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  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                                                                                                                                         

אשר הוא צעיר ממני בשלוש וחצי ) סמי(הוריי ואחי שמואל , בבית גרנו אני. משפחתי גרה בעיירה סליבן הנמצאת בבולגריה

והוריי לקחו אותו לטיפול בסופיה אצל רופא , הוא היה חולה מאוד בדלקת ריאות. נולד לי אח נוסף 12-13כשהייתי בת . שנים

עצי  - הייתה לנו חצר גדולה עם אבנים ועצים רבים. 6מספר , לנו היה ברחוב סופיההבית ש . אך הוא נפטר בדרך חזרה, מומחה

בחדר הזה אחי ואני . ועוד חצי חדר עם חלונות, חדר הורים ובו שתי מיטות, סלון, בבית היה לנו מטבח. חבושים ותאנים, שזיפים

בכדים ) 'ענבים וכו, כרוב חמוץ, שקדים, גוזיםא(למטה היה מרתף בו היינו מאחסנים  אוכל . היינו ישנים במיטות מתקפלות

לא משנה מתי היינו פותחים את הכדים במהלך החורף . מאחר ומקררים לא היו, ובחביות גדולות עם מכסי שעם לתקופות ארוכות

  .האוכל היה טרי לגמרי –

  

וחבר טוב של ראש , היה בנקאי מצליח הוא). 3בית מספר (דודי גר בפינת הרחוב . סבתי ודודתי גרו בבית צמוד לחצר שלנו, סבי

ולדוד שלי , למשפחתי הייתה חנות לדברי פחחות. דודה נוספת שלי התחתנה עם סוחר מיוון ועברה לגור שם בעיר קבאלה. העיר

. בכל יום היינו מחכים לאבי עד שיגיע בכדי שנוכל לאכול יחד כל המשפחה . ממש בפתח החנות שלנו, הייתה באסטה בשוק

פעם היא הייתה עובדת בחנות ואני  - כל יום היינו מחליפות את התפקידים. הייתי עוזרת לאמי בחנות, כשלא היו לימודים, בקיץ

שתי חנויות לידינו הייתה לחבר שלנו מסעדה . מי שנשארה בבית הייתה מבשלת לכל המשפחה –וביום לאחר מכן להיפך, בבית

  . הוא היה נחלץ לעזרנו ומטפל בהן, וכאשר התעוררו בעיות כלשהן בסליבן, לימים אותו חבר היה חבר כנסת בארץ. מפוארת

דווקא המקרה . ללא היסטוריה של רדיפות נגד יהודים או משהו כזה, החיים של היהודים בעיירה שלנו היה טוב לפני המלחמה

החליטו , בבאסטה שלו בשוקבשעה שהחליפה את דודי  - היחיד שבו הייתה התנכלות ליהודים היה מקרה שהתנכלו לאימא שלי

  . רק בגלל שהייתה יהודיה –השוטרים כי הינה רוכלת ועצרו אותה 

  

  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, בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבתך  ,או בהתנגדות בריחהב

דבר שלא היה קודם , וגם הכריחו אותנו ללמוד גרמנית, במהלך המלחמה הכריחו את היהודים ללמוד בנפרד בבית של יהודי אחד

מלחמה מתחילת ה .אך הם לא עשו כלום ליהודים, )הרי הבולגרים שיתפו פעולה עם הנאצים(, הגרמנים היו בבולגריה. לכן

היינו צריכים לענוד על הבגדים שלנו . וכך גם כמעט כל היהודים בעיירה, אנחנו המשכנו לגור בבית , ולאורך כל תקופת המלחמה

מלך בולגריה התעקש לא להכניס את בולגריה למלחמה במישרין ולא . בערב 19:00ובכל ערב היה עוצר החל משעה , טלאי צהוב

לאורך כל התקופה הייתי מדברת עם חברה גויה שלי שגרה . לידי הגרמנים למחנות ההשמדהלשלוח את רוב היהודים לפולין 

  .וככה היינו מתקשרות, דרך החלון, בצמוד אלינו

  

ובסופה , למדנו בבית הספר עד הכיתה השביעית. שם היו מאוד קשוחים איתנו, המשכנו ללכת לבית ספר –למרות המלחמה 

  ). מי שרצה להמשיך לאוניברסיטה היה צריך לעבור מבחנים נוספים(ביטלו את השמינית , בגלל המלחמה. קיבלנו דיפלומה

מסיבה זו רצו לגייס אותי ). מטר 300עד (הטסת דאונים  ובמסגרתה עברתי קורס של, אני הייתי בתנועת הנוער של חיל האוויר

הגרמנים הפגיזו הרבה את העיר סופיה  . אז עזבתי לאחר סיום הקורס הראשון, אך ההורים שלי התנגדו בתוקף, לצבא הבולגרי

היה מקום ואנחנו היינו בורחים ליער הסמוך ש, ולכן בכל פעם שחצו את האזור מטוסים אז הייתה נשמעה אזעקה, הבירה

לא הפגיזו את העיירה שלנו , למזלנו. במקום זה השארנו מזוודות למקרה שנצטרך לברוח במקרה של הפצצה. המחסה שלנו

מאוחר יותר . הם עבדו בסיתות אבנים לצורך בניית כבישים". פלוגות עבודה"את הגברים לקחו למחנה עבודה במסגרת  .מעולם

בו הם הבינו שהתיקונים חסרי תועלת מאחר ומתרחשות הפגזות , לאחר זמן קצר .הם נשלחו לתקן חלונות לאחר ההפגזות

ואבי החליט שזה הזמן , התעלף תוך כדי עבודה) והיה שותף שלו בעבר(חבר של אבי שהיה איתו . הם הצליחו לברוח, רבות

  .אז הוא לקח את חברו והם תפסו רכבת חזרה הביתה לסליבן. לברוח חזרה הביתה



 

תודות . הפצרנו בדודה שלי לבוא חזרה אלינו לבולגריה, כבשה את יוון והעבירה את השליטה לידי הבולגרים כאשר גרמניה

הוא ארגן להם אפשרות לחזור לסליבן והעלה אותם לרכבת , לקשרים של הדוד שלי שהיה חבר קרוב של ראש העיר של קבאלה

, מאז לא שמענו ממנו. ך בעלה נלקח למחנה מעצר לקומוניסטיםא)  17- ו 15, 12בני (דודתי הגיעה עם ילדיה.משא שהסיעה בקר

: ואליה צורף פתק, ללא האוכל, לאחר זמן מה החבילה חזרה. ניסינו לשלוח לו חבילה עם אוכל ובגדים. ואיננו יודעים מה אירע לו

ראתי באיזה ספר שאת לפני כמה שנים ק. דבר שרימז על כך שהוא לא בין החיים –..." שולחים אותי איפה שהשטן מגלח"

  . אך לא הצלחנו למצוא לסיפור זה הוכחה רשמית, הגברים מהעיירה הזו הטביעו בים

  

עבור המצאה . והוא פיתח המצאה של גוף תאורה מפח" ידיים טובות"לצמח היו : עבד עם אבי בחנות, צמח, בנה של הדודה שלי

כי הסחורה שהיה אפשר לקנות באמצעותו לא הייתה  –א רצינו כסף ל. שמן וקמח באופן קבוע, לחם: זו קיבלנו תמורה טובה

הגרמנים דרשו מבולגריה למסור את  .  מאוחר יותר צמח התגייס לצבא ותפקידו היה להביא מצרכים מסופיה לעיר שלנו. טובה

ומספר , דים של ארצומלך בולגריה התנגד באופן נחרץ לגעת ביהו.  1943וזימנו את מלך בולגריה לשימוע דחוף בשנת , היהודים

לאחריו עלה שלטון קומוניסטי אשר סילק את . י הגרמנים"ככל הנראה הוא הורעל ע –ימים לאחר שחזר לבולגריה הוא נפטר 

  . היהודים מהערים הגדולות בבולגריה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

ביני ובין צמח התפתח קשר ורצינו . ולאחר המלחמה היינו מטיילים ומבלים ביחד הרבה, היינו בקשר קרוב עם הילדים של דודתי

  .בחתונה אזרחית 1947לכן ניצלנו את היותם בחופשה בבורגס והתחתנו בעירייה בשנת , הוריי לא רצו שנתחתן. להתחתן

בהתחלה אפשרו רק לזוגות נשואים . הגיע שליח מישראל שהלהיב את כולם על האפשרות לעלות לארץ ישראל 1947בשנת 

  . אך בהמשך אפשרו לכולם לעלות, )ולכן היו נישואים פיקטיביים רבים(לעלות 

  

. עד לישראל" קפאלוס"אשר נסעה עד לזאגרב ומשם הפלגנו באניית מסע , עלינו על רכבת מסופיה 1947בתחילת נובמבר 

ואז אפילו  הבריטים לא עשו לנו בעיות בכניסה , 27.11.47הגענו לישראל ב. לאורך כל ההפלגה ישנו בדרגשים בתוך הספינה

  . בדירת חדר שנעזבה, ואנחנו התמקמנו ביהוד, הוריי הלכו לגור ביפו. עם בעלי צמח ועם דודיי, אני עליתי עם הוריי ואחי . לארץ

  

  על חייך  בארץ י/נא ספר

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

  ):הבאים

מאותו רגע בעלי החליט שאינני צריכה . אך הפלתי את התינוק מאחר ועבדתי עבודה קשה בפרדס, כשהגענו ארצה הייתי בהיריון

הוא . ועשה שם חיל, צמח מצא עבודה  בחברת מרכבים בבניית אוטובוסים. בבית והוא ידאג לפרנסהועלי להישאר , לעבוד יותר

 1.5וצמח הצליח למצוא עבורנו דירת , ביהוד חיפשנו בית שיתאים לכל המשפחה .ת"קנה אופני מרוץ ואיתם היה נוסע למפעל בפ

הוריי עברו לגור מאוחר יותר . בנה לנו מטבח גדול ומאובזר ובעלי, מאחורי הבית גידלתי גינה יפה. בדיוק מה שחיפשנו, חדרים

  .ואימא של צמח עברה לגור עם אחיותיו ממש לידינו, בגבעתיים

  

שם הוא היה נצור במשך שלושה חודשים מבלי , הוא היה ביחידה בהר הצופים. ל"בעלי התגייס לצה, שנה לאחר הגעתנו לארץ

  . ובן בשם דוד, )אשר נפטרה לפני כשנה(בת בשם אירית : דו לנו שני ילדיםנול !זו הייתה תקופה נוראית. ליצור קשר

ו ובארגון "אני התנדבתי בארגון ויצ . והחל לנסוע באוטובוס לעבודה, כשבתנו נולדה צמח מכר את האופניים כדי לקנות עגלה

הוא היה חרוץ מאוד ובעל ידע טכני . שנה 40צמח עבד בחברת מרכבים במשך  . ובארגונים נוספים במשך שנים, אמהות עובדות

  ".המהנדס"היו מכנים אותו בחברה . היה מוצלח יותר מכל המהנדסים בחברה, למרות שלא למד בצורה מסודרת. מפותח

לעזוב את הארץ ואת , אני לא הייתי מוכנה לעבור. הציעו לבעלי לעבור לעבוד באנגליה עם משכורת שמנה1956בשנת 

  .סוף בארץולכן נשארנו לב, המשפחה

  

היינו נוהגים לנסוע עם הילדים  .ת"ומאז אנחנו חיים בפ, כדי להתקרב לעבודה של צמח, והותק- עברנו לגור בפתח 1960בשנת 

שרובו הינו , היינו מאוד מחוברים לעם הבולגרי . שזו הייתה האהבה הגדולה שלנו, למועדון לילה ביפו בו היו מנגנים מוזיקה יוונית



 

מעולם לא חשבתי לנסוע חזרה , ולמרות זאת. חוץ מכמה פשיסטים –רובם אהבו אותנו . אנשים פשוטים וטובים, עם חם

ואני , היום יש לי ארבעה נכדים ושישה נינים .למרות שרבים מחבריי נסעו והאיצו בי לעשות כך, אפילו לא לביקור, לבולגריה

והוא היה מבוגר ממני בחמש , 2005צמח בעלי נפטר מסרטן בשנת  . צ"ם אחהשומרת על הנינים כל יו –מבלה איתם כמה שיותר

 .ואני מתגעגעת אליו מאוד, צמח היה אהוב על כולם. שנים
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