
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  צבי :שם משפחה

  

  רבקה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

        ספורטה :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

  Saporta בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Rebecca בלועזית                                                      רבקה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

  1.8.1924 :לידה תאריך

  סלוניקי  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Saloniki בלועזית
                                                           

  יוון :ארץ לידה
 

  אסתר רדיטי :שם פרטי ושם נעורים של האם  יוסף :של האב שם פרטי

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ם פרטי של האישהש

  
  :  של האישה שם נעורים

 
                                                       סלוניקי:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

  יוון :ארץ המגורים                                   Saloniki      בלועזית 

  
 

   :המלחמהמקצוע לפני  שמונה כיתות: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  גרמניהו יוון): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      

  בלזן -ברגן ?      אילו ומתי? תהאם היית במחנו

                                                                                                                                                                      

         בלזן -ברגן :  מקום  השחרור
 

 1943  :תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? שהית במחנה עקורים האם
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1943 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
פעילות ותפקידים , דויזהות בדויה ושם בבמסתור 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

  .אחיותיישתי אמי הייתה עקרת בית וטיפלה בי וב. חנותב החזיקאבי  . הייתי הבת הבכורה, נולדתי בסלוניקי שביוון

עברנו מכות . מאוד קשה לי נפשית להיזכר בזה. ו במקום סגורושמו אותנ עשו פוגרום, 1942הנאצים הגיעו לסלוניקי בשנת 
   .ועינויים

נשים  10-15היינו . אחרי כמה זמן הפרידו בין הגברים לנשים. כאשר בכל קרון שישים איש, בלזן ברכבת –נלקחנו לברגן 

 –מי שלא ישבה בשורה ו ,רהל יום ישבנו בשורות למסדר וספיכ. עבדנו במחנה בכל מזג אויר. ישנו על מיטות קומות, בחדר
קצין נאצי ריסס . פעם בשבוע התקלחנו כולנו יחד. הנאצים הסתובבו סביבנו כל הזמן. וקים קטנים'הרגשנו כמו ג. קיבלה מכות

  .נגד כינים וזה היה משפיל DDTאותנו ב

  

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

  

  .שיחררו אותנו ועלינו ארצה 1943בשנת 
הייתי עם אחיותיי אצל דודה אחת והוריי היו . בתל אביב התגוררנו אצל דודותיי בשכונת פלורנטין, 1943הגענו ארצה בשנת 

בעקבות התנאים הגרועים במחנה חליתי בשחפת ואושפזתי למשך . נישאתי והבאתי שני ילדים 1948בשנת . אצל דודה אחרת
בית והם עמדו בחלון , לא יכולתי לדבר איתם או לנשק אותם. ל הביא את הילדים לבקר אותי"בעלי ז. 1956בשנת , שנה

  . עשו לי ניתוח ריאות בגלל המחלה. החולים
כיום  ,אחיותיי גרו לבד. רוויח מעט מאודבעלי עבד כסבל וה. והייתי צריכה גם לטפל בילדיי, לא עבדתי בגלל בעיות בריאותיות

  . הן אינן בין החיים

  . כיום אני גרה לבד. 2003בעלי היה גם ניצול שואה ונפטר בשנת 
  
  
  

  קובהאולה בולג: ראיון
  2009אוגוסט . תל אביב

  

  אלינה נאור: עריכה

  

 


