
 

  "ְ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
  יוסף  סמוסין

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

     Samosin  סמוסין  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   ועזיתבל

      Yosef  18/3/1928 נ / ז     יוסף  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Bobruisk בלארוס  נסקיממחוז  ויסקבובר 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  פרידה קליבנה  יעקב
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/יהאם ה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Bobruisk בלארוס  בוברויסק 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

  סיביר-  במחוז קמרובוכפר בורמוטבה פלישקיה
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 בורמוטבה פלישקיה

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  פולין 1991  
  
  
  

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(

ות היא הכינה אוכל בחבי .אודר ניקבחברת אימי הייתה טבחית ונגר היה אבי  . אחים3היינו , ויסק בבוברגרנו בבית משלנו
 .כי בית הספר היהודי נסגר, רוסיא בבית ספר בלתילמד .ענקיות לאזור גדול מאוד

סבא . אפילו הרוסים ידעו לדבר אידיש .התיחסו אלינו מאוד טוב, כולם דיברו אידייש,  יהודים80%-היו כ, העיר שבה גרנו
 .ומקיימים את כל המצוות, ו חוגגים את החגיםינ הי.וסבתא שלי גרו איתנו

היה לו מפעל גדול עד שהבולשביקים עלו לשלטון ולקחו לו את כל המפעל , סבי היה עשיר מאודהבולשביקית המהפכה  לפני
  .שהיה לו והרכוש

  
  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 
ונסענו רכבת שם עלינו  , עד שהגענו לסמיאלינסקי,מ והנאצים בעקבותינו" ק350- ימים כ10 ברחנו ברגל במשך 28.6.1941-ב

בכפר . אני ואחי, אבי, היינו אימי . בכפר-לחוזועבדנו בק . בסיום המלחמה-1945 עד 1941-היינו משם . מחוז קומרובו, לסיביר
. בערך,  כיתות7סיימתי , כתי לבית הספרהל .כל השאר היו גויים שם,  משפחות יהודיות שהגענו יחדיו מבובר2היינו רק 

, היה לנו חדר אחד .כי לא היה מי שיעבוד והיה צריך כסף לאוכל, שנתיים הייתי הולך לבית הספר ושנתיים הייתי עובד
אישה אחת נתנה לנו , בסיביר היו אנשים טובים שעזרו לנו .הקטנים היו ישנים למעלה ואילו המבוגרים למטה. למשפחה שלנו

הם  .כמעט ולא היו יהודים בסיביר באותה תקופה, היא לא הייתה יהודיה,  שנים חיינו בביתה4 .ללא תשלום,  בביתהלגור
היא , בזמן שאנו גרנו בביתה .אתם בדיוק כמונו? כשפגשו אותנו הם אמרו איזה מין יהודים אתם, אפילו לא ידעו מה זה יהודי

 הוא חי תקופה .משם אימי לקחה אותו הביתה,  בבית חוליםאושפזהוא  .קשהפצע נו גויס לחזיתאבי . נסעה לגור אצל אימה
הוא ,  כיתות7לפני המלחמה אחי הגדול סיים : אחד בתחילת המלחמה ואחד בסופה,  אחיי מתו גם כן2 .קצרה ומת מפצעיו

הוא נהרג שנה לאחר . 11הוא היה בן ,  כיתות3פני המלחמה ל אחי הקטן סיים .הוא נהרג בריגה, היה גדול ממני בשנתיים
 .תחילת המלחמה

  

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

סבי וסבתי גרו , )יאני ואימ(רק שנינו , שם גרנו בדירה שכורה .בבוריסוב נשרף ועברנו לגור ויסקבבוברושל סבא הבית שלנו 
שם סיימתי בית ספר צבאי ועבדתי ,  לצבאתגייסתיה 18בהיותי בן שנה ואז כ במשך,  התחלתי לעבוד במפעל לתיקונים.לחוד

 .1985-נפטרה ב היא .אימי לא עבדה בתקופה שבה הייתי בצבא . שנים8-למען הצבא כ
שעליתי  שם עבדתי עד, עבדתי כטכנאי במפעלו, יים סיימתי לימודים מכנ. התחתנתי1954- וב1953-מהצבא בהשתחררתי 

 . הייתה לנו דירה יפהפיה.נולדו שלושת בנותייונתנו לנו בית בו חיינו מהמפעל . עבדתי שם, גם כשהייתי פנסיונר, ארצה
 . ובעלהנכדיי מביתי הבכורה 2 , בנותיי3, אשתי,אני, שמונה אנשים,  עלינו ארצה9.1.1991-ב

  
    בארץי על חייך/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
 3 אנשים יחד בדירה אחת בת 8,  תחילה גרנו כולנו.קרובי משפחהשם קרית אתא כי היו לנו התמקמנו ב, כשהגענו לישראל

 .דירה רק ארבעתינונותרנו ב. ביחד עם משפחתה ברה לגורעד שבתנו הבכורה קנתה דירה וע, שנה גרנו יחד. חדרים
 .מיגורעאני ואשתי בדירה שקיבלנו מ,  בתי האמצעית התחתנה ולאחר מכן בתי הקטנה התחתנה ונשארנו לבדינו1991-ב

 .היא שמרה על הנכדים, אני עבדתי בעבודות זמניות ואשתי לא עבדה
  
  
  

  אנה גולין: ראיון
  2009נובמבר . קרית אתא

  
  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 



