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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  אלעזר
  :פרטישם 

  רבקה ונתן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  רבקה אשכנזי

  בלועזית
 

  :שם נעורים
 בקה ונתקו

  :המלחמה או בתקופתהשם פרטי לפני
  

  בלועזית
 

:                     מין
 נ/ ז    

  :תאריךלידה
  20.6.1929רבקה  
 4.5.1926נתן      

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  בולגריה, סופיה

  בלועזית
 

  :ארץ לידה
 

  :שם פרטישל האב
  רחמים - נתן , יצחק –רבקה 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 )בתיה(באה  –נתן , לורה –רבקה 

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

  :  שם נעוריםשל האישה
 

  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  סופיה

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 חטיבת ביניים

  :המלחמהמקצוע לפני 
  טכניקה- ספרית ומתלמד ברדיו

  :  או בתנועה חבר בארגון
  רמס -קומוניסטי  נוער

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 פרדיננד

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  אבא היה במחנה עבודה?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

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

  :עליה שנת  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
 1949ינואר 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  בולגריה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  
עבדתי במספרה בגלל שהייתי צריכה כסף  .הכל היה בסדר עד שהגרמנים נכנסו. בולגריה, בסופיה 1929 - נולדתי ב: רבקה

והייתי , ס יסודי בולגרי"למדתי בבי. בחורף הייתי מגיעה מוקדם למספרה כדי להדליק את התנור. אחרי שאבא שלי נפטר

  .תלמידה טובה

ההורים שנותרו בחיים נפגשו , שלי נפטרה ואבא של רבקה נפטרלאחר שאמא , באופן מקרי .הקשר שלנו הוא עוד מילדות: נתן

איך ילד  -כתבתי את הסיפור הראשון 10בגיל  .למעשה נותרה משפחה חדשה עם שני הורים וחמישה ילדים. והחליטו להתחתן

ובחופשים , היו לו לקוחות מאוד בכירים. לאבא הייתה מספרה באמצע העיר סופיה. רואה את ירושלים כשהוא עולה לארץ

יום אחד הגיע למספרה הלברט . עם הכסף שקיבלתי הייתי קונה ממתקים. עבדתי שם בניקיון עם מברשת כדי לקבל טיפ

א את הדף במקום ונתן לי טיפ הוא קר. נתתי לו ביד את הדף עליו היה כתוב הסיפור הראשון. עורך של עיתון שהיה, מיכאל

  .כפול

  

. פעם אחת היריקה פגעה במורה לספורט. היינו משחקים בהפסקות ביריקות מקומה שניה ועד למטה. למדתי בחטיבת ביניים

  ...ומיד קיבלתי ממנה שתי סטירות', היהודי'ענה  אחד הילדים. היא עלתה למעלה כדי לברר מי עשה את זה

  

  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 /גון יהודיאר/האם אדם,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

ימים עלינו  3הודיעו לנו שתוך  1943ביוני . לשבור חלונות של חנויות, כשהגרמנים נכנסו התחילו לרוץ ולהרביץ ליהודים: רבקה

בבית הכנסת היו . ואוכל לא היה, שם קיבלנו דירה, הוציאו את כל היהודים ברכבת לפרדיננד. להתפנות ולעבור לכפר אחר

לי . ואמא הוסיפה קמח כדי שיהיה יותר סמיך, כמעט הכל היה מים. השעועיתאבל היה צריך לחפש את , מכינים מרק שעועית

שני . וכולנו גרנו בחדר אחד מתוך שלושה חדרים שהיו בבית, ילדים עם אמא 5כ היינו "סה. היה אח אחד ולנתן עוד שני אחים

רק שעתיים ו, אי אפשר היה לעבוד. שגילו הרבה הבנה ולפעמים הביאו לנו לאכול, בעלי הביתים האחרים היו שייכים להחדר

כשהיו כמה גרושים הלכנו לקנות . בזמן הפנוי שיחקנו מתחת לעץ גדול או שהיינו קוראים. ביום אפשר היה לצאת לסידורים

  .גרעינים

נצמדנו . בו התקיימו חזרות של תזמורת האופרה של סופיה, אחד הבילויים הגדולים בפרדיננד היה באולם הספורט בתיכון

זה היה מה שהמתיק קצת את . במיוחד אהבתי את הטימפני. אולי משם הגיעה אהבתי למוזיקה. ונות ושמענו מוזיקהלחל

  .החיים שם

. נתנו לי מכות חזקות ופגעו לי בעין. כמה פשיסטים התנפלו עלי מאחור, יום אחד כשיצאתי לרחוב. היו שם אזעקות כל הזמן

  .רק כשעליתי לארץ הלכתי להיבדק בתל השומר ואז גילו שאני עיוורת בעין ימין".. אין לנו כסף?, איך נלך לרופא"אמא שאלה 

שלחנו . מי שלא עבד טוב היה מקבל מכות די טובות. היו סוללים כבישים לצבא הגרמני. גברים היו מגייסים לעבודות פרך

  .הכוכב הצהוב כשרק האח הקטן לא היה עם, )1941שהיה במחנות עבודה משנת (לאבא  של כולנו תמונה



 

  

או אני או , אל תדאג'המעסיק אמר . אפילו שידעתי שאם יתפסו אותי אני אקבל מכות. עבדתי בבניין בצורה לא לגאלית: נתן

  .'נהיה אחראים עליךשלי האחיין 

משם . 'השכל היהודים ייצאו החוצ' –באמצע הסרט נפתחו אורות באולם . יום אחד הורדנו את הכוכב והלכנו לראות סרט ביום

, הכניסו אותי לחדר שעל הקיר היה מצויר סולם. במן פרוזדור היו שוטרים שנתנו לנו מכות עם המגפיים. לקחו אותנו למשטרה

הוא שאל . עד שבא סמל אחד ואמר להפסיק, אבל קיבלתי מכות, כמובן שלא עליתי". ?איך לעלות"שאלתי ". תעלה"ואמרו 

עבדנו בכביש . 'אני אוציא אותך מכאן –אם תסכים לעבוד בכביש 'אזרחיים ואמר  בא איש אחד בבגדים. למה הלכתי לסרט

  .וכך שיחררו אותנו מהמשטרה, עבור הגרמנים ללא תשלום

מכל הארגונים היהודים הצטרפו למאבק . הרבה בחורים יהודיים הצטרפו לפרטיזנים ולארגונים שפעלו נגד המשטר הפשיסטי

זו הייתה , כששמעתי שיש דבר כזה החלטתי ללכת. נגד הוצאת יהודי סופיה מהעיר הייתה תהלוכה 24.5.43 -ב. הזה

גם . פתאום מכל הצדדים הגיעו שוטרים רכובים על סוסים והתנפלו במכות. ההשתתפות הראשונה שלי באירוע ציבורי שכזה

את . דרות שבורים עד אלי הביתהנכנסתי לבית אחר ומשם עברתי דרך ג. אבל הייתי זריז והספקתי לברוח, אני קיבלתי מכות

משם . פשיסטי- אני השתתפתי בתנועה בלתי לגאלית של נוער שהייתה אנטי. האנשים שעצרו העבירו לצפון בולגריה 400

כי הרבה , ההישרדות שם הייתה במזל. מחייוב- הלכנו ליחידה הפרטיזנית כריסטו. קיבלנו הוראה מלמעלה ללכת לפרטיזנים

  .הראשוניםאנשים נהרגו ברגעים 

, היינו שוכבים על הגב וסופרים מטוסים אנגליים. גשר לשדות של התושביםשם היה , הר גבוה במעלהגרנו בקצה העיר 

  . פחדנו כמובן שיפלו עלינו פצצות. שטסו להפציץ את שדות הנפט ברומניה, צרפתים ואמריקאים

. איש היה שיכורהשוצאה מהתנועה של העגלה או בגלל לא ידענו אם זה כת. יום אחד עברה עגלה עם סוס ודוד אחד התנועע

סלטינה -כשהתקרבנו לכפר וולקובה. הסבירו לנו איפה לרדת. עלינו על העגלה ושכבנו שם כדי שלא יוכלו לראות אותנו מהצד

. שהיה הקשר הראשון, פטקו–בכניסה למסלול שעולה להר חיכה לנו בחור אחד . עלייה להר או שביל לכפר: היה פיצול

  ".יום יפה מאוד"ואנחנו ענינו , מצידו –" איזה יום"הסיסמא הייתה 

רובים  –ביום השני כבר קיבלנו נשקים . ללמד איך פועלת היחידה ואיך להשתמש בנשק, ולקו היה צריך להיות אחראי עלינו

קצת למטה לכיוון המקום  ואמר שנרד, ביום השלישי הגיע ולקו. הרובה היה יותר גבוה ממני. ע הראשונה עם כידון"ממלחה



 

הייתה . נכוון את הנשק לכיוון אותו האיש, כשנשמע מישהו מתקרב עם אופנוע. שממנו באנו ונשכב בשני הצדדים של הדרך

  .וזאת מכיוון שרוצים לתפוס אותו בחיים, אלא אם הוא ינסה לברוח, הנחייה ברורה לא לירות

הוא מצא אצלו אקדח גדול בצבע . הלך לכיוונו עם אקדח וחיפש אם יש לו נשקולקו . חיכינו בערך שעה וחצי עד שהגיע האופנוע

מכיוון שאף אחד . ליער) החבר והאיש שתפסנו, אני, וולק(הלכנו ארבעתנו . יירה בו במקום –ואיים שאם יזוז , לקח אותו, כסף

אם ו,קשר עין עם מישהו שנמצא ליד עץ רחוקהיות בולולקו אמר לנו לעצור  .זרקנו אותו לבור –מאיתנו לא ידע לרכב על אופנוע 

  .אסור לשאול ואסור לספר שום דבר. טרף ליחידההצצריך לברוח למעלה בין העצים כדי ל –נשמע רעש של צבא 

והנה הגיע ולקו עם שתי חתיכות לחם עם גבינה . עברו כבר הצהרים –אבל לפי השעון של הבטן , אנחנו מחכים בלי שעון

פנו אלי . כשהאיש שהיה באופנוע קשור עם חבל מאחורי הידיים, וולקו הגיע עם מישהו נוסף, ו לעמוד שםהמשכנ. ופלפל חריף

לפי האינטואיציה חשבנו שאולי זה מישהו שיכול להזיק ליחידה ואולי רצו לסלק . הלכנו בשורה. ואמרו לי להחזיק את החבל

כך הייתי צריך לתמוך בחבר שנפל יחד עם הרובה . ליק ונפלוכשהגענו למורד הח, החבר התנועע תוך כדי הליכה. אותו משם

  .והחבל עם האיש שתפסנו

הגענו לשדה קטן עם עצים . המשכנו ללכת –ולמרות שנעל נפתחה לי תוך כדי הליכה , הנעליים היו עם פלטות מצמיגים

, ואני שומע, והרגשתי צרור של כדוריםשמעתי וכבר , עוד לא הספקתי לעקיף אותו עם החבל". תקשור אותו"אמרו לי . מסביב

שאת , ואני נתתי צעקה, אמרו לי להוריד לו את הנעליים כי הנעליים שלי היו קרועות. והוא נפל. איך שיוצא לו הדם, גם עכשיו

הרגשתי את הכדורים עוברים ליד ? איך אני יכול לקחת נעליים ממישהו שכבר הרגו אותו. ההד שלה היה אפשר לשמוע מרחוק

  . הגב שלי

, )כמו העוזי הגרמני(השם של האיש שהלך איתנו ביחידה היה שמייזר משינגר . והנה ולקו ושאר היחידה, המשכנו ללכת לכפר

עברנו . אני והחבר לא היינו מסוגלים להוציא מילה מהפה. '?גמרתם עם הנבלה'ולקו במין צחוק שאל . ופתאום הוא נעלם לגמרי

מהרגע הראשון הרגשתי שרואים . הגענו לבית שבו אישה מאוד יפה פתחה לנו את הדלת. כלבין בתים בכפר כדי לבקש או

ולקו אמר לה שאני . ועוד מאכלים היא הלכה וחזרה עם שק קטן שבו הייתה פיתה שאפתה באותו יום. בפנים שלה גם סבל

 הכינוי שלי. כה כדי שנתכסה בלילהאז היא הביאה שתי חתיכות שמי, והלילות נהיים קרים, קו החבר חדשים ביחידה'ומיצ

  . נתקוהיה בפרטיזנים 

לשמוע דבר כזה ומהבית שלו לקבל . ואחרי שהתרחקנו אמרו לי שזה הבית בו גר מי ששמייזרמשינגר גמר, יצאנו מהבית

זה . בלילה האיש הזה עבד עם המשטרה והצבא הנאצי והוא שרף את הבית של שמייזר משינגר עם האישה והילדים.... אוכל

  ...כמעט ונפלתי. היה כבר יותר מדי בשבילי

ההקלה הפיזית הזו . שבתחתית בתוכם שמים עשב יבש וקושרים חוטים מעור, נעליים מעור –ולקו הביא לי נעלי אופינסקי 

  .כאילו הביאה לי הקלה פסיכולוגית

  !".לא"וצועק , ובאמצע הלילה מתעורר מזיע ורועד, עד היום אני חולם לפעמים על היום הנורא הזה

הייתה לי תפיסה מהירה . ונקלטתי ליחידת המרגמות 18אני הייתי בן ). מחייב-שבהמשך קראו לה כריסטו(חזרנו לפרדיננד 

הוא הציע לי , כשבמאי מתיאטרון בסופיה שמע אותי יום אחד. שגם אני הופעתי בהן, וארגנתי שם הופעות של להקות, לשפות

  .אבל ויתרתי כי היה לי שם תפקיד, ת אחרותלבוא איתם להופיע גם ביחידו

  

  

  

  

  



 

  

  

  

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

  

יכולתי לקבל מלגה , מכיוון שהייתי בפרטיזנים. והלכתי לעבוד במוסך, כשחזרתי מהמלחמה החלטתי ללמוד בתיכון טכני בערב

 –אבל מכיוון שכל המשפחה רצו לעלות לארץ . לא הייתה לי כוונה לעלות לארץ כי לא הייתי ציוני. וללמוד בברית המועצות

  .21.1.49 - ועלינו לארץ ב, 21.8.48 - בסופיה בהתחתנו . החלטנו להתחתן ולעלות כולם יחד

 . לעלות לארץ יצא כמשהו טבעי. היהודי היה בי –כנראה שבלי להיות ציוני 

  

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

  

, חוג לספרות –" קרן אור"שנה הקמתי את חוג  25לפני . אבל גם סיפורים, )ספרים 10(שירה אחרי המלחמה בעיקר כתבתי 

הרכבות שלא יצאו את גבולות "קיבצתי מספר סיפורים של יהודי בולגריה לספר בשם . תרבות ואומנות של יוצאי בולגריה

אבל הודות לבולגרים בכל השכבות . המוות היינו ברכבות שהיו צריכות להוציא אותנו למחנות. שנמצא ביד ושם, "בולגריה

  .ומכאן המקור של שם הספר .כך שלמעשה בזכותם נשארנו בחיים, הרכבות לא יצאו

יחד עם התעודה קיבלתי . על פעילותי במהלך המלחמה ועל הקמת החוג קיבלתי תעודת הוקרה מהשגריר הבולגרי בארץ

  .עותקים 70זו יש רק למדליה . שנה להצלת יהודי בולגריה 70מדליה לציון 

  

  .בדרך אחדנינים ועוד  ארבעה, שלושה נכדים, נולדו לנו שתי בנות

  .היה לי מזל שנשארתי בחיים. 'תודה לאל שאני חיה'וכל יום אני אומרת , עברתי הרבה. הייתי ספרית נשים –רבקה 

אבל לרבקה מגיעים . היו בעיות בדיור, 29אחי נפטר בגיל . וגם בארץ עבדנו קשה עד שהתבססנו, חיים קלים לא היו לנו -נתן 

  .ללא התמיכה שלה לא יכולתי לעשות את כל מה שעשיתי עד היום הזה. להחזיק משפחה ולתמוך –שים "כל הצל

  

  2014מאי , חולון, גיא דנון: ראיון



 

  

  

 


