
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  בורו :שם משפחה

  

  אברהם  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           בורובוסקי : איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Boroboski  

  אברהם  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Abraham                                          

:                     מין

 
  פולין  :לידהשנת 

 
  פלניצה:  עיר לידה

  

       בלועזית
Falenica                                           

  פולין  :ארץ לידה

 
  שלמה בורובוסקי  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  חיה שידלובסקי  :פרטי ושם נעורים של האםשם 

 
                                                    פלניצה: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Falenica 

  פולין  :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(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

      ).אסיה תיכונית( כפר סרסיה, )סיביר(קומי, )אוקראינה(סרטוב, )פולין(אוטבוטסק, ורשה              )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

1948 
  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                                                                                                                                         

  .ואני, חיה- אימא, שלומו- אבי, עד המלחמה חיינו שלוש נפשות בבית .בעיר פלניצה שבפולין 1934-אני אברהם בורו נולדתי ב

משפחה  .שתיים עשרה ושתיים עשרה מכל צד, נפשות 24של שני הורים הייתה כ שכללה אחים ואחיותהמשפחה מורחבת 

חגגנו חגי  .אימא הייתה עקרת בית, אבי היה בעל החנות לפירות וירקות וגם עבד בסנדלרות .ליד ורשה, מורחבת גרו בפורסוב

  .מקומיסבא היה גבאי של בית הכנסת , במשפחה הייתה מסורת יהודית, ישראל

  

  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

שמעתי הפצצות רבות  .וראיתי הרבה מאוד מטוסים גרמנים בשמיים, הבית שלנו בפלניצהכשפרצה מלחמה עמדתי במרפסת של 

לאחר הפצצה אני הפסקתי להיות אותו ילד שהייתי  .מהמרפסת ראיתי פצועים והרוגים מהפצצה, וסביבה, פלניצה, על עיר ורשה

, נדידה, התחילה תקופה .חיים חדשים אחריםויש לי , הבנתי שהחיים שהיו כבר לא יחזרו . הפכתי להיות פחדן ושתקן, קודם

שידעו , חיינו משאיריות של אוכל שזרקו לנו גויים .סוסים תואורוו, בדירים, גרנו ברפתות, תייםובריחה מהנאצים תקופה של שנ

מא מצעד אבי נרצחה פרט מאח אחד שעזב לאמריקה ודוד אחד מצעד אי, נודע לנו אחרי המלחמה שכל המשפחה .עלינו בסביבה

  .בשם אושביצקי

  

אנשים מתו כמו , לא היה אוכל, בסיביר היו חיים קשים מאוד היה קור נורא , עברנו לאוקראינה משם נדדנו לסיביר 1941- ב

  .כנגד גרמנים, על ידי צבא אדום , שם אבי גיוס לפרטיזנים, אחרי סיביר עברנו לאסיה תיכונה לסרסיה .לא היה תרופות, זבובים

אימא אמרה  .ושלחה אותי לפנימייה הזאת, ואמרה ששמעה שיש בית יתומים, אימא חלתה ולא הרגישה טוב, יאימא נשארה אית

הפרידה מאימא הייתה מאוד טראומטית , שם הייתי קרוב לשנתיים ".ואל תשכח אותנו", "אתה יהודי", "נולדת ביום חמישי:"לי

שגרמנים , אימא סיפרה לי .שאנחנו חוזרים לפולין, הוריי אמרו לי. לאחר כשנתיים הוריי חזרו ולקחו אותי מפנימייה .בשבילי

  . מיליון יהודי פולין 3הגרמנים רצחו , הם הולכים להפסיד, בנסיגה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  .היינו פליטים לניצולי שואה . שם היינו כשלוש שנים, ומשם למחנות העקורים' דגלפולין והגענו ללוו רכבת ראשונה לקחנ 1946- ב

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

לאחר מכן , בעיר עכו למדתי עד כיתה י .משם עברנו לעכו, גרנו במעברה ברעננה .לחיפהעלינו לארץ באוניה ממרסי  1948- ב

למדתי בבאר שבע  .בגדוד איקון, שנה בתותחנים 26משם התגייסתי ושירתי  , במסגרת עליית הנוער, הגעתי לקיבוץ  עין חוד

, התחתנתי עם גניה 1951- ב .שנה 41חינוך כעבדתי ב, יועץ חינוכי במערכת החינוך, מנהל, הייתי מורה, בסמינר של מורים

במקביל  .עברנו לעיר כרמיאל באכלוס הראשון 1964- ב .וחנן, אלי, נולדו לנו שני בנים, הכרתי אותה בסמינר למורים בבאר שבע

אים אני לדורות הב .היום אני ממשיך בכתיבה באינטרנט ומטפל בבריאות שלי, שנה בעיתונות מקומית 25לעבודה הייתי עיתונאי 

כדי שלא תהיה שואה , דור השואה חייב להעביר את המסר , הדורות הקודמים אמרו שהמצדה שנית לא טיפול: רוצה להגיד

  .בלי יוצא מהכלל, המדינה חייבת להיות חזקה מאוד וכולם צריכים להתגייס, נוספת

  

 

  2013אוגוסט , כרמיאל, סמיון ברומברג :ראיון



 

  


