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  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  תי עד מתיציין ממ, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  

  :עליה שנת

 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  

חייתי חיים של . מווקו יצחקוב, אחיו של אבי היה הרופא הכי טוב בעיר. גדלתי בבית ספר רגיל בעיר מעורבת של יהודים וגויים

חוגגים אנחנו את החגים הרבה יותר ממה ש היינו חוגגיםפסח ובכיפור ב. חיים שקטים, היו לי חברים גויים ויהודים, צעירים

  ..נהייתי גויה כאילו כשהגעתי הנה, אותם כאן בישראל

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
ו והטילחילקו לנו טלאי צהוב שהיינו צריכים לשים על כל בגד . שהכל הולך להשתנות קיבלנו הודעה מהשלטון בסמוקוב 1943ב

. אני מודה שהייתי מסתירה את הטלאי לפעמים מתחת למעיל. שאחריה אסור היה לנו לצאת, בערב 7עלינו עוצר החל מהשעה 

דקה להיכנס לביתי אם הייתי מאחרת  .שהיו הולכים עם מגפיים עם שפיצים של ברזל, קבוצות של ניאו נאציםשהיו זכור לי 

היו  .ואף אחד לא היה ברחוב כדי לעזור לי לקום, הייתי מתעלפת, סים אותי ומפילים אותי על הרצפההיו תופ ,אחרי שבע

  .יהודי מלוכלך –" יפווט'צ"קוראים לנו ברחוב 

הגרמנים עצרו בסמוך אלינו וזיהיתי שחלק  .הייתי עם אמא שלי בכיכר העיראני . נכנסו לעיריפים גרמניים 'שורה של ג, ום אחדי

והתקרב אליי והחל לדבר  פי'הגנרל ירד מהג. אדום בצד של המכנסיים" קנט"להם  כיוון שהיה ,גנרלים גרמנייםמהם היו 

בינתיים !. למכור אותי !ביקש לקחת אותיהוא . נתן לאמא שליאותה , ושלף חבילה ענקית של כסף מזומן הבנובגרמנית שלא 
וידע לדבר גרמנית , מרפאה שלו הייתה לא רחוק מכיכר העירשה, אמא שלי קראה לדוד שלי .התקבצו המון אנשים מסביב

הגרמני לקח חזרה את הכסף והחזיר  פו של דברהגרמני המון זמן ובסוהוא דיבר עם הגנרל . שוטפת כיוון שלמד רפואה בווינה

  . אותי לאמא שלי
חמש קילו  ארוז לעצמם חבילה שללקיבלנו הוראה שכל היהודים צריכים , התקופה של העוצר והניאו נאציםשהסתיימה אחרי 

וחיכינו משמונה בערב עד חצות בידיעה , היה קר והיה חושך. בלילה של תחילת החורף, יד הכבישלכל אחד ולעמוד בחוץ ל

על  ,סופיה, שנסעו לעיר הגדולהכנראה שהיו כמה אנשים חשובים . בלי לדעת שהיעד הוא אושוויץ, שצריך להגיע טרנספורט
אמרו לנו וברגע האחרון  ,היהודים מסמוקוב, במטרה להציל אותנו נסעוהם . להיפגש עם הפטריארך ועם המלך בוריסמנת 

. הגיעו אלינווגם שם התפזרו בכל בולגריה מאת סופיה וכל היהודים  ץהפציהתחילו לם יבשלב מסו .לבתים אפשר לחזורש

התחושה כששמענו שהמלחמה נגמרה  .פסי רכבתבתיקון לקחו לעבוד ים את הגברו ,לשמוע על ההשמדה התחלנומאוחר יותר 

  .כל התקופה חיינו בלחץ איוםאבל לאורך  ,אמנם לא היינו באושוויץ ובהשמדה .אדירה הייתה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

 1947בשנת , בנות נחשבות זקנות בבולגריה של אז 20מאחר וכבר בגיל  .המלחמה המשכתי ללמוד על מנת לסיים תיכוןאחרי 

, נאלצתי לעבור את החבר שהיה לי .החתן שמצאו לי היה גבר שהכרתי רק שבוע. החליטו לחפש לי חתן 22בת בהיותי כבר 

  .אהבתי אותו אהבה אפלטוניתשחבר מדהים 

, 60אני הייתי בת כש 1985נפטר בשנת  הוא. בעלי עבד בחנותו העבודות היו פשוטות, יתה הייתה קומוניסטמאחר ובולגרי

מה  ,בעלי בשום פנים ואופן לא רצה לעלות לארץ. לארץ תעלול החלואחרי המלחמה כמעט כל היהודים  .מאז אני אלמנהו

. שנים חייתי לבד בבולגריה בלי שום משפחה שמונה ובמשך ,שגרם לפרידה מאוד קשה ביני ובין משפחתי שהחליטה לעלות

  .3- ו 8 בגילאיםכשהחלטנו בסופו של דבר לעלות לארץ הן היו ו ,נולדו לי שתי בנות בבולגריה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  
. ואחותישאמי  למקום בו גרו, הגענו ליפו .שמו אותנו באוהלים ובמעברותוכשהגענו , הבולגרים סבלו הרבה בהגעתם לארץ

עזבו והבניין  במצבישם מאחר ולאט לאט כל הדיירים להסתדר היה לי מאוד קשה . גרתי ליד מחסני חשמל בדירה של עמידר

, חלמיש שיכנו אותי ברחוב שבטי ישראל 1992ובשנת  ,ביקשתי לעבור. גנבו לי מים וחשמל. החל להתמלא באנשים קשים

  . 1993אמי נפטרה ב, 1988ה מני בשנתיים והיא נפטרה באחותי הייתה גדול .מאז ועד היום אני כאןו
עם אב בית , לפחות יש לי את הבניין בו אני גרה .שתיהן עובדות בנק, הבת הגדולה שלי גרה ברמת אביב והקטנה ביבנה

   .ועובדת סוציאלית שמגיעה לביקור
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