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 ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
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 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
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 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה

פאן קרצ'ר או פאן יורק )איני בטוח 

 בשם(

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )

 

 .98.9נולדתי בעיר סופיה שבבולגריה בשנת 

 משפחתי, כשנולדתי, הייתה מאוד עמידה. 

גידולי טבק בבולגריה היו למסחר בטבק איכותי.  עסק משפחתי,לבהמשך שהפך  פתח עסקסבא שלי היה איש עסקים מעולה, 

דוד של אבא שלי היו קרה שסבי ביחד עם  לשווקים גדולים מחוץ למדינה. ככה, ווקשי אבל חסר היה אדם שיעשה עבודה של

 .בסופיה נים במשך שלוש שנים במחסניםהטרי הם היו מייש בקאת הט ,עוברים בין הכפרים בבולגריה וקונים טבק מקומי

 גם אחר כך.ו , כולל גרמניה, לפני הנאציםבכל אירופה הטבקאת  מוכרים היו לאחר היישון של הטבק,

מא שלי נשלח לגרמניה ללמוד מסחר וכלכלה וחזר עם גרמנית טובה מה שאשפר לנו יכאמור היה זה עסק משפחתי, אח של א

 ופיה.ונשאר בס היה איש הקניות של העסק , סולומון,סחר עם הגרמנים. אח אחר נשלח לצרפת ללמוד טקסטיל ואילו אבי

 , חצי שנה לפני המלחמה., בהיותו רק בן שישים, נפטר סבי98.8בשנת 

היחלשות כולם לחמה וכן עזיבה של אחד משותפי העסק, הובילו מותו של סבי, שהיה "מסמר" העסק ביחד עם פרוץ המל

אותם  השכירהתחילה להמשפחה כבר לא היו בשימוש ו הטבק בסופיה רובם של המחסנים הגדולים ליישוןהמשפחה.  בעסקי

 . למדי . למרות הדעיכה של עסקי המשפחה, מצבה הכלכלי נשאר טובאחרותלמטרות 

אבי, היה גם יבואן של קקאו מקונגו הבלגית )שם המדינה באותם ימים( ופולי קפה ממצרים. אני עדיין תקוע עם כמה מאות 

 לירה סטרלינג שאני מחכה לקבל.

קטן ממני ואני. המשפחה, כמו רוב יהודי בולגריה הייתה ממוצא ספרדי אך לא דתייה שהיה ים אחי, ניס .ו שני אחיםנבבית, הי

שלו, שגרה  אאיממאוד. אבי היה הולך לבית הכנסת בימי שבת, חוזר הביתה, אומר שבת שלום וחוזר לעניינים שלו בעבודה. 

 , הייתה מכינה לרוב מאכל מיוחד לשבת, צמנו בכיפור וחגגנו את חגי ישראל.  אתנו

 לא נולדה בסופיה אלא במקום אחר בבולגריה והייתה עקרת בית.זלמה, אימי, 

עממי בית ספר בית הספר אליו הלכתי היה . נחשב היפה ביותר בבלקןשקרוב לבית הכנסת תחילה באזור יהודי בסופיה, גרנו 

היו גם בולגרים ולא מעט ארמנים  בבית הספר. לם מאחר והשכונה הייתה יהודית, מרבית התלמידים היו יהודיםבולגרי או

 אחרי השואה הארמנית. לבולגריה הגיעו הוריהם ש

דית. אולם לאחר כיתה ב', עברנו לרובע אחר בעיר, וב' עשיתי באותו בית ספר שמאוד אהבתי בשכונה היה-את כיתות א' ו

 היום מול הבניין בו גרנו נמצא היכל התרבות הגדול בסופיה.. בולגרי לגמריו , עשירמרכזי יותר השהי

 מעמד ך חסר כל אזרחות. מאחר ולא היה לוא קשורה לאחיו של אבי. אחיו, היה עמיד מאוד הסיבה שבגללה עברנו הייתה

אזור בין בולגריה, מקדוניה ל אמורים להשלח היוומשפחתו,  אותו אחליו ועל משפחתו לעזוב את בולגריה. אזרחי, היה ע

אך מתוקף היותנו משפחה ידוע והבעלת קשרים, אחיו של אבי אזרחות.  יו שלחו את כל אותם אנשים חסריאל ותורכיה

 ומשפחתנו הורשו להגר לתורכיה. 

של  מדוברת לאותה דירה ברנוע אביב ושם נשארו. אנחנו ן עד שהגיעו לתלסוריה ולבנו , עברו דרךלנדודמתורכיה הם המשיכו 

 . אחיו של אבי

דירה בפני עצמה. מאחר ועברנו דירה, עברתי  ות כשכל קומה הייתהחמש קומכחלק מבניין בין הדירה הייתה גדולה ומפוארת, 

 בית ספר. 

אחת הסיבות האפשריות לכך היא  בבית הספר החדש הייתי בין היהודים היחידים וסבלתי שם מיחס עוין ומשפיל בשל יהדותי.

אמנם עדין לא שיתף פעולה עם הנאצים שבאותה שכונה שאליה עברנו גרו אנשים כמו פקידים וקצינים שהיו קשורים למשטר ש

 אך הייתה אוירה של אהדה כלפי גרמניה.

בית הספר העברי העברית בבשלב מסוים אמרתי לאבי שמאסתי באותו בית ספר והועברתי לבית הספר העברי בסופיה. 



 

ומה שאפשר לי להתקבל היו שיעורים פרטיים בעברית שקבלתי במהלך השנים. סבי, שאמנם  תה מאוד דומיננטיתבסופיה הי

כבר לא היה בן החיים בשלב ההוא, האמין שאין עתיד מבטיח ליהודים בבולגריה ודגל בעלייה לישראל, דאג שאקבל שיעורים 

 בעברית. 

 אוירה יפה מאוד, התחברתי עם הרבה ילדים, שחלקם המשיכו להיות חברי עד היום.  בבית הספר העברי היתה

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 

במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרתהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או  ,או בהתנגדות בריחהב

 

יצא חוק שנקרא החוק להגנת האומה, שהיה שם מכובס ולמעשה היה חוק נגד היהודים. לחוק זה הוסיפו כל הזמן  9889ביולי 

התקנות שנוספו בשלב מסוים, אחד , איסור על עיסוק במקצועות חופשיים, איסור על עבודה וכולי. תקנות ונספחיםעוד ועוד 

 , גטו סופיה. רק באזור מסוים מוקצה ליהודים לגורמורשים כל היהודים ש היה

שאחר כך ייצרה ) מגרמניה נוסף, אלברט בכר, שהיה המייצג של חברה כימית גדולה איש עסקיםבמשך תקופה מסוימת, אבי ו

שבמרכז  ובבית המגורים להישאר במשרדם , על מנתשוחד ,היו משלמים לראש משטרת סופיה(,למחנות הריכוזאת הגזים 

 . העיר

דמויות. אישה אחת שאיני מכיר,  ארבעה נכנסתי לסלון ביתי כאשר לפני עומדותהביתה מבית הספר,  כאשר חזרתיאחד,  יום

 מחזיקה את אחי הקטן שנפל במדרגות, אימא שלי ושוטר.  –השכנה שלנו מלמטה 

ות יהודים באזור זה של העיר ולכן , שכן לא היו אמורים להיהתברר שלפי הרישומים במשטרה הדירה בה גרנו הייתה ריקה

 . החליט להיכנס אליה גנרל בולגרי

אותו גנרל נקרא סטפן דימיטרוב, הוא היה כמו ראש משמר הגבול שהייתה יחידה שלחמה בעיקר נגד פרטיזנים, שהיו רבים 

 שם.  גריםשאנחנו במפתיע התגלה שתו וככה בסלון ביתי הייתה אבבולגריה. האישה שלא הכרתי 

, משהובן שהדירה איננה ריקה, נשלחה עגלת סוסים להעביר לנו את הרהיטים והחפצים למקום אחר באזור היהודי. סבתי

  אזור שהוקצה ליהודים ולכן עברנו לגור בביתה.בית גדול בגרה ב אלמנתו של אותו סבא בעל העסקים,

 ם ואנחנו, כל משפחתי הגרעינית בחדר אחד. באותה דירה גרו שני בניה, משפחותיה

 עו ואמרו, היום לא נכנסים לכיתות.יום אחד הגית הלימודים נפתחה בבית ספר העברי ושנ ככה היה עד שהגעתי לכיתה ה'.

חיילים גרמנים. הגרמנים תפסו את בית  פתאום נפתחו השערים, ונכנסומה יהיה.  , עד שנגידלחכות בחוץכולם כולם בחוץ, 

 . , ואמרנו לנו ללכת הביתהספרה

גדול, הכנסת הלימודים בבית הכנסת. היה זה בית ה יתקיימווהודיע שמעתה  היהודית כעבור כמה ימים, באו מטעם הקהילה

שם העברנו את מרבית שנת אנחנו למדנו באחד המשרדים.  .למעלה היה בית המדרש והיו שם גם הרבה חדרי משרדים

 . .988שנת הלימודים של 

את  , שהיה יום התרבות וההשכלה הלאומי בבולגריה, הודיעו שהלימודים נפסקים וכל יהודי סופיה צריכים לעזוב.28.1.988-ב

 . העיר

ובט, עיר בצפון מזרח בולגריה, אולם סבתי, ודודי קבלו צווים למקומות אחרים צו גירוש לקרנ משפחתי הגרעינית קיבלה

נרל, שפגשנו כשהיה עלינו לעזוב את ביתנו במרכז העיר, דאגה לנו. היא הגיעה לביתנו, , אותה אשת גהטוב בבולגריה. למזלנו

 שמעה שהמשפחה נשלחת למקומות שונים, ותוך שעתיים דאגה לכך שכולנו נשלח לקרנובט ביחד. 

ידאג  כמה שעות לאחר מכן, התקשרה עלינו אשת הגנרל ואמרה שבעלה התקשר למפקד המשטרה בקרנובט וסיכם אתו שהוא

 לנו שם. 

, בכל מקרה אתנולקחת מעט דברים קבלנו ארבעה ימים להתארגן, חלק מהרהיטים נתנו לחברים נוצרים שלנו לשמור וארזנו 

 באותם ימים לחומר לא הייתה משמעות רבה. 

 .לקרנובט בבוקר של היום למחרת הגענוחד עם כל היהודים שנסענו לקרנובט וביעל רכבת לילה עלינו  ,אחרי ארבעה ימים

 תחנת הרכבת הייתה מרוחקת כמה קילומטרים מהעיר, והאזור היהודי היה אפילו עוד יותר רחוק. 

האיש לקח אותנו עם המזוודות בעגלת סוסים לעיר,  ו קרא אלינו, שאל אם אנחנו אלפסה.מיד מישהירדנו מתחנת הרכבת ו

 , ואכן דאג לנו לדירה יפה. היינו בין ראשוני היהודים להגיע. הוא אמר לנו שהוא יודע מי אנחנו ושדאג לנו לדירה

שדרי הבית נמצאים באבל. הבית היה  הסימלה שבתרבות הבולגרית שחור פיסת בדעל הדלת של הדירה שאליה הגענו היה 

 אלמנת הנפטר ושלושת ילדיה. מן הסתם וגרו בויהודים של 

והייתה עוד משפחה יהודית   אנחנו בחדר אחרבחדר נוסף גרה דודה של בעלת הבית, המשפחה הקרנובטית גרה בחדר אחד, 



 

 היה עורך דין פלילי גדול מאוד, ככה שאפשר להגיד שזאת הייתה דירת של המשפחה בחדר הנוסף אב המשפחה בחדר נוסף.

  "מיוחסים".

נוספים ישנו על המזרונים. באותה דירה  יהודיםמלבד אלו שגרו בחדרים, היה בדירה סלון גדול עם שטיח, עליו שמו מזרונים ו

 איש בתקופה ההיא. 84גרו בערך 

לכך  טרם המלחמה, רבים מיהודי קרנובט עבדו בעסקים בעיר, מה שנתן להם מקום מכובד בין תושבי העיר. דבר שהוביל עוד

 טוב יחסית. ודים היהשגם בתקופת המלחמה היחס אל היה

אבי, מאז המעבר לקרנובט, הפסיק לעבוד, אך מאחר והמשפחה הייתה מבוססת הדבר לא היה משמעותי, ומצבנו, היה באופן 

 יחסי, טוב.

מלחמה וגם הילדים הבולגרים  אך היה זה כמעט נורמאלי, אלו היו ימימקצועי במיוחד,  , שלא היהלנו, לילדים, ארגנו בית ספר

 לא למדו כרגיל.

הפצצות, התחילו הקלות על , הבריטים, הקנדים והאמריקאים הפציצו קשות את סופיה. מיד אחרי ה9888בעשירי לינואר 

 נראה שגרמניה נחלשת מאוד אך התוכניות להשמדת היהודים עדיין לא בוטלו סופית.  היהודים.

ולנסות לשקם את הנזק שנגרם. בהמשך הקומיסר לעיניני  הם למספר ימים על מנת לבקרתיתחילה, הותר ליהודים לחזור לב

 יהודים התפטר, ולא מונה אדם במקומו. 

לאוגוסט בוקרשט נפלה לידי הרוסים. משנפלה בוקרשט לידי הרוסים,  24-הרוסים כבר התקרבו לבולגריה וב 9888בקיץ של 

 היה לבטל את כל החוקים נגד היהודים.  בר הראשון שעשתה הממשל הבולגריסיכוי והד הבולגרים הבינו שלגרמנים אין

הרוסים חצו את נהר הדנובה ונכנסו לבולגריה. משנכנסו הרוסים לבולגריה, הותר לנו לחזור לבתים  9888לספטמבר  9-ב

 שלנו. 

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  

  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 , לכן הלכנו לגור בביתה של סבתי שלא נפגע מהפצצות.חזרנו לסופיה, ביתנו סבל קשות מהפצצות '88 וקטוברבא

הוא גם שיפץ את הדירה שלנו  םבינתייאבי לא חזר לעסקים שהיו לו לפני המלחמה אבל עבד בכל מיני דברים קטנים. 

 שהופצצה והשכיר אותה למשפחה שהגיעה מפלסטינה ולא הסתדרה שם.

כיתה אחרונה היה עלי לסיים כן הלכתי לבית ספר בולגרי רגיל, יה, לא הוקם מחדש בית הספר העברי וללאחר החזרה לסופ

 של עממי ואז עברתי לתיכון.

הקימו מחדש את תנועת החלוץ אבל זה לא כל כך עבד, אנשים צעירים  22יה. בבולגריה התחילה לקום לתחהתנועה הציונית 

אחדות עבודה, השומר הצעיר, עקיבא ועוד. אני  לוץ והקימו תנועות נוער מפלגתיות:מהארץ, פרקו את הח שליחיםהגיעו 

חברי  91, בהייתי בן 9889באוקטובר והצטרפתי לחלוץ ואז לשומר הצעיר. מידי פעם נפתחו חלונות הזדמנות לעלות לישראל 

 מתנועת הנוער ואני עלינו לישראל. 

שהיה אחד מהנמלים המרכזיים שהפעילה הסוכנות  קרואטיהב מלעד הגעתנו לנ נסענו דרך יוגוסלביה,עזבנו את בולגריה, 

 לישראל.  יום בים הגענו לחופיה של 24. אחרי היהודית

 

 

 נא ספר/י על חייך  בארץ

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

 (:לדורות הבאים

 

סיימתי תיכון אקסטרני. משפחתי הגיעה לישראל שנה אחרי וקיבלה דירה  הגעתי לקיבוץ כפר מנחם מטעם עליית הנוער,

 בשכונת תל ברוך בתל אביב. 

חובש בגדוד של הנח"ל, אליו התגייסתי עם הגרעין שלי מהשומר הצעיר. זמן קצר שרתתי גם בגולני. אחרי התגייסתי לצבא כ

יועצי מס, לקורס השתלמתי בהשחרור מהצבא חזרתי לבית הורי והתחלתי ללמוד כלכלה באוניברסיטת תל אביב. לאחר מכן 

 .עבדתי בבנק וכיועץ מס. היום אני עובד אצל אשתי



 

 

 .סופיה בקרבת עיירה, 1111. כתינוקת( אלפסה יעקב של אימו) רחיפ זלמה של תמונה פני 1תמונה 

 

 

 .סופיה בקרבת עיירה, 1111. כתינוקת פרחי זלמה של תמונה אחורי 1תמונה 



 

 

 

. אלפסה זלמה(, אלפסה זלמה של אימה) רבקה, אלפסה סולומון(, אלפסה סלומון של אימו) זימבול: לשמאל מימין 3תמונה 

 (.סופיה באזור נופש כפר) בנקי 11.1.1181

 

 
. אימם, זלמה של אחיה, פרחי אשר, דודם של המכונית בקרבת משחקים( ממנו הצעיר אחיו) אלפסה וניסים אלפסה יעקב 8תמונה 

 .בנקי 11.1.1181

 



 

 
 באזור צועדים. צהוב טלאי עם ניסים מלבד כולם. ויעקב זלמה, סולומון, ניסים: לשמאל מימין. הגרעינית המשפחה 5תמונה 

 .סופיה 15.11.1181. נסקי אלכסנדר שם על בקתדרלה להבחין ניתן מימין ברקע, הפרלמנט
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