
 

 

 

 

 

 ישראל אבירם

 בעיר לודז' שבפולין.  1926ישראל אבירם )קליסקי( נולד בשנת 

גורשו ישראל ומשפחתו לגטו, שם  1940פרצה מלחמת העולם השנייה. בשנת  13בהיותו בן  

 הצטרף לתנועת הנוער הציונית.  

נרצחה בירקנאו. במחנה -נשלח ישראל למחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ 1944באוגוסט 

אמו ואחותו נשלחה למחנה עבודה. ישראל ואביו הועברו למחנה יבוז'נו, שם עבדו בכריית 

 פחם. 

שוחררו במחנה בלכהאמר. בתום חודשים של נדודים בין ארצות אירופה   1945בינואר 

השונות ולאחר שהתאחדו עם אחותו הניה, הגיעו השלושה במסגרת קיבוץ "בוני הנגב" לנמל 

-עלו ארצה באוניית דב הוז, והיו בין מקימי קיבוץ רמות   1946טליה. בשנת ספציה שבאי-לה

 נשה. לישראל שלושה ילדים ותשעה נכדים.  מ 

 ערך: ישראל אבירם –נלקח מתוך: יד ושם 
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 רפלקציה 

 בפרויקט זכרון מתחדש  3אנחנו תלמידות י

התחלנו הפרויקט בלחפש המון מידע על הדמות שבחרנו במקרה שלנו זה היה ישראל אבירם 

האתרים כמו יוטיוב וגוגל לא מצאנו את כל המידע חיפוש המידע היה עבודה קשה, בכל 

 ובחיפוש היה מאוד קשה ואז השגנו את הסרט מדני בושניצקי  וצפינו בכולו. .

ניסינו להוציא כמה שיותר ממידע שיכלנו אבל בכל מקרה לא הצלחנו עד הסוף להוציא את   

נו על איזה נושא  כל המידע הנחוץ ובגלל זה היה ממש קשה להתמודד עם זה. בנוסף התלבט 

לבחור מהסיפור שלו ובסוף בחרנו את הקשר שלו עם אימא שלו . לכתוב את התסריט היה 

מורכב וממש קשה לא הרגשנו שהמשימה הייתה בשבילנו, הרגשנו שהיה לנו קשה להתמודד 

עם כל התהליך של כתיבת התסריט לא ידענו כל כך כמה אנחנו צריכות לצלם איך איפה 

לאט דברים התחילו להסתדר ולאחר מכן הצלחנו להבין ולמרות הקושי  ולמה אבל לאט 

ובסופו של דבר אחרי  הכול הצלחנו לעשות היה גם את החלק של הצילום שבו היינו כולן 

צריכות להיפגש בבית של אחת הבנות עם הבן של המאפרת משהו שהיה מאוד מביך 

גשנו והצלחנו לצלם וכולם עבדו בהתחלה עם זאת שזה היה ילד שאנחנו לא מכירות אבל נפ

 בשיתוף פעולה גם אנחנו וגם הילד וצילמנו את הסרט בצורה הטובה ביותר שהצלחנו 

 מאת:  

 נגה אייזן  -

 שקד אברהם  - 

 אליה נחום -  

 נועה שמעון   -

 נועה כהן   - 

 מאיה אשכנזי - 

 

 

 

 


