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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  אביהו

   :שם פרטי

  רירי

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                          אקריש  

                                              בלועזית
  

Akrish 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  רירי

   בלועזית
  Riri                                        

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1933 
  :  עיר לידה

                                                            בורגאס  

       בלועזית
 Burgas                                          

  :ארץ לידה

 בולגריה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ניסים אקריש 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 רבקה בכר
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בורגאס

   בלועזית
Burgas 

  :ארץ המגורים

 בולגריה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                            תלמידה   

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

  "השומר הצעיר"תנועת 

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       בורגאס בולגריה
       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
 בורגאס

  :  תאריך השחרור
1942 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  בורגאס

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

11/1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " קפאלוס"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

כשהייתי בת שנה , בת יחידה  לאבא מכונאי רכב ואימא עקרת בית, בבורגאס שבבולגריה 1933שמי רירי אביהו ונולדתי בשנת 

בבורגאס גרו גם סבי וסבתי ובני . לעזוב את בולגריה ולאחר כמה ניסיונות לא הסתדר ולבסוף נשארנו בבורגאסוחצי הוריי רצו 

יחד עם כל הקהילה היהודית של , דודים נוספים בתוך הקהילה היהודית אני זוכרת שחגגנו את כל החגים היהודיים בבית הספר

בבעלותו של אבי . אדם מסורתי ובבורגאס היינו קהילה מאוד מלוכדתהוא היה , סבא שלי היה עורך סדר פסח כהלכה. בורגאס

: היה מוסך קטן ובגלל שלא הייתה עבודה רבה הוא נאלץ גם לעבוד אצל האיכרים בטיפול המכונות שלהם בתמורה לאוכל כגון

לפרנס אותנו ונעזרנו החיים בבורגאס לפני המלחמה לא היו קלים כי לאבא היה קשה , קמח וכדומה ומזה היינו חיים, סוכר

בבנייה חדשה יחסית , המבנה היה שלוש קומות, הבית שלי היה סמוך לבית הכנסת ולבית הספר. רבות בחברינו הבולגרים

בבית הספר היסודי למדתי בבית . לחיות בשכירות, דבר שהיה מאוד מקובל בבורגאס, ואנחנו חיינו בשכירות בקומה השנייה
  .בית ספר מעורבספר יהודי ובתיכון למדתי ב

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

היהודים האמידים של בורגאס פחדו שאנשי הצבא הגרמנים יכנסו להם לבתים מכיוון שהיו להם בתים , כשהחלה המלחמה

גדולים ויפים אבל אנשים מעטים גרו בהם אז יום אחד הם ביקשו ממשפחתי לבוא ולגור איתם כדי שהגרמנים יחשבו שיש 
. אני זוכרת שהם ממש דאגו לנו ופינקו אותנו, ועברתי לגור אצלם הוריי הסכימו, לגור שםהרבה אנשים בבית והם לא יבואו 

, בעליית הגג היה חדר קטן ובו ישבו הגברים והאזינו לרדיו לונדון שהיה משדר עדכונים לגבי המלחמה וככה היינו מעודכנים

ום אני שומרת על קשר עם הילדים היו משחקים בחצר הבית יחד עם הילדים של הגויים שהיה לנו קשר מאוד טוב איתם ועד הי
יום אחד הגרמנים השתלטו על הקומה הראשונה בבניין ומשם הם ניהלו את . עשינו מעשי קונדס כמו כל הילדים, חלקם

על המבוגרים יותר הם אסרו לצאת מהבית למעט , אני בתור ילדה לא ממש הרגשתי אותם והם לא הציקו לילדים, המלחמה

הורי לא דיברו איתי על מה שקורה ולא הראו כלפי חוץ פחד למרות שידעתי שהם , בבית. מזוןשעות מסוימות ביום כדי לקנות 

במלחמה הוריי סומנו בכפתור בצורת מגן דוד שצבעו צהוב . כן פחדו ודאגו לשלומי אבל כנראה שהם לא רצו להלחיץ אותי

  . לנו מצרכים בסיסים על מנת להתקייםוינט היה שולח 'ארגון הג. שהוצמד לחולצתם אבל אני בתור ילדה לא הצטרכתי

אבא שלי היה רואה אותם משליחים , עמוסות אנשים, בשלב מסוים במלחמה החלו להגיע רכבות מכיוון יוון דרך בולגריה

ערב אחד אבא שלי נכנס לחדר בו הייתי אני , מהחלונות את כל החפצים האישיים שלהם והוא החל להבין שמשהו לא טוב קורה

אני יורה בכל המשפחה ומתאבד כי הבריחה הייתה , הוא אמר לסבי שאם יבואו לקח אותנו, ז באקדח שהיה ברשותוואח, וסבי

ברדיו החלו לשדר שהרוסים הצליחו לגבור על הנאצים והם , ערב אחד. בכל כיוון ובכל מעברים שלטו הגרמנים, בלתי אפשרית

אחרי זמן לא רב ראיתי את הרוסים מגיעים לעיר שלי והבנתי  מתקרבים לעבר בולגריה על מנת לסיים את המלחמה ובאמת
שמחה גדולה , לשיר ולשמוח יחד עם החיילים הרוסיים, המון אנשים יצאו לרחובות והחלו לרקוד, מיד שהמלחמה הסתיימה

  .הייתה על פניהם של הוריי ומשפחתי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךוחזרהשחרור (

כל מיני ארגוני נוער ניסו , מיד בתום המלחמה החלו להתארגן כל מיני קבוצות על מנת להעלות את הצעירים לארץ ישראל
מבית  הוריי הכינו לי בגדים חדשים ותפרו את שמי על החולצה ואבא שלי היה לוקח אותי כל ערב, לעודד עליות נוער ארצה

אני הייתי כבר נערה בת שבע , אבא ביקש שייקחו אותי איתם. לבית כדי לנסות לחבר אותי לקבוצת נוער שעולה לישראל

 1948בנובמבר . הנושא לא צלח, ולמרות הלחץ שלו וכל הניסיונות לצבע עלייה, עשרה והוא פחד שמא אתבולל עם הגויים

ההפלגה , שהפליגה לארץ ישראל" קפארוס"לביה שם עליתי לאוניית מסע בשם עיר נמל ביוגוס, יצאנו מבורגאס ברכבת לבאקה

אמרו לנו לשכב בתוך הדרגשים של האונייה , אנשים שחלקם היו יהודים מהונגריה 4000 - ובאונייה היינו כ, ימים 10נמשכה כ

  .כדי שלא יבחינו בנו ואז הגענו לנמל חיפה

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, עלייתך ארצהתחושותיך בעת (

  ):לדורות הבאים

שם נתנו לנו קצת אוכל ומים וחילקו אותנו , ירדנו מהאונייה ולקחו אותנו במשאיות לפרדס חנה, רעבים ומותשים מההפלגה

, ץ אני זוכרת שהוא היה ממש קשה והתנאים היו מאוד קשיםהעונה הייתה חורף באר. אנשים 30 -בכל ביתן גרו כ, לביתנים

כל בוקר היו עורכים לנו מסדר כמו שעושים לחיילים והיה בחור שקרא בשמות של משפחות שהיו אז , בביתנים היה צפוף וקר

   למקום שנקרא קראו בשמנו ועלינו על משאית לכיוון קריית אתא , בוקר אחד. עולות למשאית ומגיעים לחיפה כדי לקבל דירה

אבי לא , כאשר הבחינו בנו אנשים שכבר גרו שם הם צעקו לנו בבולגרית שלא נרד כי אין מה לעשות במקום הזה, "עיר גנים"

בכניסה לעכו אבא שלי ירד מהמשאית וראה שכל האזור מוצף במים . הסכים לרדת מהמשאית והיא המשיכה לנסוע לכיוון עכו

ניגשו אלינו ואמרנו לנו שזה הדיור שיש , כשראו שחזרנו, חזרנו חזרה במשאית לפרדס חנה והוא לא הסכים שנרד גם שם ואז

יחד עם גבר נוסף החליטו שהם עוזבים את המקום והולכים לחפש , אבא שלי. יגורש מפרדס חנה, ושמי שלא יסכים לקבלו
הוא והגבר הנוסף החליטו לפלוש , חדרים יחד נסענו לחיפה ובאזור רחוב הנביאים אבא שלי ראה מבנה נטוש בעל שני, דירה

לא הייתה , המצב היה מאוד קשה. כך שכל משפחה קיבלה חדר וככה מצאנו את עצמנו בחיפה, למקום והתחלקנו במבנה

. אבא שלי נפטר ונשארתי לבד עם אימי שלא עבדה מה שאילץ אותי לצאת ולחפש עבודה, פרנסה וכשנה וחצי אחרי שעלינו
י המשטרה הצבאית "עבדתי במפעל לליפוף מנועים עד שיום אחד נעצרתי ע, והצלחנו לחיות מהמשכורת הרווחתי מעט כסף

ואין מי  שאבי נפטר ואנוכי בת יחידה, הסברתי להם שאני גרה רק עם אימי , שלקחה אותי ללשכת הגיוס כדי שאתגייס לצבא

, נוף-בתל 12ד "התגייסתי לבה 1952צבאי ובשנת  לא הסכימו לפטור אותי משירות. שיטפל באימי לכן אני מבקשת שחרור
אני המשכתי לעבוד כאזרחית עובדת , במהלך השירות הכרתי את בעלי ועם תום השירות נישאנו ונולד בני הבכור מתוך שניים

, במאוד שמחתי כי זה היה מקום טו, חצי שנה הציעו לי לעבוד ברפאל- ניהלתי את הניירת של מחסן החלפים ולאחר כ, ל"צה

בעלי שגם היה . קצת חששתי מהתפקיד כי לא הייתה לי אפשרות ללמוד אבל הסתדרתי וברפאל עבדתי עד לפרישה לפנסיה

  .ביחד הקמנו משפחה בחיפה ולאחר מכן עברנו לקריית ביאליק, היה מנהל בנק דיסקונט, ניצול שואה

, אני מודה לאלוהים שהשאיר אותי ואת משפחתי בחיים: המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים שיקראו את סיפור חיי הוא כך

ובכלל שנדאג לשמור על מה , זכיתי לעלות לארץ ישראל ולהקימה למרות כל הקשיים הרבים שנקרו לי בדרך באופן אישי

ת פן פה זו מדינת היהודים ורק בארץ ישראל נוכל לחיות ללא דאגו, שבינינו ובנינו ולעד נזכור את שעבר על היהודים בשואה

  .מחר יבואו להשמידנו
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