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 יומרג'ינהגבעיר  ורומנ וישראל מיקהלהורי  16.11.1921 -נולדתי ב

  .ילדים חמישה  ביןמ השנייההייתי הבת  .ביוון טרקיהשבמחוז 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בשנת  .בבולגריההראשונות עברו עלי  יירוב ילדותי כמו גם שנות נישוא

  י לארץ.יבנותעליתי עם בעלי ושתי  1949

  

ארצה. אחי ואחיותיי נישאו, חלקם כולם עלו אחי, אחיותיי והורי גם 

עוד בחו"ל וחלקם בארץ. כולם הקימו משפחות. לכולם נולדו ילדים 

נינים. חלק מבני המשפחה עזבו את הארץ. גם יש כבר  נוונכדים. לחלק

יש לנו  ך הכלבס עם חלק מהמשפחה אני בקשר ועם חלקם אבד הקשר.

  .משפחה ענפה

     

 מיקה וישראל רומנו –הורי 
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אימו של אבי מתה  - אסתר. במקצועוצורף  -איש מאוד עשיר היה  . אביוישראללאבי קראו 

הייתה לאבי אם לכל ש וידה -בלידתה אותו. כשהיה כבן שנתיים נשא אביו אישה שניה 

אני לא זכיתי . יכלה למענושרק עשתה כל ו טיפחה אותו ,דאגה לואהבה אותו  מאוד, דבר, 

רק כאשר הייתי בת  היא סבתי הביולוגית. שוידהכל השנים הייתי משוכנעת להכיר אותה. 

אינה אימו  שוידה ,אחותו של אבי שגרה בעיר שלנו ,רשלמפיה של נודע לי  בערך 25

  .הביולוגית של אבי

  

 אסתריאה ,אנה ,רשל, מתילדה, אסתרינהשש בנות: עוד לדו נו וידהו של סבי עם מנישואי

העריצו אותו ואהבו אותו  ,נולד לסבי מאם אחרתאבי לא ידעו שש של אביאחיותיו . ואלגרה

  .אלוהיםכמו  ןהוא היה בשבילאהבת נפש. 

  

בין  אחיותיו היו עדיין צעירות וגרו בבית. .ראש המשפחהלאבי אחרי מותו של סבי הפך 

  שלהן. ותלנדוני כולל לאחיותיו השאר היה עליו לנהל את העסק של אביו ולדאוג

  

 אסתרינה

, בבית אחד עם דופניצהבעיר  בבולגריההתגוררו בן ציון ובעלה  ,אחותו של אבי ,אסתרינה

 אסתרינההייתה יו להם ילדים משלהם. כל שנה לא ה –. הם היו עריריים בן ציוןאמו של 

ינה למדינה, . בגלל המרחקים והצורך בפספורט למעבר ממדלבקר אותנולבדה מגיעה 

 –נשארת לפרקי זמן ארוכים  ההניידות הייתה בעייתית ולכן כשהגיעה לבקר אותנו היית

ביניהן. בזכותה נפגשו הורי  מצויןואימי הסתדרו  אסתרינהלפעמים אפילו לכמה חודשים. 

שהתגוררה   מתילדהלבקר גם את אחותה מרבה הייתה  אסתרינהונישאו זה לזו. 

במשך שנים לשכנע את אימי לתת לה את כיוון שלא היו לה ילדים היא ניסתה . בסלוניקי

לה ילד  ייקחוואמרה שהילדים הם כמו אצבעות כף ידה ושאם  סירבהאחד מילדיה. אימי 

  זה כאילו יקטעו לה אצבע מהיד.

  

 משפחתו של אבי
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כשהייתי בת שמונה חליתי במלריה למשך תקופה ארוכה. זריקות שקיבלתי מדי יום לא 

להעביר אותי למקום מגורים אחר  ,הרופא שטיפל בילהורי שלב מסוים המליץ הועילו וב

לתקופה של שש  אסתרינה ובן ציוןבנסיון להבריא אותי. בגיל שמונה עברתי להתגורר עם 

  שנים.

  

צאת עם מרבה לאהבה את החיים הטובים ודאגה בעיקר לעצמה ולכן הייתה  אסתרינה

 –כשהייתה נוסעת לתקופות ארוכות ולראות אופרות.  בסופיהקניות  , לערוךחברות

  . בן ציוןאני הייתי נשארת לבד עם  - חודש שלםלפעמים ל

  

אם הייתי נשארת לחיות איתם הייתי חיה חיים של פינוק יתר שהיה פוגע בחינוך בדיעבד, 

  לחזור הביתה.אחרי שש שנים,  ,שלי. הורי הבינו זאת ולכן לא התנגדו כשהחלטתי

  

דודתי הקרובה אלי והאהובה עלי ביותר. במיוחד  אסתרינהאחיותיו של אבי הייתה מכל 

אהבתי אותו יותר משאהבתי  -הייתה בינינו אהבה גדולה בעלה.  - לבן ציוןהייתי קשורה 

הם התייחסו אלי תמיד כאילו הייתי בתם את אבי הביולוגי והייתי מאוד קשורה אליו. 

ר מאוד חזק ואמיץ איתם. הם עזרו לי  הרבה והיו דמויות קש כל השנים היה ליהביולוגית. 

כאילו היו נכדותיהם ועזרו לי הרבה בטיפול בהן. התייחסו מאוד משמעותיות בחיי. לבנותיי 

. כיוון שלאימי היו עוד ילדים שיכלו אסתרינהלמעשה על שמה של  אתיקר -בתי  – אטי את

  ראיתי לנכון לקרוא לבתי על שמה. ה משללא היו ילדים  לאסתרינהלשאת את שמה ואילו 

  

בבית אחרי שעלו התגוררו . חודשיים לפנינו – 1949בתחילת  ארצה ועל ובן ציון אסתרינה

שהיה חזן לא הצליח למצוא עבודה  בן ציון. בכפר סבאמאוחר יותר קיבלו שיכון  .עולים

  כמחלק חלב.  עבד כחזן כי באותה תקופה היו בארץ הרבה חזנים. למחייתם

  

הוא היה לי יותר מאב . אסתרינהעם יחד שבעה עליו דום לב ישבתי מ בן ציון רכשנפט

נהגנו ו נאנחוגם  מדי פעםאותנו  לבקר אסתרינההמשיכה אחרי מותו והאובדן היה קשה. 

עוד בהיותה חולה נתנה לי כסף ללימודי התיכון סרטן. באותה. בשלב מסוים חלתה לבקר 

  דאגתי לבקר אותה עד שנפטרה. . אטישל 
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 מתילדה

 ה עם בעלהעקראחר כך ו בסלוניקי . אחרי שנישאה התגוררהפגשתי מעולםלא  מתילדהאת 

אחת ועוד  לורה, רז'ין בנות. שלוש המלחמה. היו להםפרוץ לפני עוד שם נפטר  הוא. לצרפת

 .נספוושם  לאושוויץהבנות מ םעם שתי מתילדה במלחמה נלקחה . הזוכרת את שמשאינני 

באותו זמן הייתה לקחו על ידי הגרמנים. נלא הייתה בבית כש הבת הבכורה,שהייתה  ,רז'ין

כיוון שלא היה יהודי לא נלקח למחנות  .אנדריי לגוי בשםמאורסת  , רז'יןתה של ב ,לורה

ליצור איתו קשר וביקשה ממנו  הספיקה מתילדה. למרות שביקש להצטרף לארוסתו

תשרוד. ואכן כך מהמשפחה ות אחת חכדי שלפוידאג לה יסתיר אותה  ,רז'יןימצא את ש

, הסתיר אותה כל המלחמה ודאג לקיומה. במהלך תקופה זו רז'יןמצא את  אנדריי .היה

 ןישרז'כיוון . נישאו אחרי המלחמהבסופו של דבר ומאוד זה לזו  נקשרוהתקרבו השניים, 

הייתה כל השנים בקשר מכתבים  רז'ין .ברנרד - הייתה כבר מבוגרת, נולד להם רק בן אחד

שיש לי בת דודה רק ידעתי  שדאגה לעדכן אותה על המשפחה בארץ. אני דודתי אלגרהעם 

   אבל לא היו לי שום פרטים עליה. בצרפת

  

 אסתרינה ומתילדה בסלוניקי
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צלצול היה פתאום הייתי בעיצומה של מחלת השפעת ונחתי במיטתי.  ,באחת השבתות

והציגה בצרפתית  ז'קו פנתה אל רז'ין. אנדרייעם בעלה  רג'ין ובפתח עמדענה.  ז'קו .בדלת

הבנתי שזו בת  לא הבין צרפתית אבל אני כן ומיד ז'קו. מצרפתבת הדודה  - כרז'יןאת עצמה 

שתינו פרצנו בבכי  אחותו של אבי, שמעולם לא פגשתי. מתילדהבתה של  –הדודה שלי 

 ,בהתרגשות עצומה. עברנו לתקשר בספניולית, שפה שהייתה מוכרת לכולנוהתחבקנו ו

   קורות משפחתה.סיפרה לי את  רז'יןו

  

למחרת היו אמורים  .בתל אביבגיעו לארץ בטיול מאורגן והתאכסנו במלון ה כשנפגשנו

וישבנו לארוחה  קיסריהב לבקרקבענו להיפגש במלון. לקחנו אותם  .נתניהבלשהות 

י ל ידבמסעדה שהייתה במקום. בתום הארוחה הסתבר לנו שהארוחה שולמה מראש ע

הזמנו אותם לארוחה אצלנו  אחר כךהחזרנו אותם למלון וכמה ימים . מאוחר יותר אנדריי

. טלפונים . ואכן כך היהקבוע קשר נקשרנו אליהם מאוד וסיכמנו שמעתה נשמור עלבבית. 

אבל  בצרפתהם הזמינו אותנו לבקר אותם  מכתבים. לא היו אז ואנחנו תקשרנו באמצעות

  האמצעים לכך. אז לא היו  לנו

  

  

  

   

 בביקורם בארץי ירז'ין ואנדר
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הביטוח קיבלנו החזר מסוים מ .רבים בעלי ערך םגנבו דברינלביתנו והייתה פריצה יום אחד 

. הם רז'יו ואנדרייעם  בצרפתבילינו חודש חלומי . לצרפת לנסיעה להשתמש בכסףוהחלטנו 

כיוון שהיו בעלי אמצעים  ואירחו אותנו ברוחב לב. יצאו מגדרם להנעים את שהותנו שם

ובתי הבילויים המסעדות  – ברמה הגבוהה ביותר שניתן להעלות על הדעת האירוח היה

היינו . משם יום עשריםשהינו שם עיירת קייט. להם בית נופש ב בין השאר היהמלון. ה

הביקור הזה . פריזלימים  עשרהיום לטיול במקום אחר. אחר כך חזרנו לעוד כל  יוצאים

  מאוד.  בינינוקרב 

  

המשכנו . ברנרד נםב הצטרף אליהם גםלביקור בארץ הגיעו  רז'יו ואנדריישבאחת הפעמים 

כל שנה במאוד נקשרנו. . ארצהוהמשכנו להיפגש בכל פעם שהגיעו קשר מכתבים לשמור על 

  ר הייתי שולחת להם ארגז עם פירות טריים מהארץ.לווסטילפני הס

  

כאב האובדן היה קשה ומהתקף לב.  נפטר שאנדרייובישרה לי  רז'יןהתקשרה אלי יום אחד 

אבל לא מדי פעם אחרי שנפטר לא הגיעה יותר לארץ. היינו מדברות בטלפון לנו מאוד. 

כבר חולה ולא הצליחה להבין  רז'יןהייתה  שקיימנוהאחרונה  בשיחת הטלפון. נפגשנו יותר

סביר להניח שהלכה לעולמה כי הייתה . ננו נותקיב הקשראותי או לדבר איתי באופן ברור. 

  .ברנרדקשר עם שום היום אין לי  מבוגרת ממני בלא מעט שנים.

  

  רשל

כשעברתי  ,בדרכנו אסתרינהעם אצלה . התארחתי בבולגריה עם בעלה התגוררה רשל

בעלה . משפחתי הלעיר שבה גר רשל העבר מאוחר יותר. אסתרינה ובן ציוןאצל  להתגורר

, סימון איזמו –היו לה שלושה בנים בעסקי הטבק. היינו מתראים לעיתים קרובות.  עבד

בארץ לא היה לי עוד לפני.  איזמו הנעלתה ארצה עם ב רשל והיינו מאוד קרובים. ודוד

הגיע לביקור  דוד. הפעם האחרונה שראיתי אותה היה כשבנה הצעיר איתה כמעט קשר

  עוד לפני שעלו ארצה. בבולגריהנפטר ממחלה  סימון .בארץ

  

והיה פרטיזן. הוא התחתן עם אישה בולגריה והיה לסופר  בבולגריה, הבן הצעיר, נשאר דוד

ידוע ובעל שם. באחת הפעמים כשהגיעו לבקר בארץ הגיע אלי. גם אנחנו ביקרנו אותו 

  . הוא נפטר מהתקף לב פתאומי.בבולגריה
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 אלגרה

לי קשר איתו. ראיתי אותו לא היה  . כאןהתחתן בארץשהיה גדול ממני בארבע שנים  מואיז

   .אחתרק פעם 

  

  אנה

היינו למעשה ואני  מרסלמרסל וסוזן.  בן ובת הייתה נשואה והיו להשל אבי  אחותו אנה

 נלקחו סוזן בתםו סלומון בעלהעם  אנה אותו גיל וכילדים שיחקנו הרבה יחד. ותבנ

. ניצל מגורל דומה באתונהבאוניברסיטה באותה תקופה למד ש מרסל. ומתו שם לאושוויץ

 1965-. מעולם לא פגשתי אותה. בונולדה לו בת אחת ,גויה ,יוונייהאישה הוא התחתן עם 

ערב לשם בבית מלון . היינו אתונהועברנו דרך  לבולגריהראשונה הפעם ב  ז'קונסעתי עם 

הוא והודענו לו במכתב שנגיע.  מרסל נו את הכתובת שללקיבשיצאנו מהארץ אחד. לפני 

אותו. ניסינו  הצלחתי להביןית ואני לא הגיע למלון לביקור חטוף. הוא דיבר רק צרפת

  לב.  שמת מדוםבמקרה לתקשר קצת בספניולית. בזה תם הקשר איתו. מאוחר יותר נודע לי 

  

 אסתריאה ואלגרה

 ,של אבי האחיות הצעירות ביותר, אסתריאה ואלגרה

 למדו בבית ספר לאחיות ועבדו בבית חולים.

היה נהוג שאישה יכולה מעולם.  הלא נישא אסתריאה

להתחתן רק אם היא מסוגלת להביא איתה נדוניה. 

וכיוון דונייתן של אחיותיו היה אחראי לדאוג  לנאבי 

עבור  ףכס לולא נותר שהיו הקטנות נוצר מצב ש

   .הנדוניה שלהן

  

כשהגיעו הגרמנים נשארה בעיר שלנו.  האאסתרי

עברה בשלב  אלגרהומתה שם.  לאושוויץנלקחה 

 שכרההיא  .כי נמאס לה מהעיר שלנו לאתונהמסוים 

 בבית חולים.תקופה מסוימת כאחות עבדה שם חדר ו

 התגוררהכשהגיעה ארצה מאוחר יותר עלתה ארצה. 

הם נשארו לגור ו נישאה לו ,ושם הכירה אלמן בחיפה

כשנישאה הייתה כבר מבוגרת ולא נולדו לה . בחיפה
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בבית  מאושפזתחלתה בסרטן ונפטרה. ביקרנו אותה כשהייתה  ילדים משלה. בשלב מסוים

  החולים. 

 
  

   

 משפחתו של אבי שנספתה בשואה

 עם שלושת בנותיהרשל 

 היחידה שניצלה –רז'ין  משמאל

 אסתריאה ואנה
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. על שמו נקראו כל הבנים במשפחה. את סבי לא סימן טובהיה  מצד אימי סבישמו של 

היא הייתה . ויזההיה בתי מצד אימי שמה של סכנראה נפטר לפני שנולדתי.  -הכרתי כלל 

 מטופלת ,סבתי אלמנה צעירהכשנפטר סבי נשארה בעצם הסבתא היחידה שהכרתי. 

  חמישה ילדים. ב

  

 ארבעההיו לה  -מבין שישה ילדים  והייתה הבת הבכורה בבולגריהנולדה  - מיקה –אמי 

עם משפחתה של אימי היה לנו  ., מרקו, ורשלמואיזיעקב, אברהם, . אחים ואחות אחת

קשר קלוש מאוד ואת חלקם אפילו לא פגשתי מעולם. גם עם סבתי לא היה לי כמעט כל 

בחלק מהפעמים שביקרה אותנו לא . לבקר אותנו לעיתים רחוקותייתה מגיעה קשר. היא ה

הזיכרון שמלווה אותי לא אהבתי אותה. . אסתרינה ובן ציוןז אצל הייתי בבית כי גרתי א

התחבר  אף אחד מאיתנו לא. כלפינוחמימות  ונטולת אישה קשהביחס אליה הוא שהייתה 

 - היחיד מבין אחיה של אימי שעלה ארצה - מרקועם  1944 -ב סבתי עלתה ארצהאליה. 

  .הנהטרה לפני שאנחנו הגענו ונפ

  

אחיה היה רופף למדי. עם הקשר של אימי גם מעולם לא ביקרתי בעיר הולדתה של אימי. 

 בבולגריהנשארו  למרקוכולם פרט . רחוק מאיתנו ,בולגריההתגוררו בצפון  ים מאחיהשני

  ונפטרו שם.

  

 רשל

 שהתגוררה באותה עיר בה גרה רשלדודתי  אתרק מכל אחיה של אימי הכרתי טוב יחסית 

שהגיעו הגרמנים כ .בסופיה והתגוררה הייתה תופרת רשל. אחותו של אבי אסתרינהדודתי 

הייתה נשואה אבל לא היו היא  .ירפאן'בצ להתגוררעברה  ,פוזרו בערים השונותוהיהודים 

הצליחה להינשא למישהו שהתאים  ,נכותה, למרות הייתה גיבנת ולמזלה רשללה ילדים. 

עבד כמלצר במסעדה ואהב לשתות לשוכרה.  בעלהשגם הוא לא נחשב למוצלח במיוחד.  ,לה

לא אהבתי אותה בכלל. ו לא היה לי קשר רגשי כלשהו כלפיה .מדי פעם הייתי פוגשת אותה

 ימישל א המשפחת
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מעולם לא הוזמנתי לבקר אצלה כאשר היא הייתה קרה ולא הפגינה כלפינו יחס של חיבה. 

  .אסתרינה הייתי אצל 

  

  יעקבאברהם ו

הבנים שלהם עלו ארצה וכאן . בבולגריהשניהם נפטרו  פגשתי מעולם.לא  אברהם ויעקבת א

  יעקב. היה לי קשר בעיקר עם הבן של אותם. יצא לי להכיר

  

 מואיז

מת בדיוק כשנולדו לאימי התאומים השניים.  הואבגלל קשיים כלכליים.  התאבד מואיז

נמנעו מלספר לה את הבשורה המרה. אבי  –כיוון שאימי הייתה אז בדיוק באמצע הלידה 

תאום על שמו אבל לא רצה שאימי תדע שמת ועל שמו בן הרצה לקרוא ל מת מואיזששידע 

. שלחו אותי אליו (הייתי אז בת מואיזקראו גם לו היה להורי חבר רווק שבאותו זמן נקרא. 

על שמו כי לא היו לו ילדים  מואיזשבע) וביקשו שיגיד לאימי שחלם בלילה שיקראו לילד 

משלו וזו הייתה הזדמנות לקרוא מישהו על שמו. וכך היה. אימי הסכימה. רק כחודשיים 

נודע לה בדרך זו על שמו של אחיה, ו נקרא למעשהתאום המאוחר יותר סיפרו לאימי ש

  שנפטר.

  

 מרקו

 לילא היה  אבליצא לי לפגוש כשהיה מבקר בעיר שלנו  -אחיה הצעיר של אימי  - מרקו את

עלה ארצה יחד עם סבתי ועם אשתו שהייתה אז בהריון. גם בארץ היה  1944 -בקשר איתו. 

  ) שגם אליה אין לי כל קשר. אלזיקה( אלזה –לי קשר קלוש איתו. הייתה להם רק בת אחת 

  

. היינו נפגשים לעיתים בחיפהגר  אברהםהבן של  .עלו ארצהכל הבנים של האחים של אימי 

הבן של  והיינו מאוד קרובים אליו. ים תבבגר  יעקבהבן של  רועים משפחתיים.ירחוקות בא

עם היה לי קשר על שם סבי, אביה של אימי.  – סימן טובלשלושתם קראו . ביפו גר מואיז

  שלושתם. 

  

 ,ויקיאחד מת מבעיות לב והשניים האחרים מסרטן. נפטרו.  -הבנים  –בני הדודים שלי  כל

ונישאה שם לאיש  לארה"בנסעה מאוחר יותר נישאה בארץ והתגרשה.  ,אברהםבתו של 

  הראשונים. אין לי קשר איתה.  םעשיר. יש לה בן אחד מהנישואי
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 ,הכיוון שאביה של אימי נפטר בהיותה צעירה ואמה נאלצה לפרנס ולטפל לבד במשפח

לדודתה פחות או יותר.  ,אצל דודתה שהייתה לה בת בגילה בסופיהלהתגורר אימי נשלחה 

אצל  והתגוררה בתקופה זו ,ללמוד מקצוע אליהם כדיאימי נשלחה והייתה חנות לכובעים 

. לא ידוע לי מה היה סוג הקרבה המשפחתית וגם לא ידוע לי בת כמה הייתה אימי תהדוד

הייתה , אחותו של אבי, אסתרינהאימי עבדה ולמדה לתפור כובעים. דודתי  כשנשלחה לשם.

 נהגה לבקראהבה לבלות והיא לקניות ולבילויים.  ,חבריםלביקורים אצל  סופיהליעה מג

חנות הכובעים בה לרכוש לעצמה כובעים ב מגיעהמדי פעם הייתה  .אופרותבו תיאטראותב

מדי פעם לבקר את  סופיהלאבי היה מגיע גם . אימי מאוד חיבבה את. היא עבדה אימי

בטיפול באחיותיו בעיקר היה עסוק . הוא שנים רבותרווק  איש עשיר והיה היהאבי אחותו. 

כמעט התחתן. היה מאורס ואחת  . פעםלא היה לו זמן לדאוג לעצמוו למשפחתוובדאגה 

  . חייולנהל את האירוסין בוטלו כשהבין שהמועמדת מתכוונת 

  

רווקה צעירה ויפה  – להכיר את אימיזו המליצה לו  אחותו, אסתרינהאצל באחד מביקוריו 

אז בת אמי הייתה  -שנה  15היה ביניהם הבדל של  לו כשידוך.להיות שחשבה אותה ראויה  -

המפגש המתוכנן לא היה ידוע לאימי. אבי הגיע לחנות כאילו . 36ואילו אבי היה בן  21

חן בעיניו  זו כשפגש באימי מצאה בפניו.אימי לרכוש לעצמו כובע ובהזדמנות זו הוצגה 

  ביקש מיד את ידה.  והואוד מא

  

ה של אימי, אצלה התגוררה, הבטיחה לאימי שאם בבוא היום תזדמן לה הזדמנות דודת

כיוון שהגיעה . לממש את החתונהלהתחתן היא תדאג לה לנדוניה קטנה כדי שתוכל 

 חזרה בה שזואלא . לה שהובטחהאימי וביקשה את הנדוניה אליה פנתה  ,ההזדמנות

. על מנת להינשא לו נדוניהזקוקה לאינה  אימי ,כיוון שאבי איש עשירש בטענהמההצעה 

אימי לא יכלה להשלים עם הרעיון שתינשא ללא נדוניה והודיעה לדודתה שאם אין לה 

פגוש את אימי ומצא אותה אבי ל נדוניה היא לא מתחתנת ופרצה בבכי. בדיוק אז הגיע

מיהר להרגיע אותה ואמר לה . אבי ןעל כל הענייסיפרה לו בוכה. לשאלתו לסיבת הבכי 

שכיוון שהוא אדם עשיר הוא יכול להרשות לעצמו לקחת כלה ללא נדוניה ושאין לאימי 

שם  - ליוון צורך לדאוג כי מבחינתו זה בסדר גמור. אימי התרצתה לו ואבי לקח אותה איתו

  .נישאו
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. ואלגרה אסתריאה -שתי אחיותיו הלא נשואות  בביתו של אביבאותה תקופה התגוררו 

  במהלך השנים בהן גרו יחד הסתדרו שלושת הנשים מצוין והיו ביניהן יחסים נפלאים.

  

באותם זמנים לא היה נהוג שנשות המעמד הבינוני עובדות. אחיותיה של אימי, כמו גם 

אימי, התחילו לעבוד בגיל צעיר כי לא הייתה פרנסה בבית. אחרי שאימי נישאה היא לא 

  חוץ לבית ובעצם עסקה בטיפול במשפחה.עבדה יותר מ
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. הוא נפטר כשהיה סימן טוב –זמן קצר אחרי שנישאו הורי נכנסה אימי להריון וילדה בן 

אין לי מושג ממה. כנראה ממחלה שכן מלריה ודיזנטריה היו מחלות  -כבן שש שנים בלבד 

שמו לא היה נהוג לדבר על אירועים קשים ובבית שכיחות וחשוכות מרפא באותם ימים. 

הייתה אימי פורצת בבכי. הפרטים  היה עולה שמוהוזכר. זכור לי רק שכאשר כמעט ולא 

  ידועים לי מסיפורים ששמעתי בילדותי. האירוע היה לפני שהגעתי לעולם. 

 

 נינטה

עשרים גיל ב ,1942-ב ושנתיים לפני. סימן טוב, כמה שנים אחרי 1919שנת נולדה ב נינטה

  . עלתה ארצה ושלוש,

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אחיי ואחיותיי

 אחותי הגדולה - נינטה

 ואני

 בילדותנו

 1941-ב נינטה
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. בחיפהוהתגוררה  שהגיעה ארצה הרבה שנים לפניה מהשומר הצעירהייתה חברה  לנינטה

ארצה  נינטהכשהגיעה היא הייתה כבר נשואה ולאחותי הייתה כתובת ללכת לבקר מישהו. 

הייתה תופרת טובה והשתכרה יפה  נינטהשכרה חדר והתחילה לעבוד אצלה כתופרת. 

  למחייתה. 

  

בבריגדה לבינו. הוא היה  נינטהוהם שידכו בין  - אברהם –יה חבר רווק ה נינטהלחברה של 

. לטעמי היה טיפוס מוזר ולא אהב ביקורים של חברות  אצלם בבית. גם במצרים היהודית

את המשפחה לא אהב. כשהיינו מגיעים לבקר היה מסתגר בחדר. לא היה לנו קשר ממשי 

  נפטרה מסרטן. 65. בגיל . לא היה לה הרבה מזל בחייםמאוד חולניתהייתה  נינטה איתו.

  

שנים מסרטן) וזוג תאומים  4(נפטרה לפני  גיתית –שלושה ילדים נולדו  ואברהם לנינטה

עם רובם אבד לי  בארה"ב..  שלושתם הקימו משפחות. חלקם חיים וישראל(צורי)  צור

   הקשר. רק בן אחד שלה חי בארץ.

  

  נולדתי אני. 1921 -ב

 

 ויקטוריה (ויקי)

הצליחה לסיים רק שלוש מאוד התקשתה בלימודים והיא . 1925 י בשנתינולדה אחר ויקי

  הייתה יפת תואר וכך בעצם הצליחה להשיג את הקשר עם בעלה הראשון.  ויקי. שנות לימוד

אז כבר כמעט בת שבע  . היא הייתהברטו -חבר  היה לה מבולגריה ה משפחתיכשגורש

אחרי  .באותו יום - נוימיד אחרועשו זאת  להתחתןעשרה. בעקבות האירועים החליטו 

. הוריו של בעלה היו כבר ברטואחותו של  דורהשל להתגורר בביתה  ויקי החתונה עברה

שכנע את הצעירים להצטרף נהג לומוניסט שהיה ק ברטונשואה.  הייתה דורהבארץ. 

עם עוד  יחד הגרמנים על ידיהפך להיות פרטיזן ונהרג  הוא. נוער הקומוניסטיתנועת הל

 הבעללבד. מאוחר יותר נתפס ונשארה אלמנה  ויקימהעיר שלנו.  18-19שלושים בחורים בני 

היא האמינה  .ותושאם תסגיר את מנהיגי הקומוניסטים ישחררו א לההבטיחו  .דורהשל 

אחרי המלחמה הגיעו להם והסגירה את שמות האנשים ואלה הוצאו להורג יחד עם בעלה. 

 ויקייצא ש. דורהוכנקמה על ההסגרה הרגו את , לשם ברחו -הקומוניסטים מההרים 

היינו יותר מדי אנשים לא יכולתי להביא אותה לביתי כי  לבדה שם.עשה לגמרי למנשארה 

מוזנחת. מסכנה ושכרה חדר והייתה מאוד בבית ולא היה מקום גם בשבילה. בלית ברירה 
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עבדה למחייתה והצליחה איכשהו לקיים את עצמה. הייתי  ,היא חייתה כך במשך כשנתיים

  איתה בקשר כל הזמן. 

  

, בדיוק 1944-בשהייתה ציונית ניסתה להשיג לעצמה סרטיפיקט כדי לעלות ארצה.  ויקי

 ארגזי עץהרכיבה במכס במכונה שאז עבד  קו'זה לארץ. יעליההחלה  שרהכשילדתי את 

משלוח חפצים של אנשים שנוסעים. לאחת המשפחות שהייתה אמורה לעלות ללאכסון ו

אינה עולה יחד עם משפחתה אלא נשארת לארץ הייתה בת שהחליטה ברגע האחרון שהיא 

 לארץ. ויקילשלוח את הזה כדי ניצלו את המקום  שהתפנה מקום אחד,כיוון במקום. 

במקום  ויקיהצליחו להגיע למשפחה שבתם החליטה להישאר וביקשו מהם שייקחו את 

לארגן לה מראה דומה ככל האפשר למספרה כדי  ויקיאת לקחנו הם הסכימו. . הבת שלהם

וכשיגיעו  תורכיההסיכום היה שיסעו דרך ונת הבת שנשארה, כפי שהייתה במסמכים. לתמ

וכך  ,לשם ישלחו לנו מברק עם הודעה "הדודה הבריאה" וכך נדע שעברו בשלום את הגבול

  היה. 

  

 נינטהשהתגוררו אצל  להורי – לתל אביב. היא הגיעה 1944ארצה בחודש אפריל יעה הג ויקי

אחרי שנישאו עברו לגור הייתה איתם כמה זמן עד שהכירה את בעלה.  ויקי .באותו זמן

שישה ריהוט יפה ומיוחד.  בנה להםשהיה נגר לריהוט מיוחד  ויקיבשכר דירה. בעלה של 

. לא היו להם שחפתמבעלה מת  -חודשים אחרי שנישאו התאלמנה ויקי בפעם השניה 

בטענה שבנה ת כל הריהוט אה אחותו של בעלאחרי מותו לקחה אליה ילדים משותפים. 

  . חסרת כלנשארה  ויקי. לויקישהיה שייך לו ומעולם לא היה שייך 

  

ללימוד עברית. מיוחדים קורסים החלה ללמוד עברית בצורה מסודרת ב אחרי שהתאלמנה

הכירה את מי שהיה מאוחר יותר בהם השתתפה היא הייתה מאוד יפה. באחד הקורסים 

הייתה לו רגל  -המורה בקורס. הוא התאהב בה. הוא היה נכה  -ואבי ילדיה  השלישי בעלה

אחת קצרה מהשנייה והלך עם נעל מוגבהת. הוא היה מאוד אינטליגנט אבל לא היה איש 

טוב. היחסים ביניהם לא היו טובים והם רבו כל הזמן. כנראה שהיה גם אלים כלפיה. כל 

להריון. נולדו להם שתי בנות ובן פעם כשהעלתה בפניו את רצונה להתגרש נכנסה איכשהו 

. בסופו של דבר הצליחה להתגרש ממנו. בזמן שהיו נשואים התגוררו וצבי מירה ברכה

קנתה  ויקיבהרצליה בדירה שקנו יחד. כשהתגרשו מכרו את הדירה והתחלקו בכסף. 

   לעצמה דירה קטנה וגרה בה תקופה מסוימת.
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לא היו חיים קלים. בשנותיה האחרונות הייתה מאוד חולה, מרותקת לכיסא גלגלים  לויקי

  .86בגיל  -נפטרה לפני כשלוש שנים  היאוהתגוררה בבית אבות סיעודי. 

  

  ילדים נכדים ונינים. עם חלקם אני בקשר ועם חלקם נותק הקשר.  –משפחה ענפה  לויקי

  

 תאומים בנים

. איני זוכרת את שנת הלידה שלהם ולא ידועים לי בנים נולדו להורי זוג תאומים ויקיאחרי 

מדיזנטריה. הייתי אז  שנה וחציכרק ששניהם נפטרו בגיל פרטים רבים אודותיהם. ידוע לי 

במחלה זו  החולים. היה נהוג שבסקרלטינהבערך. באותה תקופה הייתי חולה  ששבת 

נשארה איתי  גרו איתנושיותיו הרווקות של אבי שתי אחאחת מבבידוד בבית.  יםנמצא

שהייתה זקנה  י,של אב תואצל בת דודזמנית כל שאר המשפחה עברה להתגורר בבית ואילו 

 ,בהיותם אצל הדודה ,והייתה לה רק בת אחת שהייתה כנראה לא בסדר. ככל הידוע לי

  נדבקו התאומים בדיזנטריה ומתו בזה אחר זה.

  

 ומואיז דידיק)( דבורה -תאומים 

לאחר הלידה שכרו מינקת . ומואיזדבורה  –נולד להורי זוג תאומים נוסף  1928בשנת 

בעזרתה של עלו  ,בלבד 13כשהיו בני  ,1941 -ביהודייה שעזרה לאימי להניק את התאומים. 

כיוון . מבולגריהשם שהו עם הורי לאחר שמשפחתי גורשה  מתורכיה הסוכנות היהודית

. רוב המדריכים שהיו חיפהליד  אהבהבשם  והיו לבד בארץ הועברו לפנימייהשהיו ילדים 

הילדים היו פליטי שואה מארצות שונות . גרמניהייה באותה תקופה היו יוצאי בפנימ

הייתה אז תקופת צנע והחוסר הורגש בכל. והגיעו ללא משפחות ארצה. את השואה ששרדו 

לא יצאו  ,אן ללכת והיכן להתארחשהיו לבד בארץ ולא היה להם ל לאור העובדה

 ,שנה היו שוב עליות נוער לארץכ לאחרמהפנימייה בחגים, בחופשים ובסופי שבוע. 

הייתה  .ומואיזדבורה לקחה תחת חסותה את  היאנינטה. אחותי באמצעותם הגיעה 

 אוכל ,כולל מתנות ודואגת לצרכיהם לוקחת אותם אליה בשבתות וחגים ,מבקרת אותם

בקיבוץ והיו בערך החליטו לצאת להכשרה  שבע עשרההשניים בני . כשהיו ודברים טובים

  גבים.ממייסדי קיבוץ 

  

עוד כשהייתה וזה השם בו אנו קוראים לה עד היום.  – דידיק לדבורהבפנימייה קראו 

יצא יחד עם  גדעוןתאהבה בו. הו ,מי שהיה לימים בעלהגדעון, בפנימייה הכירה את  דבורה
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כשהגיעו לשם הגרמנים הצליח  .הסודטיםהגיע מחבל הוא . בגביםלהכשרה  ומואיז דבורה

ראש העיר להיה  גדעוןעלות עם הוריו ארצה. שאר משפחתו נספתה בשואה. לברוח ול

  . קריית גתהראשון של 

  

. יש לה שני ילדים ושלושה נכדים. אנחנו בקשר טלפוני ברמת השרוןמתגוררת כיום  דבורה

  יומי.יום 

  

אז כבר  הורי שהיו עם  לגורבשלב מסוים שאינו רוצה להישאר בקיבוץ וחזר החליט  מואיז

. הוא נשאר לגור עם בצרפתשהייתה ממוצא פולני אבל נולדה  רוזטהתחתן עם  מואיזבארץ. 

 רביןיום אחרי רצח  -נפטר מאירוע מוחי  מואיזהורי ומאוחר יותר עם אימי עד שנפטרה. 

  ).1995 -(ב

  

שניים בחו"ל ושלושה כאן בארץ.  - נכדים חמישה להםילדים ויש  שנינולדו  ולרוזט למואיז

 ר. ואני שומרת איתה על קש בבית אבותכיום מתגוררת  רוזט

  

  .את המשפחה המורחבת אני פוגשת בעיקר באירועים משפחתיים
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דתי אבל היה מסורתי ואנחנו הוא לא היה איש . צורף במקצועו - מידאאבי היה איש 

הקפדנו לחגוג את החגים היהודים. בחגים היה אבי מבקר בבית הכנסת וכשהיה חוזר 

  מנשקים את ידיו. ,אנחנו הילדים ,הביתה היינו

  

קומות. אנחנו התגוררנו בקומה התחתונה. הקומה העליונה  שתיהיה לנו בית גדול בן 

בן ובת. הבת הייתה בגילי והיינו חברות  –ים הושכרה למשפחה יהודייה שהיו להם שני ילד

  בשואה. תהנספהזו כל המשפחה טובות. 

  

הייתה הרבה מלריה והיא קיבלה הרבה כינין  מגורינו באזור. אימי ההתעוור שנולדתיאחרי 

החליט לקחת את אימי  והוא לאבי הרבה כסףהיה לה לעיוורון מוחלט. למזלנו  םשגר

 שם. לאיסטנבולנסעו  אסתריאהאחותו יחד עם לטיפול אצל הרופאים הטובים ביותר. 

. שהיו באותה תקופה מומחים למחלות עינייםמיטב הל את אימימלון והביאו שכרו חדר ב

לפחות למצב שתצליח לראות והצליחו להביא אותה בלבד חלקית הצלחה בטיפלו בה  אלה

שהיו  שילם בזהב עבור כל ההוצאותהמקסימום שניתן היה לשפר. אבי זה היה צללים. 

  . כרוכות בנסיעה ובטיפולים

  

למרות עיוורונה המשיכה אימי בחייה כרגיל . אחותי ויקינולדה  מאיסטנבולאחרי שחזרו 

אסתריאה  .בבית והמשיכה להביא עוד ילדים לעולם ולגדל אותם. הייתה לה הרבה עזרה

עזרו לה מאוד בגידול ובטיפול בילדים. בנוסף להן התגוררה  ,איתנושהתגוררו  ואלגרה

לאימי בעבודות גם היא ועזרה  יתומהשהייתה  ,שתים עשרהכבת גויה  ,בביתנו ילדה יוונייה

  . הבית

  

 -אחיי  ומואיזדבורה הלידה של  הזיכרון החזק ביותר שצרוב בזיכרוני מילדותי הוא

מיילדת ה - בבית מתרחשותהלידות נהוג היה ש. עשב הייתי אז בת .התאומים הצעירים

  אני הייתי בבית כשהתרחשה הלידה. .ומסייעת ליולדת ללדתהייתה מגיעה הביתה 

  

 ילדותי
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במשך תקופה ארוכה היה מגיע אלינו מדי יום רופא כשהייתי כבת שמונה חליתי במלריה. 

ומזריק לי זריקה. הייתי מסתתרת מפניו כי לא היה דבר שפחדתי ממנו יותר מאשר 

מהזריקה. הייתי חולה תקופה ארוכה ודי נמאס לי מהזריקות. בשלב מסוים הציע הרופא 

אחר, בתקווה להורי לנסות להוציא אותי מסביבת המגורים שלנו ולהעביר אותי למקום 

לבקר אותנו הציעה לה אימי שאעבור זמנית  אסתרינהשהגיעה כשהשינוי יעזור לי להבריא. 

, יווןליד גבול  בבולגריההעיר בה התגוררו, נמצאה בגובה רב,  ניצהפדולהתגורר אצלה. 

וגם העיר נראו מתאימות למשימת החלמתי  אסתרינהוהאוויר שם היה צלול ונהדר. גם 

שמחה מאוד לרעיון שהרי לא היו לה ילדים משלה. אני  שאסתרינהר לציין מהמחלה. מיות

שמחתי להיפטר מהזריקות ולא חששתי כלל מהמעבר ומהניתוק ממשפחתי. וכך, בגיל 

תקופה של ל בן ציוןובעלה  אסתרינהשמונה, עזבתי את בית הורי ועברתי להתגורר עם דודיי 

  שש שנים. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ואני, עם רכב שכנראה נשכר לצורך הנסיעה. נסענו  אסתרינהביום בו עברתי אליהם יצאנו, 

, העיר הקרובה ביותר לגבול, שם קרג'ליעם הרכב עד הגבול. משם המשכנו עם רכבת עד 

דודתי, אחותו של אבי. נשארנו אצלם כשבוע. משם לקחנו רכבת נוספת עד  רשלהתגוררה 

 - חיימובמשפחת  -היו שם חברים מאוד עשירים  בן ציוןללאסתרינה ו. סופיהעיר הבירה 

הודיעה לו שאנחנו מגיעים ללון אצלם לילה אחד.  אסתרינהשהיו בעלים של מפעל טבק. 

היה לו רכב משלו עם נהג צמוד והוא הגיע לקבל את פנינו בתחנת הרכבת. אני זוכרת 

ר לי הסלון הענק שבמרכזו הייתה שהתפעלתי מביתם שהיה מאוד מפואר. במיוחד זכו

מזרקה עם דגי זהב. מסביב היו חדרים וחדר אוכל. חדרי השינה היו בקומה מעל. נשארנו 

 בן ציון כשהגענו. ניצהפלדושם ללילה ולמחרת בבוקר הוא הסיע אותנו עם הרכב שלו עד 

  כבר חיכה לנו בכניסה לבית. 

  

 אסתרינה ובן ציון -דודיי 
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בגלל המחלה הממושכת הייתי קטנה ורזה ונראיתי צעירה בהרבה מגילי האמיתי. דודיי גרו 

, שחשב אותי לילדה קטנה, נשא אותי בזרועותיו במעלה המדרגות ובן ציוןבקומה גבוהה 

לתוך הבית ושם העביר אותי לידיה של אימו שהתגוררה בביתם באותה תקופה. זו התחילה 

  תינוקת. לנדנד אותי כאילו הייתי 

  

שידע שאני חלשה וצריכה להתחזק מילא אותה עם המון  בן ציון בית הייתה עליית גג.ל

פירות, מכל סוג אפשרי, כדי שאוכל ואתחזק. היו שם פירות שלא בעונה והוא עטף אותם 

העיקר שיהיה לי אם ארצה. דודיי התייחסו אלי מאוד  -כדי שיחזיקו מעמד ולא יתקלקלו 

ברצונם להנעים את שהותי אצלם ולהבריא אותי מהמחלה הממושכת.  יפה ויצאו מגדרם

   הם אהבו אותי מאוד, פינקו אותי והשתדלו למלא את כל מבוקשי. 

  

מהמחלה שהייתה צמודה אלי תקופה  אתיזמן קצר אחרי שעברתי להתגורר אצל דודיי הבר

תי רואה בית עם ארוכה. עדיין נשארו לי זיכרונות ממנה ובכל פעם כשעברתי ברחוב והיי

  שלט של רופא הייתי עוברת לצד השני של הרחוב כדי שלא יתפסו אותי.

  

אף אחד לא זכה לחיות בתנאים דומים לשלי, אפילו לא אני בבית הורי. בבית הספר קראו 

  גרתי אצלם כשש שנים. לי "המפונקת".

  

וון שלא הייתי היו התאומים בני שנה בלבד. כי אסתרינה ובן ציוןכשעברתי להתגורר אצל 

. לבולגריהבבית כמעט לא היה לי קשר אליהם. לא פגשתי את משפחתי עד שעברו 

  תקופה ארוכה לא ראיתי אותם. והתאומים היו אז כבר כמעט בני שנתיים 

  

אבי הגיע לפני שאר המשפחה ודאג להם לבית לגור בו. כשהיה הבית מוכן הגיעו כולם. אחרי 

. אסתרינהלבקר אותי אצל  מואיזדבורה והגיעה אימי עם שהורי הסתדרו קצת בבית החדש 

כשנודע לי שהם מגיעים התחלתי לקנות לתאומים צעצועים ומתנות לקראת הפגישה איתם. 

  . ומאוד התרגשתי לקראת המפגש מאוד התגעגעתי לאימי

  

דבורה שם את  אתיהכינה להם חדר גדול. בבוקר נכנסתי למיטה של אימי ומצ אסתרינה

שהיו כבר בני שלוש. אימי ואני התחבקנו והתנשקנו בהתרגשות עצומה. התאומים  ומואיז

לא זיהו אותי ולא ידעו מי אני. כשראו אותי מתחבקת עם אימי ניסו לגרש אותי ואמרו לי 

ללכת לאמא שלי. אמא, שסיפרה להם רבות עלי בתקופת היעדרותי מהבית, ניסתה להסביר 
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. תגובתם בבולגריה אלזהעקשו שזה לא נכון כי אחותם אבל הם הת אלזהלהם שאני 

המנוכרת כאבה לי מאוד. כל כך חיכיתי לפגוש אותם. למעשה אף פעם לא הייתי ממש חלק 

חופשות הקיץ להייתי מגיעה הביתה בתקופה שהתגוררתי אצל דודיי מחייהם הרגילים. 

  זרה ולא שייכת.התייחסו אלי כתמיד והם 

  

היו מתחילים בגיל צעיר יותר.  ניצהבדופואילו  למוד בגיל שבעי היו מתחילים ליגורבעיר מ

 בן ציוןכיתה א'. כשהגעתי לדודיי הם רשמו אותי מיד לבית ספר. את הבית עזבתי באמצע 

כל כך רצה שאהיה הבת שלו רשם אותי על שמו למרות שכלל לא אומצתי על ידם והיה זה ש

  מעשה לא חוקי. 

  

באותה תקופה לא דיברתי ולא הבנתי את השפה הבולגרית שהייתה שפת המקום. דיברתי 

והבנתי רק ספניולית יוונית וצרפתית. המורים בקשו מדודיי שיקפידו לדבר איתי בבית רק 

 -בולגרית כדי שאלמד מהר יותר את השפה. לאט לאט נשכחה ממני שפת המקור שלי 

ית אבל הורי ידעו טוב גם צרפתית כי בעיר שלנו היו הרבה היוונית. בבית הורי דיברו ספניול

דוברי צרפתית וכולם דיברו את השפה. דודי היה אפילו מורה לצרפתית אבל איתי מעולם 

  לא דיבר בשפה זו. 

  

החיים בבית דודיי היו מפנקים מאוד ולו הייתי ממשיכה לחיות איתם סביר להניח שהייתי 

י גבולות וכל מבוקשי ניתן לי תמיד ביד רחבה ואף מעבר ל הציבויוצאת לתרבות רעה. לא 

  לכך. 

  

כל פעם בבית אחר. מדי  -נהגה לשחק פוקר, פעם בשבוע, עם קבוצת חברות  אסתרינה

 מחוץ לביתיוצא לעבודות  בן ציוןשבוע, ביום קבוע, הייתה יוצאת לשחק. באותו זמן היה 

הייתי מקבלת ממנה סכום כסף יוצאת  אסתרינהויצא שנשארתי לבד בבית. כשהייתה 

כפיצוי על כך  -רציני לבזבוזים כדי שאעשה לעצמי קניות יחד עם חברות עד שתחזור הביתה 

ומשהיה מוצא אותי בוכה לבד בבית,   בן ציוןשהושארתי לבד בבית. מאוחר יותר היה מגיע 

י מזמינה היה גם הוא נותן לי כסף לבזבוז עם חברות. למעשה קיבלתי כסף משניהם. היית

את חברותיי הטובות ביותר והיינו יוצאות לבלות ולבזבז את הכסף. לא היו לי גבולות וגם 

לא הבנתי את המשמעות של לחסל סכום כסף גבוה כל כך בבת אחת. היו שם קונדיטוריות 

מזמינות ככל העולה על היינו ליד שולחן ו הייתי מתישבת עם חברותיישהיו מלאות בעוגות. 
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כל על חשבוני מהכסף שקיבלתי מדודיי. התרגלתי לבזבז כסף בלי חשבון כי אף ה –רוחנו 

  אותו. יתאאחד לא ביקש ממני דין וחשבון על מה הוצ

  

אמי הייתה נוהגת לנסוע כל קיץ למרחצאות של מים מינרלים. היו הרבה כאלה. כל אתר 

זה ושוכרת מרחצאות היה מיועד לטיפול במחלה מסוימת. אימי הייתה הולכת לאתר שכ

הייתי בת עשר בערך, כששם חדר למשך חודש. באחת הפעמים שהגעתי לחופשה בבית הורי, 

הגיע לבקר אותנו דוד של אבא מתורכיה עם אשתו (לא יודעת בדיוק את הקרבה 

המשפחתית). אני זוכרת שהיה זקן. הם נסעו יחד עם אימי למרחצאות ואנחנו נשארנו בבית 

 לבות 20קיבלנו מהם  ,לפני חזרתם לביתם בתורכיה מרחצאות,מה והסתדרנו לבד. כשחזרו

של פועל בבית חרושת. אני הייתי רגילה  יומיתשהיו בעצם סכום השווה לגובה משכורת 

לקבל סכומים כאלה ולבזבז אותם מיד. לכסף לא היה כל ערך בעיני. הילדים האחרים בבית 

לקופה מעבירה אותו ידעו שכשקיבלו כסף כדמי כיס היו מעבירים אותו לאמא. זו הייתה 

כל אחד   -משותפת שאמא החזיקה אצלה וכשרצו לקנות דברים מיוחדים לקחו משם 

  מכספו שלו. 

  

כשקיבלנו את הכסף מהדוד העבירו אחיי, כמו תמיד, את הכסף לאימי ואילו אני שמרתי 

כהרגלי לרחוב לבזבז אותו. נכנסתי לכל קונדיטוריה שנקרתה  יתאאת הכסף אצלי ויצ

בדרכי וקניתי לעצמי משהו לאכול ולשתות. חיסלתי את כל הכסף שקיבלתי. למעשה 

של פועל. כשחזרתי הביתה פגשתי את אימי שהסבירה לי  יומיתמשכורת  חיסלתי בחצי יום

על הסידור הכספי המשפחתי וביקשה שאתן לה את מה שקיבלתי. אמרתי לה שהכל בוזבז. 

כששמע על כך אבי הוא היה בהלם. ניסיתי להסביר לו שכך אני נוהגת כל הזמן בכסף שאני 

ת ההסבר שלי והתחיל להכות אותי כעונש מקבלת מדודיי. אבל הוא לא היה מוכן לקבל א

על המעשה. אימי נעמדה בינינו כדי להגן עלי וניסתה להסביר לו שכך חונכתי אצל דודיי 

ולא  ואני לא מכירה משהו אחר. מאז אותו יום נהגתי להעביר להורי כל אגורה שקיבלתי

  . אבל כשחזרתי לדודיי חזרתי לסורי. בזבזתי כסף

  

שהחינוך שאני מקבלת שם לא טוב והתעוררו בהם ספקות לגבי הורי התחילו לחשוב 

הניתוק גרם לי לריחוק הסידור הזה. בכל קיץ הייתי מגיעה לביקור של חודשיים בבית הורי. 

  הייתי רחוקה מהבית ומחיי היום יום בו. -בכל ביקור הרגשתי יותר ויותר זרה ו
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 עם אימי בפלובדיף

היה חזן מוהל ושוחט. החזנים  ציוןבן שלוש שנים.  אסתרינה ובן ציוןגרתי עם  ניצהפבדו

היו מחליפים מקומות מגורים לעיתים קרובות, על פי העבודה שהוצעה להם. אחרי שלוש 

. בשלב מסוים היו צריכים דודיי לעבור שוב דירה קיוסטנדילשנים עברנו להתגורר בעיר 

  עיר קטנה בהרבה מהעיר בה גרה משפחתי.  – סליבןהפעם לעיר 

  

בשומר הייתה אז  נינטהבזמן שעשו את המעבר הייתי בחופשת קיץ אצל הורי. אחותי 

. לשומר הצעירללכת  גם אני רציתי - בנינטה יתאהתקנהייתי כבר בת שלוש עשרה ו. הצעיר

החלטתי שאני לא חוזרת לדודיי. בעיר שלהם לא היו תנועות נוער. אין לי מושג מה חשבו 

   ואיך הרגישו כשלא חזרתי.

  

נשארה לי עוד שנת לימודים  - הייתי באמצע לימודי בבית הספר העממיכשחזרתי הביתה 

היינו . שומר הצעיראותה סיימתי בבית ספר בולגרי ליד ביתנו. הצטרפתי ל -כיתה ו'  -אחת 

   .בעיסוקי התנועהכולי  שקעתיקבוצה מעורבת של בנים ובנות ואני 

  

יחד עם היסודי רשם אותי אבי לבית ספר מקצועי  בית הספראחרי שסיימתי את לימודי 

אבי ראה בכך ו עבור שתינו שולם שכר לימוד אחדשם תפירה ורקמה.  . למדנונינטה

 אבל . אני לא רציתי ללמוד תפירההזדמנות לחיסכון

ללכת לבית הספר.  ,למרות חוסר רצוני ,נאלצתי

  חצי שנה.רק הייתי שם 

  

 השומר הצעיר

שם הייתי בגיל שלוש עשרה ו רלשומר הצעיהצטרפתי 

. זו הייתה תקופה נפלאה. היו לנו שש עשרהעד גיל 

היינו נפגשים כל שבוע. . עשירים ומגוונים חיי חברה

והיה מספר על  מפלשתיןכל שנה היה מגיע שליח 

  . חלמנו להגיע לשם. החיים בקיבוץועל  פלשתינה
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 השליח מהארץ –החברים מהשומר הצעיר. במרכז 

  בטיולים עם החברים 
  מהשומר הצעיר
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 בית שהיו בו כמה חדרים עם סלון גדול. לכל כקבוצה היה חדר משלה –היינו מתכנסים בקן 

למפגשים היינו מגיעים לבושים בלבוש אחיד שהיה מדי היו שם הרבה קבוצות בו זמנית.  -

ואנחנו היינו  שהגיעו מהקיבוץ לימדו אותנו את שירי התקופה מהארץ השליחיםהתנועה. 

היינו יוצאים למשך חודש ימים קיץ כל בשרים ורוקדים ריקודי עם שגם אותם למדנו מהם. 

טיולים ופעילויות שונות עם הרבה הווי. מאוד  במחנה היו לנו הרצאותמחנה בהרים. ל

 .מואיזדבורה וגם לתנועה לתקופה קצרה ו יויקהצטרפה גם  אהבתי את התקופה הזו. אחרי

  . בשומר הצעיר, מי שהיה לימים בעלי, הכרתי ז'קואת 

 

 תנוער הקומוניסטיהתנועת לטובת  ,השומר הצעירעזבתי את  עשרה ששכשהייתי בת 

אני גם . בבולגריההייתה מודל לחיקוי ורבים הושפעו ממנה  רוסיה. בתקופה זו ולגריתבה

ינו בתנועה הזו היעבר איתי.  ז'קוגם  .הנוער הקומוניסטי לתנועת ועברנווחבריי הושפענו 

קומוניסטים סוציאליסטים.  - והגל קרל מרכסמתכנסים וקוראים את משנותיהם של 

. הייתה כאן הרבה אידאולוגיה שכללה ממש שומר הצעירבהאווירה הייתה שונה מזו ש

בכלל לא הייתה על הפרק והחינוך היה נגד עלייה לארץ. היינו יוצאים  ישראלשטיפת מוח. 

. הטיולים לא היו חוקיים כי התנועה תנועת הנוער קומוניסטילטיולים עם כל חברי 

הקומוניסטית הייתה מחוץ לחוק. אם היו תופסים אותנו היינו נכנסים לכלא ומקבלים גם 

  מכות. 

  

להרים.  מתנועת הנוער הקומוניסטיכל החברים שלנו  , כשהגיעו הגרמנים, ברחו1940בסוף 

ואני  ז'קוכיוון ש שהייתה נשואה בסך הכל שנה.אחותי,  ויקיכולל בעלה של  ,רבים נהרגו

  היינו כבר נשואים לא עזבנו עם האחרים.

  

 מתנועת הנוער הקומוניסטירוב חברינו . ארצהעלו  בשומר הצעירנשארו מחברינו שחלק 

נתפסו באמצע משימה נגד המשטר והוכנסו  . חלקםלבלקאניםקם נסעו לא עלו לארץ. חל

  לכלא. 
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לפי  .ליאון –אם לילד קטן  ,בלבד 21התאלמנה במלחמה כשהיא בת  ז'קואימו של 

  בקיאה בהרבה שפות. והסיפורים הייתה די מכוערת אבל מאוד אינטליגנטית 

  

למד להיות קונדיטור והגיע  בטורקיה. מטורקיה ולבד בלפלובדיהגיע  ז'קואביו של 

. אחיה של אימו ז'קולעבוד בבית החורשת של דודיו של  הוא החללחפש עבודה.  בלפלובדי

מעסיקיו שהיו מרוצים ממנו מינו אותו במהרה להיות מנהל במחלקת הממתקים. כאן 

בדה שהוסתרה ולא עו  -. הוא היה אז רווק וכנראה גם צעיר מאימו ז'קוהכיר את אימו של 

שכנעה אותו להתחתן איתה. הוא תתחתן  ז'קושרצתה שאימו של דובר עליה.  המשפחה 

היא זו ו ליאוןלקחה אליה את  ז'קובכך שתבוא ללא הילד. סבתו של  הנישואיםהתנה את 

שעדיין היו אחיה של אימו,  ,עוד בן ובתבאותו זמן היו שבעצם גידלה אותו. בבית הסבתא 

בעקבות גר איתה. אף פעם לא ממש היה מגיע לביקורים אצל אימו אבל  אוןלירווקים. 

לקבל חלק בבית החרושת המשפחתי, אלא שלא כך היה  ז'קוהנישואים קיווה אביו של 

  לאחים ואילו האחיות קיבלו סכום כסף קטן מאוד. רק הדבר. בית החרושת הועבר 

  

. היא רצתה ילדים מרים אחותו להריון וילדה את ז'קואימו של נכנסה אחרי שנישאו 

מאוד חולנית. באחד מביקוריה אצל אישה . אימו הייתה התנגד ז'קואבל אביו של נוספים 

 אחרי שש שנים כך וכי היא מסוגלת. ילדים נוספים הרופא אמר לה זה שהיא צריכה ללדת 

  .ז'קונולד  1921לדצמבר  20-ב

  

ומסייעת  שהחמות מטפלת בכלתה שילדה. היה נהוג אז יחודש אחרי –בטורקיה נולד קו'ז

לכן ו בטורקיה התגוררה - סבתו מצד אביו - ז'קוחמותה של אימו של . לה אחרי הלידה

היה בן  כשז'קוי שתטפל בה אחרי הלידה ותעזור לה עם התינוק. לשם כדאימו  אליה נסעה

  .בלפלובדייום חזרה אימו הביתה  40

  

בנה מנישואיה  – ליאון בפלשתינה התחתן 1938 -ב .ניתהייתה מאוד חול ז'קואמו של 

 ליאוןלקח אותה בארץ כשהייתה חתונה. כדי להשתתף באימו נסעה אליו ו הראשונים

 ז'קו
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שחזרה אחרי . ולכן לא נעשה כנראה מסובך מדי -ניתוח שהמליצו על  רופאים שוניםל

 ,בעבריתלדבר איתה כדי  מגיעים לבקר אותה, מהשומר הצעירכל החברים היינו, הביתה 

כולם דיברו עברית חוץ . פלשתיןלשמוע סיפורים על לתרגל את השימוש בשפה וגם כדי 

  בבית ספר לא יהודי. אני למדתיממני כי 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 מריםהוריו ואחותו  ז'קו - זכריהמשפחת 
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בנות. ובנים  קבוצות נפרדות שלאז היו . שלוש עשרהמגיל  הצעירבשומר  ז'קוהייתי עם 

בגיל  לפעמים היינו עושים אספות משותפות.. בנפרד למפגשים בדרך כלל היינו מתאספים

הייתה אסורה. במסגרת התנועה שש עשרה התחילו לדבר איתנו על זוגיות. עד אז זוגיות 

  שמותר להתחיל להיות זוגות אבל לא להבליט כדי שהצעירים לא יראו.לנו המדריכים אמרו 

  

היינו עולים על אחת בפעולות הייתה ממוקמת על גבעות והכל היה ירוק מסביב.  פלובדיב

לא והיה ערפל כבד בנים ובנות.  –שתי הקבוצות יחד אחד יצאנו  הגבעות ומבלים שם.  ערב

התחלנו לדבר על זוגיות ואחד מהחברה  .ראינו למרחק של מטר. עלינו על אחת הגבעות

הבנות והשניים יצאו לבד להליכה.  תבחורה מקבוצתפס  יפה מראה באופן מיוחדשהיה 

 איתו. היה לנו אמון מלא בבחורים שלנו והזמין אותי ללכתידי ב ז'קואחרי שהלכו תפס 

למקום שלא ראו אותנו הרפה מידי. תפיסת היד הייתה  ברגע שהגענו. ולכן לא חששתי

להיות אותי ורוצה  . התחלנו לדבר והוא אמר לי שהוא מחבבגבריותמפגן מבחינתו למעשה 

 ז'קוו החברים התפזרו כל איש לדרכוחזרנו לקבוצה. המשכנו לשוחח עוד קצת ו. חבר שלי

מאותו יום לא נפרדו שם נשק לי. זו הייתה הנשיקה הראשונה שלי. . ליווה אותי הביתה

 הצעיר בשומרכל ערב אחרי הפעולה דרכינו. התחלנו לצאת והקשר בינינו הלך והתהדק. 

אז לא היה נהוג שבני הזוג יגעו זה בזו. בקושי החזקנו ידיים. מלווה אותי הביתה.  וז'קהיה 

  רבע חבילת שוקולד בעת שליווה אותי הביתה.לי בכל ערב אחרי המפגש בתנועה היה נותן 

  

   



  ~ 30  ~  
 

  

  

  

  

  

היינו אורחים קבועים זה בביתו של זה ומשפחותינו הכירו אותנו היטב. כך זה נמשך עד 

  דבר ששינה את חיינו.  – בולגריהשהגיעה להורי ההודעה שעליהם לעזוב את 

  

חוקים  לחוקקשכבשו את המדינות הגרמנים אילצו  .לבולגריהנכנסו הגרמנים  1941 -ב

 את מידית לעזובכל הנתינים הזרים בין השאר נדרשו . בעיקרם נגד היהודים - חדשים

  נשאר נתין יווני. מיוון לבולגריה. אבי שהגיע בולגריה

  

בתוך חמישה לעזוב המורה לו מהמשטרה צו פתאומי קיבל אבי  ,1941 באפריל ,בערב פסח

 .הים השחורהיושבת לחוף  בבולגריהעיר נמל  – לורנה משםולעבור  בולגריהאת ימים 

היה נהוג  בבולגריהולחן החג. ש סידורבוהיינו עסוקים בהכנות לסדר פסח  שעהבאותה 

   .סדר זהה עם כל הלכות החג –יום אחרי יום  –לעשות סדר כפול 

  

לא ידענו מה בבכי. היינו אובדי עצות. כולנו את הבשורה המרה פרצנו תו אבי יכשהביא א

סיפרנו לו על כולנו בוכים. ומצא את  קו'זהסעודה הגיע שסיימנו את אחרי לעשות. 

כששמע מה קורה אמר לי שאם ואני היינו חברים כבר שלוש שנים.  ז'קו. ההתרחשויות

הוא הציע שלאור ל להיפגש יותר. יפרד כי לא נוכהנאלץ ללמקום אחר עם משפחתי  עקורא

   נתחתן. ,, ועל מנת שנישאר ביחדהנסיבות

  

בין השאר למד נגרות. כשסיים את לימודיו הזמין אותו אביו  -למד בבית ספר מקצועי  ז'קו

לא רצה לעבוד בנגרות ולכן התחיל לעבוד  ז'קולהצטרף אליו לעבודה בבית החרושת. 

מבנות , שהיה נשוי לאחת ז'קותמורת שכר בבית החרושת המשפחתי לממתקים. אביו של 

 –קיבל מעבודתו שכר מאוד נמוך. דודיו  ז'קו , עבד שם כשכיר.המשפחה של הבעלים

  היו קמצנים.  -מעסיקיו 

  

היו לי חששות רבים באשר לרעיון הנישואין. לא ראיתי איך נצליח להתקיים לבד ללא עזרה 

. ומקור פרנסה מכובד. היינו במצב של חוסר וודאות ולא הייתה לנו תמיכה כלכלית

 חתונה
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לא היה נהוג אז שהבת בנוסף,  ותי ממשפחתי.היו אמורים גם לנתק א ז'קוהנישואים עם 

עדיין לא התחתנה.  ,אחותי הגדולה ,ונינטההצעירה תינשא לפני אחותה הגדולה ממנה 

  למרות חששותיי מהעתיד הלא ברור, הסכמתי להינשא לו.

  

היה עלינו לעשות זאת  שקיבלנו את ההחלטהיוון כהודיע לאביו שבכוונתנו להתחתן.  קו'ז

עם משפחתי. בגלל הדחיפות צריך היה לקיים את החתונה במהלך  משםמיד לפני שאגורש 

לאור הנסיבות היינו זקוקים להיתר . ההלכה דבר אסור על פי ,חג הפסחחול המועד של 

חתונה היא עניין  ,על פי ההלכה כי. הצלחנו להשיג את ההיתר בסופיהמיוחד מהרב הראשי 

כדי לקיים את טקס הנישואין הייתי צריכה לשנות את קוח נפש המקדים כל דבר. של פי

שכר עורך דין ושילם לו ממעט הכסף שהיה לנו, מה שהותיר  ז'קוהאזרחות שלי לבולגרית. 

  אותנו ללא יכולת כלכלית לחגוג את האירוע.

  

. היא הייתה מאוד חולה, עם בעיות קשות בבלוטת התריס ז'קובאותו זמן הייתה אימו של 

מרותקת למיטה במשך כשנה וחצי. בתקופה האחרונה התדרדרה מאוד בריאותה והוצמדה 

חול  .לפני שהספקנו להינשא – לה מטפלת. במוצאי השבת, שהיה אז ערב ליל הסדר, נפטרה

  המועד גרם לדחיית השבעה על מותה לאחרי החג. 

  

 דבורהשלחתי את ומידית הודענו לרב שלנו שצריך לערוך חופה  בידינו כל האישורים ויכשה

. התקיים טקס החתונה שלנו 1941לאפריל  15-ביום ה. קו'זלא ולבית החרושת לקר אחותי

, נקבעה החתונה ליום הנסיבות לאוראת החתונות נהוג היה לקיים בימי ראשון אולם, 

מישהו השאיל לו כובע קסקט. גם זוג כובע בידו. באותו רגע לא היה  קו'זלשלישי בשבוע. 

בדיוק בכביסה באותו יום. בלית ברירה השאיל מגיסו מכנסיים,  ההמכנסיים הבודד שלו הי

שהיו גדולות ממידתו, וקשר אותם בחגורה על מנת שלא יפלו. לי היו בסך הכל שתי שמלות. 

ו שנערכת לקחתי את היפה מבין השתיים והלכנו לקיים את טקס החתונה. שכנים, שרא

  חתונה באמצע השבוע, התאספו והצטרפו אלינו. 

  

 קו'זיצא שאיש ממשפחתו של  ז'קושל ובגלל מותה של אימו לקיום הטקס  בגלל הדחיפות

 קו'זהובילה את  שהייתה קרובה רחוקה של אימי, - ג'ני -של הורי  תםשכנ לא נכח בחתונה.

  מהצד שלי היו הורי. .אסתרינה בעלה של בן ציוןלחופה יחד עם 
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נשמעה פתאום אזעקה וכולנו היינו חייבים לרוץ הביתה. אני רצתי לבית טקס האחרי 

 ,פגש את אביו בדרךרץ לבית החרושת לראות אם דרושה שם עזרתו.  קו'ז אילוומשפחתי 

מאותן סיבות  ,אחותי נישאה באותו יום ויקיגם  את ברכתו. וקיבל ממנו סיפר לו שהתחתנו

   גרמו לנו לעשות את הצעד הזה.ש

  

נשארנו בבית ואני  ויקי. את הביתלמחרת החתונה עזבו הורי ארזו מעט דברים שהספיקו ו

 החפוזה של משפחתי התבישנשארה אחרי עזעוד כמה ימים. את כל יתרת תכולת הבית 

והעמסנו עליה את כל  ,שהיו שייכים לבית החרושת ,עגלה עם סוס לקחנו .ביננוחילקנו 

  החפצים שהיו שייכים לי. בדיוק התחיל לרדת גשם ואני רצתי בוכה אחרי העגלה. 

  

הייתי צעירה תמימה . ובודדה הייתי מאוד מבולבלת .ז'קועברנו להתגורר בבית הוריו של 

לתמוך  וגם משפחתי לא הייתה לידי ז'קווחסרת ניסיון, לא הכרתי אף אחד מהמשפחה של 

. היה לי מאוד באותו זמןבית בו ישבו שבעה גור בעברתי לירח דבש צאת לבמקום ל. בי

  הייתי אז בסך הכל בת תשע עשרה וחצי.קשה. 

 אחרי האירוסין וז'קואני 
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נסעו יחד עם הנתינים הזרים  ,בחיפזון את כל מה שיכלובמזוודות שארזו משפחתי בני 

. הים השחורחוף לעיר נמל  - לורנהואחרים איטלקים  ,יוונים ,תורכים –האחרים שגורשו 

יו לו קשרים עם קונסוליות ו הימכוח עיסוקש ,מאוחר יותר אבי מקום זמני.ב שיכנו אותם

 שיסדר למשפחתילקונסוליה התורכית כדי  ה חבר של אחותיישלח בולגרי אחד שה ,שונות

 מרוסיהשעברה שם בדרכה  היניועלתה על א הושגה ומשפחתי הויזה. לתורכיהויזה 

אבא שידע  .וחצי כשנה והתמקמו שם לתקופה של איסטנבוללהגיעו איתה . הם תורכיהל

לבית הספר. הם לא  מואיזדבורה ו במקביל נשלחו .התחיל לעבודותורכית מצוין שכר דירה 

לעלות ארצה בעזרת הצליחו  אחרי כחצי שנהאהבו את התורכים ולא רצו להישאר שם. 

   .אחריהםכשנה עלתה  נינטה . הסוכנות

  

 - לבנוןרך בדרכם לארץ עברו ד .עלו גם הורי ארצהכשנתיים אחרי שגורשו מביתם,  ,1943-ב

יחד עם  התקווהשכונת בשכרו חדר כשהגיעו ארצה  .פליטים כחצי שנה במחנה ם שהוש

בתקופתם הראשונה חדר אחד עם מטבחון. קיבלה אחת מהן כל נוספות שעולים משפחות 

ממה  ,שכר הדירה במימוןעזרה להם  נינטהאחותי הורי חסרי אמצעים ובארץ היו 

  מחוץ לבית.כבר היו  אחיישהרוויחה בעבודתה. כל 

  

 אחותו מריםכי באותו זמן התגוררה לגור בו בית נשכור ואני  ז'קושאחרי שהתחתנו חשבתי 

התעקש  על כוונותינולאביו  סיפר קו'זכש. ז'קושל  הוריובבית  בעלה פאטויחד עם  קו'זשל 

  . כך היהוובכל מקרה, לתפיסתו, "בנים קודמים לבנות".... לגור בביתו  שנעבוראביו 

  

את  .בעלהו מריםיחד עם  קו'זהוריו של בעבר בית היו שתי קומות. בקומה העליונה גרו ל

ועבר את החדר שלו אביו לנו נתן  קו'זאחרי מות אמו של לזרים. הקומה התחתונה השכירו 

 קו'זביקש אביו של במקביל אורחים.  רששימש כחד ,שבקומה העליונהן בסלון וישל

ירדנו למטה לפנות את הדירה. תחילה פונה חדר אחד ואנחנו בקומה התחתונה מהדיירים 

כי שם היה המטבח  קומה העליונהב היינובמשך היום היינו רק ישנים שם. עברנו לגור בו. ו

  . עצם התנהלו החיים בביתושם ב

  

מבית הורי אחרי שגורשו. אני  אתיבחדר שלנו הייתה רק מיטה, שולחן גדול וספה צרה שהב

הייתה עסוקה  בכל מיני עניינים מחוץ לבית. חמותה  ומריםהייתי ממונה על ניקיון הבית 

  . הייתה מבשלת
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עם משפחתה לגור בקומה התחתונה של הבית  מריםגם  הכשהתפנו למטה הדיירים ירד

. גרנו שם בשני חדרים עם סלון קטן. מריםחמותה של ואנחנו חלקנו את הדירה איתם ועם 

כי לקחה את כל החפצים של אמם ולנו לא  ז'קועם אביו של  מריםבשלב מסוים הסתכסכה 

  נתנה דבר. 

  

. 37, רווקה בת סוזנהים את לו חברשידכו , קו'זאחרי שהתאלמן אביו של שבעה חודשים כ

אחרי שהתחתנו עברה . בסופיהכעוזרת אחות בבית חולים עבדה  סוזנה. 52 הוא היה אז בן

  למעלה, בשני חדרים וסלון. גרו  סוזנהו ז'קואביו של גם היא להתגורר בבית. 

  

הושכר  מסופיהגור ביותר מחדר אחד. כשגורשו היהודים לבאותה תקופה היה חוק שאסר 

. היה להם ילד קטן בן מסופיהשהגיעה החדר הנוסף בקומה העליונה למשפחה יהודייה 

ואני. הקשר איתם  מריםהדיירת  -. מאוד התחברנו אליהם. היינו חברות טובות שנתיים

  . לסופיהנותק כשחזרו 

  

 הגבלות. יום אחדהרבה בזמן שלטון הפאשיסטים הימים היו קשים. היו הקצבות של אוכל ו

שנועדו לבדוק אם  ביקורות פתע מטעם העירייה בשבוע אסור היה לבשל בשר. היו נערכות

מותר היה לאכול ולבשל רק תפוחי אדמה ואסור היה בשבוע לא מבשלים בשר. יום אחד 

מתכונים חדשים כדי לגוון כל הזמן לבשל עם קמח. היינו צריכים להיות יצירתיים וחיפשנו 

כמה גרם לאדם. מי שעבד קיבל קצת יותר.  –ם כנגד קופונים את האוכל. לחם היו נותני

  היה שוק שחור מאוד מפותח. הלחם היה בעל מרקם לא נעים ועם ריח לא טוב. 

  

היה עושה חילופים עם בית החורשת  ז'קואוכל כי אבא של הגבלות האנחנו לא סבלנו מ

ממתקים מבית החרושת המשפחתי. לנו תמיד היה הכל אבל האחרים ל התמורבלמקרונים 

  סבלו מאוד. 

  

נהוג היה שמיילדת יהודייה מגיעה לבית היולדת . יוז'י –בן  מריםבמהלך הזמן הזה ילדה 

 מרים וז'קובעלה של היו  י'יוזכשהתרחשה הלידה של  והלידה הייתה מתרחשת בבית.

  ואני היינו לצידה בזמן הלידה. מריםתה של ויצא שרק המיילדת, חמו עבודה במחנות

  

 יצאה מהבית לעיסוקיה השונים. מריםכאשר בו תפקידי היה לטפל גדל קצת  יוז'יאחרי ש

זו שטיפלה בו. הוא נקשר הייתי תמיד אמרה לו שאני האמא השנייה שלו כי למעשה אני 
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בדיקה  –, כשהייתה המיילדת מגיעה לביתנו לבדוק אותי שרהשילדתי את אחרי אלי מאוד. 

  שהייתה כרוכה בכאב, הוא היה ניגש לדלת ולא נותן לה להיכנס. 

  

 מריםחמותה של  . היה לי מאוד קשה לחיות איתם.כולנו באותו בית גרנו יחד חמש שנים

ה היית היא. סבלתי ממנה הרבה. הטילה את מרותה עלינו ושלטה באורח החיים בבית

הקשתה עלי. היא הייתה זו שבישלה ואסור היה לי לגעת במקרר מאוד מכשפה רצינית ו

להשגת  בניסיונותהייתה עסוקה  מריםוניקיון ההייתי אחראית על ולאכול ללא רשותה. אני 

  . כדי לעלות ארצה סרטיפיקט

  

נהגנו להתחלק בהוצאות החיים בבית אבל החלוקה לא הייתה הוגנת. למרות שמשפחתה 

לא הייתה לי מנתה יותר נפשות מאיתנו נאלצנו להתחלק שווה בשווה בהוצאות.  מריםשל 

  בית גבתה חמש שנים מנעורי. ב שתקופת המגורים המשותפיםברירה ושתקתי. אני מרגישה 

  

. הם רצו להעביר אותנו 1944ולגריה ונשארו שם עד נכנסו הגרמנים לב 1941בתחילת 

אבל ניצלנו בזכות ההגנה שזכינו לה מצד השלטונות הבולגרים שראו בנו חלק  לאושוויץ

  מכלל האוכלוסייה הבולגרית. 

  

 ,למחנות עבודה 21-45נלקחו כל הגברים הצעירים היהודים בגילאי  1942-1944בין השנים 

במחנות עבדו  .ממרץ עד תחילת החורף בספטמבר -חודשים , למשך כמה במקום גיוס לצבא

במסילות הברזל ובכבישים. העבודה הייתה קשה. היו נותנים להם מכסת עבודה ליום ורק 

התנאים הסניטרים היו גרועים. בקיץ התרחצו גם לישון. יכולים ללכת שסיימו היו מ

חולים היו נשלחים לבית אם היו בכינים. גם התמלאו  מהר מאודבנהרות שעברו בסביבה. 

עבד במחנות במשך  ז'קויומיים.  - יוםה של לפעמים היו מגיעים הביתה לחופשחולים. 

הקשר ביננו  נשארתי לבד בבית. . בתקופות אלוחודשים 8-10שלוש שנים לתקופות של בין 

  מכתבים. היה באמצעות 
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 במחנה עבודה ז'קו
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. אחד לתקופות ארוכות שנשארו איתםחברתיים קשרים בין הגברים נוצרו במחנות 

לראות איך אני נראית אבל לא הייתה לי תמונה  היה סקרןכתב ספר. הוא ז'קו  החברים של

התחיל . כשחזרו מהמחנות , וכך עשיתיביקש שאצטלם ואשלח לו תמונה ז'קולשלוח לו. 

על שמי  החבר לכתוב רומן ושאל אותי אם אני מסכימה שהגיבורה של הספר תיקרא

שלח לנו הספר כמובן שנתנו את הסכמתנו ומאוחר יותר נ. ז'קועל שמו של  ג'קוהגיבור 

  . כתבתי לו את התרשמותי.והתבקשנו לחוות את דעתנו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

להיות אצלם  העדפתילהתגורר לא רחוק מהעיר שלנו.  אסתרינה ובן ציוןעברו  בשלב מסוים

ותמיד הרגשתי  אהבו אותי אהבת נפש ,נעדר מהבית. הם היו כמו הורי קו'זשבתקופות 

. לצורך הגעה אליהם היה עלי להצטייד ברישיון מיוחד כדי לנסוע ממקום נהדר אצלם

לעבודה במחנה הייתי הולכת להשיג מהמשטרה אישור מיוחד  קו'זלמקום. כל פעם כשיצא 

לבד ואין מי שיפרנס אותי הצליח להשיג לי את האישור המבוקש.  לנסיעה. הטיעון שאני

  חזר.   קו'זשוכך הייתי נוסעת אליהם כל שנה ונשארת שם עד 

  

קיבל חופשה בת יומיים. הוא הגיע לבקר אותי  ,במחנה עבודה קו'זכשהיה  ,באחת הפעמים

 1943מאותו ביקור של לילה אחד נכנסתי להריון. זה היה בשנת  אסתרינה ובן ציון.אצל 

רצה שנחכה כי התקופה  קו'זומאוד רציתי ילד.  22באמצע המלחמה. אני הייתי אז בת 

הריתי בכל  -הייתה קשה. למרות שאמרתי לו שאני בטוחה שאין סיכוי שאכנס להריון  

  זאת. 

 התמונה ששלחתי לז'קו למחנה
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 18 -ב זר הייתי כבר בהריון מתקדם.ם. כשחיחודש עשרהבמחנה  קו'זבאותה שנה נשאר 

בלילה ירדו לי  01:00 -בבבית.  הלידה התרחשהבתנו הבכורה.  שרהנולדה  1944למרץ 

היא הגיעה והם סידרו  רץ באמצע הלילה לקרוא למיילדת. קו'זהמים. התחילו כאבים. 

 05:30 שעהושם ב יוניירות וסדינים על שולחן ארוך גדול שהיה בחדר. השכיבו אותי על

  . רופא הוזמן לתפור את החתכים שנוצרו בלידה. שרהאת ילדתי 

  

נמשכת ראיתי שלידה  מריםכשנכחתי בלידה של הגה כי  אתיבמהלך כל הלידה לא הוצ

. אבל הלידה שלי הייתה התולסיים א וחששתי שאם אצעק לא יישארו לי כוחותהרבה זמן 

מצא אותו כשא לרופא ונאלץ לחפש אותו רגלית באיזה מועדון. והלך לקר קו'זמהירה. 

תפר לי חמישה תפרים שנעשו ללא הרדמה. לא צעקתי כל  הרופאהביא אותו אלינו הביתה. 

ממש הרגשתי שהטיפול בי היה הלידה אבל עכשיו צרחתי מכאבים. מעולם לא צעקתי כך. 

  פרימיטיבי. 

  

. היעד בו גרמניםהיו  להפציץ את האזור שלנו כינהגו באותו ערב נשמעה אזעקה. האנגלים 

 חזקיםאז היה בית חרושת לסוכר שהיה ממוקם מאחורי הבית שלנו. הבומים נשמעו לי 

כל פעם שהיו . בו להסתתרשאם אלד אוכל וגיסו בונקר כדי  קו'ז. לפני המלחמה בנו במיוחד

א יכולתי לרדת לנשארתי לשכב במיטה כי ביום הלידה . שםאזעקות הלכנו להסתתר 

כל עשרה ימים שכבתי במיטה.  למזלנו לא נפגענו. .שמו מזרון על החלון בחדר שלילבונקר. 

  בודקת את התפרים ומנקה אותי. יום הייתה מגיעה המיילדת,

  

כדי לא להיות לבד וכדי  לאסתרינהאחרי הלידה נסעתי מיד במחנה עדיין עבד  שז'קוכיוון 

   .בשרהתעזור לי לטפל  שאסתרינה

  

היינו חופשיים. הם היו בעצם אלה  .הגיעו הרוסים והפרטיזנים 1944בתשיעי בספטמבר 

שהצילו אותנו. הפרטיזנים שהיו עד אז בהרים תפסו את השלטון שהפך להיות קומוניסטי. 

והיינו חוגגים מדי שנה את יום  תאריך הפך לחג לאומי בזמן השלטון הקומוניסטיה

היו למעשה קומוניסטים. קיבלנו הרבה הטבות.  ותה תקופהבאכל החברים שלנו השחרור. 

 גם אלה שהיו חסרי השכלה קיבלו תפקידי מפתח. לא היו לנו יותר הגבלות כיהודים.

   .בת שישה חודשים שרהמהעבודה במחנה הייתה השתחרר  ז'קוכש
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והיה שקוע כולו בשיקום התנועה.  נהיה מאוד עסוק בענייני המפלגה שהיה קומוניסט קו'ז

המנהל הטכני היה  ז'קו .הוא היה מזכיר המפלגה בבית החרושת. בכל בית חרושת היה ועד

לא  ובן ציון וז'קו אסתרינהאני הייתי אז אצל . הועד של בית החרושת ומונה להיות ראש

עם  עצמיבכוחות  שלח לי הודעה שאגיע משם. הואיכול היה להתפנות ולהגיע לקחת אותי 

  כך עשינו.  .בן ציון

  

קיבל  מריםלגייס צעירים לצבא. בעלה של  הלמלחמה נגד הגרמנים התחילנכנסה ש בולגריה

צו גיוס. הוא פחד שייהרג כמו אביו במלחמה והם החליטו לעשות הכל כדי שלא יגויס 

צו ה. כשהגיע שאפשרו להם עלייה לארץ להשיג את הסרטיפיקטיםהצליחה  מריםלצבא. 

מעשה מאוד מסוכן  -החליטו לברוח מהר ככל שיכלו  היו בידיהם כבר הפספורטים והם

 ברכבת עזבו במהירות ונסעוארזו את חפציהם ם ה. הצובאותם ימים למי שכבר נשלח אליו 

עם קוד מוסכם שנבין שהכל בסדר. הקוד ישלחו מברק כשיגיעו לשם ש. סיכמנו לתורכיה

  וכך היה.היה "הדודה הבריאה". 

  

שמחתי מאוד. חמש שנים לא  מריםכשהגיע המברק המאשר שהכל בסדר עם משפחתה של 

ופתאום היה לי את כל הבית לעצמי. הרגשתי סוף סוף חופשיה עצמאיים היו לי חיים 

להתנהל בביתי כרצוני. עכשיו הכל עמד לרשותי. בשבילי זו הייתה יציאה לחרות. התחלתי 

  לארגן את הבית ולבשל לפי רצוני.

  

ובעלה כבר לא  מרים. פרדי –נישאו נולד להם בן  וסוזנה ז'קושנים אחרי שאביו של  חמש

די התבייש והרגיש מאוד לא נוח שהוא אב לתינוק ובו זמנית גם  ז'קוהיו בבית. אביו של 

, סוזנה. אם היה הדבר תלוי רק בו לא היה מביא  עוד ילד לעולם. אבל יםכבר סב לנכד

  שהייתה צעירה ממנו בשנים רבות ועדיין לא היו לה ילדים משלה, לא הסכימה לוותר. 

  

. היו והתראינו מעט מאוד בבית החורשת ובענייני המפלגהבעבודה היה כל הזמן עסוק  קו'ז

חברים שהיו  .שרהוהוא לא ראה כמעט את  , גם בימי ראשון,לו כל הזמן אספות בערבים

  לא היו חברים משלי. לי ביקור. פרטיזנים היו מגיעים ל

  

מסיבת חתונה כשהתחתנו לא עשינו הייתה בת שנה החלטנו לעשות מסיבה גדולה.  כששרה

הייתה אז תקופת צנע לא חסר למרות שוחשבנו שמתאים לנו לחגוג עכשיו כשכולם חזרו. 

  כלום.לנו 
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. שמנו 'נשיקות'ו הכין סוכריות גדולותשידע להכין ממתקים  קו'זעשינו מסיבה גדולה. 

 'הנשיקות'ועוגיות האת בגאווה מוזיקה לריקודים ואני הסתובבתי בין האורחים וחילקתי 

ישב בכלא  ,(מוני) בכר סולומון ,שהבעלהרבה מידידינו הטובים. היה זוג אחד  הגיעו. שעשה

 ואתיקשו שנזמין גם אותו ב. הם איתם התיידדו מהשומר הצעירעם חברים קרובים שלנו 

הם אנחנו היינו הזוג הנשוי היחידי מבין החברים שלנו וגם . הסכמתי. למסיבה אדלה אשתו

  היו זוג נשוי. 

  

הייתה  שושנהם בת. אדלהשל  מיופייההתרשמתי מאוד במסיבה.  לראשונה אותם פגשתי

מצבנו בובה גדולה ויפה. כיוון ש -מתנה  לשרההביאו כשהגיעו שנה ותשעה חודשים.  בת

הגענו גם  ומאז לא נפרדנו. יחדהתיידדנו מאוד היו בנות המשפחתי היה דומה ולשתינו 

לאורך כל . יפה -בת נוספת  וסלומון לאדלהבת שלוש נולדה  שושנהכשהייתה  .ארצה

היו יחד באותה  שושנה ושרההשנים היו הבנות שלנו חברות טובות וגדלו כמו אחיות. 

ה, ובילינו יחד כמו משפחה. היינו אלאצל  אלהכיתה. היינו קשורים מאוד ביקרנו הרבה 

 עם שרה וז'קו

 בפלובדיב
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מצאו דירה ערבית כשהגיעו ארצה . נפגשים כל סוף שבוע. פעם הם אצלנו ופעם אנחנו אצלם

כל סוף שבוע היינו נפגשים לסירוגין פעם אצלם ופעם אצלנו ואוכלים  .ונכנסו אליה ביפו

. בשלב מסוים מצאו שניהם עבודה, הצליחו לחסוך כסף סוף השבועומבלים יחד את יחד 

  כי רצו שנגור קרוב אלה לאלה.  ברוך בתל לידנו ואז קנו דירה

  

  

   

 בארץ

 אדלה ומוני

 עם שתי בנותיהם

 לפני עלייתם ארצה
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ירדו גם הפעם . 1949לינואר  16 -נולדה ב אטיהייתה בת חמש נכנסתי שוב להריון.  כששרה

הלכה  ,ולעזור לי אחרי הלידה שבאה להיות איתי ,ואסתרינהלי המים. לא היו טלפונים 

אותי לבית יולדות שהיה די רחוק  ולקח .שיביא כרכרה עם סוס קו'זללבית החרושת לקרוא 

עסוקות האחיות  והישכבתי במיטה כששעתיים. נסיעה של משם. איכשהו הגענו לשם אחרי 

 .לבד בחדר נשארתיאני  .לידההטיפול בי בלקראת  ביניהן תוך שטיפת הידייםבשיחה 

 מלאותבמהירות כשידיהן עדיין הראש יוצא. צעקתי להן והן הגיעו  הרגשתי אתפתאום 

 קו'זהלידה לא הייתה מאוד כואבת. אני זוכרת שלי ללדת את התינוקת.  כך סייעוסבון וב

אחרי ייתה איתי כל התקופה הזו ומאוד עזרה לי ה אסתרינה שציפה לבן היה די מאוכזב.

  .הלידה

  

ה ארצה. ילא חשב בכלל על עלי קו'זלארץ.  מוורנהה יאוני כל יום יצאהבאותה תקופה 

. הוא היה המנהל בצ'כיההציעו לו לצאת להשתלמות באותו זמן הייתה לו עבודה ובדיוק 

שאנחנו מסודרים ולא  חשבהטכני של בית החרושת. הייתה לנו משכורת גבוהה והוא 

. כל הייתי מאוד בודדהצריכים לעבור למדינה קפיטליסטית עם ערבים בתוכה. אבל אני 

, אישתו של אבא של סוזנההחברים שלנו התפזרו למקומות שונים. כולם היו קומוניסטים. 

והולכת למשך כל היום למשפחה שלה ואני הייתי  פרדיהייתה נוהגת לקחת בבוקר את  ,ז'קו

מאדלה וחוץ  ממש לבדהייתי  אטייצא שאחרי לידתה של לבד בבית.  במשך היוםרת נשא

  איש לא נכנס אלינו הביתה.וסולומון 

  

אז כבר   - פלשתינהללנסוע  שבכוונתם והודיעולביתנו  וסולומוןאדלה ערב אחד הגיעו 

גם . להצטרף אליהםשכנעו אותם הם שניהם היו כבר בארץ ו של. ההורים מדינת ישראל

לא שכולם עזבו  אחריעלו ארצה עם גל עלייה גדול שהחל אז. עזבו ו ובן ציון אסתרינה

  לבד.לגמרי  נשארנוסעים  וסולומוןאדלה גם . הבנתי שאם להישאר שם יותררציתי 

   

הורי בארץ ואני כאן לבד כל כשגם שאין מצב שאני נשארת כאן רגע נוסף  קו'זל הודעתי

לו  אמרתיאלא שרצוני היה עז כל כך שיום אחד  ,שלא טוב שם היום. הוא ניסה לשכנע אותי

   שאם הוא לא נוסע אני נוסעת לבד.

  

עטפנו בהם את הדברים  ,לקחנו את המצעים מהמיטהללחציי.  ז'קובסופו של דבר נכנע 

דברים שצריך ודברים שלא צריך כי  –ארגזים תוך הכל ל נוושמנו הכל על עגלה. הכנסשלנו 
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גם על מכס הרבה שילמנו  -' אלטא זאכן'לקחנו גם הרבה נזדקק בארץ. לא ידענו למה 

  .הדברים שהיו בסופו של דבר מיותרים ונזרקו על ידנו כשהגענו לארץ
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שהייתה ונייה הייתה אז בת חודשיים. עלינו לא אטי. הפלגנו ארצה 1949למרץ בשנת  14 -ב

. היינו צריכים לחכות שתתמלא כדי שתוכל לצאת םימיבעה ש בהגרנו קומות.  שלוש בת

  .ועוד ארבעה ימים הפלגנושתתמלא  ימים חיכינו שלושהלדרך. 

  

בקומה העליונה. היה גשם והיה רטוב ומהגג דלפו  מיםממוק והיבאונייה שלנו  הדרגשים

זוג ליד  –שהייתה אז תינוקת. היינו צפופים  אטי ישר על  –טיפות מים חלודים לתוך החדר 

  זוג. זה היה נורא. 

  

. היה כאן פרדס חנהב לבית העוליםבמשאית נסענו ומשם  לחיפההגענו אחרי ארבעה ימים 

היה גג פח עגול. בפנים  היו בעלישמבנים ב שיכנו אותנו. מחנה עולים מתקופת הבריטים

וד. התקופה בבית העולים זכורה לי כתקופה קשה מא .עשר משפחות שחלקו גדול חלל אחד

גדול עד רחק מכדי לכבס את החיתולים הייתי צריכה ללכת התנאים לא היו נוחים. 

למכבסה. בית השימוש היה בחוץ. אני אפילו לא מצליחה לזכור איך התקלחנו ואיך רחצתי 

  את הבנות. כל כך היה קשה שם.

  

לראות  אביבלתל נסע  ,שסיים בית ספר יהודי ידע עברית. יום אחרי שהגענו עזב אותנו קו'ז

 בפרדס חנהעשרה ימים לבד אני נשארתי ולחפש עבודה.  שהייתה כבר בארץ את משפחתו

לבקר  ממשפחתיבמהלך הימים האלה לא הגיע איש  .לנסיעה לא היה לנו כסףכי עם הבנות 

. הורי היו כבר הגיע וגם הנסיעה הייתה יקרהלהיה קשה  ,התחבורה לא הייתה טובה. אותי

  .גביםהייתה בקיבוץ  אחותי ודבורהמבוגרים 

  

 התגוררההיא  .בבולגריהכמו שגרנו  -אחותו  מריםלגור עם  לתל אביב שנעבור הציע ז'קו

 היה אז כבר בכיתה א'ש יוז'י - כבר שני ילדים היו לה .בגבעת שמואל בדירת שני חדרים

היה מאוד קשור אלי  הואבן שנתיים.  יוז'יביום שעזבו היה  שהייתה בת שנה וחצי. וריבה

ולא הסכים להתרחק ממני. כל הזמן בכה שהוא רוצה אותי "טנטי אלזה". אחרי שעזבו 

 החיים בארץ
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שלא  ,חמותהגם עד שהגענו אנחנו ארצה.  -נותק הקשר איתם לתקופה של כחמש שנים 

  הייתה שם.  ,אהבתי

  

בתקופה זו עברנו לגור איתם. אני ישנתי עם שתי הבנות על ספה נפתחת ולידי ישנה החמות. 

הייתה  . התמורהזו על עבודתו לא קיבל תשלוםאבל  ,ורלטגיסו שהיה אינסט אצל קו'זעבד 

יצא שבעצם לא הצלחנו להתקדם כלכלית.  המגורים והאוכל שלנו אצלם.כיסוי עלות 

   גרנו כך חמישה חודשים.ניצלה אותנו.  תמיד מריםמשפחתה של 

  

. הוא מצא מקום בכפר ערבי אליומקום שנוכל לעבור לגור  קו'זבמהלך הזמן הזה חיפש 

גם הוא והתכוון  מגוריםאיתנו באונייה ארצה, חיפש מקום  שעלהשל גיסי,  בן דוד. כפראנה

נודע לנו שערבים הרגו שם משפחה יהודייה  באותו זמןללכת לגור בכפר הזה. אלא שבדיוק 

  .הרעיוןוטו על מיד רק הבת שהסתתרה בארון ניצלה. הטלתי ו שלמה

  

לריב אלה עם אלה ואני כבר לא הייתי  מריםשלנו ושל בשלב מסוים התחילו הילדים 

לתקופה של כארבעה  בפרדס חנהבבית העולים  להתגוררחזרנו  מסוגלת להישאר שם יותר.

בבית  שהגיעו ארצה חמישה חודשים לפנינו היו עדיין אסתרינה ובן ציון. נוספים חודשים

  הם שמרו לנו שתי מיטות לידם. מריםכשהחלטנו לעזוב את ביתה של ו חנה בפרדסהעולים 

  

  

  

  

  

   
  1949אחרי עלייתנו ארצה 

אחותה של אימי,  רשלעם הורי, 
 אטישרה ו נינטה,הבת של 
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לו  . ישברעננהומתגורר כיום  שושעם . הוא התחתן יוז'יכל השנים הייתי בקשר מיוחד עם 

הוא פרופסור בעל שם עולמי ועוסק  י'יוזארבעה נכדים. ו אסף ושישני בנים  יעל -בת 

במחקר ימי בנושא אלמוגים. אנחנו אוהבים אחד את השני. הוא מרבה בנסיעות ולכן אנחנו 

מתראים מעט יחסית אבל שומרים על קשר טלפוני. כל שיחת טלפון ביננו נפתחת במשפט 

  אני אוהב אותך".  אלזה"דודה 

  

 בבריגדההיה  נינטהבעלה של נינטה ביד אליהו.  להתגורר אצלבשלב מסוים עברו הורי 

במצרים ואלה שהיו בבריגדה קיבלו צריפים. אחר כך נתנו להם בית בן שלושה  היהודית

עברה לגור בחדר עם  ארצהויקי  נתנה להורי חדר. כשהגיעה נינטה. חדרים, מרפסת וגינה

נינטה  שהורי חלקו חדר אחד אצל באותה תקופה. יצא איתםשגם גר  מואיזהורי ועם אחי 

הייתה אז בקיבוץ. מדי פעם הייתה מגיעה לביקור וחלקה גם היא  וויקי. דבורה מואיז עם

  לא כל כך אהב את הרעיון שכולם גרים אצלו.  נינטהאת החדר עם כולם. בעלה של 

  

 שמתחילה נודע לנושיכון לבולגרים ובניית  בתל ברוךמהסוכנות הבולגרית ארגנו  בינתיים

היה  נו לאול מדובר היה בסכום כסף גדוללירות.  200 המותנית בתשלום בגובה הרשמה

  .  מקורות מימוןהתחלנו לחפש  גרוש.

  

 מריםלנסות את מזלו בעבודה בבנייה. שכן של  ז'קוהחליט  בתל ברוךכשהתחילה הבנייה 

פש עבודה במקצוע פסן וינסה לחתשיציג את עצמו כ לז'קוהציע  מבולגריהשהגיע גם הוא 

הוא  –לעבוד מיד פנה לאחראי שהזמין אותו להגיע למחרת עם פטיש ולהתחיל  ז'קו הזה.

  .לתפסניםזקוק בדחיפות  היה

  

היה  במשך השבוע .אני נשארתי לגור בבית העולים בתל ברוךעבד בבנייה  שז'קובתקופה 

אצל אחותו.  ואחד, אלמרות שהיה להם רק חדר  ,בתל האביב אצל הורינשאר ללון  ז'קו

. הסידור הזה נמשך לתל אביבראשון  בימי היה חוזר לבית עולים ונוסע שובבסופי שבוע 

  חודשים. ארבעה

  

למגורים בשיכון ועל מנת  גרלנוושהלהם סיפר  לישון אצל הורי קו'זבאחת הפעמים שהגיע 

 100 בדיוק אז לווה נינטהבעלה של לירות.  200 סך של צריך להפקידלממש את הזכאות 

שבמקום לקנות והציעה סיפרה לו עלינו  נינטה. םלירות כדי להחליף את הרהיטים בבית

. בעלה של לנו את הכסף שלקחו כהלוואה כי חבל שההזדמנות תתפספס את הריהוט יעבירו
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 שאסור לפספס אתחשב שבדק את העניין הבין שמדובר במקום עם עתיד ו נינטה

יוכל להחזיר את  קו'זשספק  םלא היה להאת הכסף.  לנו הסכים לתת. הוא ההזדמנות

  . בקרוב ההלוואה

  

חי  -ליאון  - ז'קואחיו (חצי אח) של . ליתרת הכסף נוסףמימון מקור  היה עלינו למצוא

 מברלין ממוצא גרמני יהודיה םעהתחתן  1938 -וב עלה לארץ 1934 -בבמכביה . בארץ

נכנס לעבוד בחנות  לאון. בחיפה ומצליחהגדולה נעליים  חנותאביה היה בעלים של ש

התחתן רק משיקולי ו , ידע שפותיפה תוארמאוד אינטליגנטי, איש הנעליים. הוא היה 

של שמונה שנים לא היה  הפרש גיליםוהיה ביניהם  ז'קוכיוון שלא ממש גדל עם כדאיות. 

  ביניהם למעשה שום קשר והם ממש לא הכירו זה את זה.

  

כשעלתה ארצה הם גרו תקופה מסוימת בבית . לאוןכן היה קשר מסוים עם  למריםלעומתו, 

 ,כדי שיוכלו להסתדר ממנו עזרה כספיתלבבקשה ללאון  נתהפאחרי שעלו . חיפהעולים ליד 

סברה שאם היא, שהיה לה מרים ונענתה על ידו בשלילה בטענה שאין ביכולתו לעזור לה. 

אין  ,שלא היה לו שום קשר איתו ,שלז'קונענתה בשלילה, הרי  ,ללאוןבכל זאת קשר כלשהו 

  שום סיכוי לקבל ממנו סיוע כלשהו. 

  

שכיוון שיש ביניהם קירבת דם שווה בכל זאת לנסות. לכל היותר יענה  קו'זשכנעתי את 

  .לאוןאצל  לנסות את מזלוז'קו  החליט מריםסיון הלא מוצלח של ילמרות הנבשלילה. ואכן, 

  

כשהגיע לשם פגש עובדת שאמרה . בחיפהע לפגוש אותו בחנות הנעליים המשפחתית נס קו'ז

שם הייתה ש לאוןהעובדת הפגישה אותו עם אישתו של  .נמצא בחנותחולה ולא  לאוןשלו 

היא קיבלה המשפחתית ביניהם.  הקירבהוסיפר לה על הציג את עצמו  קו'ז .באותו זמן

 ז'קו. שם גרו - בכרמל בחיפהעם אחת העובדות לביתם באוטובוס ושלחה אותו  יפהאותו 

סבר פנים ב לאוןידי על התקבל עליו ועל משפחתו. הוא לו וסיפר  לאוןבפני  הציג את עצמו

לירות  100שדרושים לו  ואמר לו על סיבת הגעתו אליו ללאון ז'קו. בהמשך סיפר יפות

בחיוב אבל התנה  ענה לאון. ושאל אם יוכל להלוות לו את הסכום הנדרש להירשם לשיכון

 על מהות הפרויקט וכדאיותו. בולגריהעולי איחוד את מתן הכסף בבדיקה יסודית אצל 

  לירות לדירה. 70היה עלינו להוסיף עוד . הסכים להלוות לו את הכסף המבוקשאחרי שברר 
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. מןלאותו ז סכום גבוה מאוד -לירות ליום  שלוש ז'קוהרוויח  בתל ברוךבבנייה  בעבודה

לירות בלבד. לא קנינו  חמשאכלנו כל השבוע בסכום של  -מאוד בהוצאותינו הצטמצמנו 

לחסוך ולהחזיר את כל הכספים  הצלחנובתוך כמה חודשים כלום חוץ מאוכל. כמעט 

  . שלקחנו בהלוואות וגם את הסכום הנוסף שנידרש לדירה

  

 4 -ב. שבנייתם הסתיימה לגור בבתיםשהוגרלו להיכנס למזלנו היינו בין הראשונים 

. היה גשם, לא היו כבישים. הכל היה בוץ. בתל ברוך נובבית להתגוררעברנו  1949לנובמבר 

מקלחת ושירותים להוביל ש צרמטבח קטן, מסדרון  גדול חדר אחד - הבית היה דו משפחתי

  שהיו יחד. במקלחת היה ממוקם גם דוד נפט לחימום המים. 

  

חדר שינה ששימש ביום כספה ובערב  - מבולגריהים שהבאנו במכס עוד חיכו לנו הרהיט

ועוד דברים נוספים שאת חלקם מסרנו כי לא היה להם מקום בבית ולא היה  מיטת שינהכ

. אטיבשביל  ומיטת ברזל שרהבשביל  ת ברזלמבית העולים נתנו לנו מיט לנו צורך בהם.

 בולגריהבצבא. כשעזבנו את קיבלנו גם שמיכות צמר ירוקות כמו אלה שהיו בשימוש אז 

הבאנו איתנו גם מזוודות גדולות בהם אחסנו את הבגדים. בארון שהיה רק ארון תלייה לא 

לכל אחד הייתה מזוודה  -היה מקום לכל הבגדים. השתמשנו במזוודות כמקומות אחסון 

  עם הבגדים שלו. שמתי על המזוודות כיסוי כדי שלא יראו. 

  

ירקות ומלפנים בוטנים. כולם שתלו אז שתלנו מאחור  .גדולההייתה חצר שלנו לבית 

גידלנו גם ו"שיכון הבוטנים". היו לנו גם כוורות לכן זכה השיכון שלנו לכינוי בוטנים ו

. כל ארנבותאת המעץ ורשת ושם גידלנו בן שלוש קומות בנה כלוב גדול  ז'קוארנבות לבשר. 

  .לארוחת ערב שבת ת אותה בתנורשוחט ארנבת ואני הייתי מבשל ז'קושבוע היה 

  

 בתל ברוך בניית השיכון. כשנגמרה איש עבודה חרוץ ומסור והצליח מאוד בעבודתוהיה  ז'קו

הקודם שלו  הבוס .ללא עבודה ז'קוהפרויקט הזה נשאר קולנוע. כשנגמר בית גם בנו שם 

והצליח עבודה מקום בחיפושיו אחר פנה אליו  ז'קו .בהרצליה בסולל בונהנהיה מנהל 

התקדם יפה מאוד בעבודתו ולמד לעשות דברים נוספים כמו  הוא. אצלו לעבוד קבלהתל

   ועוד. תכנון בתים

  

 להיכנס איתו לז'קוהציע  ,היה בנאיו בתל ברוךגר גם הוא ש ,פאצ'ו בשם מהעיר שלנו מכר

תקופה ב לוגדעומד להביקוש למקצועות אלה  . לדעתוכעסק עצמאי בבנייה שותפותל
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השקיע כסף לו מי שהיה  .ומצבם הכלכלי הוטבהסתדר ללהרוויח ואנשים התחילו  .הקרובה

  . הביתאותו בהרחבת 

  

. עסק עצמאיאיתו ולפתוח  סולל בונההחליט לעזוב את ו פאצ'ונענה להצעתו של  ז'קו

לא בעל מקצוע  והשני, אחד חשמלאי נוספים מאוחר יותר הצטרפו אליהם שני חברים

לא היה העסק העצמאי שרעיון התברר  עם הזמן. ה חבר של החשמלאימיוחד אבל הי

לא היה   .מעבודתם הקשהרבה הוצאות ולמעשה כמעט לא ראו רווח להם המוצלח. היו 

  .גדולה הייתה טעות סולל בונהבדיעבד עזיבת  .לנהל עסקאותם איך  מישהו שידריך

  

. 47מהתקף לב בגיל באופן פתאומי  פאצ'ונפטר  ,ששת הימיםמלחמת ל סמוך ,1947 -ב

 .מעולם לא נישאה שובו 11-ו 9בני   - קטנים שני ילדיםונותרה עם  44בת אז אישתו הייתה 

  היא נפטרה השנה בבית אבות. .כל השניםבקשר איתה  היינו

  

שהיו  העסק לבד עם הפועליםלהפעיל את המשיך  ז'קודי הרבה שנים.  הייתה פעילההחברה 

לא היה  'קושזבדיעבד ברור  .עם השנים נוצר איתם קשר קרוב כמו משפחהואשר  ערבים

 לסגור את החברה ז'קואת ניסיתי לשכנע איש עסקים ולא התאים לו לפתוח עסק עצמאי. 

  אף אחד לא יקבל אותו לעבודה. -אז  50בן   -בגילו חשש ש הלא רווחית הזו אבל הוא

  

התעקשתי  ,למס הכנסהגדל ותופח חוב מ חוץשלא נשאר כלום ינו כשרא ,בשלב מסוים

חברת בנייה גדולה. מודעה של חיפש ומצא  ז'קומשרה מתאימה ליכולותיו. בעיתון שיחפש 

 ממליציםה בדיקה מולואחרי  ביקשו המלצותהם תקשר אליהם והציג את עצמו. ההוא 

  .התחיל לעבוד אצלםל והזמינו אותו התקשרו ,דעת מעולותשנתנו חוות 

  

אחר ניהל את הפרויקט.  ז'קובניינים לעובדים. סביבו מגדל תקשורת ו ביבנהבאותו זמן בנו 

. לקיסריה חנה פרדסבין מפעל לקירות טרומיים שהיה ממוקם  ,כלל בטוןב עבר לעבוד כך

  מנהל. ה להחליף את ז'קווהמפעל דישדש. מינו את תפקד כראוי המנהל שם לא 

  

התחיל לעבוד במפעל  כשז'קוהרבה שנים לא ביקרתי בבנק ולא היה לי מושג מה קורה. 

שעבד עד שעות מאוחרות כל יום לא יכול היה  ז'קוהפלטות התחילה להיכנס משכורת. 

. בהתחלה היה צריך ההכנסה הייתה יפהלהגיע לבנק. לקחתי על עצמי את ניהול החשבונות. 

היינו מפרישים סכום מהמשכורת לטובת החוב עד חודש  כללהחזיר את החוב למס הכנסה. 
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. כיוון שניהלתי את חשבון הבנק ידעתי כל הזמן מה מצבנו הכספי. לאט שכוסה במלואו

  דוד שמש ורהיטים.  ,הצלחתי לקנות מכונת כביסהולאט חסכנו קצת כסף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הוספנו לבית שלנו בכלל בטוןלעבוד  ז'קוקרוב לחמש שנים גרנו בחדר אחד. לפני שהתחיל 

הפועלים  15עשה את הבניה עם  ז'קועוד חדר עם כניסה קטנה ששימשה חדר אורחים. 

  הערבים שעבדו בעסק הפרטי שלנו.

  

. כשהגיעו היו חסרי כל. אביו פרדיובנם סוזנה ארצה עם אישתו  ז'קועלה אביו של  1954 -ב

 בבולגריהאחרי התקף לב. הוא השקיע הרבה בביתם  -היה אז מאוד חולה  ז'קושל 

וכשהחליטו לעלות ארצה מכר את הבית במחיר טוב. אלא שלרוע מזלו, בדיוק למחרת היה 

שלא הצליח  ז'קופיחות ענק שהותיר אותם חסרי כל ובלי יכולת לקנות משהו. אביו של 

  . ואנו היינו קרוביו היחידים אחותו ניתק איתה קשר מריםלהשתחרר מהכעס על 

 הסיע את החברים בטיוליםגם שלנו שהעבודה רקע טנדר על  ואני ז'קו
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למרות שגרנו בבית קטן בן שני חדרים עם שתי ילדות קטנות החלטנו לקחת אותם אלינו. 

הרגשנו חובה לעזור להם שכן בעבר גרנו אנחנו הרבה זמן אצלם ואבא שלו דאג לנו. לא 

והבאנו  בחיפההיה אז טנדר. נסענו לבית העולים  לז'קובמצבם. יכולנו לעזוב אותם כך 

  אותם אלינו. 

  

. רוב הזמן יש בוהה וכמעט לא אכל עמוק היה מאוד חולה והיה שרוי בדיכאון ז'קואביו של 

. מעט זמן השומר בתלאלינו המליץ הרופא לאשפז אותו  וכלום. חודש אחד אחרי שעבר

  אז בן שמונה בסך הכל. את השבעה עשינו אצלנו בבית.היה  פרדיאחרי האשפוז נפטר שם. 

  

. הדירה כללה חדר וסלון. פתח תקוהכעולה חדשה, שיכון ליד  ,סוזנה אחרי שנפטר קיבלה

. כאן סייעת כאחותעבדה  בבולגריה. בבן שמןללימודים בפנימייה  פרדירשמה את  סוזנה

את לימודיו התגייס לצבא. הוא  פרדי. כשסיים אסף הרופאהתקבלה לעבודה בבית החולים 

הספיק להיות בצבא תקופה קצרה בלבד. במהלך שירותו נפצע קשה בתאונת דרכים (נפגע 

לתקופה ארוכה בבית חולים ובשיקום. מדי פעם הלכנו לבקר  הוא אושפזעל ידי אופנוע). 

התחתן  פרדיאותו. עם הזמן הצליח להשתקם והתחיל ללמוד הוראה בסמינר למורים. 

ולדו לו שלושה ילדים (בת ושני בנים). בשלב מסוים התגרש. כיום הוא חי עם אישה אחרת ונ

גרושה גם היא ואם לשני ילדים מנישואיה הקודמים. במשך כל השנים היינו בקשר טוב  –

  . פרדי, שהלכה כבר לעולמה, ואנחנו ממשיכים להיות בקשר טוב גם עם סוזנהעם 

  

את עבודתו בחברה בגיל מבוגר יחסית  לכיוון שהח .יםשנ אחת עשרה בכלל בטוןעבד  ז'קו

בלבד וללא  פיצויים עם פרוש לגמלאותנאלץ ל 65בגיל  .פנסיהלעצמו הוא לא הצליח לצבור 

 מצא הוא. היינו חייבים לדאוג להכנסה כלשהי –התחיל לחפש עבודה  כשפרשפנסיה. 

ליד  ,כזהאחד יש  אביב רמתכבישים (ליד  שהתחיל לבנות גשרים מעלאצל קבלן עבודה 

מאוד אדיב כלפינו. תמיד  הבעלים היה . )אפקהליד  קרן קיימתברחוב וגם  הסינמה סיטי

עבד  ז'קוכל חג היה שולח לנו חבילה גדולה ונתן לנו הרבה מענקים כולל סופי שבוע מתנה. 

  שם כמה שנים.

  

. גיסו של חבר אדריכל היה לו .העבוד ללאשוב  ז'קואחרי שהסתיים פרויקט הגשרים נשאר 

יהודה רחוב לבנות בית בבאותו זמן התחיל  ,אוזן גרון ידועאף שהיה רופא  ,האדריכל

 מז'קוביקשו הבית נועד להיות בן ארבע קומות עם מעלית ומרתף.  .המכבי בתל אביב
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 כהנמשזה הפרויקט העבודה ב שהיה מחוסר עבודה הסכים. ז'קושיהיה אחראי על הבנייה. 

  ם.שניארבע כ

  

פנו אליו שכנים מאותו רחוב שראו את  יהודה המכביהבית ברחוב  בנייתאחרי שסיים את 

הבית שפיקח על בנייתו. מישהו רצה לעשות שיפוצים והזמינו אותו לפקח על הבנייה. הוא 

בערך. באותו זמן  80עבד שם שנתיים. זו הייתה העבודה האחרונה שלו. הוא היה אז בן 

  התחילו בעיות הבריאות שלו.

  

שידע  ז'קוולחברים שנשארו שם.  לבולגריהעתי לא יצאנו לחו"ל. כל השנים התגעג 1965עד 

. לבולגריהזאת הגיע יום אחד הביתה והפתיע אותי עם מעטפה שבתוכה היו כרטיסי טיסה 

. בכיתה י"א בתיכון חדשהיא למדה  -הייתה בכיתה י'  אטיהייתה כבר נשואה אז.  שרה

צרף ל החליטבאה ידע שלא תוכל לנסוע בשנה הש וז'קובחינות הבגרות  עמדה להתחיל את

  . שלנואותה לנסיעה 

  

. היינו שם לסלוניקיומשם באוטובוסים  אתונה. משם באוטובוס עד יווןנסענו באונייה עד 

נסיעה של שעתיים בערך. הודענו  – לבולגריהלילה אחד במלון. בבוקר לקחנו אוטובוס 

בבית המלון. שאנחנו אמורים להגיע וכולם באו לפגוש אותנו  מבעוד מועד לחברים שלנו

עם  כשירדנו מהאוטובוס כבר חיכו לנו וקיבלו אותנו במחיאות כפיים, חיבוקים ונשיקות

הייתה התרגשות עצומה. אחד  מהשומר הצעיר.. רובם היו חברינו פרחים ובונבונירות

 –שהערב שרים רק שירים בעברית  הכריז הואהחברים אסף את כולנו אליו הביתה. 

בתנועה. והיינו שרים אותם במהלך הפעולות ם שהגיעו מהארץ מדנו מהשליחיהשירים של

    . בבולגריהטיילנו במקומות שונים במהלכו  –הטיול נמשך חודש ימים מאוד התרגשנו. 

  

היה לנו כי לא היה מספיק גדול.  את הביתשוב שנרחיב  ז'קו רצה הייתה בצבא אטיכש

פינינו את כל הרהיטים ואחסנו אותם שם. מהבית את שני חדרים. הוצאנו  ובובחצר מחסן 

תוכל  אטישסידרנו כדי במחסן את החדר השני בית אחר לתקופת השיפוץ. הבית ושכרנו כל 

 את כל הבית הרסנומהצבא. לחופשה כאשר הייתה מגיעה הביתה  ,במהלך השיפוץלגור בו 

שלושה חודשים הבנייה ארכה יותר מרווח. הרבה ונוח הרבה יותר  -הכל מחדש ובנינו 

עוד חדר והול וכך היו לנו שני חדרי שינה.  וכשהסתיימה חזרנו לגור בבית המחודש. הוספנו

 חדר אוכל גדול.והוא הפך להיות . את המרפסת סגרנו עם חלונות שימש לנו כסלוןההול 
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מרבים להתכנס בו  . היינובו זמנית איש עשריםלארח מעל לנו גדול אפשר ההמטבח 

  פחתיים. המש לאירועים

  

 כלל חדר עם מטבח. במרחק שני רחובות מאתנו. הבית בתל ברוךבית מאוחר יותר קנו הורי 

היינו בקשר הדוק כל השנים. אבא עבד אצל ירקן בשוק. כשהיינו המשיך לגור איתם.  מואיז

. באותו זמן הייתי אני מקריאה ספרים בש-ששואבא משחקים  ז'קומגיעים לבקרם היו 

שהיינו מתאספים הייתי כלאימא, שהייתה עיוורת ולא יכלה לקרוא בכוחות עצמה. כל פעם 

  היו מבלים במשחק.  וז'קוממשיכה להקריא לה ואילו אבא 

  

ארוחת ערב שבת. הזמינה אותנו אמא לאכול איתם  ,75בן  אבא כשהיה ,באחד מימי שישי

 וחזרנו הביתה נפרדנו מהםאחרי ארוחת הערב  בתקופת שיפוץ הבית שלנו.זה היה בדיוק 

  . בתל ברוךשכבר גרה לידנו  אדלההבנות נשארו אצל  לישון.

  

השכן של  בפתח עמדפתאום נשמעה דפיקה בדלת.  .הגענו הביתה והתחלנו להתארגן לשינה

באופן דחוף. הרופא  שרופא הוזמן אליו הביתהשאבא לא מרגיש טוב ו שבא להודיע לנוהורי 

כדורים. אחרי שלקח את האבא התלונן על כאב בכתף שלא עבר גם נתן לאבא כדורים והלך. 

הולך למות. הזעקנו שוב את כנראה שהוא ו ייסוריםאמר לאמא שלא מתים ללא הוא 

 יש לאבאלדעתו אמר שכשהגיע גר לא רחוק מאיתנו. היה בולגרי מהעיר שלנו וש ,הרופא

גם זו לא עזרה . נתן לו זריקההוא ועליו להפסיק לעבוד ולהתחיל לנוח.  פקטוריס אנגינה

יצא  .60הייתה אז בת  אמא .במותו 75. הוא היה בן נפטר אבאאחרי שעה ולהפיג את הכאב 

  התגורר איתה. מואיזכשאבי נפטר לא הייתה למעשה אימי לבד בבית כי ש

  

 גר אצל הורי עד גיל מאוחר. מואיז. טרוז את אישתו מואיזכשאבא נפטר הכיר בדיוק 

לקח כשהתחיל לעבוד התבסס קצת והצליח לחסוך כסף מעבודתו. כשעמד להתחתן 

התחתן  הסתיימה הבנייהאחרי ש .בבית של ההוריםנוסף חדר בבניית עזר לו  וז'קוהלוואות 

   .לגור איתו באותו בית עם אמא רוזטוהביא את  מואיז
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אמא את  שכנע הוא .קריית גתיית עיר לראשות ,דבורהבעלה של , גדעון בשלב מסוים נבחר

כי הבתים שם היו זולים  קרית גתב לעבור לגורו בתל ברוךלמכור את הבית  מואיזואת 

מכרו את הבית הם שמעו בעצתו, מגוריהם. תנאי לשפר את  השינוי יכול היה לאפשר להם ו

) איסי( ישראלנולדו שני ילדים  ולרוזט מואיזל. קרית גתב יחד גורל כולםועברו  תל ברוךב

  . לעיתים קרובותביקרה אותם  דבורה. כל השנים איתם להתגורר. אמא המשיכה ועדי

  

שהורידו את הגבס.  ושברה כתף ואני לקחתי אותה אלי עדנפלה אמא  ביד אליהו עוד כשגרו

בגלל ונזקקה לשיקום.  עברה ניתוחשבר שבעקבותיו  –אחר כך נפלה שוב ושברה את הירך 

שלוש שנים כיסא גלגלים. ל ומרותקת נשארה נכההשיקום לא הצליח והיא  שהייתה עיוורת

היינו חייבים לחפש מישהו התלבטנו מה לעשות איתה. הייתה בכיסא גלגלים ומאוד סבלה. 

קניית הבית במקביל לקנה חנות  ובווילונותריפוד עבודות התמחה בש מואיזשיטפל בה. 

למוסד  התו. החלטנו להעביר אאמאלטפל בלהתפנות  . בגלל עבודתו לא יכול היהבקרית גת

נועד מקום השלנו התברר מהר מאוד מראש לחודש. עבור החזקתה שילמנו ו שיקומי

 אמאהיה גרוע. שקיבלה בו היה מוזנח והטיפול וא ולא התאים לאמא. הפש תשושי נל

יצאנו שביקרנו אותה כל פעם ב וסבלה מהצקות מצד הדיירים האחרים. כיניםבהתמלאה 

למרות ששילמנו לחודש לא יכולנו לשאת את המחשבה שמזניחים אותה ו. בוכיםמשם 

 ורוזטמוריס בחתונה של 

 ונינטהאמא אני  דידיק ויקי, מוריסמימין 
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צמודה עם מטפלת אליו הביתה  החליט לקחת אותה מואיז. יום 20הוצאנו אותה אחרי 

לטפל לעזור מגיעות ואני  דבורה נינטהיינו הפעם בשבוע  הסכמנו להתחלק בהוצאה.כולנו ו

אני לא הייתי מסוגלת והיו לה הרבה בעיות בריאותיות נוספות.  היא לא שלטה בצרכים בה.

לה את היא מחליפה באותו זמן שאני מבשלת ו רוזטלהחליף לה חיתולים. הסכמתי עם 

   החיתולים.

  

 – 75בגיל  אבאכמו נפטרה אמא להעיר את אמא מצא אותה מתה.  מואיזיום אחד כשהלך 

. כשהיינו נוסעים לבית שלי אחריו. היה לה קשר טוב עם כולנו כולל הבנות יםשנ חמש עשרה

 אטי - שנפטרה שישה חודשים אחרי .למרות היותה עיוורת ןהבראה הייתה מטפלת בה

  . התחתנה

  

שעליו להיות מטופל  נאמר לושיש לו ציסטות בכליות. עם הזמן  התברר 81היה בן  כשז'קו

עובדת קיבלנו אישור להעסיק היה צריך טיפול צמוד ולווי לדיאליזה ואנחנו  ז'קו. בדיאליזה

העובדת דיאליזה.  עברפעמים בשבוע  שלושמטפלת צמודה. שכרנו . ביממהשעות  24 -ל

מצבו הלך והחמיר.  ומלווה אותו במהלך הטיפול.נית לבית החולים הייתה נוסעת איתו במו

 נאלץ לישוןולישון במיטה היה מסוגל לא . מאוחר יותר לא יכול היה ללכת בשלב מסוים

אלינו . הוא סבל מאוד בתקופה הזו. באחת הפעמים שהלך לדיאליזה צלצלו בסלון בכורסה

אותו ושלחו עשו לו כמה בדיקות  לשם.נו ונסע אטיהזעקתי את לבית חולים.  להודיע שנלקח

 לע ישבתייום אחד לא הרגיש טוב. זה היה יום שישי בערב. אני  הביתה. מדי פעם אושפז.

 שאינו מרגיש טוב. בשבת בבוקר התחילעל כך כורסה לידו. כל הלילה התלונן על כאבים ו

מיד והחלטנו לקחת אותו לבית  שהגיעה אטיל. הרגשנו שרצה למות. התקשרתי להזות

חזרו עליהן מספר ש גם אחרי ,הראו תוצאות לא תקינותשנערכו לו שם דיקות בהחולים. 

לא נושם. רופא שהוזעק  שז'קושהבחין לפתע  יוסיו שרהגם  ופעמים. בשלב מסוים הגיע

הורדם והיה מחובר  ז'קוהחייאה. לו והחליט לעשות  מתדרדרראה שמצבו למיטתו 

לא להאריך את חתום על ידו שמסמך בידנו . כיוון שלא היה במשך שלושה ימים יםלמכשיר

 -בתאריך השלושה ימים . אחרי שלושה ימים מיותרים כךהחזיקו אותו  ,במצב סופניחייו 

הרבה לו היה מאוד אהוב והיו  ז'קושבעה הגיעו הרבה אנשים. ל נפטר. 2005לפברואר  15

  לשבעה הגיעו גם חברים רבים שלהבנות. היו המון אנשים. חברים.
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שנות נישואין באירוע מרהיב ומרגש  50וחגגו לנו  ושרה אטיהפתיעו אותנו   1991 בשנת

  .בקיסריה אטיבביתה של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 חמישים שנות נישואין
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במשך כל השנים הייתי עקרת בית. דאגתי לבית וגידלתי את הבנות ואת הנכדים. טיפלתי 

אבל  כדי שלא אשאר לבד שאעבור לגור אצלם אטינפטר הציעה  שז'קואחרי הרבה בנכדים. 

. שנינו יחד רובםשנים  65גרנו בתל ברוך להמשיך לחיות בבית שלי. לנסות החלטתי אני 

  . שמונה שנים גרתי שם לבד
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גיסתי יחד עם  מרים אני הייתי בת עשרים ושלוש כשנולדה.  .1944למרץ  18 -בנולדה   שרה

שכן לא הייתה לי חמות  בשרהחמותה שהתגוררה איתנו עזרו לי מאוד בטיפול הראשוני 

חדר קטן בקומה בעד גיל עשרה חודשים. גרנו אז  שרהאת הנקתי וגם הורי לא היו בסביבה. 

   . ז'קוהתחתונה בבית אביו של 

  

כשנסעו היה אז כבן שנתיים.  יוז'י. ומשפחתה עזבו כשמרים חצי שנההייתה בת  שרה

התחלנו  ורק אז כראות עיניהייתי חופשיה ויכולתי לסדר את הבית כרצוני לבשל ולאכול 

  ת.ימשפחה נורמל לחיות כמו

 
. יחסית לגילהמאוד עצמאית  . היא הייתהשלושהתחילה לבקר בגן כשהייתה בת  שרה

הייתה הולכת . בגיל שלוש חלב ויוגורטבה היו מחלקים בקצה הרחוב שלנו הייתה חנות ש

מציידת אותה בתיק קטן שבו שמתי את הכסף ועם זה  הייתילבד לקחת את החלב מהחנות. 

תי לראות את משער הבית שלנו יכולעם המצרכים. הביתה הייתה משלמת בחנות וחוזרת 

היא לא הייתה צריכה לחצות כביש וממילא החנות והייתי ממתינה לה וצופה בה משם. 

  כמעט לא היו מכוניות אז. 

  

לבוא לעבוד שם  וחילקו לאנשים. הציעו לי הביאו מהג'וינט בגדים מאמריקהבאותו זמן 

בודתי זו עבדתי עד שסיימנו את חלקות הבגדים. את התשלום עבור עולחלק את הבגדים. 

שם הייתה  ,לגן שרהאת לוקח  ז'קובתקופה שעבדתי היה מהקהילה היהודית. קיבלתי 

   בכתה.היא לא רצתה להישאר בגן וכל הזמן  .צהרייםארוחת אוכלת גם 

  

תה ישהי יהודייהגננת עם לגן יהודי  העברנו אותה בת ארבע שרהכשהייתה מאוחר יותר 

 אחותה הייתהשלי ו הייתה חברה של הרב הקטנהבתו של הרב הראשי בעיר שלנו. הבת 

  גננת. ה

  

 שרה
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בבית עם דודתי  שרהובאותו זמן נשארה  ילדתי בבית חולים. הייתי שם שבוע אטיאת 

את לא הביא  ז'קועד שחזרתי הביתה. איתה שבאה לעזור לי בלידה ונשארה  אסתרינה

בובה  לשרה קנה מבית חולים אתי. לפני שיצאחרי הלידה לבית החולים לבקר אותי שרה

שקיבלה  בובהה על האחות החדשה ועל שמחה גדולה ואמרנו לה שזו מתנה מאחותה. היא

  . ממנה

  

ביחסים טובים והיו מאוד קשורות זו לזו. בכל פעם כשהייתה  אטישרה וכל השנים היו 

שאר כי חשבנו שלא נעים שזו תי אטייוצאת עם חברות חייבנו אותה לקחת איתה את  שרה

  לבד בבית.

  

שרה הייתה בת חמש כשעלינו ארצה. כיוון שעדיין לא הבינה את השפה העברית לא הלכה 

לגן. כיוון שלא היו  שרהאת הלכנו לרשום  לתל ברוך , אחרי שעברנולנובמבר 4 -במיד לגן. 

 חמשלמרות שהייתה רק בת לכיתה א' ישר רצו שנכניס אותה בני גילה שם מספיק ילדים 

המנהלת שכנעה אותנו לרשום אותה והבטיחה ב'.  -א' ו ותכית. באותה כיתה למדו יחד וחצי

פרט לעובדה שהייתה . בדיעבד התברר שזו הייתה טעות. תצליח להשתלב שרהשעם הזמן 

כמה במשך גררה את הקושי הזה  שרה .גם לא דיברה עדיין את השפה ,קטנה מכל הילדים

  שנים בבית הספר היסודי. 

  

 כיתה כי שרהאת להשאיר רצתה כיתות. המורה  ב' היו מספיק ילדים ויצרו שתיבכיתה 

. חששתי שמהלך כזה . אני לא הסכמתיוגם התקשתה בלימודים הייתה קטנה מכל הילדים

כדי לעזור לה להתגבר על ג'.  כיתהלכל החברות שלה ממשיכות  כי העצמי בביטחונהיפגע 

צורך. כך הצליחה לה שיעורים פרטיים במקצועות שהיה כל הזמן ללה הקשיים דאגנו 

  בית הספר העממי. לימודיה באת  לסיים

  

להתקדם ולהיות  הצליחה בית הספר התיכון השתפר מצבה הלימודי. בשנתיים הראשונותב

משפחתיים הייתה  למפגשיםינו מתכנסים יאהבה ילדים. כשהמאוד  שרהתלמידה טובה. 

והייתה לה גישה מיוחדת  הייתה הכי גדולה. היא לדיםלוקחת תחת חסותה את כל הי

. בסמינר הקיבוציםללמוד  החלה שש עשרהבגיל להיות גננת ו מאוד רצתה שרה. לילדים

להיות  מורה. להתקדם בלימודים ויכולה מוכשרת ויום אחד קרא לנו המנהל ואמר שהיא 

  להיות גננת ולא מורה.  רצתה שרהאבל 
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במסגרת שירותה הצבאי . מנחם - חבראז יה לה הכשסיימה את הלימודים התגייסה לצבא. 

ראש העיר. אימי ואחי אז היה  דבורה, בעלה של אחותי גדעון. בקרית גתנשלחה להיות גננת 

מאוד נוח לה היה הייתה מוקפת במשפחה ו שרהשיצא . גת קרייתבגם הם כבר גרו  מואיז

או נשארת שם תה ה הביבא הייתה. בסופי שבוע מגוריםגם יבלה ק כחיילת גננת .שםלהיות 

ובסך הכל שירתה שנה  לא אהבה את הצבא שרה בקר אותה.מגיע להיה  ומנחםלסירוגין 

  .היא נישאה באמצע שירותה הצבאיאחת. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הישנה. היה שם אולם של  בכיכר דיזנגוףהחופה נערכה בבית כנסת. המסיבה התקיימה 

שהושכר במחיר נמוך לאירועים לחיילים. עשינו מסיבה גדולה והזמנו  הועד למען החייל

היו מעט אנשים. משפחתו הייתה מאוד קטנה כי רוב  מנחםהרבה מאוד אנשים. מצדו של 

  קרוביו נספו בשואה. לאורך השנים היינו בקשרים מאוד טובים עם הוריו.

  

באותו זמן ניתן היה להצליח לרכוש שם בית  - בקרית גתבית ו לקנות החליטשרה ומנחם 

סכום שעזר  הוספנו להםחסכונות ואנחנו היו מעט  למנחם. עם משכנתא במחיר זול יחסית

  את הבית.  לרהט להםגם דאגנו . אנחנו בקרית גתאת הדירה להם לקנות 

   

 שרה בצבא
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רצתה בשלב מסוים עם משכורת מסודרת. לעבוד כגננת  שרהאחרי החתונה המשיכה 

נכנסה שוב להריון. שנה אחר כך . שהסתיים בהפלהלהריון פעם אחת נכנסה היא ילדים. 

 -בבהריון ושוב בחודש שביעי התפתחו צירים מוקדמים ונולד תינוק מת. שנה אחרי הייתה 

מהר מאוד החליטה להיכנס שוב . הנכד הראשון שלנו – אמיר בנה הבכור את ילדה 1968

אחרי  וילדהנכנסה להריון  ,בן ארבעה חודשים הפסיקה להניק אותו אמירלהריון. כשהיה 

  המשיכה לעבוד כאשר בילדים טיפלה מטפלת. שרה. 1969 -ב – אופיר אתשנה וחודשיים 

  

 שרה ומנחםבחתונה של 
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 הלידהאחרי  .אלון -בנה השלישי  לשרהנולד , 1975מאוחר יותר, בתחילת שבע שנים 

בעצמה. בסך הכל עבדה כגננת אחת עשרה  כי רצתה לגדל אותוהחליטה להפסיק לעבוד 

  . שנים

  

 1968 שרה ואמירארבעה דורות אימי אני 



  ~ 63  ~  
 

מורה והשכנה, שהייתה גם חברה שם הייתה שכנה שהייתה מנהלת בית ספר. חיפשו לשרה 

 ,הסכימהשרה , שכנעה אותה לבוא לעבוד בהוראה בבית הספר שאותו ניהלה. שרהשל 

התחילה לעבוד בהוראה, מקום עבודה שהתמידה בו שנים רבות.  ושרה הוכנס לפעוטון אלון

כשהילדים התחתנו והתחילו להיוולד נכדים החליטה לצאת לפנסיה מוקדמת כדי שתוכל 

  .איתם לבלות יותר זמן

  

  

   בלבד. 68 בפתאומיות מסרטן. היא הייתה אז בת שרהנפטרה  2013לאפריל  23 -ב

 

  

   

 משפחתה של שרה
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  שרהמשפחתה של 

    

 מנחם - שרה

 קרן - אמיר

 יואב

 (שרה) – אופיר

 טל

 אורנית - אלון

 אופק אמה

 יותם אסא
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הייתה בת  . כשהגענו ארצהשרהמש שנים אחרי ח - 1949לינואר  16 -נולדה ב אטי

הצטיינה הייתה מאוד פעילה והיא הייתה ילדה מאוד ערנית וחכמה.  אטי. חודשיים

  את התעמלות הבוקר שעשו לפני תחילת הלימודים. בבית הספר הנחתה . בלימודים

  

. אחר כך תיכון חדשבללמוד בית הספר היסודי המשיכה שסיימה את לימודיה באחרי 

ונשלחה  . באמצע הקורס החליטה לפרושנשלחה לקורס קצינות ובהמשך התגייסה לצבא

כירה את ה בנחל סיני .בנחל סיני ר כךואח ברמת הגולן רהטנובק, תחילה קשרית להיות

לימד אותה לנהוג. היו שם מרחבים גדולים ולא  באותו בסיס. הוא היה מכונאי רכבש יוסי

בהצלחה והצליחה לעבור נהיגה  . כשבאה הביתה לקחה כמה שיעוריבסביבה הייתה משטרה

  .בנהיגה טסטאת ה

  

   

 אטי

 בצבא אטי
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 יוסיל נשארו מהצבא אטי שהשתחררהכ. פרחהוהאהבה ביניהם  היה בחור יפה וגבוה יוסי

 היאעבדה כמנהלת חשבונות. עוד שלושה חודשי שרות. אחרי שסיימה את השירות הצבאי 

אחרי  כחצי שנה החליטה שהלימודים משעממים ללמוד בלשנות באוניברסיטה. התחילה 

 חמששהסתבר לה שהלימודים אמורים להימשך מה גם  ,ולא ראתה טעם להמשיך בהם

ח אדם. ודרך חברת כ עבדה במקצוע וכשסיימההנהלת חשבונות עברה ללמוד שנים. היא 

  וכך יכלה להתקדם.  יפהמשכורת לה  שלמו

  

באולם  ברמת גןהחתונה התקיימה להתחתן.  יוסיו החליטו היא 21בת  טיאכשהייתה 

. בקומה הראשונה היה אולם בו הוגש האוכל. בקומה השניה הייתה במה ושם ז'בוטינסקי

  נערכה החתונה. אחרי החופה ירדנו לקומה התחתונה שם הוגש האוכל.

  

   

 ויוסי אטישל נה וחת
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צאצאיהם של שנים.  שמונהכגרו בו  אשלריק ומוזנח  ביתהיה  בתל ברוךקרוב לבית שלנו 

ולא רצו לגור  את הביתלא רצו למכור  שהיו מסודרים כלכלית. הםבנים  שניהיו בעלי הבית 

קשר יצר  ז'קו. ויוסי אטילו מהם למגורים תושכור אלנשפץ את הבית נוכל שאם חשבנו בו. 

ההסכם עם הבעלים . ולשכור אותוהעלה בפניו את רצוננו לשפץ את הבית עם הבן הגדול ו

השתחרר מהצבא עזרנו להם  שיוסיאחרי היה שהשיפוץ יכסה את השכירות לחמש שנים. 

  החבר שלנו עזר לו.  וסולומוןעשה את העבודה  ז'קועל חשבוננו.  הכל – בשיפוץ

  

לפני . אדוהנולדה בתם הגדולה  -שנתיים אחרי שנישאו  - 1972כנסה להריון. בשנת נ אטי

ובמשך  הצעה שהתקבלה בשמחה - מטפלת כי עבדה. הצעתי את עצמי אטילדה חיפשה שי

  . באדווהטיפלתי  שנה

  

היינו קונים להם את מצרכי המזון ואני  . אנחנושלוש שנים בבית ששופץכגרו  ויוסי אטי

רוב עבד  יוסי .בהם גרו לידנו שניםה ת. החזקנו אותם כך במשך שלושםהייתי מבשלת לה

  . ז'קוכנהג של  הזמן

  

החליטו  ויוסי אטי. מקבלים זוגות צעירים בסיניש דיקלה בישובשבשלב מסוים נודע 

שימח אותי מאוד כי הבנו שכאן טמון שדבר  –לעבור לגור שם לנסות  להתקבל לישוב ו

התחילה  אטיהתחילו לעבוד ולגדל ירקות. ו אדמה קיבלו בית ושטחהתקבלו כש עתידם.

הוא ממש פרח  - הישוב פעיל בוועדמאוד היה  יוסילעבוד בהנהלת חשבונות של המושב. 

  במקום.

  

 1979 -נולד ב מאוחר יותרשש שנים ו 1974 -ב אלמוג -להם עוד שני ילדים בת נולדו  בדקלה

כשהחזירו את סיני.  -הם גרו שם עד הפינוי  .בדיקלההתקיימה  סער. הברית של סער -בן 

עזר להם הרבה מאוד בבניה  ז'קו. בקיסריהבנו בית  ,שקיבלו פיצוייםבאחרי הפינוי, 

  ובתכנון.

  

כבר הילדים כולם נשואים ויש להם  .לפרדס חנהועברו  קיסריהשנה עזבו את  14לפני 

  חמישה נכדים.
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סער וניקיבחתונה של  אטימשפחתה של   
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  אטימשפחתה של 

   

 יוסי - אטי

 יריב - אדוה

 עמית עומר אפיק

 ליאור

 אילן – אלמוג

 יובל

 יקינ - סער
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להבימה , להצגות היינו הולכים הרבה למופעים. היו לנו שלושה מינויים בתל ברוךכשגרנו 

נפטר הפסקתי  שז'קו. לפחות פעם בחודש ראינו הצגה. אחרי ולאופרה לסין לקאמרי ולבית

זוג חברים שהיו מבוגרים מאיתנו. אחרי שנפטרו המשכנו ללכת. קודם היינו הולכים עם 

היו הם . ישיבה טוביםהיו לנו מקומות  -שגרה ממולנו ללכת להצגות עם הבת שלהם 

טר הגיעו לשבעה והציעו להמשיך אחרי פנ כשז'קועם הרכב שלהם.  מסיעים אותנו להצגות

  בר לא היה חשק ללכת לבד והפסקתי. שאתאושש אבל לי כ

  

לפעילויות שונות והיא עזרה לי  אטיועם הייתי יוצאת איתה  ,הייתה מגיעה מדי פעם שרה

פעם בחודש היינו יוצאות למסעדה ופעם בשנה היינו יוצאות רק שלושתינו בכל מני דברים. 

נפטרה הייתי מאוד שבורה ולא רציתי  שרהשאחרי לסוף שבוע. עשינו טיולים מאד יפים. 

ולעבור לגור ביחידת הדיור  אטייותר להישאר לבד בבית. החלטתי לקבל את הצעתה של 

היה לי בית גדול ונוח ואת כולו פיניתי. מסרתי  בתל ברוך. בפרדס חנה הצמודה לביתה

  הרבה דברים. המעבר לא היה קל לי. בהתחלה היה הבית מושכר. אחר כך נמכר.

  

לא שומעת והולכת עם הליכון. איני  ,נשארה לי רק חברה אחת שלא רואה ל ברוךבת

  נפטרו. חבריי מצליחה לתקשר איתה. כל שאר 

  

מפתיעים בעיקר כשבני משפחתי אני עושה זאת היום אני מבקרת מעט מאוד במופעים. 

ו לי עש 90ליום הולדת  .מופעיםללהצגות ו וקונים לי כרטיסים אותי בארועים מיוחדים

כרטיסים למחזמר  -כל המשפחה המורחבת. קיבלתי מהם מתנה  אתמסיבה גדולה והזמינו 

  . צלילי המוזיקה

  

אני משתתפת  שני בימיאני בקשר עם מרכז הפיס ומבקרת במועדון מדי פעם.  בפרדס חנה

  .קפה אירופהבקבועה 

  

 אחרית
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לוקחת אותי  מטיילות קצת ברגל והיא. אנחנו מגיעה אלי מטפלת וחמישי שלישי םבימי

ארוחות ולפעמים גם אוכלות שם בבית קפה אנחנו יושבות  םלפעמי. פעם בשבוע גם לקניות

בשישי . בני משפחתיהעוגיות האהובות על  – בואיקוסלאפות  פנויהאני  רביעי בימיבוקר. 

 השעות הקטנות של הלילהלפעמים עד  – אני מרבה לקרוא . אין לי תכניות קבועות שבת

  .אני צלולה מאוד –ובסך הכל יחסית לגילי 

  

  


