
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  קובו :שם משפחה

  
   פרידה:שם פרטי

  ופתההשואה ובתקפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

          מדינה:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Medina בלועזית
                                                                                   

 :עוריםשם נ

:       מין                      פרידה :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Frida בלועזית
נ/    ז                                       

 :לידה תאריך
21.4.1921  

    סלוניקי ): מחוז, ישוב( מקום לידה Salonique בלועזית   יוון:ארץ לידה
                                                                                                   
   שמואל:של האב שם פרטי   רוזה ארוך:שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                             סלוניקי:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע      Salonique     בלועזית   יוון:ארץ המגורים

                     
 

 : לפני המלחמה קדמיתואר א/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

     סלוניקי ביוון): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       גטו ברון הירש בסלוניקי?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
    .נוישטט גלבה, רוונסברוק, ינקה'ז'בז,  בירקנאו-אושוויץ  ?  אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

                                                                 )בורגמקלנ(נוישטט גלבה :   מקום  השחרור
 

 2.5.1945:  תאריך השחרור

 טיטו - נימבורג?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים    יוון?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   קאמפ

  
 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  חביבה רייק

  יה ואתונה'פוג, בריסל :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1946 :עליה שנת
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

הוא . נשיא לשכת המסחר, אבא היה סוחר מהחשובים בעיר. בבית דיברנו לדינו. גדלתי במשפחה יהודית מסורתית ממגורשי ספרד
. 'שכלל גם את כיתה א, ביקרתי בגן ילדים איטלקי. מצבנו הכלכלי היה מצוין. ייצג את סוחרי הביצים ששיווקו ביצים ברחבי אירופה

אחי . בתיכון ליסה פרנסהאחר כל המשכתי . בו השפה העיקרית הייתה צרפתית, לאחר מכן למדתי שמונה שנים בבית ספר אליאנס
הייתי בתנועות הנוער . דרך ארץ ותרבות, קיבלנו חינוך אירופאי עם הרבה נימוסים. ואחיותיו גם הם למדו בבתי ספר צרפתיים

  . אהבתי לשחק בפינג פונג, שיחקנו במשחקי ספורט. איתם טיילתי בימי ראשון כשלא למדתי. א.ק.מ.הצופים ובי
ובינתיים למדתי אנגלית , גם המשפחה התכוונה לעלות. 1934עלתה לארץ בשנת , בן משפחת פלורנטיןשהתחתנה ל, אחותי הגדולה

  .מוגברת
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

פה מפחידה ישנו במקלטים ועברנו תקו. והחלו להפגיז את יוון ואת סלוניקי יומם ולילה,  האיטלקים הכריזו מלחמה1940בשנת 
ביקרנו , עזרנו לפצועים היוונים והאיטלקים. הם לחמו בחיל הרגלים בזמן החורף שהיה קפוא, יהודים רבים נהרגו במלחמה זו. וקשה
  .הבאנו להם מתנות וכיבוד ובידרנו אותם, אותם

כדי שלא נדע מה קורה , דיוהחרימו לנו את מכשירי הר. הרגשנו במחסור. מצבנו החמיר.  נכנסו הגרמנים לסלוניקי6.4.1941-ב
מכרנו תכשיטים כדי לקנות . מצרכים נקנו בעיקר בשוק השחור.  איש מרעב400-בכל יום היו מתים כ. מזון לא היה בכלל. בעולם

.  החלו טרנספורטים לפולין1943בחודש מרץ . גם את הסחורה שהייתה במחסני הביצים של אבי החרימו. חיטה ולאפות לחם בבית
בינתיים החריבו את בית הקברות היהודי וחילקו את . שבפולין' ואמרו שנקנה תעודות לבתים חדשים עבורנו בקטוביץ, ורימו אותנ

כדי שיכינו רשימות משלוחים , מסר את שמות כל היהודים, הרב הראשי, הרב קורץ. י רחובות ואזורים בעיר"התושבים לגטאות עפ
המשפחה שלנו .  בעיקר אתונה והסביבה- שבו הגרמנים לא שלטו עדיין, ים ברחו לצד המשוחררחלק מהיהוד. למחנות ההשמדה
י האיטלקים ונכנס "הוא נתפס ע. ברח וניצל, הוא שיחד את אחד הגרמנים. אחי הצעיר נשלח לעבודות כפיה ביוון. נשלחה לאושוויץ

אחותי הייתה איתי . ההורים נספו מיד, רידו ביננו לבין ההוריםהפ. 1943אני ואחותי מרי נשלחנו לאושוויץ באפריל , הוריי. למעצר
 לאחר מכן הפרידו בינינו .היות ולמדתי גרמנית בזמן המלחמה ביוון הפכתי למתרגמת של הבלוק. ועם עוד הרבה יווניות בקרנטנה

עבדתי . שם עבדתי שנה וחצי. ניתאני תרגמתי הוראות מגרמ. שם עסקנו במיון חפצים.  בנות50ולקחו אותי לקומנדו קנדה עם עוד 
. ינקה'ז'ואז עברתי למחנה בז, 2לקחו אותנו לבלוק , לאחר מכן. 26 ביתן A לאגר -באושוויץ וישנתי בבירקנאו ליד הקרמטוריום

  .חלתה בטיפוס והושמדה, Aאחותי נשארה בלאגר 
אני לא יודעת , יפרו שהוא ניספה מהתנאים הקשיםחברים שלו ס. שם היו מכרות פחם,  הגיע למחנה יבוזנו בפולין מנטשאחי הבכור

  .בדיוק פרטים
עברנו את כל אוברשלזיה בתנאים קשים . הגענו ברגל עד גליויצה.  מעלות32הקור היה מינוס .  נקלחנו לצעדת המוות18.1.1945-ב

חלק גדול ניספה . אכלנו רק שלגו, לא היה אוכל, עמדנו במשך כל הנסיעה. אחרי ארבעה ימים עלינו על רכבות משא פתוחות. ברגל
והיה קשה , האוהל לא היה מואר. לא יכולנו להבחין בין יום ללילה. גרנו באוהל גדול עם הרבה בנות יחד. הגענו לרוונסברוק. בדרך

יתי במחנה זה הי. ולשפוך את האפר לנהר, להבעיר אותן, העבודה שהוטלה עלינו הייתה לאסוף עצמות מתים. לנשום בגלל הצפיפות
שם עבדנו בשדה התעופה .  בנות יווניות26 הגעתי למחנה נוישטט גלבה עם עוד .החלו לפזר את הבנות, לאחר מכן. שישה שבועות

  .כמו כן הסווינו את המטוסים עם עליה ועזיבה. ותידלקנו את מטוסי ההפצצה
כך גם הפציצו את שדה התעופה שבו . ות הבריתי בנ"הבנו שביום ההולדת של היטלר ברלין הופגזה ע, בזמן שעבדנו, 23.4.1945-ב

הייתה בהלה . ואנחנו היינו צריכות לכבות את השריפות. היו שם המון שריפות כתוצאה מההפצצות, בנס ניצלנו מההפצצות. עבדנו
  .וכולן פחדו שיש נספות בין הבנות

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, ר וחזרה הביתההשחרו: ציוני דרך(
, המשכנו ללכת ברגל עד שהגענו לטיטו קאמפ. האמריקאים שחררו אותנו מהמחנה.  הסתיימה המלחמה מבחינתנו2.5.1945-ב

היינו במחנה . ניםשלחמו עם טיטו נגד הגרמ, שם פגשנו בחורים יהודים יוגוסלבים. במקום שבו התקבצו ניצולים מארצות הבלקן
  . היא הלכה לקנות לנו לבנים ונהרגה בתאונת דרכים. שם קברנו חברה. לאט לאט התאוששנו, טיטו כארבעה חודשים



 

  .עברתי איתה את כל המלחמה וגם את השחרור. שמה היה אלגרה קמחי
מבריסל העבירו אותנו . יסל ימים במחנה חיילים ליד בר15שהינו במשך . משם העבירו אותנו ברכבות לבלגיה דרך הולנד

קיבלנו מגורים זמניים באחד . הניצולים, לא התייחסו אלינו. קבלת הפנים באתונה הייתה מאכזבת. לאתונה, באווירונים חזרה ליוון
ושם , השותף של אבא שלי קיבל אותי לביתו. למחרת בבוקר הלכתי לחפש מכרים. קיבלנו לחם יבש וקופסת סרדינים, מבתי הספר

אני . המסע ארך שלושה ימים. כדי להוביל את יוצאי סלוניקי לעירם, אחר כך הקהילה היהודית שלחה משאיות. י שבועייםשהית
בשל הזכרונות של בני המשפחה , הם לא חזרו לגור בבית בו גרנו. שגם היו שותפים של אבי בבית המסחר, חזרתי לביתם של שכניי

  . הביתהקיבלו אותי כמו בת אובדת שחזרה. הנספים
. המחנה היה בפרברי אתונה. הוא הכניס אותי למחנה הכשרה לעליה לארץ. בינתיים גיסי מישראל הגיע לסלוניקי כדי לפגוש אותי

  .בכייף סוניו, משם כל הצעירים שהיו בהכשרה הועברו למחנה בסמוך לים
  .שנשלחו להכין אותנו לעליה בלתי לגלית לישראל, מטעם ישראל היו חברי הגנה

  . ימים בים11הפלגנו . אני עליתי לאוניה חביבה רייק באחד הלילות. יכינו בתנאים דלים לאוניה שתיקח אותנו לארץח
. האנגלים גררו אותנו למחנה עתלית. הצעירים פירקו את משטי הסירה והעיפו אותם לים. האנגלים גילו אותנו מול חופי ישראל

  .האוניה אחריה כבר נשלחה לקפריסין. לארץהאוניה שלנו הייתה האחרונה שהצליחה להגיע 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  .ועברתי לגור בבית אחותי ויקטוריה פלורנטין בדרום תל אביב, אחרי חודש שהות בעתלית שוחררתי
  . עברית באולפן ערב בבית ספר יסודי בלפור שהיה ברחוב בלפורהלכתי ללמוד

הוא הגיע לארץ עם משפחתו . שהיה ותיק בארץ,  נישאתי לבעלי ישראל קובו1948בשנת . עבדתי ברקמות ועיטורים לבגדי ילדים
  .היה חבר מכבי צפון והשתתף בשתי מכביות. התחנך בארץ והיה מוותיקי ההגנה, 1924מבולגריה בשנת 

  .לנוב בתל אביב'וגרנו זמנית בבית גיסתי בלינה אסא ברחוב צ, נישאנו במהלך מלחמת העצמאות
  . רחל וורדה- נולדו לנו שתי בנות. קנינו דירה בצפון תל אביב. עם סיום המלחמה שיקמתי את חיי. בעלי היה מגויס לצבא

  .יניים רחל היא אדריכלית פנים וורדה מורה בחטיבת ב-גידלנו דור חדש לתפארת
  .לורדה שלנו בנות גדולות

  .כשהזכרונות המרים של השואה מלווים אותי בכל רגע, מאז אני חיה בהרגשה של בדידות. 1997 בשנת 84ישראל נפטר בגיל 
רוב חבריי וחברותיי כבר , אני נהנית בעיקר מהמשפחה והנכדות. אני מרגישה שגזלו ממני את היכולת להנות מהחיים בצורה רגועה

  .ונפטר
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