
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  ניר
  :שם פרטי

  שושנה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               חלפון

  בלועזית
HALFON                                               

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                           סוזנה 

   בלועזית
SUZANA                                               

:                     מין
 נ /ז    

   :לידה תאריך
08.10.1938 

    :לידה עיר
                                                              סופיה

   בלועזית
SOFIA                                                           

  :ארץ לידה
 בולגריה

  :של האב שם פרטי
  יצחק

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   ופיהס

   בלועזית
SOFIA                                          

  :ארץ המגורים
  בולגריה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( ופת המלחמהמקומות מגורים בתק
  בולגריה, קיוסטנדיל,סופיה

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                      ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור
             

 

  :  תאריך השחרור
1945 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

  סופיה
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1949 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .בת בכורה מתוך שני ילדים, בסופיה שבבולגריה 1938נולדתי באוקטובר 

  .חליתי בדלקת ריאות וחיי היו בסכנה עוד לפני פרוץ המלחמה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

אך בעקבות פעילות של יהודים , כנראה למחנות השמדה, עם כניסת הנאצים לבולגריה קיבלה משפחתי זימון לעלות לרכבות
  .כך ניצלה יהדות בולגריה ממחנות הריכוז, יהודים ברכבותנשי כמורה בולגרים המלך הבולגרי השתכנע ועיכב את משלוח האו

  .הייתי ילדה חולנית מאוד ורזה. כל חיי גדלתי בצל הידיעה שיכולתי להישלח לחמנה ולמות שם
היא , עזרה אמי לפרטיזנים שם . ליד העיר קיוסטנדילהורי פיזרו את רכושם תוך יום ועזבנו את הבית בסופיה ועברנו לכפר 

  .בעוצר ונאלצנו לענוד טלאי צהוב חיינו.הן היו מניחות את האוכל במקום קבוע ביער. יחד עם אחותה בישלה להם

  .אבי נשלח לעבודות כפייה במקדוניה בבניית מסילות ברזל לצבא הנאצי
  .דלה אותי עם הרבה חרדות וחששותיהיא ג, אמי התקשתה מאוד להיות לבדה

  

   ד עלייתך לארץ מתום המלחמה ועי על קורותיך /נא ספרא

   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  .אך הבית שהתגוררנו בו היה תפוס, עם תום המלחמה חזרנו לסופיה

  .היא סירבה לשלוח אותי לגן הילדים, גם לאחר המלחמה אמי חששה מאוד
  .היחידה והשקעתי מאמצים רבים כדי להצטיין ההיהודייתי היי. למדתי בבית הספר היסודי בעיר למשך כשנתיים

  .עלינו לארץ ישראל באוניית משא 1949בשנת 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .נאים קשים מאודהיו ת. חנה- עם הגיענו לארץ שוכנו באוהלים בפרדס

  .ולא היתה להוריי עבודה, לא ידענו את השפה
  .אבי החל ללמוד באולפן ולימים עבד במשרד התעשייה והמסחר ובמשרד האוצר

  .אמי עבדה תחילה בגן ירק ולאחר מכן עבדה בבית תינוקות בפרדס חנה
  .מכן הם רכשו דירה בשכונה בעירלאחר המגורים האוהל עברנו לצריף במעברה ולאחר , להורי לא היו הרבה אמצעים

  .התנועה תרמה רבות לקליטתי והשתלבותי בארץ. "השומר הצעיר"למדתי בבית הספר והצטרפתי לתנועת נוער 
את לימודי מימנתי . ל ולאחר השחרור למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים עבודה סוציאלית"ל בחטיבת הנח"שירתתי בצה

  .לבד מהעברת שיעורים פרטיים
  .שבע ועבדתי כמדריכה ומרצה באוניברסיטה בעיר-עברנו להתגורר בבאר. נישאתי ונולדו לנו שלושה ילדים

  .הייתי פעילה בארגונים קהילתיים בהתנדבות וכיום אני מתנדבת בחברה המנסה לייסד בארץ גישור פוליטי

  
  

  
  2009אוגוסט . תל אביב

  

  עדי מלכא: עריכה
  

 

 


