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  :  תאריך השחרור
 1944ספטמבר 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  סופיה

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, ית במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והי
  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  ן יורקפ



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

ולאחר מכן אחותי  מבין הילדים הייתי השלישי, שלושה אחים ואחות :פחה בת ארבעה ילדיםבסופיה למש 1932נולדתי ב
טוב , מצטיין תלמיד הייתי בסופיה למדתי בבית ספר של בולגרים. אבא שלי היה ספר ואמא שלי עקרת בית. הקטנה נולדה

  .  משבר היהודים עם הגרמנים תקופת מאוד בלימודים עד
, פלפל ממולא :היום נםשיש ו בתקופת הילדות ואלו אותם מאכלים בולגרים מוכריםשהי הבולגרים זוכר את כל המאכלים אני

כיוון שלא תמיד היה אוכל בהישג יד במיוחד בתקופת  אבל בעיקרון אכלנו כל מה שהיה אפשר להשיג  ',קציצות פרסה וכו
  . רכים יצירתיותבכל מני ד ג אוכל ולכן היינו מגניבים אוכלהיה נורא קשה להשי. המלחמה

  

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

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

ת חרושת היה בימי שללמשל  .ידי המדינהועברו ל להיסגרהיהודיים בתי העסק  החלו כלהמלחמה תקופת כשהחלה בסופיה 

שמה אסתרינה וכפי שאנו קוראים לה  ,שתי עוד בסופיה לפני המלחמההכרתי את א .הכל הלאימופשוט וסגרו לו את העסק 
  .11אנחנו יחד מגיל , סטלה

פחות הרגשנו זאת כיוון שההורים הגנו עלינו ולא שיתפו בעובר  זאתלמרות ו ,רדה מתמידה להוריםיתה הטהיאני זוכר ש
  .מזהירים אותנו לא התבלטבעיקר היו  הם ,עליהם אך כן חשנו במצב השונה

אפילו מהצעירים שחיפשו לריב כיוון שידענו , היינו מתחמקים מהם ומכל מי שהיה יכול להרע לנו ,פוחדים מכל שוטר וחיילהיינו 

לא , ידענו לשתוק, אנחנו גדלו מאוד מוקדם. לימדו אותם לרצוחעברו השכרה עד לרמה שפלגות הצעירים ששאלו צעירים ממ
  . זה מושך ויגלו אותנוש לא לבכות כיוון שידענו, לא להתבלט, לעשות רעש

דרך הביתה נתקלנו ב להגן עליה  ותמידכדי  הביתה אשתי כיוםהייתי מלווה את סטלה  ,הרבה מכות אני זוכר שנהגנו לריב
כמעט תמיד הייתה  ,אז הייתי רב איתם מכות .הערות שלא מצאו חן בעיניי בחברה מהארגון של הפשיסטים שהיו מעירים לי

   . להגנה מהגשם ומהפשיסטים שימשהמטרייה ש איתי
ותנו יהודים הי בגלל .בתקופה הזו המחסור באוכל הורגש יותר מתמיד היינו צריכים להגניב אוכל ולמצוא כל מה שבא ליד

וא היה ה .ה ביותר מבין הטלאים שהיו קיימיםאומרים היפ, מאוד יפהכטלאי בולגרי הטלאי ה אני זוכר את. טלאי  נדרשנו לשים

לא היה חייב  1933מ  חובה לכל היהודים ומי שנולד טלאי היה. כמו פלסטיק כיוון שהרגיש" עצם" וקראנו לומחומר מיוחד  עשוי
  .לענוד אותו

 על המדרכה מול הבית אם היינו רואים. ריםלמכור דבעל כך שעלינו  י מתחיל לדבראת אב פנוי ואני זוכר קיבלנו צו יום אחד
ו שניתן לקנות ם למדהגויי .בית של יהודי שמוכר דברים וכל רהיט שאפשר לחשוב עליו ידענו כי זהו ארונות,כיסאות  ,שולחנות

  .מכרנו את כל רכושנו וכךדברים יך להיפטר מהי היה צראב. בזול מאיתנו הכל

בית של ב ארבעה עד חמישה חודשים ראשונים שם גרנו ,נו לנו לעזוב את סופיה עלינו על הרכבת והגענו לדופינצהביום שסימ 
באותה . שם היו מבשלים המקומי אוכל מהבית ספרהיינו מקבלים . לנו מחסה סיפקה היא ,מקומית בת דודה של אמא שהייתה

בדבק  אותו טובלים כאשר היו סרט מגולגל בעבר היה ,אני עוד עבדתי. לא עבדוהם   ,ים לא הצליחו לעשות כלוםההורתקופה 
ם אחים ג. לזבובים מלכודת על הקיר וזה שימש כך שלאחר ההוצאה שלו מהקופסה היו תולים אותו ושמים אותו בתוך קופסה

שאבי  כיוון הייתה לנו בעיה כמו כן, למקום אחר דו על זה שנעבורההורים שלי עב. פרנסנו את המשפחהשלי עבדו איתי ובעצם 
  . בעצמה היה בעבודות כפייה אז אימי הייתה צריכה לדאוג לנו

התחברנו עם הכי  בדופינצה. ואנו דומים מאוד נו הפרש של שנה וחצייש ביני ,לאחי ולי התאומים בדופינצה היינו נוהגים לקרוא

מספיק שלא מסרו ש הם שמרנו עלינו בכך .שמרו עלינו בעצם הם היו החברים שלנו והם. שםרעים בעיר עם חברי הכנופיה 
 מוסר זה שהיה היה הרדיו של כולם הוא בעצם זהומתופף היה תוף ואחראי עליו  בעיירות הללובזמנו . הלשינו עלינו לאואותנו 

  . בשלום ו שםהכי טוב שלנו כך בעצם שרדנחבר ואותו מתופף היה האב של ה את ההודעות

לא המצב לא ידענו ששם  בדיעבד ,חיו שם סבתא ודודה של אמיעברנו בגלל איחוד משפחה כיוון ש, ומיה'ואז עברנו לגורנה ג
גם כאן אבא  ,הותר לנו להיות רק שעתיים ברחוב ,בותולעבור ברח לנוויכ לא ,לקולנוע ו ללכתהתאפשר לנלא  בתקופה הזו .טוב

תקרה לא סגורה רק זה היה חדר קטן מאוד עם  ,בעל ביתקחנו דירה ומתחתינו גר לו החמור של ל .הועבר לעבודות כפייה
  . בקבוקונים שמיםלמעלה היינו ים רעועים כשקרש

שהיה מדבר זה היה זוועה לא הבנו כ ,אחי הבכור קיבל שיתוק בפהואילו  המוכרת כיום כמלריה קדחת טרופיתחליתי שם ב
ארגזי פירות שהיו קשורים , ארגזים ני עבדנו ליד תחנת רכבת במפעל שמכיןאחי וא, תקררות מה הככל הנרא זה קרה לו ,אותו

הייתי . קדחתקיבל את השיתוק משם ואני את האחי ככל הנראה ו באזור המפעל רוחות חזקות היו. אחד לשני בחוטי מתכת
הילד הזה "הרופא אמר לאמא  .לא יכולתי ללכתש ווןסיר לילה כיהייתי עושה את צרכיי ב 11למצב בו בגיל  הגעתיחולה זמן רב 



 

 הוא צריךוגוסס  כן אבל הגוף שלו הולך"הוא אמר . "!מלאות הבעה !חיות שלו הן תראה את העיניים"אז אמא אמרה  "ימות
בתקופה הזו . ובטח בתקופת המלחמה להשיג דברים כאלה באף מקוםעולה על הדעת  לא היה .ונתן את שמן "זריקות לקבל
לא ש לך קרכך  מות כלשעות מסויאשר ב מחלהזו  .לא לאכול ולא לזוז,ללא יכולת לעשות כלוםחולה  ,במיטה משותק הייתי

הוא הבין  השורות אמא כתבה לאבא ובין. ותמשיך לרעוד !זה לא יעזור לשום דבר מפעל שלם,ישימו עלייך  שמיכותמשנה כמה 
  . שהוא הבין שמשהו לא בסדר בבית כך,ה ולכן כתבה באופן נסתר לכל מה קורלכתוב  אסור היה באופן גלוי ,שמשהו לא בסדר

 6-7 זו הייתה נסיעה של  .על מנת שלא יגלו אותו הוא ברח מהעבודות כפייה לקח סרבל של עובד רכבת ועלה על הרכבת

. ת הכתובת והגיע הביתהו אלפנות בוקר לקח מרכבה נתן ל 2-3הגיע בסביבות הוא . בו מהיכן שנמצא שעות מהמקום שגרנו
הריח  פאפא. אבא - מר בספרדית פאפאהתעורר וא וראחי הבכ ,את האור מתוך הרגל איך שהוא הגיע הוא הדליק אוטומטית

" עשית לילדים רחל מה"מר לאמא אבא א ,מהפה כיוון שהיה משותקזל לו ריר נ. הוא הבין שזה אבא עוד לפני שנכנסאותו 

  . א השתגעהו, מקל וששפתיי התחילו להשחירכ רזה כל עליי ראה שאניתסה
א ופבבכי וסיפרה לו שהר אמי פרצה ,מה קרה שוב שאלהוא בדק אותנו ו .יד אמרה תכבה את האור הילדים ישניםאמא שלי תמ

רופא מקומי של  פא היהובזמנו הרהמזל היה ש. ואמר שאני גוסס וכי אמות אם לא אקבל את הזריקות שהוא רשם לי היה
אבא  .נוימגיע על סוס כמו קאובוי עומד ליד החלונות שלנו כשהוא על הסוס ומשקיף עלהוא ביצע את ביקוריו כך שהיה והמקום 

היה כמו דג במים הוא  שםהוא נסע לסופיה ו לקחו אותו לרכבת . וקרלפנות ב 3 התיישב אכל משהו ויצא עוד הפעם כשהשעה
   .הופייתה לו מספרה במרכז סהי המקום בזמנו יליד היה 

אני יהודי אני נוסע לסופיה יש לי ילדים חולים אם אתה בנאדם שמור "אמר לכרטיסן ולכן הוא כסף  כשעלה לרכבת לא היה לו

הגיעו לסופיה אבא שלי הלך לכל אורך הרכבת עד כש.בקרון הזה אתה יושב ולא זז משם הכרטיסן מיד אמר והצביע". עליי
כל בעלי , ה לו מספרהיתלשוק הסגור שמולו הי הלךלאחר מכן הוא . תודה רבהשפגש את הכרטיסן הרים לו יד אמר לו 

   .לחים ומסתפרים אצלו היו מתג בזמנו החנויות

עושים לו , קבלר לו כמה מאות קילוגרמים קשאפסנאי של הצבא שחסיש לי חבר  ,יזאק"נתיים הוא פגש במישהו שאמר לו יב
את  וסידרו לו אבא שלי תפס את הסיטונאים בחנויות דיבר איתם "?בנידון משהו ביקורות בקרוב והוא בצרה אתה יכול לעשות

חזר לאותו מישהו שפגש נתן לו  הוא. כאות זיהוי למזימת הקשקבל על דש החולצהל אחד ישים פרח קבעו שכ הם. הקשקבל
  . כסף המוןקיבל ובתמורה  הקשקבל את

קש את ניגש אליו ובי יאב, היה בית מרקחתהשכנים  לאחדספרה שם היה לנו לפני זה מהשכונה של היהודים שגם באזור 

 מחוץ לשכונהשהגיעו מטוסים אך הפציצו אך ורק  אזעקה אמרו החלה פתאום .16:00י אמר לו לחזור אחר הרוקח ,הזריקות
הכל נהיה חשוך כיוון שטסו להם בשמיי האוויר  ,ם היו סוגרים את השמשו באים האמריקאים להפציץ הכשהיאני זוכר .היהודית 

 בעיקר הם היו מפציצים. אחדעל מטוס המפציצים הקטנים היו שומרים כל ארבעה  B12כאשר ה ,כאלפיים מטוסים במכה
ם כל דבר שהגרמנים היו ניזוני, נפט שהיווה מקור לגרמנים והרסו הכל כיוון שהגרמנים היו ניזונים מזה מקור ברומניה שם היה

  .םחו להציל אותילם של המחנות לא הצהאנשי. ף המלחמהת סוהאמריקאים הרסו זה היה לקרא
הוא . בשרונכנס לשוק הסגור וקנה פירות  שנשאר לו הכסף עודף באמצעות. וקיבל את הזריקות ניגש אליו 16:00אחרי שעה 

העם  ויצאו לעזרתו האנשים הכירו אותו אך למרות זאת אסור היה ליהודים להיות בסופיה באותה תקופה, הכל עשה בסתר

חזר הביתה עם הוא  .רטיזנים מלמטה בשקט דרך אנשי קשרעוזר לפ גם אבא שלי היהבזמנו  !מאוד טוב עם הבולגרי היה
היה אומר  אחר הובתקופה בה ברח מהעבודות כשהיו קוראים את השם שלו מיש .חזר לעבודות כפייהולאחר מכן  התרופות 

  . שמרו עליו כאילו לא ברח מהמקום האחרים שם, ולכן לא חשו בחיסרונו תוהו ובוהו היה בזמנו, כן
אבל אחרי הזריקה כי הזריקה הזו עשתה פלאים קיבלתי סך הכל שש זריקות  הזריק לי זריקה ראשונה ומספרים הגיע הרופא

ט התחלתי לא. שר שאני רוצה לאכולהתחילו לבכות מאוכולם ו מזה המון זמן הראשונה הרגשתי נפלא אמרתי לאמא אני רעב

כשאבא שלי היה משתחרר . כל שנה הייתה מופיעה לי עוד הפעם המחלה במשך מספר שנים. ולצאת החוצהלאט ללכת לבד 
ים מנקה את הכתפיים של המסתפר הייתי מטאטא קטןעם הייתי מתלווה אליו ו ,כספר בערב הוא היה עובד עבודות כפייהמה

  . מקבל טיפיםייתי הייתה לי קופה ובה ה
בדרך . סילבסטרה את לחגוג והוא נורא רצה ה לו שם חברהיתהי .נתיים אחי הבכור החליט לנסוע לעיר אחרת לדופניצהיב

ו אותו נורא והוא עינ ,קרקפו אותו עם כידון של רובה ,נמרצות קיבל מכותהוא  ,ומיה למשטרה'גנה תפסו אותו והביאו אותו לגור
וון מתכוננים ללכת לפרטיזנים כי חשבו שהוא וחברו שנתפס. נער צעיר שנסע מעיר לעיר על מנת לבלות  16סך הכל בן בהיה 

בינואר היה שלג בגובה עד האגן , ררהעז שש ראך התלבשו כך עקב הקו עם שכבות כפולות של בגדים שנתפסו לבושים

  . מטרים 2שלעיתים הגיע עד כ 
תגיד לי את הילד הזה אתה "הוא נכנס למפקד ואמר איש מאוד אסרטיבי  היהאבא שלי , אבי ואני הלכנו לתחנת המשטרה

. "כם לאונייה ולהטביע אתכם ביםתבא לי לקחת א"ר אמר הוא הסביר לו הכל והשוט!" ?!?פרטיזניםלכאילו רצה ללכת  רושם

יצחק "אמר  ם נכח בתחנהשג אבא של הילד השני. "אתה צריך לפנות אליי לא לאסור אותו"ואמר , אבא שלי השתמש בחוקים
לקחנו אותו הביתה הוא  .ושיחררו את אחי "!אז מה אם אני יהודי זו המדינה שלי"והוא צעק  "איך אתה מדבר ככה תהיה בשקט

  .הייתי נוכח בכל הדרמה הזו. התאוששלכמה ימים  לקח לו היה מוכה מאוד
פס אדום לאורך  -ומיה קצין משטרה עם מדים'ג נהלגור אני זוכר יום אחד לקראת חצי שעה לפני הסוף במספרה הגיע

הקצין אמר . שלי היה עסוק ואני בדיוק ניקיתי שםואבא הקצין נכנס למספרה . הותהדרגות הגבואלו היו  ,המכנסיים עם שכמייה
 "ה פהיצחק מה אתה עוש"הקצין תלה את השכמייה ופתאום הוא קלט מי הוא אבי ואמר . אליו לא שם לבלכן וי עבד אבו שלום



 

אסור לעבור  היה, בזמנו זה היה אסור מאוד ,הם התחבקו, טוב מאוד אשר מכיר את אביסופיה והתברר כי אותו קצין יליד 
יף להיות הצ הוא סיפר ששלחו אותו. נורא לראות מחזה כזה היה מפתיעושעתיים ביום לצאת החוצה היה מותר רק , במרכז

ולא היה ליברל ש שהענישו אותו כיווןוהוא אמר  "למה הגעת למקום הזה"אותו אל אבא ש. של המשטרה ושאל לשלומו של אבי
אסור לנו להיכנס למרכז ש ,לא נותנים לנו ללכת לסרטש ,על כל מה שעברנו באותה תקופה אבא שלי שפך לו הכל .פשיסט

  . לרחובותלצאת ומותר לנו רק שעתיים 
שזה אסור  ידעתיו ע היה במרכז והקולנ". הביתה קח את אחיך ולכו לסרטנינקו בוא הינה לך "מר לי וא, הקצין הוא הכיר אותי

לך לסרט קח את  ואמר שוב והוא חזר על זה חששתי נורא ירביצו לי או לא אם, מר לי אבל לא ידעתי מה יהיהאמנם הוא א
יך ליכל מי שבא א" רואמ והתקשר לקולנוע והלך למשרדתי את אחי לסרט הוא סיים להסתפר הלכתי הביתה ולקחעד ש. אחיך

לאחר .  וזה מה שהיה תלכו לאן שתרצו חופשי תעברו במרכז הזה אמר לי כל היום הוא" !אתה מקבל אותו האיסור נגמר

   .מר עליו כמו על כלי קריסטלש שהמלחמה הסתיימה ואבי עזר לפרטיזנים והרוסים הוא דאג לאותו קצין
  

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

  

אני נוסע לסופיה תוך כמה ימים חוזר ותתכוננו "אמר שנגמרו הבעיות  הוא, ברגע שהרוסים הגיעו ידענו מאבא שלי שהכל נגמר

  .דירה בסופיה  שכר בזמן זה הוא, "ואנחנו נחזור לסופיה
שנה הזו מהלך הב שם התאחדתי שוב עם סטלה .אפילו אחי למד שםרטיב של ספרים ואפהקים קוכשחזרנו לסופיה אבי 

בשביל  ,פועל שחורהייתי עבודות מתכת ב עבדתיולאחר סיום יום הלימודים  ,חומר של שנתיים בשנה אחת השלמתי לימודים

  . וכמו כן בשביל להשלים פרנסה לבית לא לטייל ולהעסיק את עצמי
ידע  ,ידע מה מחכה לנוכיוון שלארץ  מהרעיון לעלותאבא שלי לא התלהב  ,החל לדבר עם אבימפלשתינה ושליח  יום אחד הגיע

בזמנו חיפשו במדינה חיילים , וחצי 16השליח שהגיע ראה את המשפחה כשאני הצעיר הייתי בן . להתחיל מאפס שעלינו יהיה
   .חודשייםכא עלתה לארץ אלא רק לאחר סטלה עדיין ל ,ינו מותאמים מאוד לדרישות המדינהועובדי ארץ הי
הגענו באוניית  .1948ב ולכן עלינו כולנו אבא לא רצה לפרק את המשפחה ,ל אמר אבא אם אתה נוסע אני נוסע"אחי הבכור ז

לא , ישנו בקומות היכן שהיו מביאים גם אוכל, היה נורא צפוף על האונייה, הקאנו מלא אן יורק במסע של שישה ימים במהלכופ
  . איש באונייה 4800היה איפה לזוז היינו 

  

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

  ):לדורות הבאים
  

. ואכן כך הוא עשה צבאקחו אותנו ליכשהגענו ארצה אזרח ותיק צעק לאבי במעלה האונייה לרשום אותנו כצעירים אחרת י
עברנו  לא הסכימו שנלך ליפו ולכן. שהיו עשויות מעשבים שניכשוס חנה ונאלצנו לשלם על המיטות הגענו לבית עולים בפרד

הסוכנות , הבית היה על הכביש הראשי ,חדרים היינו שלוש משפחות 12ו בבית עם נייח בצפת. לצפת הייתי שם רק חודשיים

שגרו איתנו לא רצו להישאר והתלוננו כל הזמן על כך  רצו לאכלס את צפת אך האימהות האחרות .סידרה לאבי מספרה שם
  . אמי הייתה אישה שקטה שלא נקטה עמדה בנושא. שעלינו לעזוב

 זה היה ,בבתים יראו אורותש והנייר מנע מכך ציץהפהיו באים לש ווןשהגענו ארצה היה חובה לסגור חלונות עם נייר שחור כיכ
  . שחרור המדינה תליבתח

ונכנסתי עם לאחר חודשיים עברתי ליפו  .קיבלתי מחלה מהחומצות מהאדים אפילו,חומצות -עבדתי בארץ בעבודות אוקסיד
הייתי מוכר ואוכל  ,גריות שמכרנו וזה מה שהציל אותנועוד שני חברה היה לנו שק של סיעם הייתי . חברים לבית וגרנו שם

י מכוון היה גשם זלעפות ראיתי את אב,ם לא היה כביש בזמנו ש, ים פתאום בלילה ברחוב המקבילאחרי חודשי. קבבים כל ערב

  " ?שמרת על הבית, באנו לפה"אבא אמר " ?אבא מה העניינים "אוטו משא באתי אליו 
שקי קמח עליתי על , ייתי בא לבקר בכל הזמן שלא היינו יחד באותה עירבתקופה הזו סטלה חיה בצפת עם משפחתה ולכן ה

לא היה תנועה  17:00-18:00הבעיה הייתה שבזמנו אחרי השעה . בטרמפים שעתיים עד טבריה כדי להגיע לצפת לאסתרינה

  . בטבריה ולכן הייתי חייב להגיע בבקרים 
לא היה  יםנהגכ ל"רכב ומבקש יפה מהנהג לקחת אותי בדהייתה אספקה מתמדת לצפת אז הייתי עולה על השקים בגב ה

לבן אסתרינה לא הייתי  הייתי יורד מהרכב תמיד, לא היה אכפת לי העיקר להגיע לצפת.אשב מאחור על השקיםאכפת ש
לאחר זמן מה אסתרינה עברה עם משפחתה ליפו והתגייסה לצבא אך כיוון שאבי שיקר במסמכים . מרוב צבע לבן מכירה אותי

  . הייתי כביכול צעיר ממנה בשנתיים
אהיה  ךיאבי סירב בתוקף כיוון שטען כי אני ילד וא. כן דרשה שנתחתן על מנת שתוכל להשתחררהיא סבלה נורא בצבא ול

  . הוא היה בנאדם קשה הוא ניסה להפעיל לחץ בכל מני דרכים על מנת שאוותר ואני לא וויתרתי, פרנס משפחה עכשיומסוגל ל
אמרתי שאבא של חברה , שההורים שלי לא בארץ ןתי לנוטריולידה שלי ואמרהך ילתארלחזור לנוטריון ואז החלטתי ללכת  



 

 בהגעה לארץ וזאת על מנתטעיתי בשנים שמסרתי כי אמרתי  .שלנו הוא אפוטרופוס זמני שההורים שלי נשארו בבולגריה

  . שאוכל להתחתן ולהוציא את סטלה מהצבא

בתנאי  "נו ממזר יאללה תחזור הביתה"אמר ו הגיע אליהם יבשא דהתחתנו נשארנו אצל ההורים שלה היינו שם כמה חודשים ע
בצבא הייתי בגולני  .חזרנו לבית הוריי והתגייסתי לצבא ספטמבר אוקטובראזור אחרי החתונה ב. הלהורים של תלךשסטלה לא 

  .עד סוף השירותחזרתי להיות נהג ולכן רבתי יס ,נאות ואז שלחו אותי לקורס קציניםוכקורס מעשיתי לוחם ו

נמוכות לא רציתי להמשיך והתחלתי משכורות המכונאות אבל ראיתי שב לעבוד אחרי הצבא ניסיתי. 1953השתחררתי ב

 1952וב, 1950ב נתיהתחת ,1950התגייסתי ב  ,בשלב הזה כבר נולדה לי ילדה ראשונה. נהג שגרירכמו בעבודות אחרות 

  .נולדה הבת הגדולה

החברים ו מיוחד קנינו חומר ,בנינו צריף .אחד ממנו נבנה הבית שלנו נמוך היה רק קיר בזמנו נס לגויים היה שטח ריקרחוב 

 לקחו לו את הכלבנה בנייה לא חוקית מי ש .תפסה אותי חברה ששלטה על השטחהעמידר  חברת .צריףאיתנו את ה שלנו בנו

התחלנו לבנות ובשבת הצריף בחמישי שישי . קח לך את זהיתמצא מקום תאחסן אותו ולא נ ו ליראו שאני חייל אז אמר אבל הם

  .היה מוכן
פנינו  ,אנחנו דאגנו להיות עם חשמל ,לא סלילה ,לא היה כביש ,לא היה כלום באזור רק פרדס היה לנו יותר משנתיים צריף

היה חדר בצריף  .הכל שילמנו בעצמנו לא קיבלנו עזרה מהמדינה .לחברת החשמל שיקימו עמוד על מנת שיהיה לנו חשמל

ישנו במיטה  1960ולבסוף זיוה הקטנה נולדה ב  1956יצחק האמצעי נולד ב, 1952ת ילדנו כשרחל הבכורה נולדה בשלושאחד 
שנה הייתי ללא רישיון  21 .כל הזמן בנינו את הבית ועל כל בלוק קיבלתי קנס .בעצמיסגרתי את זה  לא היה לנו גג אז. אחת

 של עמידר הגיע המנהל החדש נלחמתי המון ולבסוף,יתי הרבה רעש שנה התחלפו המנהלים בעמידר עש 21אחרי . ללא חוזה

   .דירה שנים רטרואקטיבי שכר 5חוזה ושילמנו  קיבלתיתוך שבוע אחד , לו את המצב הסברתי
למדה להיות מורה הבן שלי  כך יצא שהבת שלי ,ילדות אבל אנחנו לילדים שלנו נעשה הכל כדי שיתקדמו בחיים תהלנו לא היי

  .יש לנו כיום עשרה נכדים ושלושה עשר נינים. יגוםדב מתעסקתה ק והבת שלי הקטננמנהל ב

שיגדלו בשלום  .לדור הבא שלא יהיו מלחמות שלא יעברו את הסבל שאנחנו עברנו בתור ילדים ושיהיה שלוםאנו מאחלים 

  . לאפשר את כקיומנו היוםוכמובן לא לשכוח מהיכן הגענו ומה נאלצו סבינו לעבור על מנת ! ובשפע במדינה שלהם
  

  

  פרי אליאסי: ראיון

  2013דצמבר , יפו -תל אביב


