
 

  "ְ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

   :שם משפחה
  חוטורסקוי

   :שם פרטי
  בוריס

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                                         חוטורסקוי   

                                              בלועזית
  

Hotorskoi 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  בוריס

   בלועזית
 Boris                                         

:                     מין
    נ/ז

   :לידהשנת 
1925 

  :  עיר לידה
                                                            רָקאסי'צֶ   

       בלועזית
   Cherkasy                                        

  :ארץ לידה
 אוקראינה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  אושר חוטורסקוי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 סופה זורבינסקי

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  רקאסי'צ

   בלועזית
Cherkasy 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                            תלמיד   

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

  

     )אוזבקיסטן(טשקנט ,) אוקראינה(חרקוב  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  וחייך בארץ עד עלייתך לארץמתום המלחמה ו, במהלכה, לפני המלחמהמעל קורותיך  אנא ספר

  

, אימא סופה, אבא אושר, נפשות בדירה קטנה 4, ירקאסי שבאוקראינה 'צבעיר  1925שמי בוריס חוטורסקוי ונולדתי בשנת 

אבי היה מנהל מחלקה . חנוכה ועוד, את פסח; חגגנו חגים יהודים, למדתי בבית ספר והיו לי חברים. אחותי הקטנה אניה ואני
, לנו החלטה לברוח לכיוון חרקובבפרוץ המלחמה ידענו שהנאצים מתקרבים לכיוונינו וקיב .במחסן ציוד ואימי הייתה סטודנטית

ברחנו לטשקנט , לאחר שהנאצים המשיכו להתקרב, חודשים 4-3-גרנו אצלם כ, סבתא וסבא, ששם גרה המשפחה של אימא

" בכרטיס אוכל"בשביל להשיג אוכל טוב היה צורך , בטשקנט עבדתי כפועל במפעל, עד שעלינו ארצה,  1941-1990ושם גרנו מ
, סיימתי את לימודיי בו והמשכתי לאוניברסיטה, התקבלתי לבית הספר ללימודי ערב 1945בשנת  .עבודשבשבילו היה צריך ל

התחתנתי עם  1945בשנת . חזרתי לטשקנט 'נשלחתי לעיר טרויצק לסטאז, לאחר סיימתי את לימודיי. שם למדתי הנדסה

כשהגענו . בה אנו גרים עד היום, ישר לעיר כרמיאל, עלינו ארצה 1990בשנת . אוסקר ואדוארד, ולנטינה ונולדו לנו שני בנים
המשפחה שלנו חיה בישראל . נשלחתי דרך ההסתדרות לעבוד במפעל לפלסטיק למרות שכבר הייתי פנסיונר, לכרמיאל

  .   אני מאוד אוהב את כרמיאל. שני בניי נשואים ויש לי שתי נכדות ונכד אחד, וביניהם גם אחותי הקטנה אניה
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