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  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה

  פרץ 

   :שם פרטי

  רחל

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

                                          סרנגה  

 בלועזית                                             
Saranga 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  רחל

  בלועזית 

      Rachel                                    

:                     מין

    נקבה
  : שנת לידה

 
  :  עיר לידה

                                                            פלובדיב 

  בלועזית     

         Plovdiv                                  

  :ארץ לידה

17/06/1940 
  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  יעקב סרנגה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 סוזנה
:                                                     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  פלובדיב

  בלועזית 

Plovdiv 
  :ארץ המגורים

 בולגריה
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  השומר הצעיר

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                     בולגריה , פלובדיב  
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
  בלועזית 

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

 בלועזית 
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

1949  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  בולגריה



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

כבר בתחילת המלחמה אבא נלקח , בבולגריה בגרנו בפלובדי, בהיותי ילדה קטנה מפתיע יש לי זיכרונות מזמן המלחמהבאופן 

היא סיפרה . הייתה מדי פעם מראה לי תמונות שלו כדי שאני אכיר אותו אאימ. הוא כמעט ולא היה בא הביתה. לעבודות כפייה
אימא (בבית גרה גם סבתא . מדי פעם לחופשות ממש קצרות ומיד חוזר אבא היה יוצא, לי שאבא עובד קשה בסלילת כבישים

סבתא הייתה אישה חולה ולא יכלה . ע הראשונה וברחה לפלובדיב עיר בגבול בולגריה"שגרה בטורקיה במהלך מלה) אאימשל 

ה בגלל אחותה הרשויות הרשו לנו להתגורר בבולגרי, שלי בעיקר אאימלתרום לפרנסת הבית ולכן עול הפרנסה נפל על 

  .הצעירה של אימי שנישאה ליהודי יליד בולגריה

בזמן  שלחה אותי תמיד עם תיק גב שיהיה איתי בבונקר אאימ, כשהחלו האזעקות היה עלינו לרוץ לבונקר כדי לתפוס מחסה

כשהמצב היה רגוע ותכיפות האזעקות הייתה יורדת . שהיא מדדה לאיטה עם סבתא שלא יכלה לרוץ עקב מצבה הבריאותי

  .באותה התקופה כמעט כולם היו חברים בתנועת נוער זו או אחרת, הייתי אוהבת לבקר בתנועת השומר הצעיר

זכור לי שהבולגרים היו , שהיה מבודד ומיועד ליהודים בלבד מבנה, ס והגן שהיו נמצאים באותו מבנה"אני זוכרת גם את ביה

מורים , מהלך הלימודים כלל סגירה מוחלטת, י חומה גבוהה וגדרות"נחמדים אלינו למרות שבידלו אותנו משאר התושבים ע

אני , מורגשת  הנוכחות של הנאצים בעירנו הייתה. ותלמידים ואין יוצא ואין נכנס לאחר שהגרמנים סגרו עלינו את השערים
  .זוכרת את הרקיעות והנקישות החזקות של המגפיים שלהם בזמן הצעידה, זוכרת את הצעדות שלהם במרכז העיר

הם חיפשו פתרונות קלים , לקראת סופה של המלחמה הגרמנים היו נחושים להשלים את תוכניתם להשמדת היהודים לפועל

מרוכזים בבית הספר היה מטרה קלה ונוחה בשבילם כי לא היו צריכים ללכת עצם העובדה שאנחנו כבר היינו , ומהירים ליישום 

יום אחד הגיעו משאיות הגרמנים שהיו מוכנות להכיל את כל היהודים שנכחו בשטח . ולחפש בבתים כדי להשלים את המכסה

יה יחד עם הפמליה שלו מלך בולגר. היה הרבה בלאגן והרבה צעקות עד להתערבותו של מלך בולגריה כפי שסופר לי, ס"ביה

הוא הציע להחליף את מקומנו יחד עם אנשיו ואכן לבסוף שיכנע את הגרמנים להשאיר אותנו בפלובדיב , ניצבו מול הגרמנים
  .ובזכותו נשארנו בחיים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

. בכיכר העיר התרכזו כל המשאיות שחזרו ממחנות העבודה עם כל השבויים, לקחה אותי לכיכר העיר אאימבתום המלחמה 

מאוחר . היו הרבה אנשים ואני לא מצאתי אותו, נתנה לי להחזיק תמונה של אבא ואמרה לי לחפש את האיש בתמונה אאימ

הוא היה , אבא אכן הגיע אבל אני לא זיהיתי אותו כיוון שהוא נראה שונה ממה שהוא נראה בתמונהסיפרה לי ש אאימיותר 
 אאימזמן קצר אחרי זה , אחרי שהיא פגשה אותו היא אמרה לו משהו והוא הלך ישר הביתה בלי לפגוש אותי. מזוקן מאוד

אבא באמת חיכה שם אבל נבהלתי נורא כי הוא  כשהגענו הביתה. ואולי אבא מחכה לנו שם, אמרה לי שכדאי שנחזור הביתה

מאז כל  פעם שהייתי רואה אדם . והטראומה מהזקן ליוותה אותי הרבה זמן אחרי, אני צרחתי מפחד, נראה שונה ונורא מזוקן
ד היה לי פח. הייתי נמנעת ממגע איתו, כל פעם שראיתי גבר מזוקן, עם זקן היה מזכיר לי את המראה של אבא אחרי המלחמה

  .בסופו של דבר הייתי מאושרת שאבא חזר, שאולי אימא רוצה למסור אותי לאדם זר

לאבא , היא נבזזה ונהרסה, מהמכולת שהייתה לאבא לפני המלחמה לא נותר דבר,הייתה תופרת לאצולה של בפלובדיב אאימ
לל המחסור באוכל הוא היה נוסע ירפאן ובג'היה קשה למצוא פרנסה לאחר המלחמה ומכיוון שהוא היה יליד בולגריה מכפר צ

האוכל היה ,את מה שהוא היה מביא מהכפר הוא היה מוכר בעיר. גבינות וקטניות, שמן: לכפר להביא כל מיני מצרכים כגון

ירפאן ושם הוא היה מכין יחד עם הבן שלו גבינות 'לסבא שלי הייתה מחלבה בצ. נקנה מאוד הזול בכפר ונמכר ביוקר בעיר

הייתי מבקרת את סבא ודוד שלי . ד עם הכלב הגדול שלהם שהיה מלווה אותי ובעידוד אימא יצאתי לחופשה שםקשות ובקיץ יח

בדרך  מהכלב הגדול שלנו לשמור עליי תמיד עם סלסלה מלאה באוכל שסבתא הייתה שולחת להם ותמיד הייתה דורשת סבתא

היה קלאסי ותמיד הייתי מתענגת על רגעי החופש  במראה בכפר. שהיה מראה לי את הדרך אם הייתי סוטה ואו מתבלבלת

  .שלי שם

אנחנו גרנו בקומה התחתונה ובין שתי הקומות אבא בנה שם לול עם תרנגולות ככה , בבית שאנחנו גרנו בו היו מספר קומות

  .לאימא ואבא היה חשוב שאקבל את מנת החלבונים שלי בכל בוקר, שכל יום אני יאכל ביצים טריות
כל מי שלא , ס לא אהבתי בגלל המשמעת הקשה "את הלימודים בביה, ס היהודי לא ניזוק ואני התחלתי ללכת אליו"למזלנו ביה

אני לעולם לא אשכח את היום שבו הופיעה המורה בדלת ביתי בגלל . הכין שיעורים חטף מכה חזקה ביד עם סרגל המורה

הסכמתי שהמורה תיכנס וטרקתי בפניה את הדלת ואמרתי אני ממש לא , שהיא שמעה שאימא תופרת בדים והיא חפצה בבגד

  ".ס זאת המורה ובבית מי שקובע זו אני"שמי שקובע בביה"שלי צחקה ואמרה  אאימ ,"!את לא: "לה 

בקומה מתחת , אוכל היה בשפע, אהבתי לבלות בבתי קולנוע והוקסמתי מהסרטים שהוקרנו, עם הזמן מצבנו הכלכלי השתפר 



 

בהמשך חזרנו לבקר את תנועת השומר . ר שאומנם לא היה שם מקרר אבל שמר על טיב האוכל וטריותוהיה לנו חדר קירו

  .שרים שירים מוכרים ואני בעיקר אהבתי לשחק ולהסתובב על הבמה, היינו מדברים שם, אני ובנות דודותיי, הצעיר

בעצת הלקוחות העשירים של אמא מכרנו את , הדיבורים בקהילה על עלייה הלכו וגברו עד שהשתכנענו והחלטנו לעלות ארצה
והציעו לה ) את הכסף אימא התיכה ותפרה במכפלת של המעיל שלי כי הבולגרים לא נתנו לצאת עם רכוש(כל הרכוש שלנו 

  . לשמור רק את הזהב כי הוא שומר על הערך שלו אפילו בארץ ישראל

על עזיבתם של היהודים החכמים את בולגריה והפלגנו לכיוון למרות כעסם של הבולגרים " בולגריה"עלינו על הספינה  1949ב

גילתה שהשיער של הבובה היה עשוי משיער אמיתי ומלא כינים מה  אאימ, בהפלגה הייתה לי בובה שמאוד אהבתי, נמל חיפה

ור ילדה אני בת, העלימה את הבובה בטענה שהיא חלתה אאימ. שהביא אותה לגלות את הסיבה שבגללה תמיד סבלתי מכינים

  .לא האמנתי לאימא והתעקשתי על האמת ולבסוף אימי הודתה במעשה והבטיחה לקנות לי בובה גדולה בהגיענו לארץ 9בת 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

ובנה שעלה שנה לפניה שכבר היה בקיא במנהגי הארץ  1948שעלתה ב אאימכשהגענו לארץ קיבלו את פנינו אחותה של 

סידר אותה וניקה אותה והביא , כחודשיים לאחר מכן אבא מצא דירה בלוד. היישר לפרדס חנה) למשל איך לאכול פרי הדר(

יה ללמוד את השפה העברית אבל למרות זאת נסעה כל יום שמיעתה הכבדה של אימא עקב מחלה הקשתה על, אותנו אליה

חלקן הגדול היה עשירות בולגריה שעלו עם , היא הייתה תופרת בדים לעשירות העיר, א לעבוד בתפירת בגדים "מלוד עד ת

לאחר  .דיםא ישר לאימא שתפרה להם בג"הן היו טסות לפריז ורוכשות בדים וחוזרות לת, א בעושר"עושרן ארצה וחיו את חיי ת

  .ועברנו לגור ביפו אאימשנה וחצי בלוד הנסיעות היומיומיות ובעיית השמיעה השפיעו על 

הייתי דוגמת דמים מחיילים ומתעדת את סוג הדם , ס סיימתי כלבורנטית והמשכתי במקצוע גם בשירותי הצבאי"אני את ביה

תחתנתי ויחד עם בעלי טסנו לאוסטריה ששם בעלי אחרי הצבא ה, 1959- דסקיות ואת שירותי סיימתי בשלהם בשימוש עם 
ים ששם שנים רבות עזרתי -ובסיום הלימודים של בעלי השתקענו בבת, בן ובת, נולדו לנו שני ילדים, למד לימודי רפואת שיניים

בלה עם חבריי צורפת תכשיטים ומ, אני מציירת להנאתי, עיקר עיסוקי הוא נכדיי, כיום אני גרה בהרצלייה.לבעלי בקליניקה שלו

  .הגמלאיםבמועדון 
  

 

  

  

   גלעד צרפתי: ראיון
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