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  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

        קינברג  :איתו נולדתישם משפחה 
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   יטמור 'ז: עיר לידה

  

       בלועזית
 Z'itmor                                          

  אוקראינה  :ארץ לידה

 
  פרידל קינברג  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  שורה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                   גומל : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Gomal  

  אוקראינה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

     קזחסטן  :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )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

1991 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                         

תמיד הייתי האח הגדול מאז שאני זוכר את עצמי . יתה לי אחות שקטנה ממני בשנתייםהי. 1927נולדתי באוקראינה בשנת 

מא עד כמה שיכולתי ועזרתי לה ידאגתי גם לא. ולא רק לה. והבוגר ותמיד דאגתי לה והשגחתי עליה שלא יקרה לה שום דבר רע

כי המרתף תמיד היה חשוך , י כשההורים שלי שלחו אותי למרתף לאסוף בולי עץ בשביל להבעיר אש באחאהבת. בעבודות הבית

  .היה מהנה ללכת אליו לא  ומפחיד וזה

  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

אמי ואחותי ברחנו , אני. במפעל גדול ליד סיביר את אבי לא גייסו לצבא ובמקום זאת שלחו לעבוד. אמי הייתה אישה חולה מאוד

בגלל שניסתה להישאר , המעבורת. המעבורת הייתה מלאה באנשים ובנוסף הפציצו אותה מלמעלה. מהגרמנים על מעבורת

נפלתי לתוך המים והמעבורת . גל גדול שהציף אותה סחף אותי ודחף אל מחוץ לסיפון. לא שטה ישר אלא התנדנדה במים, שלמה

חיילים שהיו באותו הזמן על החוף ראו שנפלתי ואחד מהם פשט את . ראיתי את אמי ואחותי נעלמים מהעין. משיכה להתרחקה

שם ייבשו והאכילו אותי אנשים טובים ובלי לבזבז זמן . תפס אותי והביא עד החוף, הוא שחה עד אליי. המדים שלו ורץ לעזור לי

  . כך בקושי רב הגענו עד לקזחסטן. תי בעקבות המעבורת עד שהשגנו אותהמיותר תפסו סירה וביחד איתם גם אני שט

אמי לא הייתה יכולה לעבוד אז אני ואחותי הבאנו לה . בקזחסטן הציבו אותי בלילות לשמור על סוסים ובימים לעבוד באיסוף אורז

  .את כל מה שהרווחנו

  

עברו רכבות שהסיעו חיילים ואותם חיילים לכלי באזור ": טיעסק פר"החיים הקשים הכריחו אותי כבר בגיל שתיים עשרה לפתוח 

כל רכבת שחלפה שם עשתה עצירה של . בטשקנט היה דווקא מחסור במזון. תפירה אבל כן היה ברשותם סוכר או אפילו בשר

משהו  אני הבאתי להם משהו שהיה לי והם הביאו –עם החיילים " החלפות"ובדקות הספורות האלה אני עשיתי , כמה דקות

אז כל פעם שרכבת הייתה , מ מהכפר שבו אנחנו גרנו"תחנת הרכבת הייתה בנויה במרחק של שתיים עשרה ק .שהיה להם

  . עתידה לבוא הלכתי שתיים עשרה קילומטר בשביל להגיע לשם

  

י הייתי הולך אז אנ. זה היה אגם מאוד מלוח ובכפר היה מחסור במלח. מ מהכפר"היה גם אגם במרחק של חמש עשרה ק, בנוסף

אחר כך הייתי מחליף אותו בדברים . מייבש את המים ודולה משם את המלח שנשאר, חוזר הביתה, אוסף חבית מים, לאגם

   .אחרים שלהם הייתי נזקק

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

בית ספר מעורב היה בית ספר . אחרי המלחמה הכניסו אותי לבית ספר מעורב, בגלל שבמהלך המלחמה לא הלכתי לבית הספר

מאוחר יותר עברתי ללימודי . שבו למדו ילדים שלא הלכו לבית ספר במהלך המלחמה ובכיתה אחת למדו ילדים בכל מיני גילאים

כל אותם הילדים שהגיעו ללימודים היו נערים , גם פה. כיתה היו נערים ונערות באותו הגילשם כבר היו כיתות כשבכל . ערב

עבדתי הרבה , בנוסף .לימודי הערב כללו עבודה בבקרים ולימודים בערב וזה מה שעשיתי. ונערות שלא למדו במהלך המלחמה

  .ובונה מכונות לבד בגלל שלא היו הרבה חלקי חילוף הייתי מתקן. שנים בתור כמכונאי של רכבות

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

בארץ עבדתי במפעל שבו הבעלים ידעו רומנית ויידיש והרבה עובדים היו עולים חדשים מברית המועצות ובגלל זה הם ידעו רק 

אז הבעלים הורה לי לתת שיעורים . אני ידעתי גם רוסית וגם יידיש וזאת הייתה השפה המשותפת ביני ובין הבעלים. רוסית



 

זאת הייתה תקופה מאוד טובה . פרטיים ביידיש לשאר העובדים של המפעל כדי שהם יוכלו להבין את מה שהבעלים אומר להם

  .ם את השפה שאני כל כך אוהבכי גם הייתה לי פרנסה נוספת וגם נהניתי ללמד אנשי
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