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 תאריך השחרור:  
 

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

 גרמניה ואיטליה)
 
 

 ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
 

 בקפריסין, ציין ממתי עד מתיבמידה והיית במחנות מעצר 
 

שנת 
 עליה:
1948 

 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

  (ציוני דרך: הבית בו גדלת, בית הספר, חברי ילדותך ;במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים ומאכלים(:

  

קילומטר מעיר  100סטלה ואני הקטן עלינו מבולגריה מעיר בערך היינו אבא יוסף אמא מרים ואחות גדולה -אברהם אלווס

לא רצו את היהודים שיגורו בעיר -הבירה שקראו לה פז'רזיק,היגלו את כל היהודים מסופיה מעיר הבירה לשם בגלל אנטישמיות

קרקע אחד חיינו  משפחות בבית 16והיינו פרובינציה לקחו את כל היהודים את כל רכושם וגירשו אותם ,שם היינו  הבירה

אכלנו אוכל בסיסי לחם חמאה נקניק פעם בחודש ,העלו  איש בחדר ישנו על מזרנים, 8-משפחות בחדר כ 2בצפיפות איומה 

אותנו לרכבות חסרי כל להורים שלי זה היה זוועה כל מה שהיה לאבי מחסן תבואה סוס לקחו הכל בלי חשבון זרקו אותנו בבית 

 2אורוות של הסוסים הכל לקחו ,כל משפחה בחדר אחד הסתדרנו כולם ביחד חלק אפילו משפחות כל ה 16קומות  2עם 

  .משפחות בחדר 

 
כל כך הרבה אנשים וילדים והילדים שרים מוחאים כפיים היה הווי לילדים אבל בשביל ההורים שנזרקו זה היה נורא -בתור ילד

הייתה ילדה שהייתה עולה על השולחן ושרה פתאום  ת גדול,משפחות בבי 16זה היה יוצא דופן מלבד פתאום  10אני הייתי בן 

היו לי חברים ולא הייתי לבד בערב בחושך היו באים הילדים ושרים בבית לילדים זאת הייתה חוויה טובה לא סיפרו לנו מה 

 2ביחד בבית הקורה היו לילדים מעט צעצועים והילדים הסתדרו כי שיחקו אחד עם השני , הבנו שיש אנטישמיות וצריך לגור 

 כל הבית מלא היה רחוב עם חצר גם באורווה היו ישנים יהודים . קומות,
 

בלילה ,להורים זה  12היה צנע גדול ,הילדים היו נשארים ערים עד  לחם, פיתות, הכל היו עושים לבד בבית ריבה מרקחת,

המשפחות לחדר כולם מסכנים  2 צפיפות איומה כמו מחנה צבאי ,לי היתה חברה ילדים  בגילי בגילאים אחרים זרקו את

שנזרקו כולם יהודים ,סבתא שלי אורה גרה במקום אחר היא הדליקה נרות שבת הולכת ביום שישי לבית כנסת של הספרדים 

אנחנו לא בגדול היהודים בבולגריה היו חילונים ,בעיר היה בית כנסת ואני למדתי בבית ספר יהודי רק  אך לא שומרת שבת,

היתה אנטישמיות היינו הולכים ברחוב וחבורה של בולגרים היו מכנים אותנו צ'פוט זה  לא למדנו על החגים,עברית לא תורה ו

לפעמים היה עוצר הלימודים לא היו  זרקו את כל היהודים מסופיה קחו מה שיש לכם ביד ועופו, כמו יהודונים וזרקו עלינו אבנים,

לא אהבו אבל לא - לא אהבו את היהודים הכינוי ליהודי היה צ'פוט הגרמנים שלטו שם הבולגרים היו תחתם אבל גם סדירים,

 השמידו את היהודים בבולגריה.
 
 
 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במחתרת, השתתפות 

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

אבא שלי היה במחנה עבודה לא שילמו לו כסף,היהודים נשלחו לעשות פסי רכבת לגרמנים וקיבלו רק צלחת מרק חובה היה 



 

עם כסף היה מאוד  לצאת לשם לעבוד,היו לוקחים את  אבא שלי לעבודות כל הקיץ ממאי ועד אוקטובר והם הפסידו עבודה

קשה לאבא שלי תמיד חיינו בצמצום ובעוני פעם אבא שלי לקח אותי איתו למחנה עבודה והנאצים נכנסו ורצו לקחת אותי והיו 

 שם צעקות ובסוף לא לקחו,אני לא זוכר מעבר לזה מה היה.
 
 

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

 
  

לא הרגשתי בבית היינו  .כ הסבתא עלתה אחרי כמה חודשים"אמא אני ואחותי אח ,אבא 1948-שעלינו לארץ ב 12הייתי בגיל 

לא היתה עבודה חיינו מהיד לפה בחדר אוכל נתנו לי לעשות חותמת על התלושי אוכל בתמורה  בבית עולים בחדרה באגרובן 

תר והיתה יותר חיבה לב מאשר לבת הייתי י–היינו בבית עולים כמה חודשים הייתה לי משפחה נהדרת  .ות מתנהמנ -2ל

מפונק מאחותי ככה היה מקובל אצל הספרדים סבתא שלי מאוד אהבה אותי אני הייתי הנכד היחיד לשאר היו בנות ואחרי 

  .חודשיים עברנו לרמלה

  

שהגענו לארץ אך לאבי היה קשה עם השפה לי היה יותר קל כי אני הייתי הגדול שלי לקחנו צריף הבית שלנו היה צריף הזכרון  

 זגמרוקו אז לא הייתי יוצא דופן ,אני גם אדם שמתרגל והייתי ילד וגם המ ילד ובכיתה כולם היו עולים מכל מיני מדינות רומניה,

מנות הפרנסה היתה קשה בארץ לא היתה תמיד עבודה אבי אויר היה דומה לבולגריה ,ושם גדלתי אבא שלי עבד בעבודות מזד

כל פעם הזכירו את המלחמה כל פעם הזכירו את הבית שגרו כל  עבד בקטיף זיתים אמא שלי לא עבדה היתה לה סכרת,

מקרונים לבד אני אוהב  המשפחות יחד ,היו עושים שם ריבה מפירות שאספו מהריצפה בשוק  עם פאילה גדולה הכל לבד,

היינו קונים מעיים פעם בכמה חודשים ועושים נקניק תלינו את  ה בולגרית מאוד עד היום ,לא היה כלום אפילו סבון לבד,גבינ

המעיים בתוך הבית הגדול ,הכל היה מוקצב לא היה שפע כל אחד צריך לדאוג לעצמו ,היינו קונים שומן מבהמות מוסיפים 

ה צריך להמציא ,היו כינים גם למבוגרים לא היו מתרחצים הרבה בפאילה סודה ונהיה סבון אחרי כמה ימים שאין משהו את

  מחוץ לבית היו מסרקים להוציא את הכינים.

 
בבולגריה למדתי בבית ספר יהודי דיברנו בולגרית למדנו גם קצת עברית כשהגענו לארץ ידעתי קצת לקרוא עברית היינו 

נפשות בית צנוע אבא עבד אמא היתה עקרת בית ואחותי סטלה  4צריף בישראל חיינו ב חילונים לא עשו לי בר מצווה וברית.

 ,למנהלת קראו גברת סבו-חברים מבית הספר לפי מה שאני זוכר.  בחצר היו שפנים מצאה עבודה כמתלמדת במספרה,

-עוצר-זכרונות נוספים מבולגריה . 60שנים נפטרה בת  4ולה ממני בדיהודיה והבנות שלה היו חברות של אחותי אחותי שג

 ור לצאת מהבית זה היה מכה אי אפשר ללכת לעבודה כלום אני בתור ילד נמצא בבית במקום ללכת לבית ספרבעוצר היה אס
 המלך בבולגריה היה נגד השמדה בסוף הגרמנים הרגו אותו

 
 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
להעביר (תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך 

 לדורות הבאים):
 
  

שנים נפטרה בת  4ולה ממני בדלמנהלת קראו גברת סבו יהודיה והבנות שלה היו חברות של אחותי שג-חברים מבית הספר

ברמלה לא היה כסף  13שהייתי בן כ .כ זה היה השומר הצעיר"הייתי בחלוץ הצעיר ברמלה אח-החיים הבוגרים שלי בארץ . 60

הלכתי לקיבוץ זיקים  16בגיל  .מסיבה קטנה בבית משהו צנוע קצת חברים בלי לעלות לתורהלעשות לי בר מצווה עשו לי 

וץ עבדתי כל היום עד הלילה ואהבתי את בבדרום מהתנועה של השומר הצעיר זה הגשמה ללכת לקיבוץ אהבתי את החיים בקי

  שהתבגרנו היינו חברי קיבוץ.זה הייתי טרקטוריסט וגם במפעל גרעינים באנו בתור גרעין עם חברים מהתנועה כ

 
יצאתי מהקיבוץ בקיבוץ הכרתי  20כשהייתי בן  שחלק מהצבא זה להיות במסגרת הקיבוץ שומרים בקיבוץ,-הייתי בנחל-בצבא



 

בנות ואישתי היתה איתי בחדר ,בקיבוץ למדתי מקצועות טכניים נהיגה על טרקטור כל  2בנים  2את אישתי היינו בחדר בקיבוץ 

אישתי  עבדתי במטעי בננות מאוד אהבו אותי הייתי מאוד חרוץ ואוהב לעבוד, ציוד מכני הנדסי, חורש, קוצר, שזורע,מיני סוגים 

דורות בארץ מספרד ,לא הצעתי לה נישואין באופן רשמי כשחזרתי  7גם היתה במסגרת של השומר הצעיר היא תוצרת הארץ 

 חד שאלתי אם היא רוצה להתחתן איתי והיא הסכימה.לגור ברמלה הייתי בא פעם בחודש לבקר אותה בקיבוץ ויום א
אנשים וכיבוד ,לא יצאנו לירח דבש גם כמה  30התחתנו החתונה היתה בבית כנסת בתל אביב לא זוכר איזה צנוע  24בגיל 

,היא רצתה להיות אחות מידי פעם הייתי בא לבקר אותה בקיבוץ עד שלבסוף התחברנו  חברים מהקיבוץ באו לשמוח איתנו

נולד  28תמיד היא למדה בפתח תקווה גרנו שנה בתוך בלינסון בחדר שלומדים אחיות המשפחה שלה בצפת כשהיינו בגיל ל

נכדים ,הילדים גרים רחוק ילדה בקיבוץ  9יש לנו  52בנות שיהיו בריאים הגדולה בת  2בנים ו 2ילדים  4הילד הראשון יש לנו 

חייל -רותם לומדת רפואה, 24הדר בת -שמות הנכדים תמיר, יפית, רלה,מי אדיר,-.שמות הילדים צפת כפר עזה ,ים המלח,

הנכדה הגדולה  ,דואגת לנו ,הבת שלנו מורה ,אלון ואיילה. ,שקד רון שי, ,רביד, בתיכון-שירי בחיל האויר בקרוב יעבוד לקצונה,

חנו נוסעים מידי פעם קטנים ,הנכדים מתקשרים להגיד לנו שבת שלום אנ 2הבן שלה חייל בחיל האוויר ועוד  ,לומדת רפואה

 אני שוכח דברים. ,אליהם למרות שמצבי הבריאותי לא פשוט
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