
 

  "ְ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 הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

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

  il.gov.ledorot.wwwתו שכתובאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840  פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית il.gov.pmo@infovatikim:  ל"      את השאלון המלא נא לשלוח לדוא

                                         

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  )מזל(פורטונה   רובין

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  :שם נעורים  עזיתבלו
HALFON                                                                  חלפון  חלפון 

:       מין  :שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה  : תאריך לידה   בלועזית
PORYUNA                  1932  פורטונה                                                             נ 

  ):  מחוז, ישוב(מקום לידה   :ארץ לידה   בלועזית
TRIPOLY                                                                                לוב  טריפולי 

  :שם פרטי של האב  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מנטינה חיון  דויד

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

                                          :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה   :ארץ המגורים   בלועזית
TRIPOLY                                    לוב   טריפולי 

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה  : מקצוע לפני המלחמה  :  חבר בארגון או בתנועה
  תנועת נוער בטריפוליתלמידת יסודי                            'יסודי עד כיתה ג

  ):    ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה 
                                                                                                         ZONKAK-FSHISH ,ZONKAT-ARRAY: לוב

 ?        אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1945 

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

  : מחנות בדרך לארץ/מקומות  :שנת עליה  ):אם עלה בדרך הים(שם האנייה 
 1949  אילת
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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . עיזים וכבשים,  כרם גדול של עצי ענבים ותמרים לנוהיה .חיים ודינה: יש לי שני אחים.  בטריפולי בלוב1932בשנת נולדתי 
, חיינו בשלום עם המוסלמים עד פרוץ המלחמה . חוטי זהב וכסף לריקמות על פרוכות ובגדיםבבעלות אבי היתה חנות למכירת

  .ולמדתי בבית הספר האיטלקי ציטוקיה
  

  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/טביודנרא
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

וברחנו . הצאן והבקר, אדמותה, החנות, עזבנו את הבית,  כאשר הגרמנים בעזרת הצבא האיטלקי הגיעו לטריפולי1939שנת ב
  .אחותי דינה נפטרההמנוסה תוך כדי  .כל המשפחה לכפרים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
נשארנו בלי , נדהמנו לגלות שכל רכושינו נבזז. חזרנו הביתה,  אחרי שהמלחמה נגמרה והבריטים שחררו את טריפולי1945ב

   .והתחלנו לבסס את עצמינו. כלום
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
הייתי . הצטרפתי לדודתי בבית ליד. דרך הים ועבדתי בבית ספר בקיבוץ עליתי לארץ לבד עם תנועת הנוער ב1949שנת ב

בתחילה גרנו באוהלים ולאחר בניית השיכונים . המקום היה שומם וסובב חולות ועכברים, מראשוני התושבים במסמיה החדשה
נווה סביון (התגוררנו יחד בכפר ענה , כאשר הורי עלו ארצה. משק בית התחלתי לעבוד כעוזרת 18בגיל . עברנו לבית קבע

  . הכרתי את ויטו בעלי במועדון ריקודים ברמת גן. אחי נפל במלחמת ההתשה). כיום
  .אחד עשר נכדים ושני נינים, יש לי ארבעה ילדים, כיום מתגוררת בבני ברק

  
  
  

  חווה גולדצויג: ראיון
  2012אוגוסט , בני ברק

  
  קרן אלמוג: עריכה
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