
 

  "ְלדֹורֹות"                                                       
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                   

   

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                       

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

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

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

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  גולן :שם משפחה

  

   שרה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

         כהן:  שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Kohen בלועזית
 

   שרה :שם פרטי איתו נולדתי
  

  Sara בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
30/10/1928 

   סלוניקי: עיר לידה
                                                              

  יוון :ארץ לידה                       Saloniki בלועזית
  

   אהרון :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  פיפאנו) טובה(בואנה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  אתונה: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  יוון :ארץ המגורים Athens בלועזית

 
  יסודי :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

    

  :חבר בארגון או בתנועה

בני , השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

  יוון - אתונה:   מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(
  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

                                                                                                                              

ציין , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  את שמו  

   

 בלועזית
  

  :תאריך השחרור                                                                    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :שנת עליה

  

1944 

ציין את , במידה ועלית באנייה

  שמה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                 

אבי היה סוחר חרובים ומצבנו הכלכלי היה . נולדתי בסלוניקי אך כתינוקת עברתי עם משפחתי לאתונה שם גרנו

 - אני הייתי הילדה הבכורה והיו לי עוד שלושה אחים. למדתי באתונה בבית ספר כללי שאיני זוכרת את שמו, טוב

 .שלמה חיים ודבורה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

  ):י נעזרת או אולי למי עזרתבמ, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

אבי שהיה בקשר אם קצין . הגיעו הגרמנים ליוון 1943בתחילה יוון נכבשה על ידי הצבא האיטלקי אל בשנת 

הוא . איטלקי הוזהר כי הגרמנים שולחים את היהודים למחנות השמדה ובשל כך אבי החליט להסתיר אותנו

אני הייתי אצל משפחת קציאניס באתונה מבלי שאדע היכן , םהסתיר כל אחד מבני המשפחה בבית אחר של יווני

חודשים עד שבסוף המחתרת ביחד עם כמרים יוונים ניסינו לצאת  8- הייתי שם כ. רק אבי ידע. שאר בני המשפחה

היינו כל המשפחה יחד בבירה באתונה בה הסתתרנו אצל משפחת , בתחילה הסירה לא הגיעה. בסירה מיוון

נענו בהסתר במשך חודש עד שהגענו לחוף ומשם , ודשיים יצאנו מאתונה לחוף המזרחי של יווןאחרי כח. תקרוניס

גם שם היינו , מיר כשבועיים ומשם נסענו ברכבת לחלב בסוריהזהיינו באי. בתורכיה מירזאיבסירה עברנו לעיר 

  . עברנו לעזה -כשבועיים ובשם האיסור שלה אנגלים לעלות לישראל

  בארץ  י על חייך/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

מעזה עברנו למחנה פליטים בתל אביב והתחלנו ללמוד בפנימיית חוות הלימוד בירושלים שם למדתי בערך 

 .48העצמאות בשנת לאחר סיום הלימודים עבדתי מעט עד מלחמת . שנתיים

לאורך השנים עבדתי . שירתי בצבא כמעט שנתיים ובסוף השירות נישאתי לבעלי, ל"התגייסתי לצה 48בשנת 

לבתי . ליאור - ובן, נור - לבן שלי קוראים רוני ולו יש בת. מעט בגן ילדים אך לאחר שנולדו שני ילדיי הפסקתי לעבוד

 .שנספתה בשואה, דודתי, אלוירהשלי קוראים אביבית על שם 

  

 

  יאירהסיפור נכתב על ידי 

  2011 נוארי, קריית טבעון

  


