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  :  תאריך השחרור
1945 

   ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
' לינץש ווקשייט ב"ה עמחנ, )ווינה(רוטשילדספיטל 

 )זלצבורג( פארש, )אוסטריה(

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  הסופי



 

. רומניה, חודשים בבוקרשט 8.5 :בדרך לארץ מחנות/מקומות
, קיארו(חודשים באיטליה  5. אוסטריה, חודשים בזלצבורג 6

  )מרסיי(צרפת , )ברלטה, בולוניה

   :עליה שנת
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  אלטלנה

  

  על קורותיך לפני המלחמה  י/אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

אנחנו . אבא שלי היהי סוחר ונתן לילדים שלו חיים טובים. ה בורגנית שבתור ילד לא היה חסר לי שום דברחנולדתי למשפ :יוסף
אחותי הייתה מבוגרת ממני בשש שנים והייתה רופאת ילדים . אני הייתי הקטן והיה לי אח ואחות בכורים, יינו שלושה אחים בביתה

שנים ונפטר לפני  4-אחי מבוגר ממני ב. בעקבות סיבוך של ניתוח ראש 54היא נפטרה בארץ בגיל ). פנים ולב(וגם בעלה היה רופא 
הוא הפסיק ללמוד בגלל המלחמה אך חזר . הצרפתי בסופיה ולמד כלכלה וכספים' הוא בוגר הקולג .אירוע מוחי ושיתוקשנה לאחר 

  . ללימודים לאחר מכן
פי רוב היו -החברים שלנו על. בבולגריה לא הרגישו אנטישמיות והיחסים בין היהודים לבולגרים ושאר המיעוטים היו תקינים ביותר

ר הכרתי את "בביתוחצי  15בגיל . ר"הצטרפתי לתנועת הנוער הציונית בית 14בגיל . יםיהודים אב היהודים התחברו גם עם הגוי
  . שנים לפני פרוץ המלחמה 5והספקנו להיות ביחד בחירת ליבי 

לומדים , ר היינו שרים שירה עברית"בבית. כך כבר היינו בקבוצה מעורבת בנים ובנות-בהתחלה היינו בקבוצה של בנים בלבד ואחר
  .קדים ריקודי הורה ועושים הרצאות על ארץ ישראל ומדברים הרבה על האנטישמיותרו, עברית

  
. שנה 16-שנה והשני ב 18-אחד היה גדול ממני ב. הייתה לי ילדות מאוד יפה עם אמא ואבא ושני אחים גדולים 13עד גיל : דורה

לכן הוא היו צריכים לכרות לו את הרגל ו 13בת  אבא שלי היה חולה בסכרת וכשהייתי. אני הייתי הילדה הקטנה והמפונקת במשפחה
לאבא היה חנות חומרי בניין וצבע ושני אחיי שכבר היו נשואים עם . אלמנה עם שני בנים ובת, ה לבדראאמא שלי נש. 57נפטר בגיל 

ספר מסחרי ואמא  הייתי בשנה ראשונה בבית. התקופה הייתה קשה מאוד. כשאבא נפטר הם המשיכו לעבוד ונתנו לנו כלכלה. ילדים
  .כ"כיתות לימוד סה 9או  8נשארתי רק עם . שלי אמרה שאני צריכה לעזוב את הלימודים ולהתחיל לעבוד

  
  
  

  

  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/עות נוערתנו/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
אסרו על היהודים  -לו זכויותהוציאו חוקים ששל. נאצי והיה צבא גרמני בבולגריה-המשטר בבולגריה היה פרו 1943בשנת : סףיו

לאט לאט היהודים התחילו להבין שהמצב לא טוב כי הבולגרים לקחו צעירים יהודים . החשיכה ועוד לנוע חופשי בשעות, לעבוד
  . כולל את אחי, למחנות עבודה בגבולות

 3- שלחו אותנו לסטרוזוגוריה ל). '43שנת (בבית ספר ממלכתי כשהפסיקו לנו את הלימודים וגירשו אותנו מסופיה ' הייתי בכיתה י
. דורה ואני הרגשנו כשני נאהבים שנפרדו. הוריי ואחותי מכיוון שאחי היה במחנה עבודה, היינו אני. 'חודשים ואז ללוקוביץ

שכרנו חדר , כ בסדר"המצב של משפחתי היה סה. היו יהודים אמידים יותר שלקחו יוזמה ועשו מטבח בשביל הרעבים' בלוקוביץ
  .ויים אבל השלטונות הוציאו צווים שאסור לנוע מחוץ לעיר כלל ובתוך העיר רק בשעות מסויימותמהג

, אחר הבחורים היהודים התחבר לפרטיזנים. אסור היה להחזיק רדיו אבל שמענו רדיו אצל הגויים  -המלחמה כבר הייתה בעיצומה
  . ם על ארץ ישראלהמשכנו במפגשים הציוניים עם הצעירים ולחלו. נתפס והוצא להורג

  
היא הייתה מבוגרת ממני בשנתיים והיא הייתה מחכה לי מחוץ . פרצה המלחמה ואז בדיוק הכרתי את שולמית שמיר 14בגיל : דורה

היא הייתה מדברת איתי על ארץ ישראל ואז שואלת אם יש לי חברות יהודיות כדי לדבר גם . לבית הספר כדי לדבר איתי על ציונות
  . א הכניסה בי את הרוח הציוניתככה הי. איתן
את האחים שלי לקחו . לתת את המפתחות ולקחו אותנו לסטרזגורה, כך התחילה המלחמה וביקשו מאיתנו לצאת מהבית-אחר

 48השאירו אותנו ברכבת בדרך . מסטרזגורה  לקחו אותנו לרזגרד. אשתו של אחד מאחיי באה איתנו ביחד עם הילד שלה. לעבודה



 

הגענו לרזגרד והיינו שם . הרכבות היו רכבות של סוסים והיה ממש קשה לנשום. טו אם לשלוח אותנו לגרמניהשעות כי התלב
אחרי . לא היה אוכל ולכן יצאתי לעבוד כדי שיהיה כסף לאוכל. היינו בתנאים קשים בלי האחים שלי. תקופה עד סוף המלחמה

  .המלחמה חזרנו לסופיה
  

  לחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום המ/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

נרשמתי בחזרה . חזרנו לסופיה וניסינו לשקם את שגרת החיים הנורמלית, כשנכנס הצבא האדום לבולגריה עם תום המלחמה: יוסף
אך התלהבתי נרשמתי לאוניברסיטה  1946בשנת . חזר ללימודים גם כןאחורתי המשיכה לימודי רפואה ואחי . לבית ספר תיכון

לכן החלטנו לעלות לארץ . מהידיעות על הפעילות המחתרתית שניהלו חבריי בארץ ישראל ודורה ואני רצינו להיות חלק מזה
  .ובנובמבר התחתנתי עם דורה ויצאנו מבולגריה לרומניה באופן בלתי חוקי

התחתנו בסתר מכיוון שהיו . ם הזמנים וחיפשנו דרך לצאת מבולגריה על מנת לעלות לארץ ישראלר באות"היינו בתנועת בית
משם דרך יוגוסלביה בתנועה ארגנו לצאת לבוקרשט ו. שמועות שלא יתנו ליהודים לעשות עלייה מבולגריה ופחדנו להיתקע שם

בן דודי רצה לארגן ). 2-3בקבוצות של (קבוצות של בחורים  4או  3יצאו לפנינו . לעלות באוניה לארץ ישראל) דרך נמל ספליט(
סיפרתי לדורה שאני רוצה ללכת והיא !" אתה ישן ובינתיים כולם יצאו לארץ ישראל"בלילה הוא העיר אותי ואמר לי . עוד קבוצה

שעוד בת אחת תצטרף לקבוצה ושקודם היא הסכימה בתנאי . יכולה להצטרף אמרתי לה שגם היא. התחילה לבכות ושאלה מה איתה
  . אחיה נדבר עם

דוד נסע קדימה ואני חיכיתי לקבוצה -בינתיים הבן. אחיה של דורה הסכים אך דרש שקודם לכם נלך לעירייה ונירשם כנשואים
לקחנו את התעודה ובינתיים סגרו את , רופאהלכנו ל. בעירייה ביקשו תעודת כשרות שאני נורמלי ולא סובל ממחלות. הבאה

שישים ושש אז חתמנו והכל היה בסדר ומאז אנחנו נשואים . אחיה של דורה נתן שוחד כדי  שישאירו את העירייה פתוחה. העירייה
  . שנה

פגישה סודית  קבענובבוקר  6כל אחד ישן בביתו ובשעה . אף אחד לא ידע שנשענו חוץ מאח שלי ואח של דורה, ההורים לא ידעו
  .ההורים מאוד כעסו שנסענו. בתחנת הרכבת

אני ושתי הבנות ועוד . בגבול הבולגרי תפסו אותנו ושניים מהחברים נכנסו למעצר). צפון בולגריה(נסענו ברכבת לגבול הרומני 
בוב גדול מאוד כדי שלא הגענו לבוקרשט ביום הבחירות לאחר שהיינו צריכים לעשות סי. בחור נמלטנו ועברנו את הגבול לרומניה

. כשהגענו גילינו שלדורה יש דלקת ברגל בגלל מסמר ולקחתי אותה לרופאה כי פחדתי שיקרה לה משהו. יתפסו אותנו שוב בגבול
בינתיים המעבר לספליט נותק ונשארנו . חודשים 8.5ר ובם סידרו לנו מקום לינ ונשארנו שם "בבוקרשט התקשרנו למועדון בית

  . טתקועים בבוקרש
יצאנו בשיירה גדולה של אנשים עם רכבת לעירייה בטרנסילבניה ומשם לקחו . חודשים אירגנו לנו המשך דרך לוינה 8.5כעבור 

כך עברנו בנסיעה את . אותנו שוב עם רכבת לתחנה קטנה והעלו אותנו מהתחנה חזרה לאוטומובילים של מסע עם בריזנטים סגורים
לפני וינה הורידו אותנו מהמשאית והיינו צריכים ללכת נרגל את הקטע של גבול המעצמות כדי  .כל הונגריה דרך בודפשט עד וינה

  . לעבור בסתר דרך האיזור של הרוסים
עם , לגמרי עזובהוינה הייתה . בית חולים רוטשילד לשעבר שהפך למחנה פליטים, שכנו ברוטשילדסהוספיטל) 1947שנת (בוינה 

זה מחנה ריכוז לשעבר ובמחנה הזה עברנו . למחנה וקשייט' יום המשכנו ללינץ 40כעבור . הפצצות ניירות שחורים על החלונות נגד
משם העבירו אותנו לזלצבורג ואחר כך המשכנו לגבול . בדיקה אצל שני קצינים אמריקאיים אבל כל התעודות היו מזוייפות

יחים ישראלים שיחדו את הקרביניירים עם סיגריות כדי שני של. סו אותנו והחזירו אותנו לאוסטריההקרביניירים תפ. האיטלקי
, ימין במעצר של האיטלקים ולאחר מכן הם לקחו אותנו והשאירו אותנו על הגבול 3היינו . שישחררו את הבנות והן נסעו למראנו

  . זכרנו את הדרך אז המשכנו באותו השביל לתוך איטליה. אנשים 7-8בקבוצה של , באמצע האלפים
באחד המקומות האוטו נעצר ואני פתאום שומע את השריקה המוסכמת . ו על מכונית מסע והתחלנו לנסוע לתוך איטליההעלו אותנ

זה היה במקום יפה . אז ידעתי שדורה בקרבת מקום וקפצתי מהאוטו לאוטו השני) השיר כובע קש וחולצה ממש(שלי ושל דורה 
זה היה בניין , לקזרמה און ברטוהכניסו אותנו . טנה ומנומנמת בצפון איטליהעיירה ק, הגענו לאחר מכן לקיארי. אגם גארדה, מאוד

כבר הרבה , זה היה חגיגה לעיניים. ו באחד החדרים ופתאום מהחלון אני רואה שיש שוקשמו אותנ. שלוש קומותצבאי גדול של 
קניתי שני שקים ענקיים של פירות . ריםאבא שלח לי סיגריות מבולגריה ומכרתי אותם אז היו לי דול. חודשים לא אכלתי פירות

  .היה לי שלשול במשך שלושה ימים אבל לא הפסקתי לאכול את הפירות. ואמרתי לדורה שמעכשיו אני אוכל רק פירות
זה היה רחבה ענקית מבטון ושמנו מיטות שקיבלנו . והכניסו אותנו למחנה צבאי וישנו באורוות הסוסיםמשם נסענו לבולוניה 

אדם משכיל ודובר , פגשתי שם קצין אלבני. זה היה חורף והיה מאוד קר. תי קומות ובנינו קובייה כדי להגן מהקורבש JOINTמה
  .לא כולם יהודים, במחנה הצבאי היו פליטים מארצות שונות. שפות' מס



 

שם ישנו בבית ספר . יעיירה רדומה וענייה על החוף האדריאט, בבולוניה נשארנו כמה חודשים ומשם לקחו אותנו דרומה לברלטה
, ורה'נשארנו שם חודשיים ויום בהיר אחד לקחו אותנו עם הרכבת צפונה והביאו אותנו עד ווילה גדולה ליד חופי לאגו מז. עזוב

  . העלו אותנו לרכבת ועברנו את הגבול למרסיי, נואה'לילות ומשם לג 2-3היינו שם . מקום משגע ביופיו
שעות לאחר שיצאנו מהנמל הודיעו שהקרבות בארץ ישראל יצאו  4- ינו על האונייה אלטלנה ועל 1948חמישה עשר ליוני בערך ב

ישנתי על ארגז נשק מבלי . אנחנו לא ידענו שיש נשק באונייה. להמשיך או לחזור, לא ידענו מה לעשות. הראשונה נשקהלשביתת 
  .לשים לב
   .ירדנו בכפר ויתקין תנו פקודה לעזוב ללב ים ולאחר יום אחדנ. לכפר ויתקין באמצע הלילה 1948עשרים ואחת ליוני הגענו ב

  
לאמא שלי לא סיפרתי כי היא הייתה מאוד . האחים שלי בשום אופן לא נתנו לנו לצאת בלי להתחתן. מסופיה' 46יצאנו בשנת : דורה

  . מבוגרת וזה היה השקר הראשון שסיפרתי לה
ל כי בכל גבול עצרו אותנו והיו לי זיכרונות "טוס לחופחדתי ל' 70ד שנת ע. ממש טראומה הדרך שעשינו באירופה השאירה בי

זוכרת פעם אני . מקרים שליוסף היו מרביצים היו. עושים חיטוי ומחפשים נשק, היו מורידים לנו את הבגדים. קשים מאוד מהחקירות
  . שגרמני ממש הרביץ לו ודחף אותו לתא מעצר

ת הבית ויצאנו לדרך שנה ושמונה חודשים בכל אירופה עד שיצאנו על האלטלנה ובסוף קיבלו חודשים כשעזבתי א 7- ו 20הייתי בת 
 .לשמירה על הסיפון ואני לא הסכמתירצו לקחת את יוסף . אחר כך התברר לי שהיה באונייה נשק ואפילו לא ידענו. אותנו ביריות

  .הוא היה יכול להרג כי, תימזל שהתעקש. לקחו רק רווקים ואני צעקתי שהוא בעלי ולא יקחו אותו
אחרי הסיפור של אלטלנה . כשסוף סוף ירדנו מהסיפון נישקתי את האדמה בכפר ויתקין והחלטתי שאני לא אהיה באף ארגון ציוני

בחורים וזה היה תוצאה של  16באלטלנה נהרגו . גם בצבא יוסף לא רצה להתקדם. החלטנו שאנחנו לא מתעסקים יותר בפוליטיקה
הייתי פעילה בחוץ לארץ כמה שיכולתי וכשהגעתי לארץ הפסקתי את הפעילות . יתחו תנועות השמאל נגד הרוויזיוניסטיםהשנאה שפ

  .המשפחה שלי זה כמו חלום שהתגשם. להגיע לארץ ישראל ולעשות ילדים - הייתה לי רק מטרה אחת. שלי
  
  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, באישירות צ, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

דודה שנתנה לנו את הכתובת של דוד של יוסף - פגשנו שם בת. הגענו לרעננה לבית עולים ושם שינו לי את השם לדבורה: דורה
לדוד הייתה חנות . בעת שמואלהיינו שם רק כמה ימים ואחר כך חברים מבולגריה שמעו שהגענו והציעו לנו לגור בבית בג. בהרצליה

בינתיים יוסף קיבל צו גיוס ונסע להר הצופים ואני נשארתי בדירה עם חברה נשואה ובעלה שגרו בחדר . ירקות והוא נתן לנו כסף
ת השחרור כי היה לי יתר מאותי לא גייסו למלח. כל פעם יוםעד סוף המלחמה ולא היה בבית במשך ארבעים יוסף היה בצבא . השני

  . ץ דםלח
הבנות . כולם היו עולים חדשים והייתי עובדת טובה אז העבירו אותי לאריזה. הלכתי לעבוד בבית חרושת עסיס במחלקת הסיגריות

 שלושים ושלוש, ועד היום' 80משנת . יום אחד החלטתי להפסיק לעשן' 80בשנת . שנה 32ניסו לשכנע אותי לעשן ועישנתי במשך 
  . שנה אני לא מעשנת

 24הייתי כבר בת . יוסף השתחרר מהצבא והלך למקצוע הבניין שבו היה מאוד קשה להרוויח כסף. בארץ הייתה קשה הכלכלה
בהתחלה לא הצלחנו להיכנס להריון אז . יוסף רצה ללמוד בטכניון אבל לא הסכמתי כי רציתי ילדים והיה צריך פרנסה. ורציתי ילדים

שנים  עשרבמשך . כך נולד אברהם ואחרונה איילה-אחר. הטיפולים עזרו ומשה נולד אחרי כשנה. הלכנו לרופא כדי לעשות בדיקות
עברו . ל והיו אצלינו בהתחלה"בינתיים גם ההורים עלו מחו. כיבסתי ביד ותפרתי לבד. לא קראתי עיתון ולא הלכתי לקונטצרט

הכניסו אותנו לחדר ומטבח . ם של אבא שלוגרנו בבית בהרצליה שהיה שייך לאבא של יוסף ולאחי. שנים קשות מאוד שלוש עשרה
  .משותפים

הבאתי את . יפו שבו אנחנו גרים עד היוםלקחנו בשכירות את הבית ב. את הכסףאת המגרש והבית וחילקו שנה מכרו  13אחרי 
  . '60מאז שנת , שנה אנחנו גרים כאןחמישים כבר . ההילדים לכאן כשאיילה הייתה בת שנ

  . על שם יוסף ואחיו סמטת הדקלים בהרצליה' יש אפילו רח. ביחד עם אחיו והם בנו הרבה בהרצליה פיתוחיוסף עבד בחברת קבלנות 
  .למדתי אאני עד היום מצטערת של. צריך ללמוד בשביל להצליח. גידלתי את הילדים ונתתי להם מבט על החיים שכסף זה לא העיקר

ופרשתי  66שנים עד גיל  עשרשעבדתי גם בסריגמיש בטקסטיל במשך אחרי  56התחלתי בתור פועלת בבית חרושת וסיימתי בגיל 
אמא שלו עברה לגור , לאחר שאבא של יוסף נפטר ...במפעל, בחנות מכולת, בתור עוזרת בגן, כל החיים עבדתי. עם פנסיה קטנה

  . אחרי שהיא נפטרההיינו מאוד קרובים למשפחה כולל אחות של יוסף ואחר כך עם הילדים שלה  .איתנו במשך הרבה שנים



 

היו . ם בבית של מישהו אחר ומשחקים קלפיםהיינו נפגשים כל פע. ל"פיקניקים וגם נסיעות לחו, תאטרון, כל השנים היו לנו חברים
  . לי הרבה חברות אבל כולן כבר נפטרו

  
הבן . בנים ובת 2למשה  יש. ר לחינוך ובכיר במשרד החינוך"הוא ד, משה יוסף דקלו, בני הבכור: הגאווה שלי היא משפחתי

 היא, איילת ,ביתנו. יש לו בן ובת. עובד במשרד הביטחון אחרי הרבה שנים בקבע בחייל האוויר, אברהם יוסף דקלו, האמצעי
  . נינים ועוד אחד בדרך 6, נכדים 7כ יש לנו "סה. ויש לה בן ובת אדריכלית

                          
  
  

  

 

 

 


