"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :ולדימיר

שם משפחה :שולמן

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :שולמן

בלועזית Shulman

שם נעורים:

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :ולדימיר

בלועזית Vladimir

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :בוברויסק

בלועזית Bobruisk

מין:
תאריך לידה:
ז  /נ 10.7.1940
ארץ לידה :בלרוסיה

שם פרטי של האב :איליה

שם פרטי ושם נעורים של האם :רחל שולמן

שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה  :בוברויסק
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

בלועזית

שם נעורים של האישה:
Bobruisk

מקצוע לפני המלחמה:

ארץ המגורים :בלרוסיה
חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ(Wolsk, Saratov, Russia :
האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?

מקומות/מחנות בדרך לארץ:

תאריך השחרור:
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(? בוברויסק

שנת עליה1991 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
נא לכתוב בגוף ראשון
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
נולדתי בבוברויסק לאבי שולמן איליה )בן יצחק( ולאמי רחל )בת סמואל( .אחותי נולדה בשנת .1937
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
ברחנו מבוברויסק ב ,24.6.1941-ממש בתחילת המלחמה ,מאחר ובלרוסיה הייתה בחזית .אבא היה בצבא קבע ושם נהרג בשנת
 .1942נסענו בשיירת אוטובוסים ,היו הפצצות בדרך ואנשים נהרגו ונפצעו .לבסוף הגענו לוולסק סרטוב .אמא סיפרה לי שהייתה לי
מחלה קשה והייתי מאושפז בבית חולים שבוע .נתנו לנו -אמי וחמש אחיותיה )שלאחת היה ילד בן שנתיים( וסבי דירה של שני
חדרים .היה חורף אכזרי ,הרבה שלג .אמא לקחה אותי לצהרון ועבדה כמזכירה במשך היום .בקיץ זרענו גידולים .היינו שם ארבע
שנים.
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
אחרי המלחמה חזרנו לבוברויסק ואמא מצאה שם דירת חדר .הבית שלנו נהרס בזמן המלחמה .אמי הייתה מיואשת מאהבתה לאבי
ורצתה להתאבד בגלל הדכאון הקשה .במשרד הפנים נתנו לה עבודה כמזכירה וקלדנית .תמיד היינו רעבים .סיימתי לימודי הנדסאי
במינסק ועבדתי כל השנים כמהנדס .בשנת  1963התחתנתי בלנינגרד ובשנת  1964חזרנו למינסק .שם עבדנו קשה ,גרנו בדירה
שכורה ואמא של אשתי עזרה לנו לקנות דירה.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
בשנת  1991עלינו לארץ בעקבות גל העליה ואסון צ'רנוביל 15 .ילדים מהכיתה של בני היו חולים .עליתי עם אמי ,אחותי ואם
אשתי .הגעתי לקרית גת ,שם אחותי ואמי היו כבר שנה.
אז הגענו לדירה בירושלים ,עברנו לבית שמש אחרי שנה ועבדתי במפעל עלית.
בירושלים עבדתי במשק בבית יעקב ובמלון ,והייתי עם אשתי באולפן .עבדתי במפעל עלית משנת  1995ועד שיצאתי לפנסיה.
בננו ונכדתנו גרים בקרית גת.

