
 

  "ְ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
  יבגניה  סמוסין

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

     Zimerman צימרמן  צימרמן 
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Yevgenia 15/9/1928 נ / ז     יבגניה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Minsk בלארוס  לוגייסקי מחוז מינסק 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  ורה פיטרמן  סלומון

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Minsk בלארוס  לוגייסקי מחוז מינסק 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהצוע לפני מק  :   או בתנועהחבר בארגון
 בית ספר                                   

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  סיביר- מחוז בשקיריה – אופה

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                           :             מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 3/7/1944 אופה

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

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

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


 

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

 .גם את האוניברסיטה היהודית במינסק סגרוו ותוגרו אס, כי לא היה בית ספר יהודי, הייתי תלמידה בבית ספר רוסי
י על אאבי עבד כאחר.  ואח נוסף שלמד גם הוא בבית הספר שנים12 שנים ואח שגדול ממני ב14 לי אחות גדולה ממני בהייתי
 .' הכינה חמאות וכו-אימי עבדה במפעל חלבי .לחוז נקרא בולשוביקוהק, שם עבד עד שיצא לפנסיה, הכפר-לחוזוהק
 .משלנו ארבעתינו חדרים 5של  בבית נוגר . היא התחתנה ובעלה היה לוחם בצבא.צבא ואחותי למדה במוסקבהל התגייס אחי

 .זה היה יכול לגרום לנו נזק ועגמת נפש, כי אי אפשר היה לחיות שם אחרת, היינו ביחסים טובים עם הרוסים
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבתור או מסב, 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 

, נסקייאימא הלכנו ברגל עד סמלהדודה מצד אני ובן , השכנים, הוריי, סבי, סבתי. 13בת כשהתחילה המלחמה עוד לא הייתי 
-ב. ואני ובן דודי התחבאנו מתחת לספסל בזמן הפצצות הפציצו אותנו. הרולחם ללא תמונתנו לנו חלב . שם עצרנו ביער

שם היינו עד סוף , שבסיביר, לאופהומשם לקחו אותנו , ברכבת,  לקחו אותנו מהעיר סמאלינסקי לעיר טאמבויה8.1941
שם , אחותי נשארה במוסקבהאחי האמצעי גויס לצבא ו. אחראי על הקלחוזכאבי עבד בקלחוז  .עד ששיחררו אותנו, המלחמה

בכל השנים של ,  ואחי השני היה פרטיזןחזיתאח אחד היה ב .יחד עם הוריי הלכנו את כל המרחק הזה היא גרה ורק אני
כ למדתי "ואחס "בי כיתות 7באופה סיימתי  .כמעט ולא היינו מקבלים עזרה מהסביבה, היינו לבד .אישתויחד עם , המלחמה

 .באוניברסיטה
  

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

 .הוריי וכל המשפחה שיחד עמה ברחנו ועברנו את כל המסע הזה,  אני,לביתנו, שבמינסק סקחזרנו ללוגיי, לאחר המלחמה
 1954-ב. תחילה לימדתי בכיתות נמוכות ולאחר מכן לימדתי כיתות גבוהות יותר . שנה33וכך במשך כמורה התחלתי לעבוד 

שם גרנו . שהיה מנהל עבודה, ודה של בעלימהעב חדרים גדולים 3עם דירה  שם נתנו לנו, התחתנתי ועברנו לגור בבריסבונה
 .1970- וב1961, 1955-ב,  בנות3נולדו לנו  .עד שעלינו לישראל

 . ובעלהנכדיי מביתי הבכורה 2 ,יחד עם בנותיי, ו יחד לישראלעלינ
  

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

 . שנים7קרובי משפחה שגרו בשכירות ,  אתא כי היו לנו כאן-הגענו ישר לקרית, כשהגענו לישראל
 .עד שבתי קנתה לה דירה ועברה לגור ביחד עם משפחתה לחוד,  בהם גרנו ביחד, חדרים3,  אנשים בדירה אחת8תחילה גרנו 

 .מיגורעדירה מי ולבעלי  ולאחר מכן התחתנה בתי הקטנה ונתנו ל בתי האמצעית התחתנה1991-ב. ואז גרנו רביעייה
 .הייתי שומרת על הנכדים, בעלי היה עובד בעבודות זמניות ואני לא עבדתי

 .כרגע יש לי מטפלת ואני על כסא גלגלים בקושי הולכת וסובלת ממחלות רבות,  התקפים כאן בישראל2היה לי 
  
  
  

  אנה גולין: ראיון
  2009ר נובמב. קרית אתא

  
  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 



