
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ציקל :שם משפחה
  

  בוריס :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         ציקל:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  Zikel בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Boris בלועזית                                                     בוריס   :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
14.7.1936  

    ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

  בלועזית
                                                           

  מולדובה :ארץ לידה
 

  חנה וולדמן :שם פרטי ושם נעורים של האם  אהרון :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שהשם פרטי של האי
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                    :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  מולדובה :ארץ המגורים                                          בלועזית 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/כלההש

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  אוזבקיסטן ורוסיה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 1945  :תאריך השחרור

  מולדובה ?)ציין מקום(רור חזרת לאחר השח/לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1990 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אני חושב . אמי הייתה עקרת בית ואבי היה מוכר בחנות נשק. 1940ילידת , במולדובה עם הוריי ואחותי הקטנהגרתי 

. תמיד הייתה אנטישמיות והמולדובים תמיד היו מלשנים. אבל אני לא זוכר בדיוק כי הייתי בן חמש, שהתייחסו אלינו בסדר
  . היא הייתה מבוגרת מאוד ורוב הזמן הייתה בבית. ד אמי גרה איתנוסבתי מצ. חגגו חגים ושמרו שבת, הוריי שמרו על המצוות

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
כי עבד בחנות נשק , אבי נאלץ להישאר מאחור. אחותי בת השנה וסבתי, ברחתי עם אמי, 1941בשנת , בתחילת המלחמה

האם ראו , הוא חיפש אותנו ושאל אנשים. לבינסק ברוסיה'ן הוא ברח לבד והגיע לצלאחר מכ. והיה צריך להישאר עם הצבא

עד שאמרו לו איפה אפשר אולי למצוא , כך חיפש אותנו זמן רב. אישה צעירה ויפה ושני ילדים קטנים, אישה מבוגרת –משפחה 
לבינסק 'לאחר מכן נסענו לצ. נו עניים מאודגרנו בדירה קטנה והיי. אמי עבדה שם בקולחוז. כך מצא אותנו באוזבקיסטן. אותנו

אני התחלתי . לכן עבד במסילות ברזל, אבי היה חולה ולא יכל להתגייס לצבא. לא זוכר אם זה היה עם אבי או לחוד, ברוסיה

  .'ללמוד שם בכיתה א
  . היא הייתה מאוד מבוגרת, סבתי נפטרה באוזבקיסטן

   ייתך לארץ מתום המלחמה ועד עלי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

התגייסתי לצבא ושירתי שלוש  1958בשנת . אני סיימתי לימודים וגם אחותי התחילה ללמוד. חזרנו למולדובה 1945בשנת 
ק לימודיי בגלל קשיים כספיים ונאלצתי להתחיל אך נאלצתי להפסי, אחרי הצבא התחלתי ללמוד באוניברסיטה הפדגוגית. שנים

סיימתי  1968בשנת . נולדו לנו ילדים. שלושה חדרים, גרנו בדירה שכורה. הכרתי את אשתי והתחתנו 1959בשנת . לעבוד
  . גרנו בדירה השכורה בעיר בינדר 1990עד שנת . לימודיי ועבדתי כמורה לפיזיקה ומתמטיקה

היא , לבתי כבר הייתה משפחה משלה. ישר התחלנו למלא טפסים. יה ממשפחה שגרה כאןקיבלנו הזמנה לעל 1990בשנת 
  .אחותה של בעלה  עלתה איתנו ארצה. הייתה נשואה עם בת קטנה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
. גרנו בקרית ביאליק במשך שנה עד שקנינו דירה. בתי שכרה דירה נפרדת עם בעלה ובתה. צה ושכרנו דירה עם בניבאנו אר

עד , מ בקרית מוצקין"לאחר מכן עבדתי במפעל הנדסת חשמל בע. באותה שנה עבדתי כמורה למתמטיקה באורט קרית ביאליק
  . הפנסיה גם עד, אשתי עבדה כאחות בבית אילדן לפנסיונרים. הפנסיה

בתי גרה בקרית מוצקין ועובדת . הוא עובד במפעל. התחתן וגר עם משפחתו בקרית ביאליק, בני סיים לימודים באורט בראודה
  .בנה לומד בתיכון, יש לה בת שסיימה צבא ולומדת בטכניון. 45בעלה נפטר בגיל . בקריון

  .ויש לנו פנסיה נמוכה, ם כסףכל החוגים והפעילות הציבורית עולי. רוב הזמן אני ואשתי בבית
  

  
  

  אנה גולין: ראיון

  2009דצמבר . קרית ביאליק
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


