
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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 הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה  :שם פרטי

  רנה  אברהמוב

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                       יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס   

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה  בלועזית
                                             ISAKOV                                               איסקוב 

:       מין   בלועזית    :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה ישם פרטי לפנ
GINETTA                     ז   /  06.01.1940 נ                                                            ינטה'ג 

    : לידהעיר  :ארץ לידה   בלועזית
 SOFIA                        בולגריה                                                              סופיה 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ליזה וולזרי  בוקו

                                          :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
SOFIA                         סופיה   בולגריה                  

 
, תיכון, יסודי (:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                      )אוניברסיטה
 

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  יק'זדרזפאז, פלובדיב, סופיה

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      
                                                                                               ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
             

 
1945 

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

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

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(

אבי היה סוחר ובבעלותו  .מני בשלוש שניםאחי מבוגר מ ,בת זקונים למשפחתי, בולגריהב בעיר סופיה 1940נולדתי בינואר 
אמי היתה תלמידת תיכון  .היינו מאוד עשירים, התגוררנו במרכז העיר מול הפרלמנט הבולגרי .חנות ואמי היתה עקרת בית

  .הוא למד רפואה בוינה אבל לא עסק במקצוע, כשפגשה את אבי
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, שמעצר וגירו: 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 

העלו את משפחתי ואותי ,לגרש את יהודי סופיה,עם קבלת ההחלטה של מלך בולגריה והשלטונות הגרמניים, 1942בשנת 
אמי אמרה לנו לבכות חזק . כשנסענו ליוו אותנו אופנוענים של צבא גרמניה כדי שלא נברח .יק'זדראלעגלה וסוס וגורשנו לפאז

התגוררנו בבית של משפחה יהודית עם , נו אימצה אותנו הקהילה היהודיתכשהגע .לצערי זה לא עזר, כדי שירחמו עלינו
הוא עבד , את אבי לקחו למחנה עבודה מחוץ לעיר .ענדנו טלאי צהוב ואסרו עלינו לצאת מהבית, משפחות נוספות שגורשו
 היה לנו מספיק אוכל לא אישרו להם לעבוד בכלל ולכן לא, הקהילה היהודית היתה חסרת אמצעים .בכבישים ובמסילות ברזל
  .אמי עבדה כמנקה וקבלה מדי פעם כסף איתו קנתה לנו אוכל ותרופות.ולא קיבלנו עזרה רפואית

  .ית הושפעה מהנאציםהקהילה המקומ מאחר ו מסביבנושנאהשנו גהר
  

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

שהינו כשנה וחצי .  עליתי עם משפחתי לארץ1949בשנת  .שוחררנו וחזרנו לסופיה, כאשר נכנס הצבא הרוסי לבולגריה
 ,פרצנו לחנות נטושה. עברנו לגבעת עלייה בעיר יפו1951בשנת . אבי עבד בעבודות מזדמנות. חנה-סבמחנות עולים בפרד
התרחצנו בתוך .  היו בחוץםהשירותי, היא היתה בגודל של חדר עם כיור קטן, החנות היתה ריקה .ררנו בההכנסנו מיטות והתגו

  .קיון רחובות וכשומר לילהיאבי עבד בנ. לא ידענו את השפה העברית ולכן אמי לא יכלה לצאת לעבוד .החנות עם סירים ופיילות
  .ביפואחי ואני התחלנו ללמוד בבית הספר 

אכלנו ,  לקנות תלושי אוכלולהורי לא היה כסף ולא יכולנו להרשות לעצמנ, אפשר היה לקנות אוכל בתלושיםבאותה תקופה 
הם לא התלוננו למרות שבבולגריה נהנו מחיי עושר , טיםוהורי היו פטרי .דגים אכלנו רק בשבת או בחג, אבקת ביצים וחלב

  .ובארץ היה להם מאוד קשה בהתחלה
  

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

ו ובבנק "לאחר התיכון התחלתי לעבוד כפקידה בארגון ויצ .פקידות" גאולה"התחלתי ללמוד בתיכון , עם סיום בית הספר העממי
  . פיזיקהכימיה ו, קורסים במתמטיקהבשעות הערב השלמתי. לאומי

ה ללתואר בכלכ, במהלך השירות הצבאי המשכתי ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, 1958ל בשנת "התגייסתי לצה
עם סיום הלימודים  .אביב ללמוד בחוג לאנגלית-עברתי להתגורר בעיר למשך שנה ולאחר מכן חזרתי לתל .ומדעי המדינה

   .עבור תקופה קצה התגרשתי נישאתי וכ1970בשנת  .עבדתי בתעשייה האווירית
  . יש לי משפחה קרובה והרבה חברים. פילוסופיה והיסטוריה,כיום אני הולכת לקורסי העשרה באומנות 

  
  
  

  אולה בוגלקובה: ראיון
  2009דצמבר . חדרה

  
  עדי מלכא: עריכה
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	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



