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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קלסקי

   :שם פרטי

  אברהם

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  קלסקי

                                              בלועזית
  

Klsky 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אברהם

   בלועזית
 Abraham                                         

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1924 
  :  עיר לידה

  ' לודג

       בלועזית
   Lodge                                        

  :ארץ לידה

 פולין
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יצחק פישל קלסקי

  :של האםשם פרטי ושם נעורים 

 רחל לאה קלסקי
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  ' לודג

   בלועזית
Lodge 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 15עד גיל  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית ' גטו לודג: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

    Ghetto Lodge 

                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                             מחנה דכאו, מחנה קאופרינג, מחנה אושוויץ בירקנאו 

  בלועזית
Auschwitz Birkenau camp Kaufering Dachau 

  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 מחנה דכאו 
  :  תאריך השחרור

1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  איטליה



 

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :עליה שנת

  

1945  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "  פרינסס קאתלין"

  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                                                                                                                                         

  

הפרנסה שלנו הייתה מייצור גרביים כאשר ', היה לי אח נוסף בשם ישראל והתגוררנו בעיירה לודג, נולדתי למשפחה דתייה

לאבי קראו יצחק פישל . חיינו חיים נורמאלים כאנשים דתיים, בחדר השני בביתנו היו לנו מכונות לייצור גרביים וחלקי גרביים

למדתי בבית ספר או יותר נכון לומר . דו גם שתי אחיותיה על מנת לפרנס את משפחתןנוסף לאימי עב, קלסקי ולאימי רחל לאה

, אני זוכר סיפור שקרה לנו לפני המלחמה. עד שעה שמונה בערך ובחזרתי הייתי עוזר לאימי בחיתוך החוטים לגרביים" חדר"ב

ו " מוות ליהודים: " תוך שהם צועקים היה חג בפולין והאנטישמים ניצלו את החג הזה ויצאו לרחובות להפגין בהמוניהם

באותו היום הסתכלתי מהחלון של הבית שלנו מהקומה השנייה על , ומסתובבים עם דגלים של צלב קרס" היהודים כלבים"

אחד . התהלוכה שלהם ובעודי מסתכל נפל לי הכובע השחור שהייתי מסתובב איתו מאחר והינו דתיים ונחת בתוך ההפגנה
בכיתי וביקשתי מאבי , תלה אותו על הדגל שלו והמשיך ללכת תוך שהם עושים מזה צחוק, הרים את הכובעהפולנים בהפגנה 

, לערך 6הייתי אז בן . לרדת ולהביא לי חזרה את הכובע אך הוא סירב משום שמדובר בהפגנה אנטישמיות והיו מתנפלים עליו

ואז ' המשכתי ללמוד עד אשר הגרמנים נכנסו ללודג, שרציתי חזרה את הכובע שלי אך למחרת אבי הלך וקנה לי כובע חד
  . בערך 15הפסקתי בגיל 

  
  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, במסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או  ,או בהתנגדות בריחהב

כל ילד היה סקרן , הייתי מאוד סקרן כנער לראות את הגרמנים שכולם דיברו עליהם' שהגרמנים נכנסו ללודג, בפרוץ המלחמה
לראות מי אלו הגרמנים וההורים היו מספרים שלנו שמלחמת העולם הראשונה הגרמנים היו בסדר עם היהודים ולכן חשבנו 

ברחוב , יום אחד החלטנו אני וחבר שלי ללכת ברחוב על מנת לראות חיילים גרמנים .דר איתם לפני שהיטלר עלה לשלטוןשנסת

פתאום ראינו שני חיילים גרמנים לבושים במדים עם דרגות . קישוטים וסמלים, המון דגלים עם צלבי קרס, הייתה חגיגיות רבה
תכרעו ברך ותצחצחו : "אחד מהם צעק בפולנית, ו אלינו לגשת אליהם ואכן ניגשנוהם הבחינו בנו וקרא, והרבה עיטורים וסמלים

לא הבנו מה הם רוצים מאיתנו ואפילו חייכנו בתמימות כי חשבנו שזו בדיחה עד שהם הוציאו אקדחים !!" לנו את הנעליים 

היו מי ביוב שזרמו על הרצפה  .וכיוונו אותם אלינו ושוב חזרו על דבריהם שנשכב על הרצפה ונצחצח להם את הנעליים
לא היה לנו עם מה לצחצח והם אמרו לנו להוריד את החולצות שלנו , והגרמנים סימנו לנו לשכב על מי הביוב ולהתחיל בצחצוח

גם פולנים וגם גרמנים וכשסיימנו החיילים בעטו לנו , באותו הרגע כולם מסביב החלו לצחוק עלינו. ולצחצח איתן וזה מה שעשינו

סיפרתי , הפנים שלנו מהגרמנים וכשחזרתי הביתה בוכה תזו הייתה קבל! ". תסתלקו מפה יהודים מסריחים: "שבן ואמרו לנובי

ברגע שהפסקתי ללמוד אבי . היא פחדה מאוד וביקשה ממני לא להתקרב לגרמנים ולא להתעסק איתם, לאימי מה שעשו לנו

יום אחד הוא הגיע אלינו הביתה עם שוטר , פולין והיה מטפל לנו במכונותהיה לנו איש תחזוקה גרמני שחי ב, החל להיות חולה

מי שייגע במכונות ויעבוד יוצא , כל המכונות וכל המלאי וכל תכולת החדר מוחרמים לטובת המלחמה ולעזרת הרייך: " ואמר לנו

אימא לא , היה עצב גדול מאוד בבית.נולקחו מאיתנו הכול ואפילו כסף לאוכל לא נותר ל, וכך למעשה נותרנו בלי פרנסה" להורג

אבא שלח אותי לסבא . הייתי בוכה יחד איתם ולא ידעתי מה לעשות וכיצד לעזור, הפסיקה לבכות ואבא היה עצבני כל הזמן

הוא הוציא מאיזשהו מקום , הגעתי לסבא שגר כמה רחובות מאיתנו וגם הוא לא היה במצב רוח טוב, ולשתף אותו במה שארע 
, וגם אותנו ביניהם' הגיעה תקופה שלקחו את כל יהודי לודג. הרגשתי שזה היה מיליונים ושבתי הביתה עם הכסף, ן ליכסף ונת

גם שהייתה חולה היא , אימא קיבלה עבודה להיות אחראית על חצר הגטו ועבדה בעבודה פיזית: החיים בגטו היו חיים קשים

מכרתי סיגריות בשבילי שיהיה לנו קצת כסף בשביל , שלי כמה שיכלתי בערך ועזרתי לאימא 17אני הייתי בן . קמה לעבוד
כשהיו , כן הוא לא סחב יותר פחם ואני הייתי עושה זאת במקומו –אבא שלי היה חולה והרגליים שלו התנפחו על . לשרוד

חתיכת , אוד אוכל בגטוהיינו מקבלים מעט מ. נופלות חתיכות קטנות מהפחם הילדים היו אוספים אותן על מנת לחמם את הבית

לאחר שסגרו את גטו . חתיכת בצק והיינו מחפשים בפחי אשמה שאריות מזון כמו קליפות של תפוחי אדמה ועוד שאריות, לחם

אני לא . תור עצום של אלפי אנשים, העמידו שני תורות של נשים וילדים וגברים, בירקנאו -העבירו אותנו למחנה באושוויץ' לודג



 

הייתי כמה שבועות בבירקנאו . קטן ישראל רץ אלינו ואז רץ אל אימא ופתאום נעלם ומאז לא ראינו אותו יותראשכח את אחי ה

מחנה  -"קאופרינג"לאחר שהייתה סלקציה לקחו אותי למחנה לי מינכן שנקרא , שם עבדתי בהעברת אבנים ממקום למקום

ירדנו מהקרונות אולי , הרבה אנשים לא שרדו ומתו בדרך, אש בדרך למחנה נסענו שמונה ימים ושתינו מצינור של כיבוי. ריכוז
סחבתי שקי מלט בעלייה וכל מי שנשבר או , במחנה עבדתי קשה מאוד. כל השאר מתו, רבע מהכמות אנשים שעלינו עליהם

ולאחר מכן חליתי בחיידק הטיפוס וזה היה למזלי כי העבירו אותי למחנה של חולים בטיפוס  1945בשנת , ניסה למרוד נרצח

בדרך למחנה ברכבות היו אנשים , "דכאו"הביאו משם את מי שנשאר בחיים יחד איתי למחנה " קאופרינג"שפירקו את מחנה 

שנים לבשתי את אותם מדי אסירים רק מידי פעם הכנסתי אותם למים ושוב  4מעל . שניסו לברוח ולקפוץ וירו בהם למוות

להתקלח ואני זוכר שההתרגשות הייתה עצומה אך יחד עם זאת הכינים והפרעושים בדכאו פתאום קבלנו אישור . לבשתי אותם

לא עשינו שם כלום ואנשים מתו מרעב בשכיבה , ישנו באוהלים וקבלנו כל בוקר פרוסת לחם, מילאו את המקלחות יחד איתנו

  . במיטות שלהם

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

נהיה שקט , ביום בהיר אחד התחלנו לשמוע יריות וקולות נפץ ולפתע ראינו את הגרמנים יורדים מהעמדות שלהם: השחרור

אנשים שוכבים במיטות : ודממה ופתאום נכנס לאוהל שלנו קצין אמריקאי בכיר יחד עם ליווי והסתכל על מה שקורה באוהל

החל מרגע זה אתם משוחררים ותהיו " אני זוכר את הקצין צועק לנו , הם שהם מתים מרעב והעצמות שלהם בולטות החוצהשל

לקחו אותנו לאיטליה שם קבלנו אוכל מהכמרים בכנסיות ולאחר כמה ימים עלינו . ואז לפתע הוא התעלף" בהסגר וטיפול רפואי

ייה אנגלית עם רישיונות של הפריגדה והגענו לישראל בשמחה גדולה אונ, "קאתלין –פרינסס "ארצה באונייה שנקראת 
  . לעתלית

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

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

  ):לדורות הבאים

  

היה שם אדם בשם אפרים שניסע לשכנע ,בארץ היינו שבועיים בהסגר ואז באו מכל הקיבוצים לשכנע אותנו להצטרף אליהם 
זרע שם הייתה  –לאחר מכן הגעתי לקיבוץ בית . אותנו לבוא לקיבוץ השומר הצעיר ומשום מה השתכנעתי והצטרפתי אליו

עם . ח וחוויתי את מלחמת השחרור מתחילתה ועד סופה"יתי גם בפלמהי, שעות ביום ולמדתי שעתיים 5עליית נוער ועבדתי 

אני רוצה . נכדים ונינים מוצלחים, היום אנחנו גרים בקיבוץ עין השופט ויש לנו ילדים, הזמן הכרתי את אשתי נעמי ונישאנו

אותה תקופה גם הדור הצעיר מה קרה ב, להגיד ולהדגיש שמה שאתם עושים זה דבר טוב מאוד וצריך שכולם ידעו

  . וכולי תקווה שהילדים שלי ימשיכו לספר את סיפורי כל הזמן, ליהודים ומה עברנו
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