
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  אק'ז  בסן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Basan  בסן  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Jakov 23.8.1935 נ / ז     יעקב 
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Chirpan בולגריה  ירפן'צ 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ברטה מיטרני  דוד
  ):  מלחמהנשואה לפני ה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
         Chirpan  בולגריה  ירפן'צ 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  רורתאריך השח
 9.1944 ירפן'צ

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1949  בולגריה

  
  
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :) חברות בארגון,עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 ,היינו אחותי ואני. בית עם, היה בית כנסת.  משפחות של יהודים80- כ, אלף תושבים15 הייתה זו עיר של ,ירפן'אבי נולד בצ
כל הבנים שנולדו באותה שנה קיבלו . סמיון בנו של מלך בולגריה נולד בשנה שבה נולדה אחותי. אחותי צעירה ממני בשנתיים

 אני זוכר 4גיל מ. אבא שלי עבד בענף העורות ואמא שלי הייתה עקרת בית.   הנוצרים עם צלב והיהודים עם מגן דוד-שרשרת 
בית הספר נקרא צויטי קרילי מטודי על שם שני האחים שהכניסו את . ' עליתי לכיתה א1942-ב, 7בגיל . את כל מה שהתרחש

 4אחרי . אחותי גם למדה באותו בית הספר שנתיים אחרי.. בבית הספר היסודי היו ארבע כיתות. הקרילית לבולגריההשפה 
  .שנים עברתי לבית הספר העממי שם היו שלוש כיתות

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , שם בדויזהות בדויה ובמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
כבר הרגשנו ' 41אבל בשנת . התחילה המלחמה לא הרגשנו בהכש. מחנות עבודהלאבי נלקח , 6הייתי בן כש 1941בשנת 

-נסעתי עם אמא שלי לבקר את אבא במחנה שהיה בהרים בגובה של כ. התחילו לסלול כבישים ולהעביר צבאות באירופה. בה
לו להבסביבת ההרים . רזיק ומשם עם רכבת מיוחדת שנסעה בהרים על מסילה צרה'פן נסענו ברכבת לפזיר'מצ.  מטרים2000

פנו הערים אוחדו לאחר המלחמה לעיר 'יני וצ'ליד המחנה היו שתי ערים קטנות לג. היו מרחצאות של מינרלים ששימשו לנופש
היו במחנות כמה אלפים והם ישנו .  עגלות ופרדות עד לקצה ההרעל העינסבפנו הגענו למחנה העבודה 'מצ. אחת בשם ולנגרד

. זה הרושם שקיבלתי כילד. עם פטישיםידנית הם עשו זאת , ונות שגורסות חצץ היוםבמקום המכ. באוהלים ועבדו עבודת פרך
כבר לא ביקרנו ו שם היה מחנה תחת פיקוח הבולגריםש, 'מחנה בשם לובץ, אבי היה במחנה אחר אליו העבירו אותו' 43בשנת 

  .  שעות כדי לבקר אותנו24-אני זוכר שאבי ברח ל. אותו כי זה היה בשיאה של המלחמה
היינו אמורים להתפנות בקרונות שכבר היו  .ידענו שייקחו אותנו רק לא ידענו לאןוההורים הכינו לנו תרמיל גב אני זוכר ש

למזלנו היטלר קרא למלך ש,  זיכרונות על העיירה שלנור חיימוף שכתב ספר" קראתי בספרו של ד.רכבתהמוכנים בתחנת 
המלך .  שעות אחרי שהמלך חזר הוא הורעל אבל הוא היה המזל הגדול של יהודי בולגריה24. בולגריה להתייעצות בברלין

 . עימםהתנגד לגירוש יהודי בולגריה ואליו הצטרף הפטריארך שהכריז שאם גרמניה תפנה את יהודי בולגריה הוא יתפנה יחד 
למרות זאת היו פרחחים שכן . רוב האוכלוסייה התנהגה אלינו בכבוד, כל השכונה הייתה עם נוצריםלמרות שבזמן המלחמה 

בוקר " היהודי"בית המלאכה של אבי נשא שלט שבו היה כתוב  . עזרו לגרמנים והראו להם את בתי היהודים כשאלה נכנסו
 .בבולגריה היו שתי תנועות נוער פאשיסטיות שהיו נוראיות מהגרמנים. אחד קמנו ועל השלט היו נעוצים כידונים

בקצה הרחוב .  סוסיםבאמצעותתותחים שגררו  תותחנים מרביתוכשהגרמנים נכנסו לעיר כל הרחוב שלנו התמלא בצבא סדיר 
הצבא הגרמני .  אוכלגנובלאנחנו בתור ילדים ניסינו , שם החיילים נהגו לאכול. שלנו היה המטבח הנייד של החיילים הגרמניים

באחד מימי הראשון נכנסו חיילים שלבשו מדי .  היינו משחקים קלפים בבית, שהיו ימי שבתון,בימי ראשון. הטיל עלינו עוצר
בגלל העיסוק של אבא שלי לא סבלנו ממצוקת . זו הייתה הבולשת הבולגרית. הסוואה הם חיפשו בארונות שלנו ובזזו אותנו

קראו , זו הייתה שעת עוצר,  בלילה דפקו בדלת12באחד הימים בשעה . ברים גויים שהיו עבורנו כמו אחיםלאבי היו ח. רעב
  .  החברים הגויים העזו להסתכן בשבילנו, זה היה חבר טוב של אבי שהביא לנו קמח ושמן- אביל

 כל -כל הילדים למדו יחד . ית העםבב, את כל הילדים, סילקו אותנו מבית הספר וריכזו אותנו' 43בשנת ' כשהייתי בכיתה ג
 התחיל הצבא הגרמני להרגיש את השינוי באירופה ולאט לאט הם החלו 1943בסוף . זה היה במשך שנה שלמה. הגילאים
אבא שלי ו. כשהצבא הגרמני נסוג דרך הדנובה הם זרקו קופסאות שוקולד.  מהמחנותבאותה שנהאבא שלי חזר . לברוח

  . באותו זמן לראות שוקולד היה דבר נדיר. ת בדרך חזרה מהמחנה ולהביא לנוהצליח לאסוף את הקופסאו
כל הפרטיזנים .  הצבא האדום נכנס לבולגריה1944 לספטמבר 9-ב. בולגריה הייתה בין המדינות הראשונות ששוחררו
  .המלחמה המשיכה ואחד המורים שלי יצא להלחם באירופה. מהמחתרת ירדו מההרים והשתלטו על השלטון

  

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

הייתי נכנס . החלו משפטים נגד כל מי שביצע פשעים נגד האנושות אלו היו משפטי ראווה. לאחר המלחמה השלטון התחלף
המשפטים . כולם קיבלו גזר דין מוות.  חלקם של מפורסמים,ושם מהבוקר החלו משפטים, ון גדולזה היה אולם תיאטר, לאולם

בנו היה מעצורי ול עלה לישראל "אח של אבא שלי ז, דוד שלי. י" התחילו לעלות לא1948בסוף שנת . ארכו מספר שבועות
התחלנו לארוז . ך שלא היה צורך למצוא קונההבית שלנו היה שכור כ. אנחנו באסיפה משפחתית החלטנו לעלות גם. קפריסין
עלינו לאוניית .  עלינו מהנמל בבורגז שהפכה היום לעיירת קיט1949 לאפריל 10ב. ארונות,  מיטות-העלנו איתנו הכול . ארגזים
 . ימי שייט דרך תורכיה הים השחור לים האגאי ומשם לים התיכון עד שעגנו בחיפה4אחרי . בולגריה



 

  

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

מזלנו באו ל . הגענו בלילה מחיפה לבנימינה ומשם לפרדס חנה.שם גרנו באוהלים, מחיפה הגענו לבית העולים בפרדס חנה
התגורר , שעלה לפנינו, הדוד שלי. את ההרים הוא ביקש לא להישאר שם כשאבי ראה אך, ו לסאסאנלבית העולים ולקחנו אות

ממול לבית שלהם הייתה חצר סגורה של שני אבל  ,ברמלה לא הייתה אז דירה אחת פנויה. דירתולקח אותנו לברמלה והוא 
 עד 1949גרנו שם משנת . מהסוכנות בנו לנו שירותים ומקלחת. דוד שלי ידע לבנות והוא עזר לנו לבנות ולשפץ. חדרים וקירות

בית שם אבי עבד בפרדס ובעל הפרדס הלווה לו סכום מסוים וכך בנינו .  נפתחה שכונה חדשה ברמלה1952בשנת . 1952
תי בגבעתי וכשזו התפרקה תבצבא שיר.  ואז התגייסתי לצבא1954 עד 1951ס עמל ברמלה משנת "אני למדתי בבה. פרטי

עבדתי בצריפין במפעל צינורות פלדה במשך . למדתי מסגרות מכאנית.  חודשים במילואים10- שנה ו32תי תשיר. עברתי לגולני
  .נין אחד ונינה בדרך,  נכדים7,  בנות ובן2יש לי .  שנים ואז עזבתי והחלטתי להיות עצמאי21

  
  
  

  יעל רוד סליטן: ראיון
  2009אוקטובר . רמלה

  
  קרן אלמוג: עריכה

  

 


	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



