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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קגן
   :שם פרטי

  חיים

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  קאגן

                                              בלועזית
Kagan  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יפים

   בלועזית
 Yafim                                         

:                     מין
 זכר

   :לידהשנת 
22.3.41 

  :  עיר לידה
  בלרוס

       בלועזית
Belarus                                           

  :ארץ לידה
 רוסיה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  יוסף קאגן 

  :האםשם פרטי ושם נעורים של 
 פניה 

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בלרוס

   בלועזית
Belarus 

  :ארץ המגורים

 רוסיה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  דרום רוסיה  גורקי                )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
1957  

  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "ירושלים"



 

  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                                                                                                                                         

הוריי היו קומוניסטים . באזור שכבשו הפולנים 1920-1939ההורים שלי גרו בשנים , בבלרוס 1941שמי חיים ונולדתי בשנת 
כשהרגישה . אבי היה צייר והיה לו סטודיו לצילום שאימא עבדה איתו, הם התחתנו וגרו בווילנה, במחתרת ושם הם הכירו

. ואבי נשאר לעבוד בווילנה 22.3.41 -אני נולדתי ב, שמתקרב זמנה ללדת אימא שלי נסעה לבית הוריה לעיירה בשם דיסנה
  . רק ברוסית בבית אבי ואימי דיברו ביניהם ועם הסובבים יידיש אך איתי הם דיברו

  

  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

הם נסעו מספר , כשהגרמנים תקפו את בית המועצות אבי בא לחפש את אימי ובמקביל אימא נסעה לווילנה לחפש את אבי
היינו , לאחר שאימי שמעה את קולות המלחמה היא החליטה לעזוב מזרחה. פעמים אך לא הצליחו להיפגש אחד עם השנייה

מי ואפילו את סבתי אימי סחבה על גבה בזמן שהיה לה קשה קבוצת יהודים ואימי סחבה אותי במטפחת על פלג גופה הקד

, הלכנו בעיירות בזמן הלילה כדי שהמטוסים הגרמנים לא יגלו אותנו, בדרך הן פגשו פליטים נוספים שברחו מן המלחמה. ללכת
להניק אותי אבל  אימא סיפה לי שהיא ניסתה. אכלנו פטריות וגרגירי יער בעיקר ולפעמים העזנו להתקרב לכפר ולקנות מזון

קילומטרים עד שלקראת  700- כך הלכנו כ. היו פעמים שהייתי בוכה ויונק עד זוב דם, מחסור במזון לא היה לה חלבבגלל 
, אימא - את משפחתי. החורף השלטונות התעשתו והעלו אותנו על מרכבות ושלחו את הפליטים למקומות שונים הרחק מהחזית

, בין התמונות היחידות שאני זוכר, בקולחוז התיישבנו עד שסבתי נפטרה. רקי ומשם לקולחוזסבתא ואותי שלחו למחוז קו
אני זוכר כי . שני גויים בנו ארון קבורה לסבתי". אימא מתה"את אימי מתהלכת בחדר ממלמלת ובוכה , בלילה כשסבתי נפטרה

אני זוכר את האזעקות ואת אימי אנו אל העיר כשיצ, בעיירה זו היה מפעל של מכוניות שהסבו אותו למפעל שמייצר טנקים

ברדיו שמענו על סיומה של המלחמה ועל שחרור בלרוס עקב כך הרשויות הרשו לנו לחזור . נושאת על ידה ומחפשת מחסה
הגרמנים לא הפציצו את העיירה ולכן ההרס לא , אנשים שרובם יהודים 10,000-לפני המלחמה גרנו בעיירה קטנה כ. הביתה
מאוחר יותר התברר כי במקום ישנו קבר אחים בו קברו את היהודים . מבנים בודדים נהרסו כמו הכנסייה במקום, ולהיה גד

  . י הגרמנים"יהודים שנרצחו ע 3,800שנרצחו וכיום יש שם אנדרטת זיכרון ל
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  
כאשר , י השלטון הרוסי"ניסיונות התקוממות שדוכאו ע, היו מהומות בפולין 1956ב, י"אימי ניסתה הרבה פעמים לעלות לא

אחותה הבכורה של . 1957אני ואימא חזרנו לפולין במרץ , הרוסים והפולנים הגיעו להסכמה שפולנים במקור יוכלו לחזור לפולין
. היא נפרדה מאחותה ולא ראתה אותה יותר, נשארה בבלרוס ואני הבנתי שמטרתה העיקרית של אימי הייתה הצלתיאימי 

יום אחד הגיעה לעיירה אישה ממלינגרם . אימי ישבה בכלא והיינו מחוסרי מזון, בברית המועצות היו תנאי מחייה קשיים מאוד
י עבדה איתה ובגלל שהעבודה הייתה לא חוקית אימי נאסרה ונשלחה היא הייתה זקוקה לסבלית אז אימ, ורצתה למכור ביצים

גרנו בלגניצה עיר שהבעלות בה עברה מן  1957במרץ . אחיה של אימי ניצול אף הוא גידל אותי בשנים אלו. שנים 5לכלא ל

במרכז , כיתות לימוד 8 ס יסודי ובתיכון וסיימתי"למדתי בבי, גרנו במרכז קליטה למהגרים מברית המועצות, הגרמנים לפולנים
אימי לקחה , הסתובבה שמועה שלנכים מאשרים לעלות לארץ, חיפשנו כל דרך לעלות לישראל. הקליטה אימי הייתה אם הבית

: והרופא ענה לו ביידיש" ? איזו: "אימי נבהלה ושאלה, אותי לרופא שבדק אותי ואמר שאני בריא אך שאני סובל ממחלה אחת
אמרו , אימא ואני נסענו לשם וקיבלנו מענק כספי, לנו כי בוורשה יש שגרירות ישראלית וניתן לבקר שם נודע". קדחת ישראלית"

יום אחד . שבנו הביתה ואימא החליטה שאני אסע לקבל את המענקים פעם בחודש, לנו שאנחנו יכולים לשוב מדי פעם לקבלו
י ואני השבתי "יחה הוא שאל אותי אם אני רוצה לעלות לאבסוף הש, התיישב לידי בחור רוסי בשגרירות ודיבר איתי ברוסית

במשך כמה חודשים הייתי מגיע וחוץ מהמענק . הבחור אמר לי לא לספר לאיש על השיחה בינינו ושאחזור בעוד חודש, בחיוב

שזה מברק קיוויתי , לאחר כמה חודשים הגיע מברק לשגרירות. שהייתי מקבל הייתי חותם על טפסים ריקים מבלי לספר לאיש
 הייתי ופגשתי נערים נוספים בליווי הוריהם 16בן . הגעתי לשגרירות עם מזוודה בליוויה של אימי, שיבשר על העלייה לישראל

אם הם יתומים איך יש להם : " שמעתי מוכס אחד אומר לשני. ולקראת הערב לקחו אותנו לתחנת רכבת ושם בדקו אותנו במכס



 

מי זה הילד ? איך את יודעת: " אחת האימהות אמרה שאלו רק מתנות והמוכס שאל אותה" ? כ הרבה דברים לקחת איתם"כ
שרר שקט לכמה רגעים והבדיקה פסקה עד שמישהו הגיע ולקח את המוכס , האישה באינסטינקט השיבה שזהו בנה" ? הזה

אימי , רים בתא ללא משפחהנע 6נכנסו לקרון . איש לא הסביר לנו מה עומד לקרות רק נאלצנו ללכת אחרי כולם, הצידה
עכשיו אני מלווה : " באוסטריה נכנס לתא בחור שפנה אלינו ברוסית ואמר. נשארה שם והתא היה סגור עד שהגענו לאוסטריה

ימים לבוא של אוניית  10משם נסענו ברכבת לאיטליה וחיכינו , ירדנו בווינה שם שהינו מספר ימים במלון, " אתכם לארץ ישראל
זו הייתה אחותה של אימי , לפי דבריו" דודה שלי"הגענו לחיפה ושם אחז בי אדם בידיי והעביר אותי למישה ". ירושלים"

סיפור שצריך עליית הנוער והמוסד שיחדו כמה פקידים בפולין ובדו . לישראל והתיישבה באיילת השחר 30 -שעלתה בשנת ה
  ."יתומים"כך עלינו חבורה של נערים , להעלות יתומים לישראל

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

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

  ):לדורות הבאים

חודשים אישרו לה לצאת והיא  9לאחר , י כתבתי מכתבים לרשויות בפולין כדי שיתנו לאימי לצאת להתאחד איתי"כשהגעתי לא
בעלה של , כשעליתי לארץ זכרתי שאימא סיפרה כי אחות אבי מתגוררת בארץ. הבאתי את אימא לאיילת השחר, עלתה ארצה

היא הראתה לי מכתבים . נפגשתי עימה והיא מאוד התרגשה, א"רה בתגילו שהיא ג, דודה שלי פנה למדור לחיפוש קרובים

שירתי בגולנו ובאחת החופשות , חיל קשר, ס תיכון והתגייסתי לצבא"בארץ למדתי בבי. מאחיה ומאבי עוד לפני שנולדתי
ץ נולדו שלושת חי ובאר –למדתי במכללת תל , בקיבוץ עבדתי בגידול דבורים. פגשתי בתיירת מדנמרק שאותה נשאתי לאישה

בתחילה קצרות כמו ארגון מחנות נוער ואז הסוכנות היהודית , כשהחלה העלייה מברית המועצות גייסו אותי למשימות. ילדיי
עבדתי . וכשחזרתי מן השליחות המשכתי לעבוד בגידול דבורים 1998-1996גייסה אותי לשליחות ארוכה בסיביר בשנים 

התגרשתי מאשתי הראשונה וכיום אני חי עם אישה . יצאתי לפנסיה 2011ולפני שנתיים בוסייעתי בקליטת העלייה האתיופית 
  . שעובדת בקיבוץ כמזכירה רפואית אותה הכרתי בשליחות בסיביר

  

 

  2013יוני , איילת השחר, יאיר יהודאי: ראיון

  


