
 

  "ְ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

  פלדשטיין :שם משפחה
  

  בוריס :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

    פלדשטיין: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 בלועזית                                                   בוריס :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
21.7.1937  

  אודסה ):מחוז, ישוב( ידהמקום ל
                                                              

 Odessa תבלועזי
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה
 

   :שם פרטי ושם נעורים של האם  יעקב :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

  אודסה :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
                   

  אוקראינה :ארץ המגורים                                       Odessa ת בלועזי 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  : או בתנועה חבר בארגון

  

  בשקיריה ואוזבקיסטן ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  מתיאילו ו? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

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

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1997 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  ן המלחמה בזמלפני וי על קורותיך /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/יפינו, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
  .21.7.1937נולדתי בעיר אודסה שבאוקראינה בתאריך 

פגש אותנו ונסענו יחד , הוא הגיע לבשקיריה. 1943אבי לחם ונפצע בשנת . ברחתי מאודסה והגעתי לבשקיריה 1941בשנת 
  .לאוזבקיסטן

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, ריחהב, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

  .למדתי בבית ספר 1944-1954בשנים 
  . עבדתי במפעל המייצר מכונות מייצרות מתכת 1954-1956בשנים 

  .שוויץ-שירתי בצבא האדום בגבול לטביה 1956-1959בשנים 
  . שנה 37עבדתי כמהנדס אוורור . למדתי הנדסת אוורור והתחלתי לעבוד במקצוע 1960-1991בשנים 

, השתחררתי, הייתי בבית חולים. הייתי במצב בריאותי קשה מאוד .התחילו אצלי בעיות לב ונאלצתי להפסיק לעבוד 53בגיל 

  .התאשפזתי שוב 1994ובשנת 
  .יש לה בן מנישואים קודמים. 1988אחרי כמה זמן הכרתי אישה אחרת והתחתנתי איתה בשנת . אשתי נפטרה ברוסיה
  .1992בני עלה לארץ בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/רנא ספ

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

אשתי הייתה בת חמישים ושתיים ובנה היה בן עשרים , הייתי בן שישים וחצי. 1997עליתי ארצה עם אשתי השניה ובנה בשנת 
אשתי חיפשה . ובגלל מצבי הבריאותי לא יכולתי לעבוד, הצלחנו למצוא בית לא. הקליטה בארץ הייתה קשה מאוד. ותשע

ואני ואשתי , השפה העברית קשה מאוד. בחנות רהיטים ופרנס אותנובנה עבד . אך לא מצאה דבר, עבודה בלשכת התעסוקה
  . הוא מהנדס תוכנה במקצועו. בנה של אשתי קיבל נכות והפסיק לעבוד. מבינים רק מילים בודדות

  
  

  
  בוריס ללצוק: ראיון

  2009אוגוסט . קרית ים
  

  אלינה נאור: עריכה
  

 


