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  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                        

  
  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים
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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  קאופמן :שם משפחה

  

  אברהם :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          קאופמן: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                            Kufman  בלועזית
 

  אברהם :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Abraam בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
3/4/1923 

   קולנו: עיר לידה
                                                              

  :ארץ לידה                        Kolno בלועזית
  פולין

  זליג :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  דבושקה צלוסקובסקי :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  קולנו: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  פולין :ארץ המגורים Kolno בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

   

 יסודי

   :לפני המלחמהמקצוע 

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

   
  חייט

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   רוסיה, גרמניה, פולין:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                               

  קניסברג: שמוציין את , במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

 בלועזית
  

 08/1945 :תאריך השחרור                                                                  טשקומיר, קרגיסקה -רוסיה  :הנך אדם חופשי המקום בו נודע לך כי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  ג יורדי הסירה"ר



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                              

יתה חנות לפירות והוא היה יה לאבא. ומרים, שרה- רבקה, יחד עם הוריי ואחיותיי חייקה 16כשפרצה המלחמה אני הייתי בן 

. כל הרחוב היה של יהודים, ד בית הכנסתהיו בבית שני חדרים וגרנו לי. דיםאמי טיפלה ביל, ע לגרמניה להביא סחורהוסנ

  .בנה בשבילנו בית חדש - אבא של אמא - ואז סבא, נשרפה העיירה ואיתה גם הבית שלנו 1933בשנת 

עד  - עבדתי במקצועכבר תוך שנתיים ו באותה תקופה למדתי את מקצוע החייט. אני למדתי בבית ספר פולני וגם בחדר

 .פרוץ המלחמה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות בבריחה , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

  

הנשים נשארו בבית ואותנו . הגרמנים נכנסנו ושאגו לכל הגברים והילדים לצאת לרחוב 1939כאשר המלחמה פרצה בשנת 

אצל  .אותנו אחרי חצי שנה במחנה הכפייה הרוסים נכנסו ושחררו .שהיה מחנה כפייה -לקחו למחנה עבודה בקניסברג

ואמא  העיר הופגזה על ידי הגרמנים. פרצה המלחמה בין הרוסים לגרמנים 1941יתי שנה ומספר חודשים ובשנת יהרוסים ה

. פולין - י עליה ואיתה הגעתי לגבול גרמניהבדיוק הגיעה משאית ואני קפצת. ברחתיאז " אברהם תברח"שלי אמרה לי 

למעשה ברוב . העיר הזו הופגזה על ידי הגרמניםגם קיבלתי אוכל ומקום לישון ולמחרת ו ברכבת הגעתי לעיר מונסק

וגם אז אחרי תקופה קצרה המשכתי  כחייטעבודה  כשהגעתי לפרונזה הצלחתי להשיג. המלחמה ברחתי ממקום למקום

שם  -לקולחוז נתפסתי ונשלחתי בדרך. טנמלריה והמשכתי לנסוע גם עם המחלה עד טשקחליתי ב. מההפגזות לברוח

  . בשדות הכותנה בדתיע

פוס קשה שרבים נדבקו בה יהייתה מגפת ט. לא ידעתי מה קורה אתם -לא ראיתי ולא היה לי כל קשר עם הוריי ואחיותיי

 ,במכרה פחםעבדתי . בכל תקופת המלחמה שהיתי במחנות. ואני הצלחתי להינצל מהמחלה אך רבים נפטרו ממנה

 .עבדתי כרועה כבשיםשם אחר ברחנו לקזחסטן למחנה כפייה  1943וב

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

ארגנתי לעצמי פספורט . ושם בישרו לי על סיום המלחמההרכבת הגיעה לקזחסטן . יתי בן עשריםיבסוף המלחמה כבר ה

כיה 'מפולין נסעתי לצ. כולם נהרגו במלחמה ביחד עם כל היהודים בקולנו, משפחתי לא מצאתיאת . הביתה, וברחתי לפולין

ג יורדי הסירה אך בדרך העבירו "באונייה כ 1947הגעתי לארץ ב. דאגו להעלות אותי לארץ" קיבוץ נוער עובד"ודרך ארגון 

 .אותנו לקפריסין ושם שהיתי חצי שנה במחנה מעבר

  



 

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( ארץי על חייך  ב/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

. יד חיפהמכן עברתי לקריית שמואל ל כשעלינו לארץ האנגלים לקחו אותנו לבית סוהר בעתלית למשך חודשיים ולאחר

 - שלושה ילדים עםהקמתי איתה משפחה . ועברנו לגור בהרצלייה, מהכיה אחרי המלח'אותה הכרתי בצ, התחתנתי עם שרה

  .בביטחוןחר מכן עבדתי כל השניים הובלתי קרח ולא, דבורה וזליג ,חדווה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חנה קליימן: ראיון
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