
  

“ ЛЕ-ДОРОТ” 
Истории живущих в Израиле евреев, уцелевших в Шоа 

 

Опросный лист уцелевшего в Шоа 
Собрать и сохранить истории людей, уцелевших в Шоа, это один из основных путей 

увековечить трагедию и передать знание о ней потомкам. Свидетельства уцелевших в 
Шоа важны и для историков, и для новых поколений, которые из отдельных личных 

Историй смогут воссоздать цельную картину Шоа. Каждое свидетельство имеет 
большую национальную, научную и образовательную ценность. Истории будут  

опубликованы в интернете по адресу: www.ledorot.gov.il 
Заранее благодарим Вас за участие. 

 
Ваша фамилия и имя в настоящее время 

(на иврите, как записано в удостоверении личности)                                   

Имя: ביעק  Фамилия: בסקי'פלסקצ   

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:          
                                               

Фамилия до войны:                                 בסקי'פלסקצ 
  
 

Год рождения:  
04.09.1934  

Пол: 
/ Ж М                                                       

Имя до/во время войны: ב יעק   

Страна рождения: אוקראינה   
                                                              

                                                      :Место рождения (город, область)   עיר סטלינו, דונצק
  
 

Имя и девичья фамилия матери: רחל קרסנושטיין   
  

Имя отца: )חיים(מיכאיל    

Страна проживания:                                  אוקראינה 
                 

                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область):     עיר סטלינו, דונצק 

  

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  
                                 

Образование до войны:  
-  

  

Во время войны (22/06/1941-09/05/1945гг) находился/лась на оккупированной территории (гетто, 
лагерь, тюрьма, партизаны, спасение в лесу, по месту своего жительства или в других населенных 
пунктах, другое) и/или в эвакуации: 

                                                                                                               

От: До: Где находился/лась: 

אורל , טשקנט, )קרסנובודסק(אוזבקיסטן , )בקו( קווקז 1941 1941

)סרוב(  

)סרוב(אורל  1944 1941  

דונצק, אוקראינה 1945 1944  

   



Откуда прибыли:                                                 
  דונצק                 

Год репатриации в Израиль:  
29.05.1995 

 
  

 
Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
(Дом, в котором Вы росли, школа, друзья детства, чем занимались родители, родственники, 
праздники, блюда): 

 
просьба писать от первого лица 

 

רומן , )1938( )איזיה( ישראל  ,אני: ילדים במשפחה 3היינו . אמא הייתה עקרת בית .אבא שלי עבד במפעל ברזל של סטלין

דירה מאוד טובה במרכז העיר מול ספריית  ר כך אבא קיבלאח. מחפורתשנתיים הראשונים גרנו בב ). 22.07.1941(

את סבא וסבתא שלי  .אני הייתי הולך לשם. בקומה ראשונה של הבית היה גן ילדין .קומות 4דירה הייתה בבית ". קרופסקייה"

  .אני לא זוכר

  

שאמא שלי  אני יודע .הכל אך הייתי מבין, אני לא דיברתי אידיש. הם גם רבו באידיש. ידישיאמא ואבא דיברו ביניהם 

כשאני הייתי קטן אני לא זוכר שעשינו שבת או היינו הולכים לבית  .חגגה את כל החגים היהודיים) שם היא נלדה(יטומיר 'בז

  .עשו לי ברית מילה  -מה שכן  .הכנסת

  

Расскажите о Вашей жизни во время войны 
(арест, депортация, гетто, лагеря; места укрытия или фальшивые документы; деятельность и 
должности в Юденрате/молодежных движениях/подпольных организациях или в партизанских 
отрядах; участие в побеге/сопротивлении/военных действиях; вынужденная эмиграция, эвакуация; 
помогали ли Вам люди или еврейские/нееврейские организации во время войны):  

  

  .ביוני 22זה היה ב . אני אז לא הבנתי מה קרה. ראיתי הרבה אנשים שהקשיבו למה שמולוטוב דיבר ברדיו, אני הייתי בחוץ

וא גם אמר ה. נתן לי חיבוק ונשיקה והלך, הרים אותי למעלה, אבא שלי באה אליי. אני הייתי בגן ילדים. הכל השתנה אחרי זה

אחרי  .קיבלנו מכתב שהוא נעדר 1943בשנת . גייסו אותו לצבא. אחרי זה לא ראיתי את אבי. אך אני לא זוכר מה, לי משהו

  .באפריל הוא נהרג בקרב בברלין 18ים ש בקיבלנו מסמכ 1945מלחמה ב

  

  .ילדים 5דודות שלי עם  2הגיעו . ה שלנו שברחו וסיפרו לנו על כל מה שהם ראובסוף יוני לסטלינו הגיעו קרובי משפח

אמא , אני: נסעו כולם.נסענו ברכבת אחרונה .חבר של אבא הגיעה לקחת אותנו משם, בספטמבר כשנאצים הגיעו לסטלינו

עם ציוד של מפעל שבו אבא  הרכבת הייתה. דודה שנייה לא רצתה לנסוע ונישארה. ילדים 5דודה שלי עם ; ושני אחים שלי

 קווקזהתחילו הפצצות בדרך ורכבת סטה מדרכו ובמקום לנסוע לסטלינגרד נסענו ל). עיר סרוב(היא נסעה לכיוון האורל . עבד

. טשקנטהגענו ל קרסנובודסקמ. קרסנובודסקלעיר אוזבקיסטן נסענו ל ים הכספידרך  אוניית קיטורהגענו לבקו ומשם ב). בקו(

דודה .אח שלי ישראל היה מאוד חולה בדרך. חודשים 3כל הנסיעה מסטלינו לסרוב הייתה בערך . ענו לעיר סרובומשם כבר נס

  .מתה וילדים שלה נישארן עם אמא שלי

  

את . ילדים של אחותה בבית יתומים 5בסרוב אמא השאירה את . קיבלנו בית מעץ. בחוץ 20אני זוכר כשהגענו היה מינוס 

אך הכל הסתדר ובעוד שבועיים הוא כבר חזר , היא כבר לא חשבה שהוא ישאר בחיים. בית חוליםישראל היא ישר שלחה ל

אני התחלתי ללמוד בבית  8בגיל  1942בשנת . אמא עבדה בחדר אוכל .דיזנטריהאח שלי רומן מת מ 1941בסוף  .הביתה

והיו  היה מאוד קר בחוץ. ים היו באיםאך בכל זאת לא הרבה ילד. מי שהיה באה לבית הספר היה מקבל חצי לחמניה. הספר

  . גופות בדרך

  

פעם אני זוכר היינו עם חברים קופצים על המשאיות ואני נפלתי   .התחלנו לעשות כרוב חמוץ לחורף. קצת התרגלנו, קיץ הגיע

. יה הרוסהכל ה. חיקינו שנקבל אישור לחזור לשם. חזרנו לשם 1944שיחררו את סטלינו וב  1943ב  .ברגלי ומשאית פגע ל

 .'אני התחלתי ללמוד בכיתה ג .שכרנו פה ושם –היינו עוברים מדירה לדירה בגלל זה . חצי מהבית שלנו נשרף וחצי שני נהרס



אחי ישראל היה שם ( ת חולים אחרי שיצאתי מבי 1945ב   .באוקראינה היה רעבאמא עבדה בחדר אוכל בבית הספר אבל 

  .שהמלחמה הסתיימה הודיעו) הבאתי לו חבילה עם אוכלואני 

  

Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

  

בחרתי . שנים בבית הספר התחלתי לימודים במכללה בחוג למתכת 7כשסיימתי  1950בשנת   .סוף קיבלנו חדר- סופ 1949ב 

  .התגייסתי והגעתי לשרת בסרוב 1954ב  אחרי סיום הלימודים. את החוג הזה רק בגלל שהמלגה שם הייתה יותר גבוהה

בשנת . בסופו של דבר הצלחתי לתצוא עבודה במפעל הבדים מהנדס. אחרי צבא לא יכולתי למצוא עבודה בגלל שהייתי יהודי

  .אישתי עבדה באותו מפעל ככלכלנית. קיבלנו חדר. אני התחתנתי עם לידיה 1959

  

 1976אני התגרשתי עם אישתי וב  1969ב. נלד לנו בן מיכאיל 1963ב. המשכתי את הלימודים כבר באוניברסיטה 1960ב

עד  דונבאסאני עבדתי ב). 14.05.1981ו אלכסנדר  14.05.1977אלה (ילדים  2נלדו לנו . התחתנתי פעם שנייה עם ורה

  .אנחנו עלינו לארץ 1995וב". ה''נעל"בתוכנית  1992בת שלנו עלתה ב ה .1995

  

Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 
вы создали, напутствие для следующих поколений):   

  

עברתי  –בגלל בעיות רפויות היה קשה . אנחנו התחלנו לימודים באולפן. הייתה שוכרתהגענו לחיפה לדירה שהבת שלנו 

הבן שלנו סיים בית הספר ואחרי שירות צבאי התחיל  .היינו משתתפים בכל מיני פעילויות לעולים חדשים .הרבה ניתוחים

  .הוא מבקר אותנו הרבה .יונתן –יש לו בן ". רפאל"כיום הוא עובד ב .ללמוד בטכניון בהנדסת חשמל

  

יש לה . התחתנה, היא לא התגייסה. קוסמטיקאיתקורס של סיימה קורס של חשבונאות ו, "ה''נעל"סיימה  1995בת שלנו ב ה

לדור הבא אני רוצה לאחל לא  .אני מאוד אוהב את הארץ ולא רוצה לחזור ואוקראינה למרות הקשיים ).טל ומאיה(ילדים  2

 .אים ושיהיה שלוםייהיו ברהם ש, לדעת מה זה מלחמה

  

  2014אפריל , חיפה, אליזבטה סורוקינה: ראיון

 
 
 

 
 


