
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר   

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  .שביט:שם משפחה

  
  .אהובה:פרטישם 

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  .בכר:המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

  BACHARבלועזית
 

  .בכר:שם נעורים
 

  .קה'לוצ :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  

:                     מין LUCHKAבלועזית
 נקבה

 24.9.1940:תאריךלידה

  .סופיה):מחוז, ישוב(מקום לידה
  

  SOFIAבלועזית
 

  .בולגריה:ארץ לידה
 

  .ניסים :של האב שם פרטי
  

  .מטי כלב:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  -- ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל/שם פרטי של האישה
 

  -- :  של האישהשם נעורים
 

  .סופיה: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

  SOFIAבלועזית
 

  .בולגריה:ארץ המגורים
 

  -- : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  -- :המלחמהמקצוע לפני 
  

  -- :  או בתנועה חבר בארגון
  

  .בולגריהבתוך ובית קיץ , )בולגריה(סופיה ):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 -- ? אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  -- ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  --  :מקום  השחרור
 

  -- :  תאריך השחרור
 

  .לא?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

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

  1948:עליה שנת  --:בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

אם עלה בדרך ( שם האנייה
  .'פנקרץ:)הים



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

 
 האבא היה תעשיין ואמא.כאשר אני הייתי האחות הבכורה בנות בבית 3היינו .  24.9.1940בולגריה בתאריך , נולדתי בסופיה

. הוריי גם כן נולדו בבולגריה .אחים ואחות אחת 3אחים ולאבא היו  3לאמא היו . גרנו באזור שנחשב מעורב. הייתה עקרת בית

 . למשפחה היו חברים יהודים וגם חברים לא יהודים. מידי פעם היינו הולכים לבית הכנסת, המשפחה שלנו לפעמים צמא בכיפור
 

היינו הולכות ' ובכל יום איהודיות בכיתה  2היינו ' בכיתה א. ם זה שהיינו יהודיםהמשפחה לא התנהגה בצורה מבודלת מעצ

המצב הכלכלי  ).1943 –עלה לארץ ב ( .מכבי הצעיר –הסבא במשפחה היה חבר בארגון ציוני . לכנסייה בהוראת המורים

הייתה אנטישמיות קטנה בבולגריה אבל לא משהו  .כולם במשפחה היו הולכים עם תלאי צהוב .במשפחה היה מצב טוב מאוד

  .יוצא דופן

  

  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/אם אדםה,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

 
. בזמן המלחמה המלך בבולגריה לא רצה למסור את היהודים. משפחתי לא הייתה בגטאות משום שבבולגריה לא היו גטאות

הם לא מצאו את  –הממשלה ביקשה מהיהודים לעזוב את הדירות ולעבור למקום אחר מרוחק ואז כשה הגרמנים הגיעו 

משפחות יהודיות ( ימת עד שניתן היה לחזור לבית בסופיהועברנו לשם לתקופה מסוהיה למשפחה שלנו בית קיץ . הודיםהי

או להתגורר אצל קרובים שגרו אחרות שלא היה להם בית קיץ נאלצו להשכיר דירה במקומות מרוחקים ממקום מגוריהם 

 . )בזמן הגעת הגרמנים,במרחקים סבירים בכפר
 

רי עזר לנו המון בתקופה למעשה העם הבולג .פשותבאותה תקופה לקחו את אבא שלי למחנה עבודה והיינו רואים אותו רק בחו

  . למשפחה היה זוג חברים שאמרו שאם יקרה להם משהו אז הם יגדלו אותי. עזר להציל אותנוהמלחמה ו

  

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

 
לאחר מכן היה רצון של הקהילה היהודית לעלות לארץ מתוך . לאחר המלחמה המשפחה חזרה לעבודות ואני חזרתי לבית ספר

מי שכן נשאר ולא עלה היו . הרכוש שהשאירו היהודים נשאר שם על שמם. לא בגלל האנטישמיות אלא רק מתוך ציונות. ציונות

  .תנאים מאוד לא טובים. כל המשפחה עלתה על אוניות משא שהיו מאוד צפופות. קומוניסטים או כאלה שהיו בנישואי תערובת

סוג  –ולאחר שבוע קיבלנו אישור כניסה ליפו ששם נאמר לנו שניתן לקחת איזו דירה שרוצים . מחנה עולים –הגענו לבנימינה 

  .של פלישה לדירות שהיו ריקות עם ציוד בפנים

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 
המקום שגרנו היה מקום מעורב . הבנות וסבתא זקנה 3אבא שלי הלך לעבוד בנמל ואמא הייתה נשארת עם . גרנו ביפו

עברתי ליונה ' דתי בבית ספר ויצמן ובכיתה ולמ ).'עירק וכו, בולגריה, מרוקו(מבחינת העדות והיו שם יהודים מכלל הארצות 

 2הייתי מחזור . ששם קיבלו רק תלמידים שהיו טובים בלימודים והייתי אחת מהם' ומשם עברתי לעירוני ז' הנביא עד כיתה ח

 .'במקיף ז
  

. בבת ים ועברנו לגורעם שבתאי התחתנתי  20בגיל . לאחר סיום הבית ספר שירתי בצבא בחיל הרפואה בתפקיד לבורנטית



 

לאחר מכן עבדתי במכון ויצמן ואז עברתי , עבדתי בבית חולים צהלון ביפו). יעל וקרן, ניסים(בנות  2בן ו –ילדים  3נולדו לי 

עשיתי תואר במיקרו ביולוגיה במכללה בישראל כאשר  55בגיל . בשעות הפנאי הייתי מציירת ומפסלת. לעבוד במעבדה פרטית

כיום אני חייה עם בן זוגי רחמים , כולם גרים בארץ. 21הכי גדולה בת , נכדים 10יש לי . וסטוןאת הסמסטר האחרון עשיתי בב

  .ברחובות) שנה אנחנו חיים ביחד 20 –כ (משולם 

  

  2014אפריל , רחובות, מקסים ליס: ראיון 

 


