
 

“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: אדוארד   Фамилия: בסין    

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия: 
 

Фамилия до войны: בסין   
 
 

Год рождения: 
0.81180.91 

Пол: 
М / Ж 

Имя до/во время войны: אדוארד   

Страна рождения: בלארוס   
 

Место рождения (город, область): גומל     
 
 

Имя и девичья фамилия матери: בלומה   
 

Имя отца: גרשום           

Страна проживания: בלארוס   
 

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): גומל   
 

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: 

0.90אוקטובר   אורל, אורנבורגסקאי אובלסט, מטבייבקה 0.99 

(Оренбургская область, Матвеевка) 

   

   

   

Откуда прибыли:                                                  
 בלארוס

Год репатриации в Израиль: 
0081.80..0 

 

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


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 

 

לת יאבא עבד במס ים8עם ילד –אמא שלי הייתה עקרת בית, הייתה איתנו  אנחנו גרנו בעיר גומל בבית עם חלקת אדמה8 

הוא עשה את החלק העליון של  – רכבת, קשה לי להגיד מה הוא בדיוק עשה שם8 אני יודע שהמקצוע שלו היה סנדלרה

 י אחיות )חיה ואיטה( ואח8תלאבא שלי היו ש הנעליים8

 

ה, פייגה(8 האחיות בנות )לאה, חסי שלושאדוארד( ו –זלמן, אני , לבנים )מורט שלושהילדים במשפחה:  שישהאנחנו היינו 

סבתא וסבא שלי כבר לא היו  לדתי וכשאני נשלי התעקשו שיתנו לי שם אדוארד ולא איסר, כי פחדו שיצחקו עליי בבית הספר8 

 למדו בבית הספר היהודי )אחרי המלחמה כבר לא היו ביתי ספר יהודיים(8 ,לאה וחסיה, האחיות שלי בחיים8

 

כנסת8 אבא שלי תמיד היה מתחיל את התפילה, בגלל שהוא היה תורם הרבה כסף ר, שאבא שלי היה הולך לבית האני זוכ

יידיש, אבל אני מבין את דיברו יידיש8 אני לא יודע לדבר ההורים שלי  בבית אמא הייתה מדליקה נרות בבית8   לבית הכנסת8

אמא שלי ידעה  8יםמכנסיים וחולצה חדש כל החגים היהודיים: פסח, פורים888 בפסח תמיד היו קונים לי נעליים,את חגגנו  הכל8

  בלילה8 )אפילו עכשיו אישתי מכינה דג ממולא בפסח(8 אני זוכר שהיינו אופים את המצה להכין טוב את הדג הממולא8

 

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): 

 

 הפצצות8 אנחנו רצנו למרטף ושם ישבנו עד סוף האזעקה8הטוב מאוד  את הרגע של  ראני זוכ מלחמההילה כשהתח

בחודש יולי קיבלנו מקום  בקרון משא  ונסענו  בעל של לאה גייסו לצבא עם תחילת המלחמה8האת אח שלי, מורטל, ואת 

נסענו  לא לקחנו איתנו הרבה דברים8  8סיומה -ן שנה אחותי לאה הייתה כבר עם ילד ב, כשנסענו 8 לאורנבורגסקאי אובלסט

בכל תחנה  ים עד שהרכבות שנוסעות לחזית המלחמה יעברו8כבערך חודשיים8 הרכבת לא נסעה מהר כי בכל תחנה היינו מח

 רכבת הייתה עוצרת אבא היה רץ להביא מים חמים8 השבה 

 

אמא  ר8 הייתה על יד הבית חלקת אדמה שבה  גידלנו  ירקות8כשהגענו למטבייבקה קיבלנו בית  עם חדר אחד גדול ובו תנו

 אבא עבד כסנדלר8  ילד פחות הרגשתי את כל הקשיים שהיו אז8כבי ובאחי סיומה8  טיפלההיא כמו מקודם הייתה עקרת בית8 

עבור  ה8בימי שבת וראשון עבד כמאבטח באפייפייגה וזלמן למדו בבית הספר8 זלמן  8 מועצת הכפרלאה וחסיה עבדו ב

היינו במטבייבקה עד שנת  8 0.99ה ב מאחי מורטל נהרג במלח 0.8עבודה הוא היה מקבל כיכר לחם8 הוא היה אז בן ה

 עד שלא שיחררו את גומל8 0.99

 

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

 

ינקל, שחזר לגומל  –גרנו אצל אח שלי אבי  ר הייתה הרוסה8מקום שבו היה הבית שלנו לא מצאנו כלום8 כל העילכשחזרנו 

 הצליח  כמה זמן הוא  אחרי אבא כמו מקודם עבד בתפירת נעליים8 לפנינו8 גרנו שם עד שקיבלנו חדר8 כולנו גרנו בחדר אחד8

לגור שם8 זלמן 8 חסיה התחתנה עם קצין ששירת בגרמניה ועברה  משפחתה גרה איתנוולאה לקנות חצי מהבית ועברנו לשם8 

 גר איתנו עד שהתקבל ללימודים באוניברסיטה בלנינגרד8

 

סיימתי את בית הספר והתקבלתי לאוניברסיטה למהנדס אזרחי8  0.91 שנת8 ב0.91 שנתאני התחלתי ללמוד בכיתה א ב

בגיל המבוגר את  אחרי סיום האוניברסיטה אני רציתי שישבצו אותי לעבודה באורנבורגסקאי אובלסט8 רציתי לראות עוד פעם

 אחד החברים שלי עזר לי למצוא עבודה  בבית בנייה8 שנים עבדתי שם וחזרתי לגומל למשפחה8  שלושמטבייבקה8 



ראשונה גרנו ההכרתי את אישתי דרך אחותה שעבדה יחד עם אחד החברים שלי8 באותה שנה התחתנו8 בשנה  0.11ב 

 אישתי עבדה בבית הספר8  עברנו לשם8 ביחד עם משפחה שלי8 לאחר מכן אני קיבלתי דירה ו

 כולנו ביחד לארץ8 ועלינ 0..0ב 

 

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

 

 ושירת שנה בצבא8 הציעו ל , יבגניי, בן שלנוהלאחר שבועיים מצאנו דירה ברח' הרצל8   לחיפה8 פה גרה אחותי8אנחנו עלינו 

להשאר בקבע אך הוא לא הסכים8 הוא סיים הנדסאי חשמל ומאז עבד בבית מלון דן כרמל8 לאחר מכן הוא עבר לעבוד בבית 

 שנים8 09חולים כרמל ועובד שם כבר 

 

שנים עד שהבן שלנו קנה לנו את הדירה  01המליצו לה על דירה גדולה ובמחיר נמוך8 גרנו שם אישתי עבדה כמטפלת ו

8 הם באים 1ו  1י8 יש לנו שני נכדים בני "שקנות דירה גם לעצמו בחיפה ברח' רתחתן והצליח ללאחר מכן הבן שלנו ה הזאת8

 8 אישתי מכינה להם כל מיני מאכלים8הרבהלבקר אותנו 

 

אנחנו חוגגים את כל  , יושב מול המחשב8 לפני שנלדו לי נכדים אני הייתי הולך לחוג שחמט8הטלוויזיה ואר הפנוי אני ניבזמ

 מכינה את כל המאכלים המסורתיים8  ובראש השנה  אישתי בפסחהחגים8 

 

 המסר שלי לדורות הבאים: שיהיה שלום ושיהודים מזרמים שונים לא יריבו8

 

 5102ראיון: יליזבטה סורוקינה, חיפה, מרץ 

 

 

 

 
 


