
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  פורה חנהיצ  אלטמן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

          
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   זיתבלוע

      Zipora Hana 31/05/1940 נ / ז     ציפורה חנה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Pinsk  פולין  פינסק 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  שרה ויינשטיין  שמואל

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

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
          

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהןחבר בארגו
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 אוסטריה, כיה'צ, פולין, נדודים בסיביר

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  גרמניה-יים נהדהיי  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  מרסיי 1949  נגבה

  
  
  

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

כי הגענו  למחנות עבודה בסיבירואני הוגלנו הוריי  . בפינסק שבפולין במהלך מלחמת העולם השנייה31/05/1940 -נולדתי ב
 סין –עד גבול סיביר  ו לנוס עד לבוכרה ומשם הגענונבות כך נאלצק בע.חשדו כמרגלים גרמניםנמהצד הגרמני של פולין והוריי 

רדיפות הקומוניסטים שרצו לכלוא מ כשאנו בורחיםבדרכים ונדדנו כאשר במשך כל תקופת המלחמה אני והוריי חיינו כפליטים 
והגענו לעיירה בפולין שנקראת הופולה שבה בוצעו , התחלנו לחזור לכיוון מערב אירופה .צו להשמיד אותנושרהנאצים מ ואותנו

  . בעזרת חיילים שהגיעו מארץ ישראל,שבאוסטריה כיה ומשם המשכנו עד לוינה' צןולכיוו נ נמלט.פוגרומים ביהודים
  

   ארץ מתום המלחמה ועד עלייתך לי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
לאחר  .נולד אחי הקטן דודבמהלך שהותנו שם  .ליד מינכןשיים נהדמחנה העקורים הייהשתכנו בגרמניה שם להגענו  1946-ב

  ."נגבה"מעפילים ה שם עלינו על ספינת, בטרמפים ורכבות עד למרסיי שבצרפתנסענו כשנתיים במחנה 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

למדתי בבית הספר  .מבית העולים נלקחנו למגורים במעברות בפאתי נתניה .בנתניהנו לבית עולים ירדנו לחופי עתלית ונלקח
התנדבתי בוועד למען החייל וגם גייסתי תרומות עבור  .1958-1959 בשניםל בחיל הקשר "שירתתי בצה .תניהשבנ" בארי"

 .ל"חיילי צה
  
  
  

  זוהר אלטמן: ראיון
   2012יולי . נתניה

  
  קרן אלמוג: עריכה
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