רוסיה, מחוז מוסקבה, מוסקבה. רוסיה, אלטאימחוז , ברנאול
                                                                                       

   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

  

1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

ימירובצי שבמחוז קמניץ פודולסקי 'עברנו לעיירה צ 1936בשנת  .הייתי הילד העשירי במשפחהו נולדתי בעיר אומן שבאוקראינה

אמא עבדה  –בדו למדתי בבית הספר ואמא ואבא ע. אך גם אוקראינים ,חיו יהודים רביםבעיירה . ששרר באומן בעקבות רעב

 .כל החגים היהודיים בבית חגגנו את. בקולחוז ואבא עבד במפעל לשחיטת כבשים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

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

 אשר הייתה מרוחקת, ימירובצי'במהלך יוני ויולי של אותה השנה הפציצו הגרמנים את העיירה צ. 1941יוני המלחמה התחילה ב

פינה הממשל המקומי האוקראיני  1941ביולי  .הביתלך ההפצצות התחבאנו במרתף במה. קילומטר בלבד מהגבול עם פולין 12

ישנו על הרצפה : כמו חיות –אותנו בקרונות משא  פינו. לקווקז) יהודים אבל הרוב היו, היו גם מעט אוקראינים שפונו(את היהודים 

 .יום 15נסענו כך במשך כמעט  .גדולות שהספקנו לקחת לדרך או בחדרי אוכל של תחנות רכבת הצידהואכלנו את 

 נו מתחת לקרונותהתחבא. גרמניים מטוסיםהפציצו אותנו , הרכבותעלינו על  בהש בתחנת הרכבת גוסטין ,במהלך הפינוי

באחת התחנות אבא הלך לקנות משהו לאכול ואז התחילה הפצצה . גם בהמשך הנסיעה הפציצו אותנו הגרמנים. הרכבת

 .ילדים עם אמא עשרהנשארנו . הוא מצא אותנו רק אחרי שנתיים. אבא נשאר בתחנה ואנחנו איבדנו אותו. נסעה והרכבת

כשהכוחות הגרמניים התחילו להתקרב לעיר בה שהינו ברחנו . ול והלכנו לעבוד בקולחוזכשהגענו לקווקז לא היה לנו מה לאכ 

בהמשך  .אבא איתר אותנו .13ושם עבדתי כנהג טרקטור בגיל , יקיסטן'הגענו לטג. וחצינו את הים הכספי בספינת קיטור משם

  .ושם גם אבי מת, ה בברנאולהמשפחה נשאר. ולאחר מכן נסעתי למוסקבה עם אחותי, עברנו לברנאול שברוסיה

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

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

לאחר סיום בית  .במקביל לעבודה במפעל למדתי בבית הספר של הנוער העובד. במוסקבה עבדתי במפעל צבאי בעיבוד מתכות

ולאחר מכן  ,בסיום הלימודים עבדתי בקזחסטן. ם למדתי לתואר של מהנדס בתעשיית הבשרוש, לאינסטיטוט הספר התקבלתי

  .ני נובגורוד עליתי לישראל'מניז .שברוסיה )שאז נקראה גורקי(ני נובגורוד 'עברתי לעיר ניז

 2, ילדים 2לאישתי סימה ולי יש  .לאחר מכן עבדתי בתור מנקה בישיבה. בישראל עבדתי בתור מתקן מכשירים לנכים ביד שרה

  .נכדים ונין אחד

  

 

  אסיה פרומקין :ראיון

  2009ירושלים ספטמבר 

  


