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 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה  
 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, הספר, בית הבית בו גדלתציוני דרך: (

                                                                                                                                       
 

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

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

 .  1937נולדתי בעיר פלבן שנמצאת בצפון בולגריה בשנת 
 מלחמה.  לטרם לא זוכרת ילדות או מציאות   כשהייתי בת שנתיים פרצה מלחמת העולם השנייה. ככה שאני

כשהייתי בערך בת שלוש או ארבע בולגריה כבר שיתפה פעולה עם גרמניה ופלבן, עירי, הוכרזה על ידי הגרמנים כגטו פתוח.  
ואל,  היהודים לא נשלחו למחנות ריכוז אבל היו מגבלות. היו שעות עוצר, המבוגרים היו צריכים ללבוש טלאי צהוב ועל אבי, שמ
שהיה רואה חשבון במקצועו, נאסר לעבוד בעיר שלנו. הוא היה יוצא לעבוד מחוץ לעיר כחשבונאי ומגיע לביקורים רק פעם  

 בחודש. 
 נשארנו בבית אימי, ג'ויה, ואחותי הגדולה, נלי, הגדולה ממני בעשר שנים.  

ת אחותם הגדולה מתוך כבוד, זהו מנהג לנלי לא קראתי בשמה הפרטי אלא "קקו" מילה שבה אח או אחות קטנים מכנים א
 בולגרי נפוץ. 

שני הורי היו ממוצא ספרדי, הבית לא היה דתי אלא מסורתי, מה שאמר שהורי צמו ביום כיפור ובחגים נהגנו ללכת לבית  
שה  הכנסת הספרדי (אליו השתייכה רוב בקהילה היהודית בעיר, היו גם יהודים אשכנזים בעיר אבל אלו היו בודדים ולמע 

 מהגרים) בתור ילדה גם הלכתי לגן ילדים יהודי.  
התחלתי   , במקביל לקליטת השפה הבולגרית, סבתי נהגה לדבר לדינו עם הורי על מנת שלא אבין, אולם כבר בגיל שנתיים 

 ואף לענות לה בלדינו. לדינו להבין את  
 ילדותי הייתה כמו לתוך המלחמה, בתור ילדה היו לכך מספר משמעויות.  כאמור  

ראשית, היה את נושא משחקי הכדור. הכדורים, היו ברובם עשויים מגומי והגרמנים לקחו את כל הגומי שהיה בנמצא לתעשיית  
שחקים עם כדורים העשויים  הצמיגים שלהם, גם את הגומי מכדורי המשחק של הילדים. ככה שלא הכרתי כדורי גומי, היינו מ

 מסמרטוטים.  
 דבר נוסף היה השוקולד. עד גיל שבע, עד שהרוסים שחררו את בולגריה, לא טעמתי שוקולד, כי פשוט לא היה בחנויות.  

   . י, לא היה הרבה מה לקנות בחנויותאפשר להגיד שבאופן כלל
פר מוצרים בסיסים, כמו, לחם ואורז אבל גם אלה רק  רק מסעם , ותת כמעט ריקיוהזבנים עומדים בחנו מראה אני זוכרת את

 במידה מועטה. 
דבר נוסף הזכור לי היה האפלה בבית. היינו מדביקים נייר שחור על החלונות כדי שלא יכנס אור. המטוסים של בעלות הברית  

ר מהחלונות כי המטוסים  , ובדרך עברו מעל בולגריה. היה אסור שתצא קרן אוטטסו להפציץ את שדות הנפט ברומניה, בפלואש
 היו עלולים לדעת שיש במקום אנשים ולהפציץ.  

לסכנה המיידית של הפצצה, הגרמנים ראו באנשים שלא כיסו את החלונות כמשתפי פעולה עם בעלות הברית. אי כיסוי    בנוסף
 .  ועזר להם בניווט ובמודיעין  החלונות, כביכול סימן למטוסים היכן יש עיר או יישוב

היו מתקרבים, לפעמים היה זה באמצע הלילה ופתאום הייתה אזעקה וכל השמים היו מתכסים במטוסים שהיו   המטוסים
 מרעידים את השמים והארץ והינו בורחים לשדות.  

היו גם תקריות עם הנוער ההיטלראי הבולגרי. פעמים היו קוראים לנו בשמות גנאי,  פעמים זורקים אבנים לעבר בתי היהודים.  
 אחת האבנים אף פגעה בחלון מעל המיטה של אחותי, כל המיטה הייתה מלאה בזכוכיות, למזלנו היא לא נפגעה.    יום אחד 

כחלק מהדיכוי הגרמני כלפי היהודים בבולגריה, יהודי הערים הגדולות, כמו סופיה ופלובדיב, גורשו מהן ונאמר לאנשים ללכת  
 לקרובי משפחה בעיירות הקטנות יותר.  

נפשות הגרות באותו הבית. לאבי כמו גם לאימי הייתה   22רבע נפשות החיות בבית של שניים וחצי חדרים נהיינו כך יצא שמא
 משפחה בסופיה וכך יצא שכולם הגיעו לביתנו. 

, קרובי המשפחה היותר רחוקים מצאו לעצמם מקום לגור. נשארו אצלנו רק דוד ודודה מצד אבי וסבתי, והם נשארו  לאט לאט 
 אצלנו עד שהותר להם לחזור לסופיה.  

אמר לאבי שישלח שני אנשים למאפיה  החבר  היה לאבי חבר נוצרי בעל מאפיה.  , למזלנו   .זה לא היה פשוט להאכיל את כולם 
אבל עדיין היה אסור לו לעשות את זה והוא הסתכן במעצר או אפילו   , והיה נותן להם לחם. אמנם בתשלוםשלו עם שקי יוטה 

 הוצאה להורג. אבי המשיך להיות בקשר עם אותו חבר שנים רבות אחר כך.  
והלים  גרו באו  הם התמקמו בפאתי העיר באזור שיועד לפיקניקים .ערים הגדולות שלא מצאו מקום לגור היו גם יהודים מה



 

   ה שיכלנו.מבין האנשים שגרו באזור זה, היו לנו גם כמה מכרים ולכן נהגנו לבוא למקום לבקר ולעזור במובקתות. 
שרפה במקום, נאמר שהשרפה הייתה מכוונת. היה זה אסון, אנשים רבים נכוו ואף היו שנשרפו חיים. מאחר   לילה אחד נצתה 

 פצועים והרוגים רבים.   המקרה גרר , כוחות ההצלה הבולגרים זמן להגיעוהמקום היה מחוץ לעיר, לקח ל
כעבור זמן וכשהמצב הוטב   ום, רק טרף להורי שהיו מבקרים במק לאחר התקרית, ולמשך תקופה מסוימת לא הותר לי להצ

מפעל    חזרתי להצטרף אליהם. הייתי משחקת עם הילדים הקטנים ועוזרת להורי לתעד את הסיפורים של האנשים שחיו שם. 
 . בפלבן  היה חלק מפרויקט תיעוד שארגנה הקהילה היהודיתש
 .  ואני עליתי לכיתה א' ברחו. כל היהודים חזרו לערים שלהם  גרמנים הרוסים הגיעו לבולגריה וה  1944-ב

יד שנייה מאחר ולא  הם גם מסרו לנו בגדים    זאת הייתה הפעם הראשונה שאכלתי שוקולד.ושוקולד וחלבה    שלח  ארגון הג'וינט
   היו בגדים בחנויות עד אותה עת. 

דמיינתי את  כבר לקראת סוף המלחמה הורי דברו על פתיחת הגבולות והאפשרות לנסוע לטייל במדינות אחרות. בתור ילדה  
   ממדינה למדינה. ופותח את הגבולות ואז אנשים חופשיים לעבור  דםשבו מגיע א ממש הלכה למעשה, רוע י פתיחת הגבולות כא

ללונדון.. זה בשבילי היה חלום גדול ועדיין היום אני אוהבת לנסוע  ו הם היו מספרים איך לפני המלחמה אנשים היו נוסעים לפריז 
   כמה שאפשר.

בבית הספר היהודי  . זאת מאחר וכיתה א' עשיתי בבית ספר יהודי אבל בשנה שלאחר מכן כבר עברתי לבית ספר ציבוריאת  
ילדים מכיתות שונות למדו יחד ולכן  ולכן הוחלט שאעבורלא היו הרבה תלמידים  . כדי לשמר  , הדבר פגע באיכות הלימודים 

 ר. חברות עם יהודים הצטרפתי לתנועת הנוער השומר הצעי
 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   

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

 .  9הייתי בת כשחמה נגמרה המל
זה  לסופיה,    ,  1945,  למאי   9-ב  היה  דודי נסענו  ולחתונה של  בברלין,    שם ,  סוף הקרבות  ברדיו את  אלה  שמענו  הרוסים  היו 

 .  ו מאוד נוכולנו שמחנכנסו לברלין ראשונים. אני זוכרת שהקריין אמר, "ברלין נפלה"  ש
רק בסוף המלחמה נודע לנו שלקחו יהודים להשמדה גם מבולגריה. היה זה רק מאזור מסוים, אזור שבו למקדוניה ובולגריה  

,  ) היא הייתה תחת מקדוניה משפטית) אבל דה יורה ( מעשית עשה השליטה הייתה בולגרית דה פקטו (היה גבול לא יציב. למ
 אלף יהודים שנלקחו להשמדה.   15, 14-. היהודים מאזור זה נלקחו להשמדה בבוכנוולד. היו אלה כ שנכבשה על ידי הגרמנים

 נלקחו יהודי בולגריה להשמדה.  היו מספר סיבות שבעדן לא
 .  הרבה אנטישמים  וכמו גם המלך, בוריס השני, לא הי  ,עם הבולגרישבראשית, משום 

 בנוסף יהודים רבים מבולגריה לחמו לצד הפרטיזנים שפעלו כנגד הגרמנים.  
יהודים היה הכמורה בבולגריה. בעיר פלובדיב לדוגמא, כבר אספו את היהודים בכיכר   והשמדת  נוסף, שהתנגד לגירוש  כוח 

ים, ולא, אמר שהוא יצטרף  העיר, על מנת לשלוח אותם לאושוויץ. אז הגיע ראש הכמורה של העיר והורה לא לקחת את היהוד
אליהם. גם חבר ממשלה הצטרף לראש הכמורה של פלובדיב בהתנגדותו לגירוש והשמדת יהודים. שנים מאוחר יותר, שניהם  

 קבלו הכרה ממדינת ישראל כחסידי אומות עולם. 
 

אבי נכנס  ו  שמות   התחילו לרשום  במשפחתי על עלייה לישראל.כן בקרב  התחילו לדבר בקהילה היהודית ו  לאחר תום המלחמה
 לרשימה.  

לקחתי ספרים  לא אפשרו לנו לקחת מכונות תפירה ורדיו אבל  אמנם  ארזנו את החפצים.  אמרו לנו שהגיע הזמן שלנו,    1948-ב
 כדי שיהיה לי מה לקרוא ויצאנו לדרך.   בולגריתב

הים השחור, המשיכה על  ורנה  מנמל  יצאה  בוסב  האנייה  מיצרי  דרך  עד  ,  והדרדנלים  פורוסטורקיה,  הים התיכון  על  הפלגנו 
התנאים   ימים.  שישה  נמשך  השייט  חיפה.  לנמל  היו   האנייהעל  הגעתנו  ו  טובים  לא  מאחר  הייתה  במיוחד  בקר א זאת    ניית 

 .   11חיפה כשאני בת  , בנמלBulgariaכבר עגנה אנייתנו,  1948לדצמבר  16-ב  שהוסבה להסעת בני אדם.
 

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

 ):לדורות הבאים
 

 .  פרדס חנהבלבית עולים   מנמל חיפה נסענו לבנימינה ברכבת. מבנימינה לקחו אותנו במשאיות
  לא   רדסי תפוזים באזור והדבר הדאיג אותו מאוד, שמא התפוזים ברד, ואבי הספיק לראות שיש פ ו   ף וטאני זוכרת שירד גשם ש 

 צחקו.   והתפוזים התפוזים על והשמש זרחה, היו אגלי טל   ביום שלמחרת קמנו   .את הסופה ודשריצליחו ל
ושם    אנגלי לשעבר, לדעתי היה זה מחנה שמונים. בבית העולים היו אולמות עם מיטות סוכנות  בית העולים היה מחנה צבא 

 .  כחודש וחצי גרנו
כשבאנו    בשבילנו.  בית שמר  למעשה  , ביפו  שהוא שם מחסום על בית נוהגיע בן דוד של אימי מיפו. הוא אמר לאחרי חודש וחצי  



 

 .  זמן מלחמת השחרורב מנשייהשכונת  ברחו מערבים ש ה על בתי  שם  האצ"לש  מתרסיםעל חלק מהבתים ליפו עוד היו 
 .  6בית   24, היה זה ברחוב 60-אנחנו גרנו בבית כזה עד שנות ה

 .  ברחוב הרצל הלכתי לבית ספר עממי של ההסתדרות ולאחר מכן עברתי ל"גמנסיה הרצליה"  תחילה 
   וגם אנגלית מההתחלה שכן לא למדנו אנגלית בבית הספר בבולגריה.  עברית  היה עליי ללמוד בבית הספר 

י הורינו על שהביאו אותנו  בטענות כלפ  מרבות לבוא  בהתחלה היינו  . הבנות  לא היו קלות, לא להורים ולא לנו  השנים הראשונות 
צנע.  התקופת בה תחילה ישראל הל הגעתנו ל הייתה מאה שנה מאחורי בולגריה וגם מיד עם רא התחושה הייתה שיש לישראל. 

במס   משרהמצא  ,משלמד עברית באולפן . , שיצר סירים ומחבתות םול בבית החורשת פלאכשוטף רצפות  עבד תחילהאבי 
 אימי נשארה עקרת בית.  הכנסה.
 , רק כשהגעתי לצבא התחלתי להרגיש שייכת.  במיוחד  היחס לעולים לא היה טוב  ה בגימנסי

התחתנתי. הכרתי את בעלי כשהייתי    , חרור המיועד שלימעט לפני הש  .ר האוויבמודיעין של חיל  כמעט שנתיים  בצבא שרתתי  
 .  הנדסת אלקטרוניקה ,הוא בדיוק השתחרר מהצבא והתחיל ללמוד בטכניון בתקופה שעבדתי לפני הגיוס, , 18בת 

 לתל אביב.    חזרנו  סיים את לימודיו ואז הוא בחיפה עד שעברתי לגור איתו  , והתחתנו, שהשתחררתי מהצבאאחרי 
 נולדו לנו שני ילדים ויש לי עכשיו שלושה נכדים.  

קל להגיע אליה, אבל לאחר חיפוש הגעתי    ה לא מפרסמים אותה לכן לא הי  . נה בקרתי ביחידה הסודית בה שרתתילפני כש
החדש  היחידה  תג  ואת  הוקרה  תמונת  לי  העניקו  אותי,  קבל  היחידה  מפקד  יפה.  מאוד  אותי  להם  .  וקבלו  הבאתי  מצדי  אני 

ליוותה   החיילת  נכדתי  שלי.  הישן  היחידה  תג  ואת  ביחידה  כחיילת  מימי  מאוד  אותי  תמונות  אירוע  היה  זה  ביחידה,  לביקור 
 מרגש. 

 . , בתאריך העברי של נישואינו2017האחרון, ר במאי עלי נפטב
 

 פירוט תמונות נלוות על פי מספר:

 . (פני התמונה) עמליה בתור תינוקת 01
 .עמליה בתור תינוקת (אחורי התמונה) 02
 .עמליה כתינוקת בעגלה עם אביה, שמואל. פלבן 03
 . 1941פלבן  ) משחקת עם ילדי השכונה.עמליה (באמצע התמונה  04
מימין לשמאל: שמואל, אביה של עמליה, מילקה, בת דודה של עמליה, ג'ויה, אימה של עמליה   05

וג'ויה עונדים סיכת מגן דויד צהובה   חויבו שהיהודים    ועמליה. ניתן להבחין כי שומאל, מילקה 
 . 1944פלבן  .לענוד בזמן המלחמה

 1944בן גן הילדים היהודי, עמליה נמצאת בשורה השנייה, שנייה מימין. פל 06
תמונה רשמית לתעודת עולה. בתמונה: מימין, שמואל, אביהן של עמליה ונלי, אמצע עליון נלי,   07

 אחותה של עמליה, אמצע תחתון עמליה ומשמאל ג'ויה, אימה של עמליה ונלי. 
 חודש לפני עליית המשפחה לישראל.  1948התמונה צולמה בנובמבר 

ות. עמליה רביעית מימין שורה שנייה. יפו  תמונת מחזור בבית הספר הממלכתי של ההסתדר 08
1949 . 

 . 1955עמליה אחרי סיום התיכון. חוף גבעת עלייה, יפו, יולי   09
 . 1955, דצמבר 12עמליה עם חברות. עמליה משמאל. טירונות של מודיעין חיל האויר. בה"ד  10
 . 1956אפריל תמונת סיום קורס מודיעין חיל האויר. עמליה ראשונה מימין שורה ראשונה.  11
 עמליה כחיילת, בתקופת מבצע סיני. 12
 30.5.1957עמליה ומרדכי ביום חתונתם.  13
 תג היחידה של עמליה בזמן שירותה הצבאי במודיעין חיל האויר.  14
רב  למעלה, סיכת השתתפות במבצע סיני. למטה, דרגת  סיכה ודרגה של עמליה מימיה בצבא.   15

 טוראי. 
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