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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פרל :שם משפחה

  

  יהודה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            פרל  :איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Pearl  

 
  יהודה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Judah                                          

:                     מין

 
  1928 :לידהשנת 

 
  סופיה :  עיר לידה

  

       בלועזית
 Sofia                                          

  בולגריה  :ארץ לידה

 
  מנדל פרל :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רשל\רחל :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                   סופיה:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Sofia 

  בולגריה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

  סופיה  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                 ארץ ישראל   :הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי 

 
  1940:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1940 
 :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  " סלבדור"אוניית 



 

  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                                                                                                                                         

אבי אם כן . בן למשפחה יהודית גדולה ומסורתית מאוד, אבי היה הונגרי. לפני המלחמה הייתי תלמיד בבית ספר יהודי בסופיה

 4אחי קטן ממני ב, היינו שני אחים. אמי הייתה עקרת בית ואבי היה צבעי בניין. היה ממוצא אשכנזי ואמי ספרדייה מבולגריה

לקחנו , נסענו בשבת, לא היינו דתיים בכלל) עזב את ישראל ועבר לוונצואלה בעקבות היכרות עם בת המקום 54-55בשנת (שנים 

, שנספתה כולה בשואה(זאת למרות שאבי בא ממשפחה מסורתית ביותר ...ום כיפור וכן הלאהאת המכונית לבית כנסת בי

הם היו חילוניים , בזמן נישואיהם. היא בת למשפחת לוי, אמי גם הייתה דתית עד לנישואים). המשפחה ההונגרית מצד אבי

  .וחופשיים לחלוטין

  

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

ולא , הונגריה לבולגריה היה נתין בממלכהאבא שלי שהגיע מ. ות איתה עד למלחמהה הייתה אנטישמיות שניתן היה לחיבבולגרי

המלך הבולגרי דווקא דאג לבולגרים היהודים וכמה שנים לאחר שעזבנו הוא . הייתה לו האפשרות להישאר כשפרצה המלחמה

הוא גם ניסה לשאת ולתת עם הנאצים על מנת לא , אף הורה ליהודים להתפזר בכפרים במדינה ולא להישאר בעיר הגדולה

על הסירה . סלבדור) 100סירה שמתאימה ל(אבי ואמי שילמו הרבה כסף כדי לעלות על ספינת המעפילים .  היהודיםלהסגיר את 

אני זוכר שאני נאחזתי בחבית מים , אמי טבעה במצולות. הסירה טבעה, מול חופי סילברי בטורקיה. איש 352הקטנה עלו 

ו לאחר שהגעתי לחוף הגיעו גם אבי ואחי ששרד. כמה זמן זה נמשך אני לא זוכר, נסחפתי לחוף. מתוקים והיא זו שהצילה אותי

  .הסירה פשוט נשברה, היו גלים גבוהים מאוד וקור מקפיא, הספינה טבעה לפנות בוקר. ספומעפילים אחרים נ 238. ולא טבעו
, הסוכנות היהודית והקהילה היהודית שם. על החוף הטורקי הגיעו חיילים שאספו אותנו ולקחו אותנו למרכז של הקהילה היהודית

אני ואבי נפרדנו ולא ידעתי מה איתו . סידרו מול השלטונות הבריטיים בארץ שהילדים ישלחו לארץ והמבוגרים יוחזרו לבולגריה

  . שנים הבאות 5ב
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  .הגעתי לארץ לפני תום המלחמה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

בקריית ביאליק שהיה סוג של בית " מוסד האהבה"הגעתי עם אחי במסגרת עליית הנוער של הנרייטה סולד אל , 1940אם כן ב

הוא יצר קשר עם הצבא , כשאבי הגיע לארץ(לצבא הבריטי  15משם הצטרפתי בגיל . שם נשארתי שנתיים וחצי שלוש, יתומים

עברנו לגור , אבי הגיע נשוי בשנית ועם ילדה קטנה). מכך שחררו אותי בזמן שהיינו במצרים הבריטי ודיווח להם על גילי וכתוצאה

וכשהתקופה הזו נגמרה עברתי , ל"הצטרפתי לאצ. תל אביב, בדירה בה אנו נמצאים כעת ברחוב הברוש בשכונת התקווה

ונבים רכבים מיוצאי הצבא הבריטי שקיבלו וג, היינו מסתובבים בשכונת יד אליהו הסמוכה, ל"בתקופה בה הייתי באצ. ח"לפלמ

לחמתי לצד אלוף עדו שהניף את הדגל , ח הייתי בחטיבת הנגב"בפלמ. ל"דירות ומכוניות לאחר השחרור ומעבירים אותם אל האצ

  .ן"ל והמשכתי לשרת בחטיבת הנגב בתור נהג זחל"עברתי לצה 1948ב. ראש באום ראש

  

גרנו באותן השנים בבית הקטן . עם ילדה מנישואים שניים ופה בארץ נוסף לי עוד אח חורג 1946אם כן אבא שלי הגיע לארץ ב

התחתנתי כדי לקבל את  20בגיל ). אחי ואני, הילדה שלו, אימו של אשתו, אשתו, אבי. אנשים 6של חדר וחצי בשכונת התקווה 

. אשתי הייתה אחות של חבר מהשכונה. חורגתובטח שלא היה לי בדירה הצפופה ההיא עם אמי ה, החום שלעולם לא היה לי



 

מי שהיה נשוי או עם ילד לא היה צריך , ומהצבא החלו משחררים אנשים לפי דרגות) 1949(כאמור שהתחתנתי עוד הייתי חייל 

יש לי ! הנכד שלי ובני הלכו בדרכי והם גם נגרים. באותה השנה נולד לי בן בכור והתחלתי לעבוד כנגר רהיטים. לסיים את השירות

לא סיימתי תיכון וכל מה שלמדתי היה בבית ספר יסודי עד , אני לא אדם שלמד הרבה .1958ובת שנולדה ב 1951עוד בן שנולד ב

אני לא מאמין שנגיע לעמק . למדתי את החיים דרך למידה של אנשים אחרים, למדתי מהחיים עצמם. אני לא ידען גדול', כיתה ח

הרי כל , אני נלחמתי כדי שיכירו בי כניצול שואה השחיתות נמצאת בכל מקום . י רואה את זהכך אנ, החברה, השווה בינינו

  .מה ואבי היה נאלץ לברוח מבולגריההסיפור שלי לא היה מתרחש לולא פרצה המלח
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