
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  משולם :שם משפחה
  

  שמואל :שם פרטי

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

          סמואילוב: המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Samuilov בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                       סמי    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Sami בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
28.5.1933  

   סופיה ): מחוז, ישוב( מקום לידה Sofia בלועזית  בולגריה :ארץ לידה
                                                                                                   
  אברהם/ אלברט :של האב שם פרטי  אלפאני עשה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

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

                     
 

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

   .אזור פלבל, פרובינציות של בולגריה):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

  סרביה?שם המחנה? ה עקוריםהאם שהית במחנ  סופיה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ט'פנקרצ

  סרביה :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1948 :עליה שנת

  

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(

  .במשך שנה, בו דיברו עברית, למדתי בבית ספר יהודי. בולגריה,  בסופיה1933נולדתי במאי 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ות ותפקידים פעיל, זהות בדויה ושם בדויבמסתור 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 

בשם למדתי בבית ספר בולגרי . נו לשכונה בולגריתיצאנו מהשכונה היהודית בסופיה ועבר, 1939בשנת , לאחר פרוץ המלחמה
. אז יצאה הוראה שעל יהודי בולגריה לעבור לעיירות ספר. עד שהבולגרים הפכו לבני ברית של הגרמנים, כך היה המצב. דנקוגלו

מים ואני  היא עבדה בכר. היא מצאה עבודה אצל בעל חווה.אבי היה אז בצבא ואמי נאלצה לעבוד. עברנו לעיירה בשם פלבן
  .הוא הלך לעבוד בבית חרושת לבירה ואני הבאתי לו ארוחת צהריים כל יום, כשאבי חזר מעבודתו בצבא. הצטרפתי אליה

  .הלכנו עם טלאי צהוב, לא למדתי כל תקופת המלחמה
אולם היה , ת לאביהייתי צריך להגיע לבית החרוש.  בבוקר7 עד 6 יכולנו להסתובב בעיר בין השעות -9דבר שקרה לי כשהייתי בן 

ברחוב היו נערי היטלר ובנו של . לכן הורדתי את הטלאי הצהוב והלכתי ברגל ברחוב הראשי.  כשעה-רחוק להגיע שלא דרך העיירה
בא בעל החווה ושאל מאיפה . הביאו אותי הביתה ואמא שלי ניקתה לי את הפצעים. בעל החווה אמר להם שאני יהודי והם הרביצו לי

בדיעבד הסתבר . בערב שמענו צעקות ובכי מביתו. בעל החווה לא התייחס והלך. תי לו שבנו ראה אותי ברחוב הראשיהפצעים וסיפר
  . שבועיים- למשך שבוע וחצילנו שבעל החווה הרביץ לבנו וסגר אותו במזווה

ת סוסים שהביאה  פעם בכרכרנסעתי כל. בקיץ היו מבשלים וישנים בכרמים ולא חוזרים הביתה. בקיץ התחלתי ללוות את אמי לכרם
שכשאני , הוא אמר לי. ונהג הכרכרה נתן לי לנהוג לבד, לאט לאט הסתדרתי עם הכרכרה בעצמי. דרך היער, אוכל לעובדים בכרמים

  . שקים מהכרכרה3-4עליי לזרוק , עובר ביער
הפרטיזנים . את מי שרצחו ברחובותראיתי . הפרטיזנים ירדו מההרים וידעו מי שיתף פעולה עם הגרמנים, כשהסתיימה המלחמה

  .כי הוא נתן את השקים שזרקתי אז ביער ליד העץ הגדול, חזרו וחיבקו את בעל החווה
  

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

הלכתי לבית ספר בולגרי בשם . חזרנו לאותו בית שבו גרנו. 1944 הגרמנים וכיבוש הסובייטים בשנת חזרנו לסופיה אחרי נסיגת
למדתי מקצועות שיעזרו לי . במשך שנה וחצי, וינט'י הג"שנבנה ע, לאחר מכן למדתי בבית ספר אורט.  שנים3דקוגלו במשך 

שם שינו את שם משפחתנו . ניק ונסענו לנמל חיפה' סרביצעלינו לאוניה, נסענו לעיר בסרביה, כשרצינו לעלות לארץ. בישראל
בימי הביניים משפחתנו היו מנהלי חשבונות של . על פי אילן היוחסין שלנו התברר שהשורשים שלנו מספרד.  למשולםמסמואילוב

  .טורקים ששהו בספרד
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, בורית או תרבותיתעילות ציפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

אז . ושהינו במחנה שהיה בסיס צבאי אנגלי, 1948הגענו לבנימינה בחורף . עברנו למחנה עולים בפרדס חנה, אחרי שהגענו לחיפה
ייתי שם שנה ה. שליד קרית אתא, עברתי לקיבוץ רמת יוחנן. הוריי עברו ברמלה ואני נשארתי שם. העבירו אותי לעליית הנוער

. בשבתות עבדתי בפרדסים ברמלה. עזרתי בפרנסת המשפחה ועבדתי כמסגר בתל אביב. ולאחר מכן אבי לקח אותי לרמלה, וחצי
  .יש לי שני ילדים וחמישה נכדים.  שנה30עבדתי בתעשיה צבאית במשך . הייתי שנתיים וחצי בצבא כקצין מכונות

  

 


	                                          "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 



