
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  בוריס  פריידקין

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Fridekin  פריידקין  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Boris  23/10/1937 נ / ז     וריסב  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Klintsy רוסיה      )אובלסט(בריאנסקיה מחוז , קה'קלינצ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  סוניה אברוטינה  מאיר
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ם פרטי של האישהש  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Klintsy  רוסיה      בריאנסקיה אובלסט, קה'קלינצ 
  : לפני המלחמה מיתואר אקד/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 אוראל–סרנה 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                               :         מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 סרנה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1999   
  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אימי הייתה  .כולנו יחד גרנו בבית אחד. ואחיני א, הורייהיינו .  גרנו בבית של סבא וסבתא שלי.הק'צננולדתי וגרתי בעיר קלי
 .סבתי נפטרה לפני המלחמה. סבי וסבתי לא עבדו . ואבי עבד במפעל1915-היא נולדה ב, עקרת בית

, יהודים, רוסיםשלנו היו  בשכונה .1941-אחי נולד ב .בית הספרב לפני המלחמה למדנו לא אני ואחיאני הייתי האח הבכור 
 .ארמנים ועוד, גרוזינים

  
  המלחמה י על קורותיך בזמן /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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
גייסו לצבא לעבוד את אבי אך , כולנו ברחנו יחד .עיר סרנהל, לאאוראזור  ברחנו ל1941-בבאזורנו כשהתחילה המלחמה 

בית הספר ואימי לא למדתי בשם לא גם . ליד הרים ויער, בבית קטן, גרנו בשכירות .1945 עד נשארנו שם .מפעל צבאיב
לוקח ודרך הגדר מתגנב ייתי ה. לא היה מה לאכול .ריצפהעל ישנו  .היה בא לבקר אותנוכש,  אבי פעם בחודשראיתי את .עבדה

  .היינו כל הזמן רעבים. א"היינו קונים מעט תפו. אוכלאו שהיו מרחמיים עליי ונותנים לי קצת , פירורים
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה,  השחרור וחזרה הביתה:ציוני דרך(
כיתה ב  התחלתי ללמוד.כי את הבית שלנו הפציצו, נתנו לנו חדר בבית גדולו)  אנשים6(חזרנו כולנו , הק' חזרנו לקלינצ1945-ב
. לדו לי אח ואחות תאומים נו1949- ב . במפעל לעור של נעליים ואימי הייתה עקרת ביתחל לעבודאבי ה. אותה שנהב' א

 ביתלי  נתנו 1967בשנת . עבדתי כאחראי במפעל . בטכניקוםתימדלהלכתי לעבוד במפעל ובשעות הערב , כשסיימתי בית ספר
במשך במפעל עבדתי . 1967-ה ב ובתי השנייה נולד1961בתי הבכורה נולדה ב . בנות2 כבר הייתי נשוי עם, עם שני חדרים

בנותיי  .ולמדו מקצוע אחיותבנותיי סיימו את הלימודים בבית הספר . אשתי עבדה כמהנדסת. סיה לפנפרישתיעד  שנה 40
 ובתי השנייה היא אם חד הורית ועלתה 1995 ילדים והיא עלתה ארצה ב2לבתי הבכורה , נולדו להם ילדיםומשפחות הקימו 

 .1999- בעימנו ארצה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

בתי קנתה דירה ואנו גרים איתה ומשלמים לה שכירות כי . תחילה שכרנו דירה ביוספטל . ים-ריתעם הגיענו לארץ התמקמנו בק
בת ובתה , לומדת להיות אחות מוסמכתכאחות מעשית ועובדת כיום היא  .אם חד הוריתעקב היותה , קשה לה מבחינה כלכלית

 עוד מעט בנה, גם כן בקרית ים,  הבכורה גרה לא רחוק מאיתנונובת. מביטוח לאומי אני ואשתי מתקיימים .גרה עמנווהיא  17
 .מתגייס לצבא

  
  
  

  אנה גולין: ראיון
  2010פברואר . קרית ים

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



