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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  דיגה
   :שם פרטי

  שמשון

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
                          שמשון                  

                                              בלועזית
  

Samson 
  :איתו נולדתישם פרטי 

                                                       שמשון                     

   בלועזית
    Samson                                   

:                     מין
  ז  

   :לידהשנת 
1931 

  סופיה :  עיר לידה
                                                              

       בלועזית
         Sofia                           

  :ארץ לידה
 בולגריה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  דיגה ישראל  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 לורה גטניו 

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  סופיה            

   בלועזית
          Sofia                               

  :ארץ המגורים
  בולגריה

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 ס יסודי "בי 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                 תלמיד              

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

  צעירמכבי 

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

  קיוסטנדיל -  שדהההוברחתי לעיר 
                                                                                       

     ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

   בלועזית
                                                                                                                              

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

לעומת אבי שכן , לא הייתי במחנה עבודה כי הייתי ילד קטן
  היה

  בלועזית
  

                  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 קיוסטנדיל

  :  תאריך השחרור
                                                      1944סוף 

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

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  סופיה



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
1948  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  'בונים ולוחמים'

  קורותיך לפני המלחמה 

  
בית ואימי לאבי הייתה חנות לממכר מוצרי . למשפחה במעמד הבינוני, בולגריה, בעיר סופיהבשכונה יהודית  1931 -נולדתי ב

אותה כל יום  אוסףהייתי  .ורי עבדו בחנותשעליה שמרתי כיוון שה שנים 4.5- הייתה לי אחות צעירה ממני ב .סייעה לו בעבודה

   .יתההוריי היו אוספים אותנו הב ,ערבב. מהגן ולוקח אותה לדודתי שהאכילה אותנו

הייתה לי ילדות מאוד יפה כי הורי היו . ושני אחיו של אבי, סבי וסבתי, תיאחו, בו התגוררו הוריי עם חצר גדולה גדלתי בבית

שיחקתי יחד עם ובזמני החופשי  אטרון ילדיםילקחה אותי לתמדי שבוע אימי . מעולם לא הכו אותי, טובים ודאגו לי רבות

אכלנו לרוב מאכלים ים היינו מתכנסים כל המשפחה יחד ובחג. עברית שם לימדו אותנו ס יהודי"למדתי בבי. הילדים בשכונה

   .בולגרים

  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  
  

  
כשכל  .'קיוסטנדיל'גירשו אותנו למשך שנתיים לעיר השדה , בעודי צעיר מאוד, 1942בשנת . 1939המלחמה החלה בשנת 

כ את רדיפות "לא הרגשנו כ, ני כןלפ .בהתכתבויות במכתביםשמרנו על קשר , תאחד ממשפחתנו המורחבת גורש לעיר אחר

לפני כ "סה .הכו אותו ושברו את אפו, נאצים תפסו את אביבולגרים בה , כשעוד היינו בסופיה ,הנאצים מלבד פעם אחת

  .ולא היו לנו הרבה צרות איתם הבולגרים התייחסו אלינו יפה והיו טובים אלינו, הגירוש

  

התהלכנו  .שהייתה ציונית גדולה, רגנה אימיאותה א, עשינו הפגנה גדולה כנגד המלחמה והנאצים, מסופיהרשו אותנו ילפני שג

  .את הילדים הציבו בשורה הראשונה. הצעדה לוותה במשטרה ובסוסים, בצעדה מהשכונה שלנו עד למרכז העיר

  

  .ים ובולגרים רביםהתגוררנו בבתים של בולגרים באזור והתחברנו עם יהוד, ו לעיר השדהנכשגורש

היה  בחורף אבי .בתקופה זו לעבוד כיוון שלא התאפשר להוריי מחסכונות חיינו. אבי נלקח למחנה עבודה ועבד בסלילת כבישים

כמו כן , אני זוכר שפעם אחת קצין גרמני נאצי הכה אותי ושחרר את כלבו לתקוף אותי. חודשים 5תה לתקופה של הבי חוזר

סוף "לא היה זה  .של הנאצים פתםלא סבלתי רבות מרדיחיי התנהלו כסדרם בתקופה זו ו, זאת עם. ענדנו גם טלאי צהוב

  .אירופהבשאר  לא כמו שסבלו ,"העולם

  

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

  

 בביתנו חיו כל התקופה הזו אנשים זריםנוכחנו לדעת ש, סופיהלמעיר השדה ו נחזראני ומשפחתי  ,משהסתיימה המלחמה

מאוד שפינו את ביתנו ברגע  אלו היו אנשים טובים, למזלנו. הנאצים נתנו את ביתי היהודים לאנשים בולגרים מסכנים, בולגרים

 ,מסגרות בו למדנו(ס מקצועי טכני "למדתי בבי, הצטרפתי לתנועה מכבי צעיר, כמו כן. בחנות הוריי חזרו לעבודה. שהגענו



 

  .שעות כל יום 8 הלימודים היו )יציקה וכדומה, עבודה עם מחרטות

אונייה הבאמצעות ', י בעליה בעלית, 1948בפברואר  .מתוקף היותי ציוני, ללא הוריי, החלטתי לעלות לארץ לבד 1947בשנת 

בדרך תפסו אותנו  .אני זוכר שיכולתי לגעת במים מתוכה. זו הייתה סירה, למעשה אין זו הייתה אונייה', בונים ולוחמים'

הוריי . עליתי מקפריסין לארץ בעליית הנוער, 1948באפריל  22- ב. שם שהינו כחודשיים, האנגלים והעבירו אותנו לקפריסין

  . 1948ואחותי עלו ארצה בסוף 

  

  חייך  בארץ
  

  

עזבתי כדי לעזור להם בפרנסה ועבדתי בתור חרט עד , כשהוריי הגיעו', ח 10וכעבור , בארץ הייתי בעליית הנוער בבן שמן

  .כשהגיעו לארץ הוריי שכרו חנות ביפו והפכו אותה למסעדת פועלים. בצבאלתקופת שירותי 

אחד החיילים , הייתי ממייסדי הגדוד. מ"בתפקיד סמל טכני של גדוד תותחנים נ, 1950-1952בשנים , תי בצבא שנתייםשיר

  .עבדתי בעבודות שונות שהשתחררתילאחר  .הראשונים

, אני אישית לא פעיל. ו ביפו"ראש ויצ, הייתה ראש הועדה למען החייל, )פועלי ציון(ה אימי הייתה פעילה במפלגת העבוד, בארץ

  . מפעילות ציבורית" רחוק"אלא 

 נפרדנו לתקופה של שנה וחצי .הייתה לנו אהבה גדולה. 16או  14כשהייתה בת  1947 -שתי הכרתי עוד בבולגריה באת א

אישתי  .היינו שבע שנים חברים והתחתנו בארץ .יחד עם משפחתה צההיא עלתה אר 1949-ב. בשל העובדה שעליתי לארץ

  . ממחלת הסרטןלפני מספר שנים נפטרה  היא .סיימה את לימודיה בבצלאל והייתה גרפיקאית במקצועה

  

ובערב  תהחוזר הבי, קלפיםמשחק עם חבריי , שוחה בבריכה, מדי יום הולך למועדוןאני . נכדים ונין אחד 5 ,בנות 2 יש לי כיום

  .מתאסף עם חברים אני שבת- שישיבו' משחק ברידגאני פעמיים בשבוע כן - כמו .נוסע אל ילדיי

  . אך התבדיתי, חשבתי שאעלה לארץ ושיהיה לי שקט. אני מתעצבן על כל מה שקורה פה. החיים הם קשים

  !שיאהבו את הארץ ושיהיו אנשים טובים: המסר שארצה להנחיל לדורות הבאים הוא

  

  11.8.14, נטלי חאקשוריאן נטלי : ראיון

  

  

  


