
 

  "ְ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  קסלר

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

     Kessler   קסלר  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   זיתבלוע

      Avraham  2.2.1936 נ / ז     אברהם  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Rovno יןלפו  רובנה 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רונה ינקלביץ  פנחס
  ):  ני המלחמהנשואה לפ/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Rovno פולין  רובנה 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהר בארגוןחב
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )פולין(יערות אנטונובקה 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 יערות אנטונובקה 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   פוליןק'יצולבל גרמניהד רייכנהול ב

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  מרסיי 1947  תיאודור הרצל

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  ורותיך לפני המלחמה י על ק/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

גרנו עם כל המשפחה . לוניה,  לי אחההי.  על יד בית המרחץ השכונתי9ברחוב שקולנה ) היום אוקראינה(פולין  ,גרנו ברובנה
. היו לו מטבעות זהב. מחסן ביצים ומדגרה,  היו לו בריכות דגים-   היה רכוש גדול, מוטל–מרדכי , לסבא מצד אבא.  בתים2 -ב

  .היו יחסי שכנות טובים עם הגויים הפולנים.  יהודים180,000 עד 160,000ברובנה היו 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: יוני דרךצ(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמלמרכז ברית האווקואציה /פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

הגיעו ידיעות על גירוש באזור פולין . הפולנים הרימו ראש. הגיעו ידיעות שמוטב שלא נהיה בסביבהוהמלחמה פרצה 
לא ידוע לי מה . סבא וסבתא נשארו ברובנה עם הרכוש שלהםאך המשפחה שלי החליטה לברוח . ושמחפשים את היהודים

היינו  .1940 -ברחנו ליערות אנטונובקה ב. הקהילה היהודית שנשארה ברובנה חוסלהכל , בדיוק אבל הם נהרגולהם קרה 
פולנים ואז היינו עוברים בין הכפרים הסמוכים כדי לקנות לחם מה, היו תקופות שהיה חסר אוכל ומיםו, ביערות כמה שנים

. ל הזמן בתנועה מכפר לכפר ושוב ליערותהיינו כ. קנינו אוכל מהפולנים ובהם משפחה שלנו היו מטבעות זהבל .כפריםתושבי ה
.  הפציצו את רובנה והרסו אותה עד ליסודהם .ידענו שהגרמנים בסביבה . איש שכל אחד דאג לשני30היינו קבוצה קבועה של 

  .גם הוא חלה במלחה ונפטראחי לוניה . במהלך התקופה הזו נולד לי אח אך כשהיה בן כמה חודשים חלה בדיזינטריה ונפטר
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
 200-300. שם התרכזו יהודים רבים מהאזור,כנו לעיירהוהלהיערות יצאנו מ. בכל מקום וסיםר ותראהתחלנו ל 1945-ב

כל . גרמניהב בד רייכנהולהעבירו אותנו לאז  חודשים ו3-4הינו ש ק'לולביצ ב.ולבשך-בירו להעאספו אותנו ומשאיות אמריקאיות 
מרסיי עלינו על האונייה ב. ברנו למרסייואז עשנה במחנה עקורים שם הינו ש. וינט'גזאת בארגון ויוזמה של הסוכנות היהודית וה

וגררו את האונייה לחיפה עצרו אותנו א "סמוך לנמל תענו וכשהג 1947בתחילת זה היה . בעלייה לא ליגאלית" תיאודור הרצל"
 ולקפריסיןשהעבירו אותנו בחיפה העבירו אותנו לאוניות מלחמה בריטיות .  התנגדות חזקה של האנשים על האונייהתוך
   . עלינו ארצה,עם קום המדינה, 1948 -ב. היינו בפמגוסטה כמעט שנה. מחנות מעצרל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 גרנו , בעיר התחתיתררוגעברנו להלאחר שגירשו את הערבים מחיפה . חודששם שהינו , חדרההעבירו אותנו להגענו לארץ כש

  .גם אבא ואימא הגיעו וגרו בחיפה. בבתים של ערבים שברחו
  . ילדים ושבעה נכדים2יש לי ום הי
  
  

  אריק שפירא: ראיון
  2009 אוגוסט. חיפה

  
  קרן אלמוג: עריכה
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