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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

המקום היה , לאריסה הייתה אם הכפרים, בזמנו. שם אבי הוא חיים ברוך ואמי נינה חנה.  בלאריסה שביוון27.6.1939- נולדתי ב
בראש השנה היה ניקיון יסודי מוחלט של הבית וכמובן . מא שלי הייתה מסורתית וכל חג הביעה את החגיגות שלויא .מרכז חקלאי

מא שלי הייתה יחיפשנו פירורים של לחם וא- בפסח שוב חוזר על עצמו הניקיון...את המאכלים המתאימים לכל חג כמו רימונים
זה היה הסמל של , בכיפור היינו לובשים בגדים לבנים. אם לא מכינה לבד זה לא שווה- כי לפי המסורתיות שלה, עושה מצות לבד

. החג
 

בנות אלא היינו / לא הייתה הפרדה של בנים.  ילדים בבית8היינו . מא שלי ישנהיחוץ מהפינה שא,  חדרים3בבית שלנו היו 
וגם היינו , מאוחד וחברתי, ל היה יותר צנועופעם הכ. ככה היה מקובל אז, אני למשל ישנתי עם אחי הגדול- מחולקים לפי גיל

הייתה . בילדים, מא שלי טיפלה בנויתה עגלה של ירקות ואילאבא שלי הי. ככה שהיינו צריכים לשמור על היהדות שלנו- בגולה
מא שלי יאני זוכרת שא. זה היה המחיה שלנו... מכינים ולשים לחם, מגדלים ירקות ומהם אוכלים- ל עשינו בביתותקופה שהכ

הוא . אבא שלי נולד ליוגוסלביה. אז גרנו ליד האחים של אבא שלי". תתני להם מים, אחים שלך עובדים בחוץ: "הייתה אומרת לי
אבא שלי עזב את יוגוסלביה מאחר . ספרדית ויוונית, גרמנית, אנגלית- הוא ידע ארבע שפות. למד שם בבית ספר יסודי ואז בתיכון

למחרת החג היינו . בחגים לא חגגנו עם דודי מאחר וכל אחד הייתה כבר משפחה גדולה .ולא רצה להתגייס לצבא היוגוסלבי
. נפגשים כולם לשתות קפה

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

, האיטלקים אמרו ליהודים שכדאי להם לברוח כי הנאצים לא ירחמו על אף אחד. השתלטו האיטלקים על יוון, לפני שהגיעו הנאצים
, אבל בהמשך". אני יציל את המשפחה שלנו, אני יודע גרמנית: "שידע גרמנית וקרוא וכתוב אמר, אבא שלי. אבל לא האמנו לכך

אז בא רב . כדאי לו לברוח- התפשטה גם השמועה שהנאצים הגיעו ומי שיהודי, דרך יוגוסלביה, לסלוניקי, כשהגרמנים פלשו ליוון
מא יחברה של א, ואז". לילדים שלכם, תדאגו למשפחות שלכם. לא גרמנית ולא אנגלית: "אסף כמה משפחות ואמר, הקהילה

היא .  את היהודים וכדאי לה לדאוג למשפחתהרק אמרה לי שהיא שמעה שהגרמנים מחפשים , יה מאחד הכפריםינוצר, שלי
, בהמשך".  !לי לא יקרה כלום, אני יודע גרמנית: "אבא שלי אמר שוב בביטחון מלא. הזמינה אותנו אליה להסתתר במרתף

.  זה גרם גם לאבא זעזוע גדול. החברה כולה אמרה שכל היהודים הולכים לטבח ואפילו ילדים הם הורגים
 

היא שמה קצת דברי אוכל ומצעים לשינה ויצאנו לכפר שבו . מא קנתה עגלה עם שני סוסים והעמיסה את כולנו על העגלהיא
אחרי זמן קצר הוא קרא ושמע מה קורה . בבית, אבא החליט שהוא נשאר בלאריסה. מא שלי ואת כולנו בעצםיהזמינו את א

כי בסוף , ראש הכפר אמר שאי אפשר ככה. באותו הכפר היו הרבה משפחות יהודיות שהגיעו להסתתר. ליהודים והצטרף אלינו
במנזר גרו רק . אנחנו הלכנו למנזר שנמצא בין שני הרים. אז הוחלט שעלינו להתפזר, יתפסו את כולם ויהרגו לא רק את היהודים

, הכמרים החליטו לפנות בניין אחד. איתנו הגיעו עוד כמה משפחות יהודיות. כמרים והוא היה בנוי משני בניינים אחד ליד השני
הכמרים ביקשו מכולם לענוד צלב . מנזר שלם שיהיה ליהודים מפני שחששו שהם ייפגעו מכל זה ולכן הם עברו כולם לבניין אחד

מא שלי ענדה יאפילו א. ככה אם הילדים או גם המבוגרים היו יוצאים מהמנזר לא ידעו שהם יהודים. כדי שלא יידעו שאנו יהודים
. רק ככה הצלחנו לחיות בעצם, צלב

 
, אז הם מתחו חבל לאורך החדר, הכמרים לא רצו שכולם יהיו יחד וייווצרו ריבים. מקום משלה, כל משפחה קיבלה חלק, במנזר

. מלח ולחם היינו משיגים ממאפיות, במנזר היה פח שמן. ככה לא תהיה בעיה עם משפחה אחרת- מקיר לקיר ועליו תלינו שמיכות
היות וזה היה . במשך היום הייתי מסתובבת עם האחים שלי . לחיות, זה היה לשרוד. מא הייתה מביאה לחם יבש של אתמוליא

אחיי ואני היינו הולכים לאסוף את הירקות שהיו . היה להם עצי פרי וגינות ירק, היו אנשים עם חלקות אדמה ובתים טובים, כפר
אני זוכרת . מא למנזר והיא הייתה מכינה לנו אוכל מזהיהיינו מביאים לא... חצילים חצי רקובים ועוד, מלפפונים מקומטים- זורקים

אני . אבל בגלל שכולם היו רעבים כל הזמן לא הייתי עצובה מזה יותר מידי או הרגשתי צורך שירחמו עליי, שהיה רעב גדול אז
אחיי .... חצילים, מלפפונים, היו שם עגבניות. ומצאנו חלקה עם המון ירק זרוק, לחפש ירקות כרגיל, זוכרת שיום אחד ירדנו לכפר

אני זוכרת שיום אחד הרמתי חציל . ככה זה היה. והיינו אוכלים מה שיש, מדליקים מדורה קטנטנה, הרקובים הורידו את החלקים
הם אמרו שבטח שאפשר לאכול את זה ושרפנו את החציל על !" ? איך אפשר לאכול את זה: "פגוע מהאדמה ואמרתי לאחים שלי

. היסוד- אבל לחם ושמן היה לנו. האש



 

תמורת . הם אמרו לילדים הגדולים ולאחים שלי שיבואו לעזור להם להחזיק את המקום שבו הם הסתתרו. גם הפרטיזנים עזרו לנו
 מי לש לכם את הבצק ללחם"היא שאלה את הפרטיזנים . מא עלה רעיוןילא, כשקיבלנו את הלחם, העזרה קיבלנו עוד קצת לחם

מי מכבס לכם את "בהמשך היא שאלה . היא הייתה מביאה גם לנו לחם. ללוש ולאפות לחם לפרטיזנים" התקבלה"וככה היא " ?
המצב הזה  .   היה לנו לחם ובגדים נקיים. וככה היה לנו גם קצת סבון לרחוץ אץ הבגדים שלנו" אני יכולה לכבס גם?, הבגדים

אבא שלי ידע קרוא וכתוב וגם ארבע שפות והוא היה משמש לכותב מכתבים ומעביר ידיעות . נמשך בערך שנתיים אולי שלוש
אך , קראו לו חיים". יש מלומד בכפר- "גדול" שם"אחרי כמה זמן נהיה  ל. הוא כמובן גם ענד צלב. לכמרים ולפריים שמסביב

בזכות כל זה . ולא בשמה הפרטי" הכובסת"מא הייתה נקראת יגם א.  לא חשף את זהותו היהודיתוכך" זואי"ביוונית חיים זה 
. שנגמרה המלחמה. אחרי כמה שנים הגיעה ידיעה מהכמרים שאפשר לחזור הביתה . ניצלנו

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

 :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

פשוט אי , מסריח, הבית היה מטונף. הבית שלנו הפך לאורווה של הסוסים של הנאצים. חזרנו הביתה עם עגלה ושני סוסים
 והסוכנות א"אונרר, בגלל שלא יכולנו לגור בבית ולא היה לנו מקום אחר. אי אפשר היה לגור בו בכלל, אפשר היה להיכנס אליו

. למקום של היהודים בלאריסה, "וועד הקהילה"היהודית אספו אותנו ואת כל המשפחות שנהרסו להם הבתים ולקחו אותנו ל
, קמח- עד שחזרנו הביתה קיבלנו מיטות מתקפלות ועל כל נפש קיבלנו קופסת מזון.  שלחה אנשים שינקו את הבתיםא"אונרר
. ככה כל משפחה קיבלה אוכל ודאגה לעצמה כמה שיכלו. אורז וכל המצרכים היבשים הבסיסיים, סוכר

 
מיד אחר כך ". ונהיה עם חופשי, נגיע לפלשתינה"אני זוכרת שאבי אמר , עד שבאה הסוכנות היהודית ואמרה שניתן לעלות לארץ

, אבא אמר שלצבא היווני הוא לא יתגייס ולכן יעלה מיד לארץ. שעליו להתגייס לצבא יוון, הגיע צו קריאה לאברהם אחי הגדול
, שם אברהם הכיר את סופיה. של חצי שנה על מנת לעלות לארץ" הכשרה"לקבל , אברהם נסע לאתונה. להתגייס לצבא בארץ

סופיה שוחררה בתום . סופיה הגיעה מהמחנות בגרמניה שכל משפחתה נספתה שם. שגם היא הייתה לבדה בעלייה לארץ
בגלל שלא היה כסף שכולם . רב הקהילה אישר את הנישואים והם התחתנו באתונה. המלחמה ומיד נשלחה ליוון כדי לעלות לארץ

אברהם . באתונה" הכשרה"אני יודעת שהיו עוד כמה זוגות כאלה שהתחתנו ב. מא נסעה להיות בחתונת בנהירק א, ייסעו לאתונה
.  היה חצי שנה באתונה ואז עלה ארצה

 
אחרי . הלכתי לבית הספר היהודי ובעצם החיים כמו חזרו למסלול החיים הרגילים, אנחנו כבר חזרנו לבית שבו גדלתי, בינתיים

אני זוכרת שעבדנו על עשרת הדיברות אולי יותר , בית הספר היינו הולכים לרב הקהילה ושם היינו עוברים שיעורים על היהדות
בזמן . אצל הרב גם למדנו עברית. זה המתכון, יהיו לנו חיים טובים, הרב אמר לנו שאם נדע אותם ונפעל על פיהם. מחצי שנה

הפכה למילה " פלשתינה"המילה , אז. כשאז לא ידענו שזה לקראת העלייה לארץ ישראל, הזה הייתה הכנה גם לשינויים בחיים
ענדנו מגן דוד ולא צלב וחזרנו לבית - בכל זאת חזרנו לחיים. קיבלנו מורל גבוה, כולנו, ככה היהודים. חשובה בקהילה היהודית

אנחנו נטע זר , אנחנו יהודים. גם לאחר המלחמה הרגשנו שאנחנו שונים, עם החזרה הביתה .ככה הרגשנו את השחרור. שלנו
, יהודי זה גנב- ככה אמרו. גנבים- תחמנים ולא ישרים, אמרו שהיהודים הם תככנים, "היהודים חכמים", במקום שבו אנחנו גרים

לכן גם שחזרנו למסלול חיים . לא משנה אם זה הוא או לא, מיד מאשימים יהודי, אם למישהו נגנב משהו. כל הזמן הם אשמים
עשו שינוי ', ג- ו' ב', ששם למדתי את כיתות א, רק בפגישות עם הרב אחרי בית הספר. רגיל נתנו לנו את ההרגשה שאנחנו זרים

, אברהם גויס לצבא מיד בגלל שידע להשתמש בנשק. ים- הם גרו בבת, כשאחי וסופיה הגיעו לארץ. ושם הרגשנו טוב, בהרגשה
הם שלחו לנו המון תמונות ומכתבים וככה ידענו מה . נולדה להם בת בארץ וסופיה הייתה בהריון שני. הוא שמר על מחנה צבאי

.  שלומם
 

הילד שלו ושל סופיה . אברהם נרצח ועוד חייל על ידי המחבל.  מחבל רצה לחדור למחנה הצבאי שבו היה אברהם1945בשנת 
בעקבות הרצח אבי . בבית הכנסת שבלאריסה, סופיה ישבה שבעה בארץ והורי ישבו שבעה בקהילה היהודית. נולד לאחר שנרצח

בזמן הזה . אברהם, הילד שנולד נקרא עם שם אביו שנרצח. ואמי החליטו שכל המשפחה עולה לארץ להיות עם סופיה והנכדים
נכנסו גם למסלול חיים חדש משלהם והם ביקשו להישאר ביוון ולא לעלות , אחיי הגדולים השתקעו כבר ביוון, שעבר מהמלחמה

שם קיבלנו , ככה נסענו כולם מלאריסה לאתונה ברכבת". איבדתי בן אחד ואני לא מוכנה לאבד יותר: "מא שלי אמרהיא. ארצה
חיכו  כל המשפחות שרצו לעלות לארץ. אולי טיפה פחות ואז הייתה אונייה שהפליגה לישראל, הכשרה במשך חצי שנה בערך

! כל כך שמחנו, כבר שכחנו כל מה שקרה כי כל כך התלהבנו והתרגשנו מזה שנשוט באונייה, אנחנו הילדים. לאונייה
 

י על חייך  בארץ /נא ספר

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



 

הפקיד שחתם על התעודה שלי אמר , שם.  האמריקאיתא"אונררשממומן על ידי " סנט לוקס"הגענו לארגון . ואז הגענו לארץ
זה עדיין ...חשבתי שאלגרה זה רחוק! איזה שם יפה! אני זוכרת שכל כך שמחתי". שמחה"ושפה את " זה שם ארוך" אלגרה"ש

היות ולאבא שלי היה בן , אז כשהגענו. זה השם שלי היום! הרגשתי שאני חלק ממשהו, לארץ, ושמחה זה מחובר לפה... שם
אביב - מאחר ויש לנו אוטובוס ישיר לתל" גני תקווה"הוא החליט שנגור ב. הוא קיבל את הבחירה איפה ירצה לגור בארץ- קורבן

הייתה גם . מטבח וחדרי שינה, מקלחת, עם שירותים, חזק, שבמקום הזה היה צריף שוודי, מה גם. לראות את סופיה והנכדים
. מרפסת

 
יכולנו לשחק אחד עם , ל כולם רצו להיות ביחדובארץ הלכתי לבית ספר ופשוט התחברנו אחד לשני עם הילדים כי בסך הכ

ביום השנה ציינו גם את . אבא שלי נפטר שנה בדיוק אחרי מות אברהם". לחיות"ככה היה לנו את כל הדברים הנחוצים ל. השנייה
 1957בשנת  .היה לו חשוב מאוד לראות את סופיה ואת הנכדים שבארץ. אני יודעת שהוא היה מסופק במותו. מותו של אבי

" מי שתהיה אשתו תהיה מאושרת"הסתכלתי עליו ואמרתי ש. כשראיתי לראשונה את שלמה גולדשטיין במסיבת אירוסים של אחי
למרות שהוא חשב שהוא מבוגר מידי , הוא ביקש לבוא לבית אימי, בחתונה של אחי הוא ניגש ודיבר איתי לראשונה. ואני זכיתי

. הוא נתן לי את כל הכוחות בעולם. 1957התחתנו בסוף שנת . הוא לא ידע שאני כבר הסתכלתי עליו והתפעלתי ממנו. בשבילי
הוא נתן לי . הוא היה המלאך שלי. שכמעט והפיל אותי לרצפה מתוך שמחה, מא שלי אישרה את החתונה הוא כל כך שמחיכשא

התחתנו בגני תקווה ואחרי החתונה עברנו למושב . לוהכ, חיים של מבוגרים, התנהגות, אהבה, האדם, משמעות החיים- לואת הכ
. אני חושבת שמי שאני היום זה הרבה בזכות סבתא גולדשטיין.  שנים24חיינו יחד . מא של שלמהיוגרנו עם א" ימין- נווה"

.  נינים20-  נינים ושאזכה גם ל3-  נכדים ו11יש לי . רחל ורבקה, אהרון- בתקופה הזו נולדו לנו שלושה ילדים
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