
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרון :שם משפחה
  

   אברהם:שם פרטי

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

         אלטמן :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Altman בלועזית
                                                                                   

 :שם נעורים

:       מין        לסלאו לדיסלב    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Laszlo בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
26.1.1931  

   ה'קושיצ  ): מחוז, ישוב( מקום לידה Kosice בלועזית  כוסלובקיה' צ:ארץ לידה
                                                                                                   
  )צבי( ארמין :של האב שם פרטי   לנקה קליין:אםשם פרטי ושם נעורים של ה

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

   
                            ה'קושיצ:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע              Kosice  בלועזית  כוסלובקיה' צ:ארץ המגורים

                     
 

 בית ספר יסודי: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  אוסטריה ופולין, כוסלובקיה'צ  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
   ה'גטו קושיצ    ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
    מטהאוזן ושווינטוכלוביץ, אושוויץ?    אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                       יער הרשינג:  מקום  השחרור
 

 8.5.1945:  תאריך השחרור

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

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  פרובידנס

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1947 :העלי שנת

  
  

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


 

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

משנת . שני דודיי חיו איתנו.  מלאכה ואימי היתה עקרת ביתאבי היה בעל. חייתי עם הוריי ושתי אחיותיי, ה'נולדתי בקושיצ
  .חיינו חיים רגילים. למדתי בבית ספר ממשלתי.  הוציאו את היהודים מהכיתות וריכזו בכיתות מיוחדות1944 עד שנת 1943

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבו מסתור אב, 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 
והתחילו במשלוחים ,  כעבור חודש ריכזו את כל יהודי העיר בבית חרושת ללבנים. הגרמנים כבשו את העיר1944בפברואר 
 אבי עבד .הופרדתי ממשפחתי ונשארתי לבד, שם הייתה הסלקציה. 13לקחו אותנו יחד לאושוויץ בירקנאו כשאני בן . לאושוויץ

לאחר . ה'וחזרו בגמר המלחמה לקושיצעבדו בבתי חרושת למטוסים , אימי ואחיותיי היו במחנות אחרים. ונספה בצעדת המוות
עבדנו בשתי , חייתי בתנאי עבדות. שלושה חודשים באושוויץ הועברתי לשווינטוכלוביץ ועבדתי בבית חרושת לתותחים

כל היום אכלנו מרק .  שעות12כל יום עבדנו . וצעדנו שעה לכל כיוון לבית החרושת וחזרה. משמרות משש בבוקר עד שש בערב
שם הייתי מינואר עד אפריל . וש הצבא הסובייטי את האיזור הועברתי ברכבות למשך שבוע לאוסטריה למטהאוזןעם כיב. ולחם

כבש את האיזור ושחרר , עד שהגיע הצבא האמריקאי, שם שהינו ביער כחודש. אז הצעידו אותנו כשבוע לתוך אוסטריה. 1945
  .אותנו

  

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

  .כוסלובקיה'כוסלובקיה והחזירו אותם לצ'ריכזו את היהודים יוצאי צ, שהגיעו מלונדון, כוסלובקיה'היחידות של צבא צ
אמי שמחה . 1945זרתי ללימודים עד שנת ח. אז התברר לנו שאבי נספה. שם מצאתי את אמי ואחיותיי, חזרתי לבית נעוריי

. 16בגיל ,  באמצעות תנועת נוער השומר הצעיר עליתי ארצה לבד.כשהודעתי לה על ההחלטה לעלות לארץ ישראל, מאוד
  .כוסלובקיה'ואמי נפטרה בצ, אחיותיי נסעו לאנגליה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ת ציבורית או תרבותיתעילופ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שם גם . שם למדתי כשנה בבית הספר לטכנאים אורט. וכעבור שנה עברתי לבן שמן שבכפר ויתקין, הגעתי לקיבוץ עין המפרץ

 אחרי הצבא. התגייסתי לנחל והשתחררתי לאחר שנתיים. לאחר מכן עברתי לקיבוץ דן וגרתי שם כשנה. הכרתי את אשתי
 34עבדתי . ולפני כשבע שנים עברנו לקרית מוצקין, לאחר מכן עברנו לקרית חיים. אשתי ואני התחתנו ועברנו לקיבוץ עין חרוד

  .יש לנו ארבעה ילדים ועשרה נכדים. שנים כהנדסאי בתעשיה צבאית
  
  
  
  

  דפנה עגור: ראיון
  2009ספטמבר . קרית מוצקין

  
  אלינה נאור: עריכה
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	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
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