
 

  "ְ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  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פילוסוף :שם משפחה
  

  רבקה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

        כהן :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Cohen בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Rebeka בלועזית                                                      רבקה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
  נ/  ז   

 :לידה תאריך
20.10.1938  

  אתונה  ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Athens בלועזית
                                                           

  יוון :ארץ לידה
 

  שמחה :שם פרטי ושם נעורים של האם  יצחק :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/אישהשם פרטי של ה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                        אתונה: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  ווןי :ארץ המגורים                                        Athens  בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

  אתונה ביוון ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                                                           
 ?  אילו ומתי? היית בגטאות האם

                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

       אתונה ביוון:   מקום  השחרור
 

 5.1945  :תאריך השחרור

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

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

  קמפיטוליו
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אבי עבד כמנהל חשבונות בבית . היה לי אח גדול ממני בארבע שנים. יצחק ושמחה הורייל ,1938בשנת נולדתי באתונה שביוון 

  .מלון ואמי הייתה עקרת בית
  

  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/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  . ואני התחבאתי עם אמי ואחי במספר מקומות, ןבפרוץ המלחמה אבי המשיך לעבוד בבית מלו
הכנסת המרכזי ולתת - עליו לגשת ביום שישי לבית, שמי שרוצה להמשיך ולקבל מזון, בשלב מסוים התקבלה הודעה מהגרמנים

כי הם עבדו אצל , התחבאנו במרתף בבית של נוצרים שהיו מכרים שלנו, בשלב זה עדיין לא ידענו על כך .את הכתובת שלו
  .וגם האופה במקום הכין לנו, הם יצאו והביאו לנו דברי מזון שהיינו צריכים.  ודה שלי בחנותד

אבי . ואמרה לאימי לקחת את שני ילדיה ולברוח במהירות האפשרית, באותו יום חמישי בערב ירדה אלינו בעלת הבית הנוצריה

  . טרם חזר הביתה ואנחנו פחדנו לצאת
יפ של 'וראה ג, בינתיים אחי הסתכל החוצה. דרך הגינה, חה החוצה דרך הדלת האחוריתאימי המבוהלת לקחה אותנו ובר

בעלת . וכך הגרמנים מצאו אותנו, אבי מסר את כתובתנו בבית הכנסת. יפ נעלם חזרנו לבית בו התחבאנו'כשהג. גרמנים מחכה
עכבו בכניסה היא ירדה להזהיר אותנו כשהגרמנים הת. היא אמרה שאנחנו לא נמצאים, כהן גרה כאן' הבית נשאלה האם גב

יקחו את המשפחה של הנוצרים  -ואם לא ימצאו אותנו , הגרמנים אמרו שהם יחזרו בערב למצוא את המשפחה שלנו .וברחנו

  .אבי לא חזר מעולם .והם לא באו כל אותו הלילה, כל הלילה אימי חיכתה שהגרמנים יבואו לקחת אותנו .אצלם התחבאנו
אמי הגיעה לבית הכנסת וראתה נאצי עומד . ודודתי הזהירה שמי שהלך לשם עדיין לא חזר, כה לבית הכנסתלמחרת אמי הל

ויחד ברחנו לחבר יהודי , לקחה אותי ואת אחי, לאחר מכן היא חזרה הביתה עם חתיכת לחם. בכניסה ולא נותן ליהודים לצאת
מאז נדדנו . לא הייתה שם אפילו שמיכה. ה אותנו בבקתהאשתו של החבר קיבלה את פנינו ושיכנ. שהתנצר וגר בכפר קטן

  . הביאה לנו אוכל למחבוא, שהתחתנה עם נוצרי, דודתי. ממקום למקום
  .הייתי בת שש. היינו באזור אתונה בסוף המלחמה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, החיים אחרי המלחמ, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
בבית הספר בו למד , למדתי חמש כיתות באתונה. כי אנשים אחרים תפסו את הבית, אחרי המלחמה לא יכולנו לחזור לביתנו

  .אחי
  .אחי עלה ארצה בקבוצה של ילדים יתומים. באו נציגים מהסוכנות היהודית וחיפשו מי רוצה לעלות ארצה

  .משפחה נוספתאני ואמי שכרנו דירה יחד עם 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
בגיל . בגלל שלא היה שם בית ספר לא למדתי. נקלטנו בבית ליד ושהינו שם שנתיים. עלינו ארצה והצטרפנו לאחי 1949בשנת 

  . תי לחתום את שמיעדיין לא ידע 12

בבית , עבדתי בחקלאות. ואחרי חודשיים יצאתי לעבוד, שם נשלחתי לבית ספר ויצמן. מבית ליד עברנו למעברה בהרצליה
  . וכך עברנו לגור בנוף ים שבהרצליה, אחרי זמן מה שכנה שלנו לקחה הלוואה עבורנו. חרושת ובחנויות

  .הבן מהנדס ומתגורר באוסטרליה. אמא לשלושה ילדים, ור בהנדסה כימיתהבת דוקט. ונולדו לי בת ובן 18התחתנתי בגיל 
  
  

  
  2009אוקטובר . הרצליה

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


