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    תסלוניקי :עיר לידה

  

       בלועזית
ZHESSALONIKII 

 MAKEDONIA  

                                           

  יוון  :ארץ לידה

 

  שמשון מאחל  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתר  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    מקדוניה  תסלוניקי: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
ZHESSALONIKII 

 MAKEDONIA  
 

  יוון  :ארץ המגורים
 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  " צופים"בתנועת 

  תסלוניקי מקדוניה  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
 .1. .1943גטו סינגרו    :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 .גטו מעבר ברון בירשו-   1943 2.4
   בלועזית

  SYNGROU                                                                                                                             

:  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

 ותוצעדת המ1.4517.  1.5.43 -    42 15.4 ומתי

                                                                                                       ברגן בלזן4.1945.

   

  בלועזית
BUNA MONOWITZ  ,AUSCHWITZ .  

                                                                   י הבריטים "שוחררתי ע, מחנה ברגן בלזן :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   15.4.45: תאריך השחרור

 



 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

GELLE  

 אושפזתי בבית החולים העירוני. גרמניה    

 1945ביולי  : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

   עברתי לשבדיההו

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

 1949סוף 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  ל לחיפה ממרס" קדמה"אוניית 
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

ספר צרפתי קטולי  שהיה מפורסם בעיר אך עלה הרבה  -י אבי לביתרשם אות  , לאחר שנתיים בבית הספר היהודי של הקהילה

מחוץ לשפות האנגלית  וזאת  רכשתי את השפה הצרפתית באופן יסודי. סיימתי את בית הספר התיכון בציונים גבוהים מאד. כסף

  .והיונית

  

במשרדים שונים של היחידה תי לאחר ששה חדשי אימונים שר. נתייםלצבא היווני לתקופה של ש גויסתי 1.4.38בתאריך 

 גויסתיה חודשים לאחר מכן שאך ש  ,1.4.40שוחררתי מהצבא ב . ידי הגרמנים ל במהלך השירות  הותקפה פולין ע. הצבאית

  . תה בין יון לאיטליה בשטח אלבניהייהשתתפתי במלחמה שהמחדש ו

  

בור שלושה ימים עכ. היוגוסלביהגובל עם  ,ל הצפוניבאלבניה התקיפה גרמניה הנאצית את יון בכל הכוח מהגבו מגויסעוד בהיותי 

 , ואני בתוכם, הפיקוד הצפוני של צבא יון נכנע לגרמנים והיחידות שהיו באלבניה. נכנסו הגרמנים לעיר הולדתי תסלוניקי 

  .התפרקו ללא סדר

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

המשפחה שלנו נדרשה לעזוב . התחיל כיבוש של שנתיים עם כל הצרות והמגבלות לאוכלוסיה היהודית.  1.5.41חזרתי הביתה ב 

בתנאים תת  8גורשנו לפולין במשלוח  מספר    7.4.43-את מרכז העיר וטולטלה במשך מספר חודשים למגורים זמניים עד שב

  .אנושיים

  

נשלח ביחד עם עוד  מאתיים צעירים  עשרה-שששהיה אז בן  ,צדיק ,אחי הצעיר. יוםהכל המשפחה עזבה את תסלוניקי באותו 

  .לצערי העמוק אחי הצעיר נעלם בלי להשאיר עקבות עד היום הזה. הרכבת מסלוניקי לאתונה מסילת  ליון כדי לעבוד בתיקון

 קחתי לעבודה ביחד עםואילו אני נל ,י הושמדו בתאי הגזיםיההורים ושלוש אחיות.  13.4.43שאר המשפחה הגיעה לאושוויץ ב 

הצלחתי להישאר בחיים  , מכותב מלווה עבודת פרך וקור , למרות שסבלתי במשך שנתיים  מכאב. כל הצעירים המסוגלים לעבוד

  .שאר בחייםישהייתי בטוח שי וה להיפגש עם אחי הצעירובשל התק

  

דד אתי בגלל שידעתי  את יה התירופא המחלק. חליתי במחלה קשה ואושפזתי בבית החולים של המחנה 1941 פברואר ב

 בתוהצלחתי למצוא את כתו. הוא למעשה  הציל את חיי. ל כדי לעזור לי להתגבר על מחלתיוהוא עשה הכ. השפה הצרפתית

  .ולהודות לו אחרי המלחמה בצרפת לפגוש אותו

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

שם הייתי . במחנה עקורים בגרמניה הייתי . שוחררתי על ידי הצבא הבריטי 15.4.45ב. הועברתי לברגן בלזן  1945באפריל 

אשתי אלוורה בהיותי שם  פגשתי את . בשבדיה חייתי ארבע וחצי שנים. הועברתי לשבדיה 1945ביולי . בבית החולים העירוני



 

  ".קדמה"באוניה .1949ואז  הגענו ארצה יחד בסוף נובמבר בשבדיה ארבע שניםמחיינו יחד למעלה . ל"ז

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  אבל היינו יחד סבלנו. ורנוים היו שנים קשות עבששנות החמי

  .2001היא נפטרה בינואר  ,בגלל  מחלות שונות שאשתי הביאה מגרמניה 

  

 

  2013דצמבר  ,אביב –תל  :ראיון

  


