
 

  "ְ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  טורין

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

    Torin    טורין  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   זיתבלוע

      Boris 26.11.1927 נ / ז     בוריס  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Kiev אוקראינה  קייב 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  רחל  אייסק

  ):  מהנשואה לפני המלח/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Kiev אוקראינה  קייב 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהוןחבר בארג
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  אורל- בשקיה

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  רורתאריך השח
 1944 בשקיה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  2000   
  
  
  

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(
  . במשפחה ילדים5 וינהי
  

  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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

מקייב לבשקיה בגלל יחד עם דודיי וקרוביי  יפינו אות 1941-ב. נרצחוושניים מאחיי הוריי .  בזמן המלחמה12 ילד בן יתיהי
ה צפיפות רבה תברכבת הי .ו כמה שיותר מהרנהיו טילים והפצצות לכן ברח, בזמן הפינוי היה בלאגן גדול .רדיפת הפשיסטים

 להגיע וולא שרדו את הנסיעה ולא הצליח  הצליחו לשרוד את הצפיפות והקושי הרב ברכבתלאהרבה אנשים , וחום רב
מחסור באוכל , היה עוני רב .לא היו נאצים אך החיים שם לא היו קלים, בבשקיה היה קשה מאוד לא היה הרבה אוכל .הלבשקי

  .י על הזהות שלתיתמיד שמר למרות הכל .ה מאוד קשיםותנאי מחי
  

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

 שם , ללוגנסקילאחר מכן שלחו אות .אוניברסיטההמשכתי לבית הספר ובד ולמ חזרתי ל. לקייבחזרתיכשנגמרה המלחמה 
 . עד לפנסיהתיעבד

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ שפחהמ, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
קיבלנו אף לא היה מרכז קליטה או מוסד אחר שעזר בקליטה ולא . בהיותי פנסיונר י ביחד עם אשתצה אריתי על2000בשנת 
 בדירה ררוגמתחולה לב וכיום אני  .על מנת לתקשר עם הסביבה מכרים שיודעים רוסיתנעזרנו ב . משום גורם כלשהותמיכה

.עזרה כספית לתרופות ובשכר הדירהיש לי צורך ב. בקומה אחרונה בתנאים לא הולמים, ון שכר הדירהשכורה ללא עזרה במימ
  
  
  

  עירית באיירסקי: ראיון
  2009אוגוסט . כרמיאל

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



