
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

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 הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  רסי'ג :שם משפחה
  

  נורית :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

         שואף:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Shoeff בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Matilda בלועזית                                                    מטילדה    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
29.11.1925  

  רוסה  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Russe בלועזית
                                                           

  בולגריה :ארץ לידה
 

  רחל פרחי :שם פרטי ושם נעורים של האם  בנימין :של האב שם פרטי
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                         רוסה: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  בולגריה :המגורים ארץ                                        Russe  בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  תיכון: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

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

                                       
                                                                           

 גטו רוסה ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? חנותהאם היית במ

                                                                                                                                                                      

    רוסה:       מקום  השחרור
 

 9.9.1944  :תאריך השחרור

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

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1944 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
ובגיל עשר התחלתי ללמוד עם מורה , אמי נורא רצתה שאדע לנגן על פסנתר. בשפה הצרפתית, למדתי בבית ספר לנזירות

  .לנגן על פסנתר
אבי ידע תשע . הייתה עקרת ביתו, דה באותו בית הספר שבו למדתי אניהיא למ. וידעה הרבה שפות אמי באה מבית עשיר

  .בבית היו לנו משרתים ואני קיבלתי חינוך בורגני. אחרי זמן מה הוריי פתחו יחד חנות ממתקים .ד כסוכן דירותשפות ועב

  

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
היה לה בית . מיונאלצנו לגור אצל אחותה של א ,ומבתינו כשהייתי בכיתה השמינית הגיעו הנאצים וגירשו אותנו מהלימודים

עברנו לגור עם אחותה  .הוקם גטו בעיר. כשהנאצים הגיעו לאזור הבית, אחרי זמן מה גירשו אותנו גם מהבית הזה. גדול ויפה
באותה תקופה . שני ארונות גדולים וספרים, פסנתר, באותו חדר היה כמה מיטות. גרתי עם הוריי ואחותי בחדר אחד. של סבתי

. אבי הלך עם טלאי צהוב והמשיך לעבוד בחנות הממתקים. הודים לצאת מהבית אחרי תשע בערבהיה עוצר ונאסר על הי
יום אחד . בגלל שדיבר גרמנית שוטפת הגרמנים כנראה לא שמו לב שהוא יהודי. החלוק שלבש כנראה הסתיר את הטלאי

  .והחנות נסגרה –נחשף הטלאי הצהוב של אבי 
  .שוחררנו בידי הצבא האדום 1944בשנת 

  

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

נשלחנו לקיבוץ שם הינו שבועיים ו, שם ריכזו יהודים מכל העולם, ליתהגענו לעת. בקבוצת נוער, 1944הגעתי ארצה בשנת 
והיה מחסור , היינו שישים איש בקיבוץ. במטבח ועוד, בחקלאות, חליבת עזים –ות שונות עבדתי בעבוד. מצובה בצפון הארץ

  .בבתי חרושת ועוד, כמטפלת –עבדתי בעבודות שונות . משם נשלחנו לקיבוץ גניגר. הגיעה ועדה לבחון את מצבנו. באוכל
  .התחתנתי ועזבתי את הקיבוץ 1946בשנת 
  .משפחתי עלתה ארצה 1949בשנת 

באותה תקופה בעלי לחם . ילדתי 1948בשנת . בהמשך שכרתי עם בעלי חדר בלי מטבח ביד אליהו. ל דוד של אמיגרתי אצ

, שלא ידעו עברית ולא הבינו מה קורה, הרבה חיילים היו עולים חדשים. נפלו שם הרבה פצצות. במלחמת העצמאות בלטרון
.  הוא עבד בעבודות בניין ולמד הנהלת חשבונות. מות ישראלבעלי היה איש צבא שהשתתף בכל מלח. וכך נהרגו הרבה חיילים

קיבלנו  1954בשנת  .1986עד , עבדתי בבנק שלושים שנה. למדתי גם אני הנהלת חשבונות ונכנסתי לעבודה בבנק הפועלים

  .דירה משיכון עובדים
  . בנוסף עזרתי לילדים ללמוד. החלטתי ללמוד פסנתר ואנגלית, אחרי שפרשתי מעבודתי

   .יש לי ארבעה נינים, בנוסף. שניהם נשואים עם ילדים, ש לי בן ובתי
  
  
  

 לאה בולגקובה : ראיון
  2009אוגוסט . תל אביב

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


