
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   ארקדי:שם פרטי   שוכמן:שם משפחה

  ופת השואהפרטים אישיים לפני ובתק                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   SHOCMAN      בלועזיתשם משפחה                                                             
                                        |שוכמן:  לפני המלחמה

 כמן ארקדי שו:שם נעורים

:      מין   תאריך           ARKADI בלועזיתשם פרטי                                                                 
 14/8/1941_:לידה נ /    ז                                        |ארקדי:  לפני המלחמה

  STLINGRAD  בלועזית                                         מקום לידה                      
                                          |סטלינגרד):  מחוז, ישוב(

  רוסיה:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
  טייבה שוכמן:נעורים של האם לב:של האב

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

  בלועזית                               לפני המלחמהמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
 רוסיה:   המגורים STLINGRAD                                          |סטלינגרד):  מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה נולדתי בזמן המלחמה: לפני המלחמה

  מקומות מגורים בזמן מלחמה                                                                                 
                                                                           אריבינסקיה אובלסט):  ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
                                                   ?                                    אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                                 אריבינסקיה אובלסט השחרורמקום  
 

 _|_ _|_ _השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ?)ציין מקום(השחרור 

  אללישר) אוקראינה( מקייב מחנות/מקומות
  :בדרך לארץ

  שנת
 1996_:העליה

  שם 
 :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
  .נולדתי בזמן המלחמה לכן אין לי מה לספר על מה שהיה לפני הולדתי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; סייע משמעותית להצלתךלא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
  .אימי הייתה בהריון איתי שהתחילה המלחמה

  .הגרמנים החלו לנוע לכיון הזה, כיום וולגרדסקיה אובלסט, אני נולדתי בסטלינגרד

  .1953 ואימי עד שם חיינו אני, שבאורל, נסענו לארינבוסקיה אובלסט, ברגע שהגרמנים נכנסו

  . נלחם נגד הנאצים, הוא היה בפרונט, אבי נהרג בזמן המלחמה

  .ובאותו זמן אני הלכתי לגן, אימי עבדה בארינבוסקיה אובלסט במקום שנקרא חליוובסקי

  .'ועד כיתה ג' מכיתה א, שם התחלתי בית ספר

  .הבית ספר שבו למדתי היה בית ספר רוסי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

  .קורסניה שבאוקראינה,  ואז חזרנו לעיר מולדתה של אימי1953אני ואימי נשארנו באוריינסקיה אובלסט עד 

  .וישר התחלתי לעבוד במפעל, לא לקחו אותי לצבא, שם סיימתי בית ספר

  .כמכונאי, לימודי ערב, בטכניקום, סיימתי לימודיו

  .1996טכנולוג עד שבגעתי ארצה ב, עבדתי כטכנאי

  .1969שם הכרתי את אישתי והתחתנו בשנת 

  .1976 ובתי השנייה נולדה ב1970נולדה לנו בת בשנת 

  .מפעל שבו עבדתיאחר כך נתנו לי דירת חדר מה. בנותיי ואימי, אישתי,  אני- אנשים יחד5תחליה גרנו 

  . אנשים יחדיו5וחיינו ,  חדרים לשלושה חדרים2החלפנו דירה מ

  .בנותיי סיימו שם בחת ספר, אשתי עבדה כלבורנטית

  .בתי הקטנה סיימה את לימודיה עם מדליית זהב

   שמבקרים בישראל ובתי הקטנה נגיעה עם קבוצת סטודנטים1994בתי הבכורה הגיעה בשנת , הבנות שלנו הגיעו לפנינו ארצה

  .ואנחנו באנו בעקבותיהם ועלינו ארצה. 1995בשנת , ונשארה בארץ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
  .טנה עבדה ולמדהקכורה הייתה באותה תקופה בעכו בתי הבתי הב,  ים בשכירות-תחילה גרנו בבת

  . ים-שנתיים גרנו בבת, אישתי ואימי, עלינו ארצה אני

כי יש לה בעיות בגב והיא הפסיקה ,  חודשים ואז קיבלה תעודת נכה3אישתי עבדה במשך , עבדתי שם כמנקה של אוטובוסים של דן
  .לעבוד

  

  .קנינו כאן דירה,  אתא- עברנו לקריתמשם . עקרת בית, אימי הייתה בבית 

  .אני חי כאן עם אישתי, עוד מעט כמעט שנתיים מאז שנפטרה, אימי נפטרה

  . בית-  אתא ואישתי עקרת-עבדתי תחלינ בקרית ביאליק בעירייה וכיום אני עובד דרך קבלן בקרית

  . טנה גרה בחיפהקבתי הבכורה גרה בעכו עם משפחתה ובתי ה

  .דים נכ3כעת יש לי 

  .אחרי שאני מגיע מעבודה אין לי כוח ללכת לשום מקום ואנינח ונכדיי באים אליי ואני נהנה מזמן איכות עימם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני ובתקופת השואה
	נא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



