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1954  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  : חרורלאחר הש ציין מקום אליו חזרת

  וולוס

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1957 

  :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  תיאודור הרצל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)םחגים ומאכלי, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

ויקי . אחרונה) ויקי(יהודה אחרי וויקטוריה , אני, מנחם אחריו, נתן הבכור. היינו חמישה אחים. נולדתי בוולוס שביוון
העברית  למדתי בבית הספר היווני ואת .תספניוליההורים ביניהם דיברו גם  ,בבית דיברנו יוונית .כבר נולדה במקלט

  .שמעון פסח - בשיעורים פרטיים אצל הרב
, ברכות, קידוש -יינו מאוד דתיים אבל כן מסורתייםלא ה. וב חברותי מבית הספר היו גויות אבל היו גם כמה יהודיותר

  .מארגנת מסיבות לילדים וטיוליםוהיינו חלק מהקהילה שהייתה נפגשת בבית כנסת . בית כנסת
היה קונה דברים בזול , אלטזאכן קוראים לזה כאן, לאבא הייתה חנות. אהב לעזור הרבה, אבא שלי היה איש נפלא

 .פועלים במפעל שהיו גם מכינים ומתקנים נעליים לצבא ולכפרים 30- כהיו . ובע אותם ואז מוכר מחדשמתקן אותם צ
אני זוכרת היטב שהייתה  לה חבית . מתקנת קרע ,תופרת כפתור ,הייתה מתקנת דברים -אמא הייתה עוזרת לאבא

מדליקה את האש וצובעת מחדש את  ,היא הייתה עולה על סולם אצלנו בחצר, פח גדול שעמד בחצר שלנו, גדולה
שפירקנו את החבית של אמא בדיוק מתחת למקום ככעבור כמה שנים  .הבגדים בשביל למכור אותם בחנות של אבא

  .עד שאמרו לנו מה הפרי הזה, ולא ידענו מה זה פומלהשל האש צמח עץ 
ה שני סלים אותם הייתה ממלאת בבקבוקונים ריקים של שמן וכל מיני דברים היו ל, גם אמא של אבא הייתה עוזרת

סבא וסבתא מצד אמא גרו איתנו . פת אותם בסלון ואז מחזירה לחנות בשביל למכור מחדשטשאבא היה קונה ושו
  .ועזרו בעבודות הבית

בתקופות החגים היינו  .בסביבה נוספים בערים אחרותקרובים וגם אח של אמא ובני דודים של אבא  גרובעיירה שלנו 
הייתה לנו חצר גדולה והיינו בונים סוכה וכל השכנים הגויים היו מחכים , משפחות וחוגגים ביחד כמהמתאספים 

היו מספר מאכלים שהיינו . גם בפסח היו באים לאכול מהמצות" ?צריפים שבו אתם בוניםמתי יבוא החג "ושואלים 
קציצות של מצה וביצים מטוגנות שהיינו אוכלים בתקופת  שהיו Bomelos)(ס בומלו לדוגמא ,אוכלים בחגים

 -לדיייאימם ב, מסטיק בפה ונהיהם גרעינים מהעצים שהיינו לועסים ו – היקמסטוגם . הסליחות ביחד עם סירופ סוכר
שזה חצילים  הקוזיניקוזה היה עשוי מחצילים וירקות וגם " אוכל ומתעלף מלך: "שזה אוכל מתקופת הטורקים ופירושו

  .עם חומוס
  

  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 בהתנגדות בריחהב
  

 .והיו הרבה מאוד אווירונים והפצצות על יוון, המלחמה הייתה מול האיטלקים ,1940בשנת  ,בתחילת המלחמה
אבא היה הולך . עם חלק מהמשפחה המורחבת, )Katto Lehonia(קאטו לחוניה עברנו לגור בכפר ליד וולוס שנקרא 

 ויורדים יינו עוזרים לאמא בביתה, ספרהלבית  התלמידים שבינינו לא הלכו. לעבודה בחנות בוולוס כל יום וחוזר לכפר
  . להביא מים מהבאר שהייתה במורד הגבעה

ימת בכפר המצב נרגע וחזרנו לבית שבוולוס עדין היו איטלקים בעיר אבל הם היו נחמדים ולא לאחר תקופה מסו
אפריל ב. ואף לימד אותו איטלקית ,נתן ,אחד החיילים האיטלקים אפילו נהיה חבר טוב של אחי הגדול. מאיימים

, אנחנו ידענו שהגרמנים תופסים יהודים .והשתלטו על האזורים שהיו בשליטת האיטלקים פלשו הגרמנים ליוון 1941
הם כבר תפסו את הדודים שלנו באתונה והדוד לא חזר אף . אני הייתי קטנה מדי בכדי להבין לאן הם שולחים אותם

  .פעם והילדים שלהם באו להיות איתנו
הביא לנו משאית , באותו הערב אבא דאג לכל המשפחה, ב שבו שמענו שהגרמנים בדרך לוולוסברחנו מהבית בער

הייתה לנו . ליהודים האחרים וגם לנוצרים את מה שהשארנו מאחור אבא חילק. והעמסנו את כל מה שיכולנו מהבית
  .הזו עדין נמצאת אצלנוהקערה , בזמן הבריחה לק איתה אוכל לאחריםחיבאוכל ובפירות ו מילא שאבא קערה גדולה

שכבנו מתחת לאיזושהי סככה כדי לנוח וראינו , כבר היה סגור כשהכלהגענו לכפר כלשהו  ,לילה שברחנומאוחר ב
היה לנו מזל שהם לא סטו מהדרך ובאו , העיר שלנו, את הגרמנים בטנקים ובאופנועים על הכביש נוסעים לכיוון וולוס

  .לבדוק אותנו
הם עזרו לנו והיו ו, והיו הסנדקים שלו את אבאמשפחה נוצרית שגידלו פנינו ל. יו הוא קרדיצההמקום הבא שנסענו אל

  . הגרמנים כבר היו שם אבל לא פחדנו ממלשינים. מאוד טובים אלינו שם



 

סופיה  שמי במלחמה היה, ראש העיר בקרדיצה החליף את השמות של כל היהודים ונתן לנו תעודות זהות מזויפות
חששנו משום שבקרדיצה היה אדם שהכיר את אבא מוולוס כאדם יהודי וקרא לו ). Sofia rhistodulou(רסטדולו 

  .אבא היה צריך להתחמק מהאיש הזה ולא לדבר איתו כדי שלא יעלו עליו, בשמו אהרון
כעבור זמן מה בקרדיצה התחילו לתפוס יהודים עם שמות מזויפים ועברנו לבית אחר של קרובי משפחה שבחרו 

ית גדוד של חיילים אחרי תקופה בב. לה שתי כניסות שהיוהבית היה בית גדול עם שתי קומות וחצר גדולה . עזובל
 ,לאפות לחם, לשרת אותם ,הגיעו לבית והכריחו את אמא לעבוד בשבילםהחיילים ו במורד הרחוב גרמניים התבסס

  .ועוד עבודות רבות לכבס עבורם
שהם היו למרות . בגלל שהיו שתי כניסות ,חצר הבית שלנו חוצה אתuרב השומר שלהם היה עושה פטרול בכל ע

הכריחו את אבא לעשות ובחג המולד נכנסו הגרמנים לתוך הבית איך אני לא שוכחת . יחסית נחמדים פחדנו מאוד
שר למזלו כא, בכיס ערק -ציפרותמיד היה לו בקבוק , אבא אהב לשתות. ואת אמא להכין להם עוגות" על האש"להם 

הוא היה כורע ברך  .והגרמנים לא הבינו מה הוא אומר הוא דיבר בעד הפרטיזנים בהיותו שיכור הוא דיבר ביוונית
  ".שמע ישראל"מתחת לישו שהיה בבית ומתפלל 

אשתו הייתה בהריון והייתה מודאגת מאוד אבל אמא שלי עזרה לה והרגיעה  .שכן יהודי הגיע לביתנו פעם אחת
עה ללדת היא הגיעה לביתנו ואמא ניסתה לעזור לה אבל זו הייתה לידה מסובכת והיה צורך כשהגיעה הש. אותה

להביא את ושלחו את אחי הגדול נתן ללכת  ,ואסור היה לצאתשהשעה הייתה אחרי שעת העוצר  למרותבמיילדת 
י יעשה לו משהו שהגרמנ חששנו, למזלנו השומר שהיה מפטרל בחצר שלנו הלך איתו להביא את המיילדת .המיילדת

   .אבל בסוף הם חזרו עם המיילדת
באחד הימים נעשתה ביקורת וכמה חיילים נכנסו אל הבית ואדם , הגרמנים היו עוברים בבתים ולוקחים רכוש לעצמם

עד (כלשהו שנכנס איתם אמר לאמא שלי מתי לומר כן ומתי לומר לא ובזכותו הצליחה המשפחה לשמור על רכוש רב 
  ).ם מי היה אותו אישהיום לא יודעי

הלכנו , עזבנו את קרדיצה בלילה .חודשים אבל המצב נהיה יותר גרוע והיינו צריכים לעלות להר 7בקרדיצה נשארנו 
המקום , הגענו למקום שנקרא מסטרו יאני .ברגל בשיירה עם שני חמורים שעליהם כל הציוד ועל אחד החמורים אמא

זהו מקום מאוד קטן  .לחפש שם וגם לא ניתן למצוא אותו נים לא באולא מסומן במפה באופן מפורש ולכן הגרמ
  . שם וכבר הי ,י 'שושנה פראגאשתו דוד רפאל ו ,שאחד הדודים

בכפר הזה כמעט ולא היה מה . ם מצאו בית יותר טובואז ההורי, בהתחלה מצאנו חדר קטן וישנו ביחד עם הכבשים
בשביל לקבל בצל ירוק היה צריך לתת קילו , לדוגמא, ו בגינה שלהםממה שגידל חיוהיה קר מאוד והתושבים , לאכול

הוא נסע עם סבא וניסה למכור , בסוף אבא לא היה מסוגל יותר לראות אותנו רעבים. ולא היה לנו, חיטה בתמורה
אז הוא שלח את סבא ואבל הוא לא הצליח , הטבעת ואפילו השעון שלו, השטיחים, את הרכוש הטוב שנשאר לנו

  .אמא דאגה לו מאוד, והמשיך בדרכו לבדה חזר
חזר אל וולוס כדי לאסוף חזרה קצת כסף וציוד אז , אצל המשפחה הנוצרית אבא ירד חזרה לקרדיצה ונשאר

במהלך המסע הזה הוא היה בחוץ אחרי שעת העוצר וירו עליו . מהחנויות הישנות שהיו עדין בידי הפועלים הנוצרים
  . שהיו עליו הם שהצילו אותו תהיליםרי הספאך הוא לא נפגע והאמין ש

וככה הוא עבר  , כוס יין וכיכר לחם ,ביצים 2לגרמנים  תתלכדי לעבור את המחסום הוא היה צריך , בדרכו חזרה אלינו
. אלא שאז תפסו אותו הפרטיזנים שהיו בכפרים ולקחו ממנו את כל הסחורה שהייתה ברשותו, והמשיך בדרך

ישלחו חיטה אל הכפר כדי שיהיה במה לסחור ומה לאכול והם אכן עשו זאת והיה לנו מה הפרטיזנים הבטיחו שהם 
  .שמענו שאנחנו יכולים לחזור לעיר שלנוחמה נסתיימה המלשכ .לאכול בתקופה האחרונה של המלחמה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

כשחזרנו גילינו  .אנשים טוביםכנינו אכן שוהתברר ש היה אותו דברשהכל מצאנו , עם סיום המלחמה חזרנו לוולוס
קצינים נאצים ששהו , בגלל שהבית היה גדול אלא ,זוג הורים וילד ,שבמהלך המלחמה גרו בביתנו משפחה גויה
  .חזרתנו קיבלנו את הבית שוב אך עם. בוולוס דרשו לקבל חלק מהבית בשביל עצמם

הייתה רעידת אדמה גדולה בוולוס שבה בתים  1952בשנת . אחרי המלחמה גרתי בבית המשפחה ועסקתי בתפירה
כשהם הגיעו אלינו הם תהו למה אישה . וינט לבקר ולעזור'כתוצאה מכך הגיעה לוולוס משלחת של הג. רבים נפגעו

הסיבה הייתה משום שכבר עסקתי בתפירה והיה לי , מו אחותי ויקיצעירה כמוני לא נמצאת באורט שבאתונה כ
  . מקצוע



 

פריז שם למדתי להייתי צריכה לעבור מבחן ואז נשלחתי , הם החליטו לשלוח אותי ללמוד להיות מורה לתפירה
  .שנים 4באורט במשך 

ידעתי לקרוא  .גם אני עם סיום לימודי הצטרפתיו, בזמן שאני למדתי בפריז ההורים שלי ושאר השפחה עלו לארץ
, הגעתי על האונייה תיאודור הרצל מצרפת לחיפה 1957באוקטובר  .רציתי לעלות לארץגם מיוון ועוד ולכתוב עברית 

למדתי להכיר את הסביבה ואת  ועם הזמן, ה ונסענו לבאר שבע שם הם השתקעושם חיכו לי ההורים והמשפח
  .השפה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ייתך ארצהתחושותיך בעת על(
  ):לדורות הבאים

  
 .ועברתי להתגורר בירושלים, שפגשתי כאן בארץ ,אברהם זריהן, בעליחודשים בארץ התחתנתי עם  שישהכעבור 

לאחר הנשף דוד שלי . ליםחודשיים לאחר שעליתי לארץ הצטרפתי אל אחי יהודה לנשף פורים של המשטרה בירוש
וכך הוא קיבל אישור מההורים שלי ואני נשארתי , שגר בירושלים רצה שאני אשאר שם כדי שהוא יכיר לי בחור טוב

  .בירושלים באותם ימים
, בתים 3לי כי יש לו  סיפרו, יפגש עם השידוך יום למחרתהסכמתי לה ,רות שהייתה לי כבר עבודה בבאר שבעלמ

וכבר מהרגע הראשון הוא סיפר לי את האמת ואמר לי שהוא עובד בחברת  נפגשנו .שפות ושהוא יודע הרבה
אני מיד הסכמתי למרות שלא  .ושאין לו אמצעים ונצטרך לגור בבית אימו, )חברת אוטובוסים לפני אגד(המקשר 

, אני ובעלי, בו גרנוזה היה חדר אחד ש, עברנו לגור בבית אימו .משום שהוא סיפר לי את האמת וזאת, הכרתי אותו
  .חמתי וגיסי ועוד שני בני דודים

דר אחד ולאחר מכן תחילה זה היה ח, כעבור שנה ושלושה חודשים כאשר הייתי בהריון עברנו לגור בדירה משלנו
איש מצוות שהיה דואג לכולם , בעלי היה אדם נפלא .הרחבנו את הבית ובחצר היו לנו חיות רבות ברווזים ותרנגולות

  .והיה בקשר מיוחד עם שני הנכדים הגדולים שירן ונתנאל, בר מצווה לכל ילד במשפחה שלי ושלועושה 
כאשר בעלי הלך לקבור , חודשים 11הייתה לנו ילדה קטנה שנפטרה בגיל , דוגמא אחת למצוות שהיה עושה היא

הוא . של ילד קטן בכל מקום שחפר גילה קברמפני שאותה בגבעת שאול הוא התקשה למצוא מקום לקבור אותה 
  .החליט לבנות מצבה על כל קבר שמצא כדי שלא יחללו אותם שוב

טיפלתי בסבא שלי מיוון שהיה איתנו כל , בהתחלה עסקתי קצת בתפירה ואחר כך עסקתי בטיפול במשפחהאני 
, אותיהייתי מאושרת עם בעלי ויש לי משפחה ובית שאוהבים . ואחר כך גם בסבתא, תקופת המלחמה ועלה לארץ

  .נינים 4-נכדים ו 13, ילדים 3כיום יש לי 
  

  "זה מה שאני רוצה ,זו התפילה שלי, שיישארו תמיד כמו שאני חיה מאושרים ומאוחדים"
  

  

 דונה גל: ראיון

  2013נובמבר , ירושלים


