
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  האס :שם משפחה

  

  רבקה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייךבמידה והשאלה                                   

           יהושפט: איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                             Yehoshafat בלועזית
 

  רבקה :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

 Rivka ועזיתבל
                                          

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

22/9/1943 
   וולוס: עיר לידה

                                                             

     Vollos  בלועזית

                                           

  יוון :ידהארץ ל

 
  יובל :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אסתר דוסטי :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    וולוס: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

 Vollos בלועזית
                                         

  וןיו :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
   

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

  

     ון מעל וולוסהרי הפיטי, וולוס - יוון: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  תבלועזי
  

                                                                    יוון -וולוס :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   05/1945: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  
  וולוס

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  הנרייטה סולד



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתותפקידים  פעילות, 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
  

אח אחד מת מוות עריכה בגיל שלושה חודשים והאח השני  - שני אחים ליהיו . ולוסובעיר  1943נולדתי בזמן המלחמה בשנת 

הגרמנים נכנסו ליוון ורצו לקחת את יהדות יוון ולהעביר אותה מזרחה לפולין  1944ב. ארץנפטר בטביעה עוד לפני עלייתנו ל

כשהיינו שם . כאשר הם החלו לחפש יהודים אנחנו חיפשנו מפלט והצלחנו להסתתר אצל שכנים כפריים שלנו מוולוס. להשמדה

נדידה מכפר לכפר ובכל הזמן הזה אני הייתי המשכנו ב. קיבלנו חינוך נוצרי ושמות נוצריים על מנת שנערים על השלטונות

  . בערך בת שנה, תינוקת קטנה

הוא , בן דודי סיפר לי כי אבי נתן יומן לצלם אשר היה במחנות. ונשלח למחנות 1944אבי נלקח בתחילת הכיבוש הגרמני בשנת 

ם משפחתה של אמי נשלחה ג. ברח ונתפס אך לא חזר למחנות אלא הגיע לצעדת המוות והיה באושוויץ ומשם למלטהונן

ברחנו והסתתרנו לאורף כל התקופה . נשארנו רק אני ואמי ואחי הקטן ביחד עם משפחה של אחותה של אמי. מאתונה למחנות

בת הדודה שלי טיפלה בי והילדות שלי הייתה תקופה . סבלנו מרעב ומתת תזונה ומחלות ובנוסף איימו על חיינו כל הזמן. הזו

  .עד סוף המלחמהכך זה המשיך , קשה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

היינו על . עלינו על אוניית הנרייטה סולד שהפליגה לנמל חיפה. כשנגמרה המלחמה חזרנו לוולוס וארגנו את העלייה לארץ

אחי הגדול היה סמוך לאתונה ושם טבע כשהיה על . הילדות של רחל כבר היו בארץ. חותה של אמיורחל א, אמי, הספינה אני

הייתה התנגדות של . הספינה שלנו יצאה מאתונה ונמל חיפה וליד הנמל תפסו אותנו הבריטים. אונייה שהמתינה לעלות לארץ

נשארנו בקפריסין כשלושה חודשים ובדצמבר . יןהם השתלטו על האונייה ונשלחנו לקפריס ףאנשי הספינה לבריטים אך לבסו

  .יצאנו שוב לנמל חיפה והפעם הגענו לארץ 1946

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
אמי נישאה מחדש למקס גולדשטיין שהיה ניצול שואה ממחנה . ת גלים בחיפהבית העלייה בב -בארץ נשלחנו לבית עולים

גדלתי . מאוחר יותר שלחו אותנו לגור בקריית חיים ושם נפגענו מאבנים שזרקו עלינו הערבים מאזור טמרה ושפרעם. אושוויץ

הייתי . יים ובבית ספר לאחיות בצבאלמדתי בבית ספר תיכון בקריית ח. דודו ודויד, בקריית חיים ונולדו לי שני אחים נוספים

ונולדו לי שני  1971בשנת  31התחתנתי בגיל . ם עד לגיל הפרישה"עבדתי כאחות בבית החולים רמב. אחות וקצינת רפואה

  .ועמית שלומד אדריכלות בבצלאל וכיום חי בתל אביב, ערן שעובד כיום באינטל, בנים

  

  

  הסיפור נכתב על ידי רבקה האס

  2011ינואר , חיפה


