
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  הבדלה:שם משפחה

  

  יהודית:שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  ורסנו :איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
  

 
  יהודית :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
 

 :מין

 נקבה
  10.1.37:לידהשנת 

 
  סופיה : עיר לידה

  

  בלועזית
Sofia 

  :ארץ לידה

  בולגריה

  בן ציון ורסנו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  בלה ניניו :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  סופיה: מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  

  בלועזית
Sofia 

  :ארץ המגורים

 בולגריה
  בית ספר:תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

מקצוע לפני 

  תלמידה:המלחמה
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

  ומיה'גורנג, פלבן: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

 בלועזית
  

  פלבן:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1944: תאריך השחרור
 

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

  

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  סופיה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנתעליה

1.1.48  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  "פרוורז בולגריה"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון
  

  

הרכוש לשכנים הגויים  חילקנו את כל, מאחור השארנו בית שלם, כשאמרו שמגרשים אותנו .בזמן המלחמה בת יחידה יהיית

טלטור אינסהיה אבא שלי  .כשחזרנו שום דבר לא נשאר. לא רצינו לקחת הרבה דברים, כדי שישמרו לנו אותו עד סוף המלחמה

אבל , היה אדם שקט שלא סיפר לנו הרבההוא  .אז הוא נשאר מאחור, כי זה היה מקצוע חיוניולא נתנו לט לבוא איתנו ופחח

  . וא סיפר סיפור אחד שקרה לו בעירכ ה"אח

  

 הם היו משאירים רק את הנעליים בחוץ וישנים עם שאר. לילה אחד הם ישנו בבית ספר כלשהו ולפתע הייתה אזעקת הפצצה

הם ". ! קח את הנעליים ביד ובוא נברח. אין זמן לנעליים"אבא שלי רצה לשים את הנעליים אבל חבר שלו אמר לו . הבגדים

אם היה מתעכב לשים את הנעליים הוא היה . ברחו החוצה ובדיוק כשהספיקו לחצות את השדרה נפלה פצצה על בית הספר

ו לעיר נכבר נכנסו הנאצים וגירשו אות' ובכיתה ג' ב-ו' כיתות אהספקתי לסיים . לפני המלחמה הלכתי לבית הספר .מת

  .יהומ'גנגור

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, שהיו בסביבתך בגטו או במסתורהאנשים ,או בהתנגדות בריחהב
  
  

שמעתי אחרי זה שהגרמנים רצו לשלוח אותנו למחנות ריכוז ואפילו . לא נתנו לי ללמוד וגרנו בבית אחד בעיר ומיה'בגורנג

כ בגלל "אומרים שאח. םבכמה ערים כבר היו מוכנים אנשים לצאת אבל ברגע האחרון הן ניצלו הודות למלך בולגריה שלא הסכי

  . זה הרעילו אותו במטוס שלו

  

, כדי לחיות עם אחיותיה של אמי (Pleven)לאחר מכן עברנו לעיר פלבן. השכנים היו טובים, בעיר שגרנו בה היו חיים שקטים

  .שלי הלכה לעבוד בבית חרושת לשימורים אסרו עלינו ללמוד אבל היה מותר לעבוד ואמא .ושם החיים היו יותר טובים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
  

שם הוא התחיל לעבוד בגפן ואני זוכרת . שם עד שחזרנו לסופיה הצטרף בהתחלה בפלבן וגר איתנוכשנגמרה המלחמה אבינו 

גרנו כולנו ביחד בחצר עם האחיות של . חזרתי לבית הספר למרות שלא רציתי. שהוא היה לוקח אותנו איתו והיינו משחקים שם

  . תי גם לעלותואני כבר ממש רצי, כולם מסביבנו כבר עלו. באותה תקופה הייתה כבר מודעות לעלייה לארץ .אבא שלי

  

ורק אבא שלי לא קיבל אישור ממשלת בולגריה משום שהוא היה חיוני , כולנו כבר קיבלנו אישור לעלות. היינו האחרונים לעלות

, ת שכשקיבלתי את ההודעה שמאשרים לנו לעלות אני רצתי לעבודה של אבא שלי לספר לואני זוכר .ולא רצו לשחרר אותו

כבר לא  .את ההודעה כי מאוד רציתי לעלות לארץ שמחתי לקבל .גדולה ברגל מחלב חם שנשפך עלילמרות שהייתה לי כווייה 

בה שמעתי הרלעומת זאת .גם היום אין לי הרבה חיבה לבולגריה. שנאתי את המדינה, רציתי לחיות בבולגריה בגלל המלחמה

  .דברים על ישראל בעיקר משמועות ורציתי כבר לעלות

  
  בארץי על חייך  /נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(



 

  ):לדורות הבאים
  

ירדנו . כ התרגשתי שהתחלתי להקיא"ראיתי את העיר מרחוק וכ. והגענו לחיפה" פרוורז בולגריה"לבסוף עלינו בספינה בשם 

היו שם הביתנים של הבריטים והתחלנו לעבור ביניהם כדי למצוא . יה לפרדס חנהמהספינה ולקחו את כל האנשים שעל האונ

לאחר מכן חזרו . לבסוף חבר של בן דוד שלי ראה אותנו וקרא לנו לבוא איתו לביתן שהיה בו מקום בשבילנו. לנו מקום לישון

' מי ולמדתי עד כיתה ט'למוד פה ביפו בעגחזרתי ל, אבא שלי מצא דירה חדשה ביפו יחד עם אחותו -להיות לנו חיים נורמליים 

היום אני . פרשתי מהלימודים כי חשבתי שהעבודה תברח.  אחרי זה פרשתי כי רציתי להתחיל לעבוד והתחלתי לעבוד בתפירה

  . מצטערת על כך

  

י גרה בה עברנו לגור ביחד וגידלנו שם את הבן הבכור עד שעברנו לדירה שאנ. הכרנו דרך קרובים. התחתנתי 1955בשנת 

יש לי גם . ופרסל והשני סגן מנהל בסניף בנקשהיום אחד מהם הוא סגן מנהל בסניף של . כ כבר נולד הבן השני"היום ואח

  .א והיא תלמדיה מצטיינת"הנכד המבוגר ביותר סיים עתודה והנכדה האמצעית עכשיו בכיתה י. 12-ו 17, 22שלושה נכדים בני 

  .היום בלי לימודים אף אחד לא מתקבל לשום מקום. שכולם ילכו ללמודהמסר שלי לדורות הבאים הוא 

  

  2014מרץ , יפואביב  –תל , ולרי נמנוב: ראיון

  

  

  

  

  


