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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קפשיצקי
   :שם פרטי

  )ל"ז(  יעקב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                               קפשיצקי             

                                              בלועזית
  

Kapshitsky 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                                       יעקב               

   בלועזית
     Yaakov                                     

:                     מין
  זכר   

   :לידהשנת 
1929 

  :  עיר לידה
  שקלוב               

       בלועזית
         Shklov                                  

  :ארץ לידה
 בלרוס

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  קפשיצקי פסח

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 קפשיצקי גנסיה

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  מוגילב          

   בלועזית
        Mogilev                                 

  :ארץ המגורים

 ברית המועצות
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 כיתות עד לתחילת המלחמה 5סיים  –יסודי  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                       אין        

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

_______  

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

                                                                                 ברית המועצות –כפר קלינווקה , עיר שקלוב, אזור מוגילב      
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 גטו מוגילב
   בלועזית

          Ghetto Mogilev                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 כל היהודים בגטו ברח מהגטו בזמן שהתחילו לחסל את

  :  תאריך השחרור
 1941 טובראוק

  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1993 

  ציין את שמה, ועלית באנייהבמידה 
  



 

  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                                                                                                                                         
  

 אחי , מא קפשיצקי גנסיה עקרת ביתיאול, פסח קפשיצקי עבד כתופר לאבי קראו . אחים 2לזוג הורים ו  10.11.29 תינולד

הקטן גרישה  יואח, כשהתחילה המלחמה 16היה בן ) מהנישואין הראשונים של האב, האבאאח רק מצד (הבכור חוני קפשיצקי 

. ו מצהנבפסח אכל, ו חגים ושבתותנחגג, סבא עבר ברית מילה, בעיר של יהודיםגדלנו  .כשהחלה המלחמה 3קפשיצקי היה בן 

   .בית יהודי מסורתי

  

  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
  

  

 יאנשים לצבא האדום ולקחו את אבא שלכלומר גייסו , לקחו את כל הגברים שיכלו להילחם בנאצים לחזית כשהחלה המלחמה

בגלל שבמשפחה היו קרובים רבים  שלי לא הספיקה לברוחאך המשפחה , החלו לברוח מהעיר היהודים, כמו כן .בין היתר

הנאצים  1941 וסט באוג. ו להפקיר קרובים מאחורינשהינם ילדים ומבוגרים כך שהיה קשה לאסוף את כולם במהירות ולא רצ

לקחו את כל היהודים של מוגילב והכניסו אותם . נפלה ברשתי גם משפחת, ולכדו את כל היהודים וגזלו את רכושם, הגיעו לעיר

 אחיי ושני  אימא שלי רצחו את ושם , גטוהחיסול הנאצים החלו ב 1941 טובר באוק, לאחר כחודשיים". גטו מוגילב"לגטו בשם 

הבין שעתה הגיע  11- סבא בן ה, כאשר העמידו את כולם –הבריחה של סבא ( .לברוח חתי הצל אני אך  ניי אל מול עי

הוא אמר לאימו שהוא . אך לא יכל לעמוד בשקט ולחכות למוות, הוא עמד ליד אמו והאח הקטן. השעה שירצחו את כולם

לבד אתה לא תוכל לשרוד , אם יהרגו אתנו לפחות נמות ביחד, טיעקב תעמוד בשק"מא אמרה לו ירוצה להתפנות אך הא

כאשר סבי . והחל ללכת אל השער של הגטו דרך ההמון שהיה בגטו שחיכה לחיסול, אך סבא שלי לא הקשיב". בכל מקרה

ד הוא נפתח כדי להכניס את המשאית שיעודה היה לאסוף את הגופות של היהודים לאחר החיסול העתי, הגיע ליד השער

, והיחיד שראה שהוא בורח היה החייל הגרמני שעמד בשער, באותו הרגע הוא הצליח לחמוק בין המשאית לשער. לבוא

כאן סבי ברח מחוץ לגדר . כלומר עזר לסבי לברוח, והוא הסתיר את סבי עם גופו כדי שאף אחד לא יבחין שהוא בורח

  ).ל הגג וראה דרך החלון איך הורגים את כולםעל ע, שהקיפה את הגטו עלה על מפעל נטוש שהיה צמוד לגטו

  

. מיער ליער תיושם הוא פשוט נדד, ברחתי  אל היערות. קור שרר בחוץ, זה היה כבר אמצע הסתיו, באוקטובר מהגטו ברחתי  

האנשים ראו כי . רק לשתות ביקשתי , לבקש אוכל תי ובגלל שהתבייש, מדי פעם מהיער אל הכפרים באזור יצאתי , כדי לשרוד

כיוון שבכל מקום היו שלטים שאומרים , תי אוכל ושתייה ומהר גירשו או יה ומוזנח ולכן הביאו לרז, לא טוב ושמצבי ילד  אני 

כשהחל , במשך חודשיים עד דצמבר תיכך הוא נדד . הוא וכל משפחתו יוצאו להורג במיידית  - שכל מי שייתפס מחביא יהודי 

בדיוק עברה משאית שאוספת . ידי שייתפסו ויהרגו אותכביש הראשי כל ויצאתי , כוחות לחיות יכבר לא נשארו ל .לרדת שלג

אל מקום שבו , ואת שאר האנשים שמרביתם היו ילדים יתהנאצים לקחו או. נתפסתי והוכנסתי אליה, את כל הילדים הנודדים

הקבורות הללו על המקום בו יתרחשו כל . כי חבל לבזבז עליהם כדורים, חפרו בו וזרקו את כולם לבור וקברו אותם בעודם חיים

. דרך החיילים שהיו תושבי אותם הכפרים המקומיים שעבדו בשביל הנאצים בלית ברירה, ים מהכפרים המקומייםששמעו הנ

הן היו לוקחות , ואם היו כאלה שעדיין בחיים ות את הבור תהנשים של הכפר היו פותחו, כאשר לא היה איש במקום, בלילה

   .אותן ומגדלות אותן כמו הילדים שלהן

  

. היחיד שהצליח ואני הייתי לשרוד עד אשר הגיעו הנשים  הצלחתי , נו מלמעלה כשקברו אות שאני הייתי בגלל , יכך קרה גם ל

שהייתה ידועה בכל האזור הרחב כאישה שיש , Fedosiya Alachnovich' אישה בשם פידוסיה אלחנוביץ, אחת מהנשים הללו

אנשים היו , והעזרה הרפואית היחידה בכל האזור, הייתה המטפלת היחידההיא (לה כוחות לרפא אנשים ברפואה אלטרנטיבית 

שרפה , יניקתה אות, אליה הביתה ילקחה אות, אותי מצאה  )היא ידעה לרפא את המחלות הקשות ביותר. מגיעים אליה מרחוק



 

בין אם , כל הילדים - אף אחד לא ינחש כי הוא יהודיכדי ש(בלונד  בצבע אותווצבעה  יערישגזרה את , עליי את הבגדים שהיו 

, לא היו לפידוסיה ילדים משל עצמה). ששיערם היה כהה היו חשודים כיהודים ורוצחים אותם במקום, היו יהודים ובין אם לא

ר בו היא שזה הכפ( כל התושבים של הכפר קלינבקה .עד סוף ימיי חייה, כבנה שלה יאצלה וגידלה אות אותי והיא השאירה 

, ניהם גם אנטישמיםילמרות שכולם ידעו והיו ב, יהודי על היותי ותושבי האזור כולו לא פתחו את הפה ולא הלשינו כי ) גרה

 תיויצא לא הסתתרתי כלומר  - בגלוי, אצל פיסודיה עד לסוף המלחמה שחייתי העובדה  .בגלל העל כוחות הרפואיות שלה

, כיוון שהיו שם מקרים רבים של הלשנות, ה ממש נסיתהי תילא הסגיר או ואף אחד, בעבודות הבית והמשק תיעזר, לבחוץ

  .לערך 60- בת כ, הייתה כבר מבוגרת כשפידוסיה מצאה אותי היא  .הרבה אנטישמים באזור ושנאה רבה כלפי היהודים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

, הולך ליערות הייתי . לגור אצל פידוסיה ולעבוד כדי להביא מצרכים לבית המשכתי . 15בן  ואני כבר , 1945המלחמה נגמרה 

את כל  תי עשי, כמו כן. 'גפרורים וכד, ומחליף אותם תמורת מלח, נוסע לשוק של העיר שקלוב, אוסף פירות יער ופטריות

שם את השכן  תיפגש, לשוק כתי כאשר הל, פעם אחת . לא תצטרך לעבוד קשה כדי שפידוסיה, העבודות הקשות של הבית

בגטו והיה בשוק למראה  שנרצחתי הוא היה בטוח . וישר החלו לדבר אותי השכן זיהה את . לפני תחילת המלחמה ישהיה ל

. יחזר מהחזית פצוע אך ח, ח קפשיצקיפס, אבי  .מעשייר היום ומה מתגוראני היכן שרדות שלו ויאת סיפור הה סיפרתי . עיניו

הוא ישר החל בחיפושים אחר משפחתו אך נאמר לו כי כולם נרצחו בגטו ושאולי קרובים משפחה לא מהדרגה הראשונה נשארו 

הוא מצא את האחיינית . האזור הוא חיפש בבתי היתומים בכל. הוא אסף כוחות והחל לחפש את השורדים שאולי נשארו. בחיים

לאחר כשנתיים , יום אחד. שלובאחד מבתי היתומים ולקח אותה ואימץ אותה וגידלה כבת , Raya Chosidראייה חוסיד , שלו

מה "וענה לו , האבא הופתע". ? מה שלום יעקב" והשכן שואל את האב , החלו לדבר. פגש את השכן ההוא, המלחמה מתום

  . בשוק וכי הוא גר באחד הכפרים באזור איתי ופה השכן סיפר לו על המפגש , "? צחו בשואהכי כולם נראינך 

  

נער הוא שאל את אנשים על אם הם מכירים . עד שהגיע לכפר קלינבקה, ישר החל בחיפושים נמרצים בכל הכפרים באזוראבי 

באותו , דפק ונכנס אל הבית אבי . תהואכן אנשי הכפר היפנו אותו לבי, שגדל אצל אישה שיודעת לרפא אנשים בשם יעקב 

החל לספר אבי . כיוון שהיו מאוד דומיםשלי  היא ראתה את פסח וישר הבינה שהוא האבא. הרגע רק פידוסיה הייתה בבית

שהחלה לדפוק על החזה  יופחדה לאבד אות אותיכ אהבה את "כ אך פידוסיה, יה כי הילד שאצלה הוא בעצם הבן שללפידוסי

והאבא  , זיהיתי אותו, וראיתי את אבא שלי , נכנסתי בדיוק . ואין לו מה לחפש פה יהיא ילדה אות, יוק שיעקב זה הבן שלולצע

כביכול הודה בטעות , האבא הבין ישר את כל המצב. אמרתי לו שאני הבן שלה, אך כדי לא לפגוע בפידוסיה. שלי זיהה אותי

ורק , עד שלא יצאו מהכפר לא החליפו מילה אחד עם השני, השניים החלו ללכת. ראל היציאה מהכפ ממני ללוות אותו וביקש 

ביקרתי לשוק  באתי וכל פעם ש, את הכתובת שלואבי השאיר לי . התחבקו והתנשקו חזק מאוד, כאשר יצאו מהכפר פרצו בבכי

  . את אבי

  

כלומר לא , יבעיר אצל אבא של תיהוא התגורר, 21בן , מהצבא תילאחר שחזר .שנים 3- לצבא ל וייסתי ג, 18 יכאשר מלאו ל

כי במהלך השבוע , אך חשוב לציין. כצבעי תילהיות צבע ועבד למדתי , וכך היה. ללמוד ולקבל מקצוע יתיכיוון שרצ, לכפר תיחזר

ועוזר לה בכל יה לפידוס ,לקלינבקההייתי נוסע , ש אחד"מבלי לפספס אפילו סופ, ש"וכל סופ, קשה כצבעי בעיר תיעבד

, ר באכסניה"מ 12 חדר  קיבלנו  1957וכשהתחתנו ב, פגשתי את אישתי   .העבודות של הבית ודואג שלא יהיה חסר לה כלום

את פידוסייה מהכפר לגור לקחתי , את החדר שקיבלנו איך . המקלחת והמטבח היו משותפים לכל הבניין, כלומר השירותים

פידוסיה חיה עם כולם באותו  . Irinaאירינה  והבת שלי , Genadyל "די זאגנ, יהבכור של באותו החדר נולד הבן. בחדר נואית

השם שלה רשום ביד ושם כחסידת . 92כאשר נפטרה בגיל   ,עד גיל שנתיים הבת שלי היא הספיקה לגדל את , החדר הקטן

  .אומות עולם

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, הציבורית או התרבותית פעילותך, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים



 

  

  

פנסיה  קיבלתי . הייתי פנסיונר כאן  .שנים לפני 3- שעלו לארץ כ נו לארץ כדי להצטרף לילדי אישתי עם  30/12/1993ב עליתי 

הבכור  יאת בנ תיאיבד, טראומה נוראית תיעבר 1994ב . בחצור הגלילית מהמדינה תיעמידר שקיבל תי בדירת מגרמניה וגר

ר כשנה של טיפולים קשים גילו ולאח, בסרטן אני עצמי חליתי  2001ב. וזו לא הייתה המכה האחרונה, מסרטן 35שנפטר בגיל 

נפטר בבית חולים רבקה זיו יעקב  ולאחר שנים ארוכות של מלחמה במחלה  . עם המחלה נלחמתי  .פרקינסוןמחלת  י אצל

אנשים רבים הגיעו להיפרד מסבא וללוות . הוא נקבר בבית הקברות היהודי בחצור הגלילית.   09.02.2013יך בצפת בתאר

והייתה תמיכה מרובה מכל , כל יום בשבעה הגיעו אנשים רבים להתפלל. ישבנו שבעה בביתו כהלכה. אותו בדרכו האחרונה

  .אנשים הגיעו לשמוע על הבן אדם המדהים שהיה. הסובבים אותו

  

הוא תמיד לבש . למרות כל מה שחווה אינו שמר טינה לאף אדם שנקלה לדרכו וניסה לגרום לו לרוע. סבא היה בן אדם מדהים

הוא אהב . אין אדם שהכיר את סבא ולא התאהב בו. ואהב לקרוא ספרים, הוא היה מאוד חכם. חיוך מאוזן לאוזן ודאג לנו מאוד

הוא , הוא אהב את כל הנכדים שלו מאוד. הוא גידל את ילדיו על הצד הטוב ביותר. את סבתא שלי מאוד וכיבד והעריך אותה

  .שאהבנו אהבה שלא תחזור על עצמה סבא, סבא שלנו היה בן אדם נדיר. נלחם במחלה רק בשבילנו

  

. ונקבר בארץ הקדושה של היהודים, סבא חיי חיים שמסמלים את גורלו של העם היהודי שעבר את השואה וחזר אל שורשיו

והספיק לגדל את נכדיו שחיים ומשרתים בארץ , שהוא הקים משפחה מדהימה, הוא הרגיש שהוא לא שרד לשווא את השואה

  .בארץ הקדושה השושלת שלות שמח על כך שנכדיו דוברים עברית וימשיכו א. המובטחת

  

  2014פברואר  ,הגלילית –חצור , פורמןאטל : ראיון

  מילדותו של יעקב עד לחייו בארץ מצורפות מטה תמונות



 

  

  

  

  

  

  



 

  



 

  

  

  



 

  



 

  

  

  

  

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  


