"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 :יוסף

שם משפחה :שטרקמן

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :שטרקמן
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה:

יוסף

בלועזית Shtarkman

שם נעורים:

בלועזית Josef

מין:
תאריך לידה:
ז  /נ 11.1.1935
ארץ לידה :אוקראינה

מקום לידה )ישוב ,מחוז( :מוגילב פודולסק

בלועזית Mogilev
Podolsk

שם פרטי של האב :שמחה

שם פרטי ושם נעורים של האם :חיה

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

מוגילב פודולסק

בלועזית

שם נעורים של האישה:
Mogilev

ארץ המגורים :אוקראינה

Podolsk
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

מקצוע לפני המלחמה:

חבר בארגון או בתנועה:

מקומות מגורים בתקופת המלחמה )ישוב ,מחוז ,ארץ( :מוגילב פודולסק במחוז ויניצה באוקראינה
האם היית בגטאות? אילו ומתי? גטו מוגילב פודולסק
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור :מוגילב פודולסק
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?
מקומות/מחנות בדרך לארץ :קישינב במולדובה

תאריך השחרור3.1944 :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(? מוגילב פודולסק
שנת עליה:
1991

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
עד המלחמה הייתי עם הוריי ואחותי הגדולה .חייתי חיים נורמליים והתכוננתי ללכת לבית הספר.

נא לכתוב בגוף ראשון

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(:
בזמן המלחמה הייתי בגטו מוגילב פודולסק .הייתי בן שש ,אבל אני זוכר איך התחילה המלחמה ,איך הגיעו המטוסים הראשונים
ואנחנו התחבאנו במרתפים .אחר כך הגיעו הגרמנים והקצו רחובות שבו יהודים יכולים לחיות .כך התחלנו את שלוש השנים
הארוכות .הורעבנו ,חלינו ,רעדנו מקור בלי בגדים ,אבל שרדנו .אני זוכר איך אמא שלי הלכה לכפרים אחרים להחליף בגדים בעבור
אוכל .אחותי ואני חיכינו לה ,אם תחזור או לא תחזור .אבל היא תמיד חזרה .שם התבגרתי .למדתי עם אחותי את האלף בית ,וחיכיתי
שיבוא השחרור .כשהצבא האדום שחרר אותנו הייתי בן תשע.
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
בשנת  1944הלכתי לכיתה א' .בשנת  1954סיימתי כיתה י' ,אז התקבלתי לבית ספר צבאי שאותו סיימתי בשנת  30 .1958שנה
שירתתי בצבא האדום .בגיל  47יצאתי לפנסיה ועבדתי כמאבטח במפעל.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
באפריל  1991הגעתי לארץ .הלכתי לאולפן בערב וביום עבדתי במפעל לייצור כיסאות .עבדתי שלוש שנים וחליתי במחלה נדירה
 .(Amynotrophic Lateros Sclerosis) A.L.Sלאט לאט השרירים נחלשו ,וכבר עשר שנים אני בכיסא גלגלים .כך לא הספקתי
עדיין להכיר את ישראל ,לא הספקתי להיות בשום מקום .אבל יש לי חמישה נכדים ,שתי בנות ואשה נפלאה .כולם אוהבים אותי
ועוזרים לי לחיות.

