
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוניצולים חיוני מאוד לחוקרים המידע על קורותיהם של ה, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

                                  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  שמשון  זוסמן

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

ZUSMAN                                                                  זוסמן   
:       מין  :שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה  : תאריך לידה   בלועזית

SHIMSHON                 21/6/1940  שמשון                                                              ז  
 

  ):  מחוז, ישוב(מקום לידה   :ארץ לידה   בלועזית
Humorului Gura           בוקובינה                                                  , הומורלוי-גורה  רומניה

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

 טובה רוכוורגר  מרדכי מנחם מנדל
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל /שם פרטי של האישה  :  שם נעורים של האישה

   
                                          :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה   :ארץ המגורים   בלועזית

Humorului Gura           בוקובינה                                                  , הומורלוי-גורה  רומניה
 

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה  : מקצוע לפני המלחמה  :  חבר בארגון או בתנועה
                                    

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

 ?        אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                    

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                   אוקרינה, פודולסקי-מוגילבמחנה 

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945                                                                                             פודולסקי-מוגילבמחנה 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  ? )ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
בוקובינה                                           , הביתה גורה הומורלוי 

  : מחנות בדרך לארץ/מקומות  :שנת עליה  ):אם עלה בדרך הים(שם האנייה 
  , גורה הומורלוי 1949  הרצל

    פריז

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


 

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

   . אחיותתיש ומנדל וטובה ל, שברומניהבוקובינה, הומורלוי-בגורה1940ביוני נולדתי 

  

  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 

ואז אבא . כשהגענו לנהר הדנייסטר הרומנים זרקו את כל הילדים לנהר, ודולסקיפ-מוגילב נשלחנו עם רכבות למחנה 1941 ב

ואז אחותי אמא שלי הגניבה בדרך , וככה הכניס אותי למחנה, והכניס אותי לתוך שק תפוחי אדמה, שלי בחירוף נפש הציל אותי

וכל ערב הם היו מגניבים אלינו , מחנהואותנו שמרו בצריף בקצה ה, ההורים שלי עבדו במחנה בעבודות כפיה שונות .לא דרך

שם אני . כדי שאם יפציצו לא נפגע מההדף, אבא וגם בנה לנו ארון מקרשים שאותו ריפד עם חציר. וככה נשארנו בחיים, אוכל

  .עם ההוריםאז חזרנו הביתה , ום המלחמה אחרי ארבע וחצי שניםהמצב נמשך עד סי. ואחותי היינו כשהיו הפצצות במחנה

  

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

  . והבלאגן התפרץ טיפוס באזור ואחותי חוה נדבקה ומתה, בגלל הזוהמה, תוך כדי ניסינו לחזור לחיים נורמלים

 קמפולונגאבא ניסה להפעיל קשרים דרך סבא שהיה רב ושוחט בעיירה ,  היה עוד את עניין הסרטיפיקטים1945 שנתב

)Kimpulunyág ( ודרך אח של אמא שהיה מדורנה)Dorna ( וההורים שלי בהתחלה .  סרטיפיקטים מזויפיםנישוהם השיגו

אז חבר של אבא מהקהילה גינזבורג .  נפשותרבעהאנתה כי הרי המשפחה מ, וכן לא ידעו מה לעשות, פחדו שיגלו שזה מזויף

אבל שם גם אם יעצרו את הילדים , אולי בצרפת יעשו להם בעיות על כך, ולגבי הילדים, שאין לו מה לדאוג בעניין הזיוף, אמר לו

. בגדיםהביאו לנו אוכל ו, דית עזרה לנו להתמקם"כשהגענו לצרפת הקהילה החב .הוא יעזור להם דרך הבת שלו שגרה שם

אני , אחותי התחילה לעבוד בגן). הרחוב היהודי(שנמצא ברחוב פלעצעל , וינט סידר לנו מקום לינה במלון כרמל בפריז'הג

  .  חודשים עד שמלחמת השחרור הסתיימה בישראלשעהתנשארנו בפריז למשך  . ואבא ואמא חיפשו עבודה'דרח'הלכתי ל

  

   על חייך  בארץי/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
, חבלים ובד לפי גודל המשפחה, עמודדאגה להסוכנות . באר יעקב באוהל הגענו ל ו לארץ ישראלבאניה עלינו 1949חורף ב

אחרי  .והתחילו לחפש דירה בבאר יעקב, ץתנו לאריאים שקיבלנו בעלי מהתנהלםאבא ואמא היו ב. והיינו צריכים להקים אותו

בגלל המצב של אבא משרד העליה . אני ואחותי, נשארנו באוהל אמא, שבועים אבא קיבל התקף לב והועבר לבית החולים

, 1934ד בשנת לאבא היתה אחות שגרה בתל אביב שעלתה לישראל עו .נווזה כבר היה גן עדן בשביל. העביר אותנו לצריף

  .  שנים3שם גרנו במשך , היא סידרה לנו חדר באזור, אחרי חודש עברנו לגור לידה, קראו לה אדה יבלונקה

 שנים הבאות 28ובמשך ה, ר איחל לאבא בריאות"האדמו. ר מבויאן שהיה גר לידנו" הלכו לבקש ברכה מהאדמוורייהבזמן הזה 

ר ביקש מהעוזר שלו שיכניס אותנו לרשימת הגרלה לדירות של עובדי "בנוסף האדמו, אבא לא היה צריך לקחת שום תרופה

בין העובדים הבכירים , וזכינו בדירה בשכונת ביצרון, ניס אותנו לרשימההכ, הוא עשה מאמצים כבירים. עיריית תל אביב

  .לימודיי ואני המשכתי ל"אבא התחיל לעבוד כאזרח עובד צה, גן ילדים ואמי פתחואחותי  . שנה12 שם גרנו. בעיריית תל אביב



 

שהוא מאוד מצטער שלא יכולים , ן ענה לימשה דיי, כשערערתי על כך, קיבלתי פטור מסיבות בריאותיות, כשהגעתי לגיל גיוס

באותו זמן , עשיתי רישיון נהיגה .לי בהצלחה בחיים האזרחייםלבסוף איחל ו, ל"על פי תקנות צהלגייס אותי מסיבות בריאותיות 

 , יוםמדיהתחלתי לעבוד שם . מרחובות עד ערד,  באזור הדרוםRETEFהתפנה מקום של מחלק בחברת שיווק של שטראוס 

  .זה היה מאוד מתיש, בתקופה שהכבישים עוד לא היו מפותחים .באזור שליהייתי יוצא מהבית בתל אביב ועובר בכל הישובים 

עברתי ללמוד בישיבה בירושלים , התחתנו, שדכן הכיר לי את אשתי גילה שעבדה בבית חרושת שכטר ליהלומים,  שנים4אחרי 

  . ני ברקורכשנו דירה בב, בני ברקבו

המקום עמד , דוד של אשתי עזר לי להקים בית מרקחת במרכז תל אביב, אחרי שסיימתי ללמוד בישיבה רציתי ללמוד רוקחות

לאחר מכן עברתי לנהל יחד עם אשתי סניף של בית . ובגלל העומס עם הניהול לא יצא לי ללמוד תואר רוקחות,  שנה17במשך 

  .שפועל עד היום, מרקחת בבני ברק

  . בלי עין הרע,נינים נוספים בדרך שני . ושני ניניםעשריםכ,  ילדיםמישהחך כדי נולדו לנו תו

  

  

  

   חוה גולדצויג:ראיון

  2012אוגוסט , ברקבני 

  

 


	                                        "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 



