
 

  "ְ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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אברהם  קהת

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Kahat  קהת  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Avraham  נ / ז    15/5/1923  אברהם 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Siedliszcze  פולין  ה'שדלישצ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 חיה  ברוך
  ):  המלחמהנשואה לפני /תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Siedliszcze  פולין  ה'שדלישצ 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
 ס יסודי"בי                                נגר   

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 נדודים ברחבי רוסיה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 9/5/1945 לאאור

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  פולין קלצק

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)ך היםאם עלה בדר (שם האנייה
  מרסיי, וינסהיים, בראטיסלבה, וינה, קיבוץ דרור בפולין 1948  קסרטה
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .ה ואמי עזרה לואבי היה נגר בעל נגריי. ואני הצעיר משה ישראל, גרשון, רבקה הבכורה:במשפחתי היינו חמישה אחים
  . זכור לי שאבי היה הולך להתפלל בבית הכנסת

  . באותה התקופה הפולנים הרשו לעצמם לגנוב מהיהודים ואף להרוג אותם
 על אף זאת ,הרבה גויים שלא הסתדרו עם היהודיםלמדו בבית הספר . למדתי בבית ספר שהיה מרוחק שלושה קילמוטרים מהעיר

עזבתי את ' כיתה ג אחרי .יום אחד אמר לי סטאשק שאסור לו לדבר או להתחבר ליהודים יותר. קסטאש, היה לי חבר טוב פולני
  .שנשלחו לוורשהותרנגולות והתחלתי לעבוד בהכנת ארגזים לביצים  ,היחס העוין מצד הפולניםהלימודים בגלל 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, עדות מוותמחנות וצ, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
היה שבוע אשר בו , לאחר חתימת ההסכם בין רוסיה לבין גרמניה. ברחו שלושת אחיי לצד של הרוסים לעיר קובלעם פרוץ המלחמה 

לאחר אותו שבוע נכנסו הרוסים . בשבוע זה הפולנים עשו שמות והתפרעו. כוחות צבאיים של מי משתי המדינותבעיר שלנו לא היו 
נשארתי בבית עם , 15שהייתי בן  ,אני. לא יכלו לחזור הביתה כבר אחיי. ניםנכנסו אליה הגרמוישבו בעיר עשרה ימים ולאחר מכן 

אני זוכר שגזרו לאבי את הזקן . לכן התחבאתי במרתף, חיפשו יהודים בכדי להלשין לגרמנים, וביניהם גם חברים שלי, הגויים. הוריי
גרמנים לכיווני ה של תחת יריוכך ברחתי . ין סיכויהם ידעו שלהם א, הוריי ביקשו ממני לברוח בכדי להציל את עצמי. והרביצו לו
באותו .  גברים בחדר אחד36,  למשך שנהבית סוהר בעיר קובלהם אסרו אותי בול וגירבאשמת  נתפסתי על ידי הרוסים .לצד הרוסי

על , פיפותו בצנ שם יש. בקובלכנסתה יבבתשהתחבאו  ליהודים תי הצטרפ, מבית הסוהרלאחר שהשתחררתי .זמן הוריי נרצחו
   24/4/1940-ב. מרביתם היו נשים וילדים כי הרוסים גייסו את הגברים לצבא .הרצפה

אספו את  .ועודער ישאת הו לנו ר גז. לפנות בוקר הגיעה המשטרה הרוסית לתוך בית הכנסת והכניסו את כולם לבית הסוהר4.00-ב
וכך גם אחיי , אותי לא לקחו כי הייתי צעיר מידי. יהם אחי משהבינ,  לרכבת לסיביר25מעל גיל מהאזור שהיו כל היהודים הגברים 

  .בעבודות נגרותועבדנו בית הכנסת בקובל נשארנו ביחד ב .גרשון וישראל
, והזמינה אותנו אליה הביתה לאכול ארוחת שישי, ץיה קוברד בשם פרי90ניגשה אליי אישה בת , בזמן שעבדתי עם אחי, יום אחד
לישון  לי נונת האישה ובעלה, בשל הצפיפות בבית. כל החורףואצל בעלה הרשל נשארנו אצלה  .בגדים נקייםוהלחליף ל, להתרחץ

כשמשה . ה'לשדלישצ, והחלטנו לחזור הביתה ביחדהתקשר ואמר שהוא עומד לחוזר לקובל יום אחד אחי משה  . שלהם במיטהםאית
 ביולי .בית הכנסת וישנו על הרצפהגור בלחזרנו אני ושלושת אחיי  1940באפריל . שטחי הגרמניםלאי אפשר לעבור חזר גילינו ש

,  נשלחנו לסיביר.ולוצק אותנו לרכבת יחד עם פליטים נוספים מלבוב ה שוב המשטרה הרוסית לבית הכנסת והעבירה הגיע1940
חפרנו  .בצתי למחלקת נגריםאני שו,  חילקו אותנו למחלקות לפי מקצועות,ורה'מקום בשם פיצב, יבירביער בס. נסיעה של שבועב

הגברים היו  .שם ישנו ביחד כשלושים אנשים, נו את הבור בעצים למחסהיבור באדמה בעומק של כחצי מטר ובו ישנו על עצים וכיס
וכך פעמים רבות הגברים היו , לא היה ניתן לעלות אל מחוץ לבור, בשל הקור העז והקרח,  בחורף.מטילים את צרכיהם מחוץ לבור

אות לעיתים י ולכן היו מקבלים דלקת רבתוך המגפייםופעמים רבות השתן היה הופך לקרח , ם את צורכיהם לתוך המגפייםמטילי
ט אוכל וכלי עסוסים היו מעבירים לנו מבאמצעות  .תוך כדי העבודה היו שומרים עלינו חיילים חמושים.  מתו אנשים רבים.קרובות
עבדנו קשה מאוד , העבודה הראשונה שלנו הייתה להקים מחנה .ים ואוכלים דובדבניםאוכל היינו קוטפההיה מגיע עד ש .עבודה

אני הייתי הכי צעיר . הקמנו גם פסי רכבת. מהגדר היה שלט שהתריע שמי שיעבור נקודה זו יירו בו'  מ3 .בתנאים בלתי הגיוניים
שלג על אז הוא הוציא אותי מהשורה ושפשף , הקור הוא ראה שאני מתקשה מ.במחלקה וחייל אחד שמר עליי ותמיד היה הולך לידי

,  עם לבהוא רק בן אדם, הוא ענה שלא,  שאלתי את החייל האם הוא יהודי.זה כאב לי מאוד אך זה הציל אותי,  כדי שהדם יזרוםעורי
  . הוא גם נתן לי פעם אחת לחם משלו.ושאסור היה להביא אותי לסיביר כי אני צעיר מדי

למשה היתה בעיה ברגלו והוא נשלח לבית . כשהסתיימה העבודה על המחנה הועברתי למחלקה שלהם. אחייבמחלקה הייתי ללא 
 ברל לחזור רצה לאחר שמשה הבריא . יחד איתו היה גם חברו הטוב ברל זיסמן שהיה איתו בכל התלאות עוד מפולין. הבראה ביער

אותו בית הבראה עקב הועברתי לגם אני .  עבודות נגרותאיתו לעבודה אך המפקד דרש שמשה יישאר בבית הבראה לעשות שם
הגיעו , לאחר שנה של עבודה. הצלחתי לשכנע אותם שאני אחליף את ברל בבית ההבראה והוא חזר לעבודה במקומי. חלת המלריהמ

ש שנים של עבודה  עוד חמהטילו עלינו הם טענו שעברנו את הגבול בלי רשיונות ולכן .אלינו פקידים מאגף כוח אדם של הממשלה
אני ומשה עבדנו במחנה במחנה אחד . מחנה העבודה זז בהתאם להתקדמות הבנייה של מסילת רכבת וכבישים . בכיתי ביאוש.במחנה

  . וגרשון וישראל במחנה אחר



 

 נסענו .ואז שלחו אותנו לקווקז .גם היהודים,  נערך הסכם בין הרוסים לפולנים לשחרור כל האסירים הפולנים מסיביר1943-ב
  .ריון שליד העיר דרבנט- נו להגיע לכפר בשם אוגולסקישלושה חודשים ברכבת והביאו לנו מסמך שאומר שעלי

מכיוון שלא  .וכך החלטתי שאיני רוצה להגיע לכפר הזהשפשטו בו  פגשנו אנשים שברחו מהכפר עקב מחלות כשהגענו לדרבנט
אני משה שהינו בה  .עיר דרבנטונוכל להשאר ב  הכפר לא הופיע עליהםכים שלנו כך ששםאת המסמ יחתכת, יכולנו לברוח ליער

אני  נו  נשלח. שרימינווגילהביקש מסמכים שרוסי תפס אותנו שוטר אחרי חצי שנה  .בדנו בנגרותיאיר מהעיר זאמש וע, וחבר נוסף
  .יםגרמנטנקים עמדות נגד לבנות די כ, בסטלינגרד קרוב לחזיתאבל הפעם , שוב לעבודותומשה 

אחד הרוסים אמר שהיא נוסעת . התגלגלנו לתעלות וחיכינו עד שבאה רכבת . משםכנע ארבעה רוסים לברוח איתנוהצלחתי לש
אלפי  כסבלים עבור  היינו שבועיים בעיר והרווחנו המון כסף.לביתםהצליחו לברוח הרוסים . ה ואני ומשה עלינו עליהלק'למחצ
לאחר שבועיים סטאלין נתן .  רובל עבור כל מזוודה שהעמסנו על אוניה60קיבלנו . טשקנט בדרכם ל, בעיקר נשים וילדים,יהודים

איתה פגשנו משפחה יהודית שהסכימה לקחת אותנו , למזלנו הטוב, ואנחנו, הוראה לאסוף את כל הצעירים ולשלוח אותם לחזית
   .ך הגענו לעיר בשם קרסנבוצקוכ ימים עד לצד השני של הים הכספי 4 הפלגנו .כדי שלא נשלח לחזיתלטשקנט 

עברתי לטשקנט ומשם לקולחוז קלינין שם עסקתי  .אולם דחו את בקשתי משום שהייתי פולני,  ניסיתי להתגייס לצבא הרוסי1943-ב
כ שחבר שלי במקום גרם לעצמו בכוונה כוויות ביד ממים רותחים כדי שיוכל לעבור לסנטוריום שם "היה מזון מועט כ. בגידול אורז

 .התמקצעתי בעבודה איתן. ראיתי במקום מכונות נגרות מושבתות והצלחתי לשכנע את האחראי להשתמש בהן. קיבלו יותר מזון
   . ואז הסתיימה המלחמה.הרי אוראלשלחתי לבהמשך נ

  

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

וינסהיים בגרמניה ומשם , בראטיסלבה, נשלחנו לוינהבהמשך  .וינט'י לקיבוץ דרור שהוקם בחסות הגחזרתי לפולין והצטרפת
  . במהלך תקופה זו התחתנתי. שם הפלגנו באוניה קסרטה לישראל,למרסיי

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



