
 

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

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  חיים  אלטרץ

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                                                                           אלטרץ

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :ו בתקופתההמלחמה א שם פרטי לפני
ז                                         02.11.1931 נ /                                                             חיים

    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית
 יוגוסלביה                                                              ייבואסר                                    

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רבקה פסח  יוסף

                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
                   ייבואסר  יוגוסלביה                                    

 
, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                      )אוניברסיטה
 יסודי

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( המלחמהמקומות מגורים בתקופת 
  )איזור איטלקי(יה טדלמ, ייבואסר

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      
  : ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              
                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור

             
 

 1943דצמבר 

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  סרייבו

  
   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה

 1948  קפלוס
  
  

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(

י היה מנהל חשבונות בבנק העירוני ואמי עקרת אב ,)לימים הפכה לעיר בבוסניה (ייבו יוגוסלביהא בסר1931נולדתי בנובמבר 
סבי מצד אבא היה . הורי היו חברי מקהלה יהודית, יתהוא השתייך לתנועה הרביזיוניסט ,אבי היה ציוני.גרנו בבית גדול .בית

  . קח אותי לבית הכנסת בחגים ובשבתותוהוא היה ל, איש דתי
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, עצר וגירושמ: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמהאווקואציה למרכז ברית /פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

 . הלשינה עלינו לשלטונות והם הגיעו לביתנו,עוזרת הבית שלנו שהיתה קרואטית, ביתנול הגיעו שני קצינים נאצים 1943בשנת 
מצאם של ישמש בית הכנסת של סבי שיתף פעולה עם הנאצים והלשין על מקום ה .משנכנסו לבית הם אנסו את סבתי מול עיני

איתנו ישב , ישבנו בקרון הראשון שהיה הכי טוב.  הגענו לתחנת רכבת ועלינו לרכבת לאיטליה,התחלנו בבריחה .כל היהודים
 ושם שהינו עד שנשלחנו ובניק משם לדובר, בשליטה איטלקית אז שהיתה, הגענו למוסטר. קצין נאצי ולכן לא ערכו ביקורת

  . במחנה לופט עבדנו בכפייה.למחנות הריכוז
 היהודית הלבריגאדהצטרפו , רוב הצערים כולל אבי, הם לקחו אותנו ליערות בקרואטיה, זנים הפרטיל ידילבסוף שוחררנו ע

שבועיים לפני תום , דודי נפטרו לאחר שהתנפלו על אוכל עם השחרור, רוב משפחתי נרצחה בשואה .ונלחמו נגד הנאצים
  .גילו את מקום מחבואה של דודתי תמורת קילו אורז, המלחמה

  

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

  . ראינו שפליטים מוסלמים השתלטו עליו, כשחזרנו לביתנו בתום המלחמה
  .החלטנו לעלות לארץ ישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, ת צבאישירו, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
נציגי קיבוץ שער  .16הייתי בן , יעקב-משם הועברנו לבית עולים בבאר .עגנו הנמל חיפה, 1947עם הגיענו ארצה בשנת 

   .בתי לקיבוץזהייתי חבר בתנועת הנוער וע. העמקים הגיעו לעיר וגייסו נוער לתנועת השומר הצעיר
 עברתי להתגורר בבית הוריי השחרורעם  . במודיעיןלאחר מכן ו51שירתי בגבעתי בגדוד , ל" התגייסתי לצה1952שנת ב

  .נולדו לנו שלושה ילדים,  נישאתי לורד מרגלית1956בשנת  .למדתי ועבדתי במכון לפיזיקה במשך כעשרים שנה, בירושלים
  .עברתי שיקום ואני מרגיש שנולדתי מחדש. ים חזרה אלייצאכל תקופת הנ,  נפצעתי קשה בפיגוע בעיר2004בשנת 

  .כיום אנו ממשיכים להתגורר בירושלים עם ילדנו ונכדינו
  
  
  
  
  
  
  

  מאירם פישר: ראיון
  2010יוני . ירושלים

  
  עדי מלכא: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



