
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול 
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

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

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר   

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  שם משפחה ושם פרטי כיום
  גניס:שם משפחה

  
  דוד:שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה             

  במקומות המסומנים) גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  גניס:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

  Genisבלועזית
 

  דוד :שם נעורים
 

  דוד :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  

 Davidבלועזית
 

:                     מין
  ז    

  1.1.1926:תאריך לידה
 

  וולוס):מחוז, ישוב( מקום לידה
  

 Volusבלועזית
 

  יוון :ארץ לידה
 

  )יוסף(וסף'ג :שם פרטי של האב
  

  )יהודית( ויה'ג:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  - :  נעוריםשל האישה שם
 

  תוניס: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

  Tunisבלועזית
 

 Tunis:ארץ המגורים
 

  - : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 

  - : מקצוע לפני המלחמה
  

צופים :  חבר בארגון או בתנועה
  היהודים

  

  וולוס,יוון ):   ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 - ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  - ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  כפר ביוון: מקום  השחרור
 

  1945:  תאריך השחרור
 

  - ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  וולוס?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  



 

  1945 :שנתעליה  אתונה, וולוס :בדרך לארץ תמחנו /מקומות
 

  :)עלה בדרך היםאם ( שם האנייה
  דימיטריוס

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון:                                )חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 
כל , משם הייתי שואב מים, הייתה באראשר בחצר הבית גדלנו בבית בן שתי קומות כ, 1926דתי בעיר וולוס שביוון בשנת נול

גולות , אני ובני דודיי היינו נוהגים לברוח משם החוצה כדי לשחק בסביבונים, שבת היינו מקפידים במשפחה ללכת לבית הכנסת

היינו חוגגים יחד את החגים ,הדודים והדודות גם יחד, היינו משפחה מאוד מלוכדת היינו נפגשים לעיתים קרובות, וכדורגל

  .עושים המון שמח במיוחד בחג הפסחו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; סייע באופן משמעותי להצלתך

 
, למרות זאת, אני זוכר שהבטיחו לנו היהודים שלא יאונה לנו כל רע, כבשו האיטלקים את יוון 14הייתי אז כבן , 1940בשנת 

החביאה , מילא לפני שא ,בכפרים שביוון שם לא היו הגרמנים ,ועברנו לגור בהרים החפציםהחלטנו כל המשפחה לארוז את 

 .בבית כנסת בוולוס בזכותה קיימים ספרים אלה עד היום, ספרי קודשאצל משפחה גויה
  

, היהודייכבשו הגרמנים את יוון וכדי לתפוס יהודים הם הפחידו את כולם ואמרו שבכפר שבו תיתפס משפחה  1943בשנת 

ראתה , מיא, הם רצו לקחת אותו איתם, אלינויום אחד הגיעו הגרמנים לביתו של דודי שגר בסמוך  .יהרגו את כלתושבי הכפר

שאר משפחתי נלקחה , אני וחמשת אחיי קפצנו מהחלון וברחנו ליערות הסמוכים" מהר הגרמנים הגיעו"ל מהחלון וצעקה והכ

  .יץאושוולימים נודע שאחרי תלאות רבות ומסעות קשים הם הגיעו ל, י הגרמנים"ע

  

נשארנו מחוסרי כלוכאן התחיל מסע הישרדותי , אשתו נונה וילדיהם, ובן דודי פאפו, חנה וחיים, שלמה, רולה, מאיר, אני ואחיי

באותם ימים היה קשה (נו ומצאנו בקתה נטושה אך היו בה שקים של פחםהתמזל מזל, אחרמקום לינה ואוכלבקור ובשלג

כשהגיע הבוקר קמנו מלאים בכינים וחיות אחרות שפצעו לנו את כל הגוף וכך , בלילה להתחמם ולישון ויכולנ, )להשיג פחם

  .םבמשך שלוש שנים נאלצנו להתחבא מפני הגרמנים והיוונים המלשיני

  

  .רק אני הייתי נוסע, דברים והחלפתם תמורת מזון אך מכיוון שהיה מאוד מסוכן להגיע לשווקים היינו מתפרנסים ממכירת

כאשר הכחשתי זאת הוריד לי את המכנסיים כדי לבדוק " הוא יהודי"נסעתי ברכבת ופתאום מישהו הצביע עליי וקרא יום אחד 

הוא ) כנראה משתף פעולה עם הפרטיזנים(היה שם בחור שריחם עליי , למזלי .אם יש לי ברית מילה ומיד לקחו אותי למעצר

לא היססתי ובאותו , לילה הגרמנים יוצאים ולאן כדאי לי לברוח והוא גילה לי באיזהרב עם הבחור שהלשין עליי בהתחלה 

  .הלילה טיפסתי מעל החומה שבסופה זכוכיות ולמרות שנחתכה לי האצבע ברגל המשכתי במנוסתי וברחתי וכך ניצלתי

  
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, בריחה, המלחמהחיים אחרי , השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

שם , המשכנו לאתונה, מהבית והמעטים שנשארו מהמשפחה לעיר וגילינו שלא נותר דבר, חזרנו אני, כשנגמרה המלחמה

 220היו עליה " דימיטריוס"עלינו לארץ עם אוניית המעפילים  1945בשנת  כדי לעלות לפלשתינה" ועד היהודי"נרשמתי ל

  .אני ביניהם, צליחו להסתנן לארץה 200מתוכם , מעפילים

  



 

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

  
גם ר גלעדי שם למדנו פלכ "עליית הנוער"לאחר מכן העבירו אותנו עם , פתיעודת זהות מזויתמיד עם עלייתי לארץ קיבלתי 

הצטרפתי ללוחמים הראשונים ששחררו את , ח"עברנו לקיבוץ אפיקים והתגייסתי לפלמ 1947בשנת  .לימודי ליבה וגם להילחם

התאחדה כל המשפחה ועברנו לגור במושב נווה  1950חנה וחיים לארץ וב, עלו אחים שלי שלמה 1949בשנת  .העיר טבריה

ו החלטנו איילה שמה ולמרות הפרש הגילאים הגדול שהיה בינינ, את אשתי שם פגשתי, ימין שבו לימים נהייתי מזכיר המושב

: לנו עוד שישה ילדים בצריף קטן ושם נולדו, בעכובאותה שנה עברנו להתגורר , יוסיבננו הבכור  נולד 1959בשנת , להינשא

אז יצאתי , 1988סט עד שנת כטרקטורי" סולל בונה"באותם זמנים עבדתי בחברת , אילן וענת, שמחה, ברוך, אריה, יהודית

נכדים ואנחנו ממשיכים במסורת שתמיד הייתה נהוגה ומבלים יחד בכל  17יש לי  .לפנסיה ועד היום אני מתגורר בעכו

  .הזדמנות

  
  2014אפריל , עכו, קרן ביטון: ראיון

 


