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  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 . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

: )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                          

 .והייתי בת יחידה להורי, בולגריה,   בפלובדיב1932נולדתי בשנת 

 . ס העברי בפלובדיב''והיה גם היה הרופא של ביה, היה רופא מומחה למחלות פנימיות, יקיר סרוב, אבי

זה היה יום חג מיוחד ". יום השקל"והייתה פעילה ב,ו''היא הייתה חברה בויצ. הייתה עקרת בית, ויקטוריה סרובה, אמי

 . להתרמה לקרן קיימת לישראל

מסורתי - הורי ניהלו אורח חיים יהודי. אך הייתה קהילה קטנה ומגובשת, באותה תקופה לא היו הרבה יהודים בפלובדיב

 . אבי היה נוהג ללכת בכל שבת לבית הכנסת ואני הייתי מצטרפת אליו. ומשפחתי הייתה מאוד מעורה בחיי הקהילה

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

 

 . אך עם השנים הדברים השתנו, בתחילת המלחמה הגרמנים ראו בבולגריה בעלת ברית

כסף או חפצים , לא הורשנו להחזיק בשום תכשיטים. יהודיים שהגבילו את אורח חיינו- יצאו כל מיני חוקים אנטי1940בשנת 

הם , על מנת לוודא שאכן אין ברשותנו חפצים יקרי ערך, המשטרה אף ערכה פשיטת פתע והגיעו לביתנו שוטרים. יקרי ערך

 .נהגו בנו באלימות באותה פשיטה

 .וכמו כן אולצנו לענוד טלאי צהוב, אף אסור היה ליהודים להיות בעלי חשבון בנק, בנוסף

 הונהג חוק שהגביל את מספר 1941  בשנת. 'ב- ' אבכיתות  (St. Josef)וזף 'אני למדתי בבית הספר היסודי הצרפתי סנט ג

הוצאתי מבית הספר השנה  ובאמצע , שנת הלימודים השלישית שליזו היתה. היהודים שהורשו ללמוד בכל כיתה בבית הספר

.  וביתנו נלקח מאתנו ונמסר לכומר בולגרי,דיבבול  גורשנו מפמאוחר יותר באותה שנה .  אותו חוקבגלל

בכל פעם . אני ואמי נאלצנו להצטרף אליו כנוסעות סמויותו,  אבי גויס לשמש כרופא אזרחי בכפרים ברחבי בולגריה1941בשנת 

 עד שאבי היה מסדר ,בין מעבר מכפר לכפר אמי ואני היינו צריכות לחזור לפלובדיב. שעברנו לכפר אחר היה חשש גדול לחיינו

כל .  היינו גרות בצפיפות איומה אצל סבתי מצד אמי,כשהיינו מגיעות לפלובדיב. וכך חוזר חלילה, לנו מקום מגורים חדש

 תנאי הדרך היו קשים והיינו , פרט לסכנה הממשית לחיינו והצורך להסתתר.המעברים בין פלובדיב לכפרים היו קשים מאוד

.  לרכב על פרדים או לגמוא מרחקים ארוכים ברגל, צריכות לנסוע בעגלות

על כך  ו,ויץושם שמעתי לראשונה מאותן נערות על המשרפות באוש.  פגשתי הרבה נערות בגילי"לקה-שירוקה"כשהגענו לכפר 

.    ויץושהנאצים מפיקים סבון משומן של יהודים שמגיעים לאוש

. להיות רופא של קבוצת יהודים שנשלחו לפולין (Slivan) כי לקחו את אבי לעיר סליבן , היינו בפלובדיב1943מינואר עד אפריל 

 . אנחנו ידענו שקבוצת היהודים הזאת מיועדת להישלח לאושוויץ

הם דרשו מהיהודים .  עברו חיילים גרמנים ובולגרים מבית לבית בפלובדיב עם רשימה של כל היהודים10/03/1943ביום 

, אלה היו בעיקר נשים ילדים וזקנים. ושם נכלאו כמעט כל יהודי העיר, ולהגיע בשיירה לבית הספר העברי, לקחת מעט בגדים



 

 . בגלל שרוב הגברים היו במחנות עבודה

אחת , בבית סבתי היו עוד ארבע משפחות שגרו אתנו. חיילים גרמנים ובולגרים הגיעו גם לבית סבתי כדי לקחת אותנו

הצליח לברוח מהחיילים כשהם באו לקחת , שהיה אז נער בן שבע עשרה, אברהם גירון. המשפחות הייתה משפחת גירון

 .  ומאוחר יותר נודע לנו שהוא הצטרף לפרטיזנים, אותנו

היה חשוך וקר מאוד והצפיפות , רוב הזמן היינו בחצר בית הספר. אני ומשפחתי נכלאנו עם כל היהודים בבית הספר העברי

רצינו ללכת לביתה של סבתנו ולהביא עוד , שהייתי בת אחת עשרה, ואני, בן דודי שהיה אז בן תשע, משה אשר. הייתה גדולה

הכומר היה לבוש . ובדיוק אז ראינו כומר בכניסה לבית הספר, השומר ראה אותנו וסילק אותנו הצידה. בגדים חמים למשפחה

. ולידו עמדו גנרלים בולגרים שהיו לבושים במדי צבא מהודרים, והיה גבוה ובעל הופעה מרשימה ביותר, בבגדי כמורה לבנים

בסך הכול היינו בבית הספר . וכעבור ארבע שעות שוחררנו, אני ובן דודי ראינו שהכומר ואחד הגנרלים דברו עם השומר

 .כעשרים וארבע שעות

וכל הילדים בכפר הלכו לראות את , פעם אחת הגרמנים תפסו פרטיזנים. לקה- עדיין היינו בכפר שירוקה1944באביב 

ולכן , וכשהם חזרו הם סיפרו ששני פרטיזנים היו יהודים, אני לא הלכתי ליער עם הילדים. הפרטיזנים שנתלו על העצים ביער

הנער בן , מאוחר יותר גילנו שאחד הפרטיזנים היהודים היה אברהם גירון. נתלו לאחר שאיברי מינם נחתכו והוכנסו לפיהם

 . השבע עשרה שגר אתנו בבית סבתי

במקום להגיע לבית הספר הייתי הולכת עם . בגלל שיהודים לא הורשו ללמוד עם בולגרים,  הוצאתי מבית הספר1943במרץ 

 . הרועים לרעות בשדה

הוא הגיע לביתנו ועצר את , כשהוא גילה שאני לא מגיעה לבית הספר.  הגיע לבית הספר המפקח על בתי הספר1943במאי 

 .כי כל הורה אחראי על החינוך של ילדיו ואילו אני לא הייתי בבית הספר, "הזנחה של בתו"המעצר היה בעוון . אבא שלי

ראשי הכפר . אבי שוחרר ואמא ניקתה את המרפאה, וכך היה,ראשי הכפר שחררו את אבי בתנאי שאמי תנקה את המרפאה

אחרי שבוע ניגשתי למבחן . בתנאי שאגש למבחנים כללים שיקבעו את הרמה הלימודית שלי, הודיעו שאוכל לחזור לבית הספר

 .ועברתי אותו בהצלחה

 .  נגמרה המלחמה בבולגריה9/9/1944בתאריך 

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

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

 

שוב הוכנסו עוד שתי משפחות לגור ביחד . קיבלנו בחזרה את הבית שבו גרנו. לבית נעורי, פלובדיב אחרי המלחמה חזרנו לעיר

. אתנו

. 'לכיתה ז, חזרתי לבית הספר 1944בספטמבר 

הסוכנות היהודית . ומשם ברכבת לעיר נאפולי באיטליה, נסענו ברכבת מסופיה ליוגוסלביה.  עליתי לארץ עם הורי1951בשנת 

בעיקר , והיו הרבה יהודים באנייה, כל המסע ארך כשבוע. עד לנמל חיפה" שמפוליון"ועלינו לאנייה , קיבלה אותנו בנאפולי

 .והייתה באנייה התרגשות עצומה, אני זוכרת שלפנות בוקר התחלנו לראות את נמל חיפה. יהודים מפולין ומבולגריה

 ". התקווה"כולם נעמדו על רגליהם והחלו לשיר את 

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

 (:לדורות הבאים

.  אני גרתי אצל בני דודיםו , ואמי הלכה לגור אצל אחותה,אבי הלך לגור אצל אחותו .בארץ חכתה לנו משפחה שקבלה אותנו

אבי הפך לרופא פרטי מומחה לרפואה . כחמש שנים וגרנו בה לאחר תקופה מסוימת מצאנו דירה בשכונת התקווה בתל אביב

.   ופתח מרפאה בשכונת התקווה,פנימית

היה לי קשה מאוד בלימודים .  התחלתי ללמוד רפואה בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים1951בספטמבר 

.  אבל איכשהו הסתדרתי, לא ידעתי עברית ולא אנגלית. בגלל מכשול השפה

מי , ר אלברט פנחס''עיניים דהבתל השומר פגשתי את רופא . בתל השומר' אחרי הלימודים חזרתי לתל אביב ועשיתי סטאג

 אלברט בזמן המלחמה. אך לא הכרתי אותו כששנינו היינו בבולגריה, גם אלברט הוא מהעיר פלובדיב. לבעלישלימים הפך 

 . ואחרי המלחמה הוא למד רפואה ועלה לארץ, עבודהנשלח למחנות 

 ולכן עבדתי , בתנאי שאלך להיות רופאה בכפר ערבי,שיבא' התקבלתי להשתלמות במחלקה פנימית אצל פרופ' אחרי הסטאג

בגלל  שראו בי אדם בעל סמכות בלתי מעורערת ,פגשתי בקלנסוואה אנשים חמים ומנומסים. בקלנסוואה כרופאת הכפר

.     ועל כן כבדו אותי מאוד,כרופאהתפקידי 

בתל השומר עבדתי עשרים וארבע . ענת ואורית, לאחר מכן עברתי לגור בשיכון רופאים בתל השומר שם נולדו שתי בנותיי

 .ולאחר מכן עוד ארבע עשרה שנים כמנהלת המחלקה הנוירולוגית בבית החולים וולפסון, שנים

 .ומרפאה נוירולוגית שלי, מרפאת עיניים של בעלי.  עברנו לגור בתל אביב ופתחנו בביתנו שתי מרפאות פרטיות1961בשנת 

 . ל''כמוני וכמו אביהן ז, גם בנותי גדלו להיות רופאות. וגם בנותיי ומשפחותיהן גרים בתל אביב, כיום אני גרה בתל אביב

גניקולוג , ראובן אחירון' ונשואה לפרופ, היא מנהלת היחידה לטרשת נפוצה בתל השומר, ענת אחירון' בתי הבכורה פרופ

בן נוסף . ובימים אלה מתחיל השתלמות ברפואת עיניים, לענת וראובן יש בן שסיים לימודי רפואה. מומחה לאולטרסאונד יולדות

 . והבן הקטן שלה לומד מתמטיקה. הוא נשוי ואב לילדה,שלהם הוא עורך דין

ר בפסיכולוגיה ''ד, ר דני חמיאל''היא נשואה לד. מומחית באנדוקרינולוגיה ילדים ונוער, ר אורית חמיאל''בתי הצעירה היא ד

הבת השנייה , בבית החולים פוריה' הבן הגדול סיים את לימודי הרפואה ויתחיל סטאז. לאורית ולדני ארבעה ילדים. קלינית

והבת הקטנה , הבן השלישי לומד מחשבים פילוסופיה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, סיימה לימודי תקשורת בהצטיינות

 . 'עולה לכיתה יב

 . בנותיי וכל נכדי שירתו בצבא. כיום יש לי שבעה נכדים ונינה

 . 2013ר אלברט פנחס נפטר בפברואר ''בעלי ד

 .(פתגם בולגרי)" אדם יכול להסתדר בחיים עם שתיים ועם מאתיים" זה ש,אם יש לי מסר שחשוב לי להעביר הלאה

.   להשיג את המטרות בחייםכדיהעיקר להיות אמביציוזי ולהתעקש , כלומר אפשר להסתדר עם מעט ועם הרבה

 

 עדי כושר: ראיון

 2013יוני , תל אביב


