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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  צבי :שם פרטי  פוטר :שם משפחה
 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  פוטר   : שם משפחה איתו נולדתי
                                     

                                           Puter  בלועזית
 

  צבי  :נולדתי שם פרטי איתו
                                                     

 Zvi בלועזית
                                         

 :מין
                    זכר

  :שנת לידה

1929 
  חרוביאשוב: עיר לידה

                                                             
       בלועזית

                                           
  פולין :ארץ לידה

 
  משה פוטר :שם פרטי ושם משפחה של האב

 
 רויטר פייגה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                         חרוביאשוב : מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

             
   בלועזית

                                         
  פולין :ארץ המגורים

 
  :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  יסודי 

 

: מקצוע לפני המלחמה

  תלמיד
                              

  :חבר בארגון או בתנועה
  ) בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

 הצעירהשומר 

  סיביר:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
 

                                                        סיביר               :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   1946: תאריך השחרור

 
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

 1948עד אמצע מרץ  1948ינואר 

  :שנת עליה

  
1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

 בנובמברט "כ



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
 

ספר בהתחלה למדתי בבית   .ה סוכן של מפעלים ואמא עקרת ביתאבא הי. גדלתי בבית יהודי עם עוד שני אחים ואחות אחת

אני זוכר שהיו מכות ומריבות עם תלמידים . סבלתי מאד מהמעבר. יהודי ואחר כך ההורים שלחו אותי לבית ספר ממלכתי
  .אחרים בגלל שהייתי יהודי

כשהרוסים נסוגו לפי הסכם . הפולנים והרוסים, העיירה שלנו עברה מיד ליד בין הגרמנים. לחמה הייתי בן תשעכשפרצה המ

מכיוון . אחרי כחצי שנה הרוסים גרשו אותנו לסיביר. שייך לפוליןלחמה שהיה לפני המ, ריבנטרוב אנחנו עברנו לצד הרוסי
  .אבא נשאר בפולין נותק איתו הקשרש

כאשר . הענפים של העצים בתור ילדים עבדנו בניקיון. יהיבסיביר חיינו ביערות והעבודה שעבדנו בה הייתה כריתת עצים לתעש

החלטנו . ייתה לנו אפשרות לעזוב את הכפר ולעבור למקום אחרעל פי ההסכם עם הרוסים ה, נוסדה הממשלה הזמנית ברוסיה
אמא התחילה . כשברחנו היינו סבתא ואחות של אמא ואנחנו ארבעה ילדים. להישאר בסיביר בעיירה אחרת בשם ביאלובו

עתי כשהג. נשארנו ארבעה ילדים בטיפול הסבתא והדודה. אך נהרגה בתאונת עבודה, לעבוד במפעל בתור מנהלת חשבונות

לפי הגיל היה . שתועל היה יהודי והדודה התחברה עם אמנהל המפ. התחלתי לעבוד במפעל של מכוניות קסרטה 13לגיל 

קבלנו את האישור ש עד 1946עבדנו עד שנת . אסור להעסיק אותי ואת אחי הגדול אבל הדודה ביקשה דרך אישתו של המנהל

  .לחזור לפולין
 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
 
אני ואחי הצטרפנו לשומר הצעיר והתחלנו . פלגותחזרנו לפולין לעיר שוודניצה שם התארגנו קבוצות נוער של המ 1946ב

וינט נתנו לנו לגור בחווה בכפר שם עברנו 'בגרמניה הג. כיה הגענו לגרמניה'דרך צ. במעבר גבולות בצורה בלתי לגאלית

באוסטריה . ה בלתי לגאלית ועברנו גבולות עד שהגענו לאוסטריהאחרי שנה עזבנו באמצע הלילה בצור. הכשרה לארץ

. האנגלים תפסו אותנו וגירשו אותנו לקפריסין. עברנו לצרפת ואחרי זמן מה עלינו על אוניה לכיוון ישראל. התארגנו לעליה לארץ

  . יתי הצעיר מבין החבריםאני הי. היו חיילים מהצבא האדום ופרטיזנים בקבוצה שלנו. הינו כשלושה חודשיםבקפריסין ש

 
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

 
 המשכנו. נו לרדת בגלל שהיו יריותלא נתנו ל "ט בנובמבר"כ"עם האוניה  כשהגענו לבסוף לחיפה

עו לנגב הגרעין שלנו היה צריך להגיע ליד מרדכי אבל עם השיירות שנס. להפליג לתל אביב ושם ירדנו

  .ל כשנה"י בצהשירת. לכן העבירו אותנו לקיבוץ הזורעו לא היה מקום לארבעים איש

אחרי שנה עזבתי את הקיבוץ והצטרפתי . רעקמנו את קיבוץ הזוהכשחזרתי לקיבוץ יצאתי להתיישבות ו

. תי עוד שנתייםהתגייסתי שוב לצבא ושיר, 1950נת כשיצא חוק גיוס חובה בש. לדודתי שגרה ברמלה

 1954בשנת .שם עבדתי כארבעים ואחת שנים לעבוד במפעל נשר ברמלה י והתחלתיהשתחררת

  .2004וגרתי שם עד שנת  דת דיור משותפתהתחילו לבנות שיכונים דו משפחתיים ואני ואחי לקחנו יחי
התנדבתי . מועדון לניצולי שואההקמתי ברמלה . בת ובן ,יש לנו שני ילדיםו 1957התחתנתי בשנת 

  .שתיבגדרה עם אכיום אני מתגורר  .יל בוועד פנסיונרים של מפעל נשרשמר האזרחי ועזרתי כפעבמ
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