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 הקדמה

בכר נולד בתשעה ( סימו)ניסים 

בן , בסופיה שבבולגריה 6291, באוגוסט

. ובוקה( מרקו)בכור להוריו מרדכי 

חמש שנים אחר כך נולד אחיו ראובן 

את . ולאחריו האח הצעיר שלמה

, שנותיו כילד עבר ניסים בעוני רב

בעוד אביו הסוחר נעדר כמעט , עט לבדהכשאמו מגדלת אותו ואת אחיו כמ

שנות התבגרותו נקטעו באחת עם פרוץ מלחמת . לגמרי מחינוכו ופרנסתו

העולם השנייה ואיתה גירוש משפחתו במסגרת גירוש יהודי בולגריה לערי 

תוך מאמצים רבים לפרנס את , כנער צעיר עסק בעיקר בהישרדות. השדה

לצד הקושי מעולם לא ויתר על אך , משפחתו ולשמור על חיים של כבוד

  .תשוקותיו

רב תושייה , שובב , פיקחנער מהסיפורים על השנים האלה עולה דמות של 

מעיד הוא אף . שלא נתן למאורעות הקשים לשבור את רוחו, תעוזהרב ו

 . שכך נבנה אופיו החזק

גויס לפלוגות העבודה , כשחזרה משפחתו לסופיה, לאחר תום המלחמה

. הודות לאפשרות העלייה לישראל 6291-מהן השתחרר , בצבא הבולגרי

הגיע בספינה הראשונה שעגנה באופן חוקי בנמל , יחד עם רבים מחבריו

סיפור חייו הוא סיפורם של מי . והחל במסלול הקליטה בארץ החדשה, חיפה

, כשהוא מגלה שוב ושוב תושייה. בקיבוצים ובערים, שבנו את המדינה

הוא . לית וללא כסף בכיסואכמעט ללא השכלה פורמהצליח לסלול את דרכו 

והפך לאיש  –מוטי וניצה , יבהבא –הוליד שלושה ילדים  ,לסופקהנישא 

סיפורו של ניסים הוא סיפורו של יהודי . משפיע כאח בבתי חולים לחולי נפש

שנאבק לשמור על חייו וחיי משפחתו במציאות בלתי אפשרית ותוך קשיים 

 ק של תמיד עם זי. גדולים

  7491, בכר ניסים
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, סופקהיחד עם , היום. נדיבות גדולה ואופטימיות אינסופית, שובבות וחוצפה

מגדל כנריות שקול ציוצן נשמע , הוא סב מאושר לשמונה נכדים ושבעה נינים

. וגאה בדרך הארוכה שעשה בחייו, כמוזיקת הטבע בכל רחבי ביתו

ועד לעיר  מהעיר סופיה בבולגריה, הסיפורים שלפניכם מציירים את דרכו זו

 .  ועד לנחת גדולהמילדות קשה , שבישראל ים-בת
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 המלחמה לפני, בסופיה

 

 שובב וילד אורווה של ריח, קטן בית

 בונאר'יוצשנקרא , ברובע היהודי של סופיהגדלתי במשפחה ענייה מאוד 

(Yuch-Bunar) ,המשפחה הייתה רשומה . ובו התגוררו רוב יהודי סופיה

כל המצב , אבל לא רק העוני היה בעייתי, יהבלשכת הסעד של סופ

שכר עבורנו בתים עלובים , שהיה רוכל, אבי. המשפחתי היה מאוד תלוש

הייתי בן שש גרנו בה חמישה נפשות , הדירה הראשונה שאני זוכר. ביותר

אפשר רק לדמיין את . היא הייתה ממוקמת מול אורווה. במיטה זוגית אחת

ר שמש וכולה הייתה חדר אחד עם כניסה לא היה שם או. הריח שהיה בה

, מהריח, נהגתי לברוח מהבית. שהיה גם המטבח וגם חדר השינה, קטנה

אבל אני הייתי אצל , אמי הייתה דואגת כל הזמן. מהכול, פיפותמהצ

 . הביתה חזרתי רק כדי לישון. השכנים

שעל שמו אני , ניסים בבית הזה זכור לי מקרה לא נעים שקרה עם סבי

התגרש , אחרי שאיבד את כל כספו בקזינו, הוא סבל ממחלת נפש. נקרא

יום אחד אבי הביא אותו לחופשה מבית החולים הפסיכיאטרי והוא . ואושפז

סבא היה , כל יום כשהייתי יוצא לגן. התגורר אתנו בדירת החדר הקטנה

יום אחד שמענו דפיקות ". שיהיה לך מתוק בדרך"נותן לי סוכרייה ואומר לי 

!". אני אהרוג אתכם"סבי עמד מחוצה לה ושמענו אותו צועק . ות בדלתחזק

, הוא שאל את סבא. כולנו התכווצנו במקומנו ואבא הלך לפתוח לו את הדלת

חזר סבא לעשתונותיו ולא הבין , וברגע ששאל" ?למה תרצה להרוג אותנו"

הוא . כולם הבינו שהוא צריך לחזור לאשפוז, אחרי המקרה הזה. מה עשה

 . זר לבית חולים ושם נפטרח

, שבו לא היה אספלט, כשהייתי בן שמונה עברנו לבית חדש באותו הרחוב

אבל לפחות . היה עף הבוץ ונדבק על החלון, כשעבר רכב ליד הבית. רק בוץ

היא ומשפחתה . הבית הזה היה שייך לדודה של אמי! לא הייתה שם אורווה
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שוב בלי , גם כאן היה צפוף. שםלגור עברו לבית אחר והציעו לאבי שנעבור 

המעבר מהכניסה לחדר היה באורך מטר : הבית נראה כך. שמש ושוב קטן

 דבר שהיו לי בגללו סיוטים, לתקרה הייתה בטן ענקית שהלכה וגדלה. וחצי

כך  ,והחלון היחיד בחדר השקיף לחצר של בית חרושת ליציקות, לא קטנים

 . שבכלל אי אפשר היה לפתוח אותו

מרוב קטנות וצפיפות אי אפשר היה לעשות . ית הזה לא ביליתי הרבהגם בב

לצפיפות , יש ילדים שמתכווצים ומתאימים את עצמם לבית. בו כלום

ולכן , כבר בן שבע, אבל אני הייתי ילד שובב, ונכנסים לדיכאון, ולעגמומיות

. אמא שלי כל הזמן רצתה לפנק אותי ואני לא נתתי לה. התמודדתי עם זה

   .תי להיות קשוחרצי

נהגתי ללכת לבית של סבתי 

. לינדה ולבלות שם זמן רב

, אמה של אמי, סבתי

התאלמנה במלחמת עולם 

לאחר שסבי חלה , הראשונה

אותו הזמן . בכולרה ונפטר

הייתה כבר אם לחמישה ילדים 

. ובהריון עם בתה הקטנה

שהיו , משפחתה של סבתי

 עזרו לה, רובם רופאים אמידים

חר מות סבי ובנו לה מאוד לא

כל היום הסתובבתי . בית גדול

היה שם עץ . בחצר ביתה

דובדבנים שיכולתי לשבת עליו 

בניתי . שעות ולאכול מפירותיו

. שם גם שובך כדי לגדל בו יונים

גם  . העיקר להיות מחוץ לבית

עזרתי ופעמים רבות שמרתי על 
של  עם אחיו ראובן בגינת ביתה, 71ניסים בגיל 

מאחוריהם עץ הדובדבנים שעליו נהג . סבתא לינדה

 המתוקים לשבת במשך שעות ולזלול את פירותיו
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 .     הבנות של דודתי

ראיתי . לילה אחד התעוררתי מרעש. תמקום השינה שלי היה בכניסה לבי

שני הדודים שלי . את דלת המטבח נפתחת ופתאום אדם זר עומד מולי

והדודים באו ותפסו , !"גנב, גנב"צעקתי . שעדיין לא התחתנו וגרו בבית ישנו

באותה תקופה היו !". גנב, גנב"יצאתי החוצה לרחוב וצעק שוב . אותו

התחילו לשרוק  הם, ברחובביממה  מסתובבים שוטרים עשרים וארבע שעות

    .רצו אחרי הגנב ותפסו אותו, במשרוקיות שלהם
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 מרקו ובוקה בכר
 ביום חתונתם 
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 לינדה וראשל , בוקה: יושבים, ויזורקה ועזרא, יוסף, שלמה: עומדים. סבתא לינדה וששת ילדיה

 

 ואחותו סטלה( משמאל)ניסים בכר עם מרקו הקטן , סבא שלי
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 נעדר אבא

 נהג לזרוק, כשהיה יוצא מהבית. צן ואגואיסטקמ די, למרבה הצער, אבי היה

שבהם אפשר היה לקנות רק  ,(המטבע הבולגרי)חמש לב על השולחן 

המצוקה הזאת הביאה אותי . שעועית ולחם. זה מה שאכלנו. שעועית ולחם

, למשל. רק בשביל לאכול, לא כל כך טובים, איך אומרים, אז לעשות דברים

היו בסביבה חצרות בתים 

איך מגיעים . פריעם עצי 

. צריך למצוא פטנט? אליהם

החצר הייתה מגודרת 

בלוחות עץ ברוחב של 

התיישבתי . מ"שלושים ס

והתחלתי ות לוחאחד הליד 

להוציא את המסמרים אחד 

עד שיכולתי להוציא , אחד

כך . ממקומו את הלוח

סידרתי לי כניסה קבועה 

כל פעם הייתי ב. לחצר

מסתכל ובודק שאין אף 

בהנאה ואוכל  נכנס, אחד

, את הפרי שהצלחתי לקטוף

 . בלי לאגור לאחר כך

הייתה קשה מאוד כל ילדותי 

ועברה עליי ועל משפחתי 

איך הסתדרנו . בעוני גדול

וינט 'ארגון הג? בכל זאת

בנה מטבח הבינלאומי 

והיינו הולכים  ,במרחק של שלושה קילומטר מבית הספר לילדים היהודים

. אוכלים ארוחה חמה וחוזרים הביתה, הלימודים אליו ברגל בכל יום אחרי

. מבקש ירקות, דוכניוהיה גם שוק של ירקות בעיר ואני הייתי הולך בין 

 ושכן מסופיה( למטה)שלמה , (באמצע) אני
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כרוב ותפוחי , הייתי ממלא את הכיסים בגזראז לפעמים היו נותנים לי ו

 . ולאמי חלק אוכל בדרך הביתה וחלק מביא לאחים שלי, אדמה

יוצא בבוקר הוא היה . הסתדר לא רע, לנושהיה אמור לדאוג , אבי, לעומתנו

אכל , בבית מרזח עם חבריוישב אחרי ש, לעבודה וחוזר מאוחר בלילה

לא בפרנסתנו וגם . אבל בדאגה לנו בכלל לא עסק, לו היה מה לאכול. ושתה

הוא היה קונה סטוקים מחנויות ואז שוכר שטח לפרנסתו . לא בחינוכנו

סבל שכך ור מצחיק שקרה לו קשור בסיפ. מניח את הסחורה ומוכר, בשוק

יום אחד הגיע אליו לשוק קצין משטרה עם אשתו ושני ילדיו . טיק בעיןמ

למה אתה מרביץ . "נתן לו השוטר סטירה, ולאחר שהחליפו כמה מילים

אני לא קורץ לה ולא . "ענה לו הקצין, "כי אתה קורץ לאשתי. "אבי שאל, "?לי

 ".   חתפשוט יש לי בעיה בעין א, שום דבר

הכי אהבתי כשירד . הייתי הולך יחף בקיץ, מכיוון שאבי לא קנה לנו בגדים

קרוב . הייתה צועקת עלייי אהבתי לדרוך יחף בבוץ ואמ. הרבה גשם

וכשהייתי  וינט'מחסן בגדים של הג היה אחראי על, קי לוי'ג, משפחה שלנו

הגעתי וכשלקרובים בגדים שמר היה לו חדר שבו . הלכתי אליוצריך בגדים 

אני זוכר שהיה שם מעיל אמריקאי שהייתי . לבחור מה שאני רוצהנתן לי 

אז כבר הייתי . כיתי בולא היה מאושר ממני כשזנראה בו מאוד אלגנטי ו

 .גירושלפני הממש , 61כמעט בן , נער

הוא היה אז כבר חייל . אחותו של אבא, מי שעוד דאגה לנו הייתה דודתי

שהייתה החנות , דה בחנות ללבני נשיםוהיא עב ,מגויס לפלוגות העבודה

: היא אמרה לאבי. המלך הכי טובה בעיר וסיפקה אפילו לצי המלכות ולארמון

אחי אני הייתי אז בן עשר ו". תשלח את הילדים ואני אתן להם, אם אין כסף"

באותו . הרחובות לא היו ידידותיים אז ליהודים. אחזתי בידו והלכנו. בן ארבע

בדרך . דה נתנה לנו את הכסף והתחלנו לצעוד בחזרה הביתההדוהיום 

מה אתם "ופתח בצעקות  ,תפס אותי שוטר שכנראה שם לב לכסף שבידי

, זה לא נדבות", אמרנו לו!". אסור בסופיה לבקש נדבות? מבקשים נדבות

. אבל הוא לא האמין ולקח אותנו לתחנת המשטרה, "זה מהדודה שלנו

לא את אבא , שם היו כולם כפריים שלא מכיריםהשוטרים . התחלנו לבכות

היה שם סנדלר שכונתי למזלנו  .ואין שום ויכוחים איתם, ולא את אמא
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אמא שלי והשכנה התחילו , בינתיים. שהכרנו והוא ניסה להרגיע את בכיינו

ובסוף אמרו להן שימצאו  ,הן עברו מתחנה לתחנה ובכל מקום. לחפש אותנו

, הייתה שמחה וששון, כשראינו אותן שם .אותנו בתחנה מספר ארבע

כל הסיפור הזה המשיך , גם אחרי שחזרנו הביתה ונרגענו. חיבוקים ונשיקות

  . והשאיר אותי נסער ומפוחד ,להטריד אותי אז

 

בעל הבית של הבניין בו : עומד שני מימין. לפני המלחמה, השכנים שלנו בסופיה

 .משמאל, בשורה השנייהאני יושב . התגוררנו עם עוד כמה משפחות

 הגדול העוני את שרדנו איך

, מגיל קטן מאוד, המצב הכלכלי הרעוע הביא אותי במהלך שנות ילדותי

אבל , אמי אמנם עבדה במשק בית ובטיפול בילדים. לעשות לפרנסת הבית

תשע היית עושה משלוחים של ירקות -בגיל שמונה. הכסף לא הספיק

אחת מחנויות הירקות הייתה של אשה . מכמה חנויות של ירקות, לבתים
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הוא היה נוהג להביא את . שבעלה היה חבר של אבא שלי, בשם רגינה

היא . כך שהיא נותרה לבדה בחנות, הסחורה לחנות וללכת לשחק קלפים

נתנה לי משקל מאזניים ואמרה לי לשקול את . ביקשה שאעזור לה קצת

וקח מהתשלום את מדי פעם הייתי ל. לעשות חשבון ללקוחות, הירקות

 . ומחביא אותם בגרב, לפני שהייתי מכניס לקופה, המטבעות הקטנים

 

  7491, השוק של סופיה

, כמו שלא היה דואג לדברים רבים אחרים. גם לפחם לחימום הבית דאגתי

מגיע לתחנת ? מה הייתי עושה. אבאגם לכך שיהיה חם חורף לא דאג 

ומביא עצים ארוכים שאחר כך  עולה על הקרון, רכבת שמספקת פחם ועצים

גרו ליד המקום שתי משפחות שנתנו לי רעיון , בנוסף לכך. צריך היה לחתוך

הסתבר שעגלת הפחם שעוברת ברחוב משאירה את . לפרנסה לא רעה

, בכל בית היה חלון בגובה האדמה. הפחם שהיא מחלקת לתושבים בחצרות

זאת . היה התנור שם, שממנו היה ניתן להשליך את הפחם מהחצר למרתף

ובעלי הבתים שמחו  ,הייתה עבודה לא מאוד קשה אבל מאוד מלוכלכת

שהבית שלי מכיוון . בתמורה לתשלום ,מאוד לתת לי לעשות אותה במקומם
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הייתי , וכשאף אחד לא היה רואה, שמרתי בקרבת מקום דלי, היה קרוב

 .      לוקח הביתהו, ך הערימהומתמניח בו קצת פחם 

 גינהר של התיק

דבר , לא פעם ולא פעמייםעשות עבירות קטנות המצוקה הביאה אותי ל

אבל הסיפור הגרוע . שבשום מצב אחר לא הייתי מעלה על דעתי לעשות

את  נהגה לשמור , בעלת חנות הירקות, רגינה. ביותר היה גניבה של ממש

כשעבדתי , יום אחד. בו את הכסף המזומןלהכניס ו, התיק הקטן שלה לידה

לך אלי הביתה ותראה מה עושה המשרתת " ,רגינה אמרה לי, ה בחנותאצל

הוא לא היה . לפני שיצאתי מהחנות הסתכלתי אם התיק נמצא איתה". שלי

אמרתי . שםהמשרתת שאלה אותי מה מביא אותי ל, לביתה כשהגעתי. שם

תבדוק אם , נסים, לפני שיצאתי חזרה אמרתי לעצמי. שרגינה שלחה אותי

המשרתת אמרה לי שהיא יוצאת . נה נמצא במקרה בביתהתיק של רגי

. מול ארון הבגדים,  נכנסתי לחדר השינה והתיישבתי על המיטה. לחצר

באותו רגע קיבלתי . פתחתי מעט את דלת הארון וראיתי את התיק הקטן

תנהג , ניסים, אמרתי לעצמי? מה אני עושה עכשיו, פיק ברכיים

שבו היו , חת לאחד מכיסי התיקהכנסתי יד א. אל תגזים, בהתחשבות

הראש . לקחתי חופן והכנסתי לכיס המכנסיים, מטבעות של חמישים לב

הכנסתי יד . זה משך אותי, אבל לא יכולתי להפסיק, אמר לי שזה מספיק

לקחתי חופן של מטבעות עשרים לב ויצאתי במהירות , לצדו השני של התיק

אמי הייתה רגילה לפשפש . בבית. אלא שאז הייתה לי בעיה אחרת. מהבית

אם הייתה מוצאת משהו . לי בכיסים ולבדוק מה בדיוק אני מחזיק שם

מרוב פעמים שבהן הייתי לא . שנראה לה מפוקפק הייתה צובטת אותי ביד

 למרות שהחבאתי את, באותו היום. ידי תמיד הייתה כחולה מצביטות, בסדר

אמרתי . במטבעות אמי מצאה אותו ושאלה מאיפה השגתי סכום כזה, הכסף

שיקרתי לה ואמרתי שמצאתי . רק תפסיקי לצבוט, אני אגיד לך, אמא, לה

נתתי לה את כל הכסף . שיכור שוכב בגן הציבורי והכסף היה פזור סביבו

 . וסגרנו את הסיפור
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  רגינה של מהחצר הביצים וגם

, שנתנה לי רגינהיום אחד לקחתי שתי שמיכות : סיפור אחר, אותה רגינה

השכן לחצר של רגינה היא חצר ביציאה שמתי לב שהגדר בין . לביתיתה בימ

. התכופפתי קרוב לאדמה והצצתי. למעשה גדר חיה בגובה של שני מטר

איך יכולתי להשאיר . בקצה חצר השכן נחה לה ערימה ענקית של ביצים

חטפתי כמה שריטות ופרשתי שמיכה , מייד עברתי מתחת לגדר? אותן שם

שחלקן היו שחורות מכיוון . ושמתי עליה את כל הביציםאחת על הארץ 

את השחורות . לבן הביתה, שחור בצד, התחלתי למיין, וחלקן לבנות

רגינה , למחרת בחנות. המקולקלות השארתי לה ואת הטובות לקחתי איתי

עניתי , "התקלקלו מהשמש". "?מה זה הביצים האלה, ניסים", שאלה אותי

 .  לה בלי להתבלבל

 

 לפני המלחמה , עם השכנים בסופיה, (משמאל)חת בכר  המצומצמת משפ

. בהמשך עבדתי בבית חרושת לתנורי בישול ואחר כך גם בבית חרושת לפח

לאיפה שהיה צריך . בכל העבודות קיבלתי תשלום לפי ימי עבודה ושעות

יום אחד דפק על הדלת אצלי בבית הבעלים של שני בתי . הייתי הולך, עובד
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-הוא עמד מולי אלגנטי ומסודר ואמר שהוא צריך שתים. סופיהקולנוע ב

כדי שיוכל לשמור בהן את , עשרה קופסאות פח מיוחדות בגובה כזה וכזה

, עניתי לו!" אתה תחליט", והוא ענה, שאלתי למתי הוא זקוק להן. הסרטים

הלכתי . לקולנוע רקס? לאן". אני אביא את הפחים אליך, כיהודי ליהודי"

אמרתי לו , פניתי לבעל הבית של המפעל, יצרתי את הקופסאותי, למפעל

, לא צריך כסף. שהכנתי ואתם בשבילי ושאלתי כמה אצטרך לשלם עבורן

לקחתי את קופסאות הפח לקולנוע והאדון שילם לי עליהן ועוד . הוא אמר

 . הוסיף שני כרטיסים לכניסה חופשית לכל הסרטים המוצגים

שהיו , ייתי נשאר בחנות כשדודי והשותף שלוה עשרה-ארבעבגיל ? מה עוד

כשחזרו היו נותנים לי כמה  .יצאו לעבודות בבתים של אנשים, אינסטלטורים

  .מטבעות בתמורה

 –שמעניינים כל נער  אותם דבריםעניינו אותי , למרות המצב הקשה הזה

עשיתי כל מה שיכולתי כדי לאפשר לעצמי את חוויות . בילויים ונערות

שמעתי שיש אולם ריקודים , עשרה וחצי-כשהייתי בן חמש. האלההנעורים 

הבעיה הייתה שלא יכולתי להרשות . כולם היו הולכים אליו. מושקע בעיר

ערב , בכל מקרה. עניבה וכובע, קט'לעצמי את קוד הלבוש הקפדני שכלל ז

בעל הבית של . אחד קניתי כרטיס לאולם הריקודים והתכוננתי להיכנס

קח את . "אמרתי, לרקוד". ?לאן אתה הולך, פישר", תי ואמרהאולם תפס או

לבושים , ראיתי שמסביבי כולם מבוגרים יותר. ענה לי, !"הכסף ולך מפה

בעל הבית תפס אותי . החלטתי לרכוש כרטיס שוב. היטב בכובע ועניבה

, אתה יודע מה: "הפעם אמר, אבל מכיוון שחשש להבריח את האחרים, שוב

עשרה לאולמות -ככה התחלתי ללכת בגיל חמש. ה בעיותרק אל תעש, תכנס

 העבאר-שלושה נהגנו ללכת. ריקודים ולבלות כמו שצריך עם חברים

 . לרקודשנוכל רק , סופיהבקילומטר ברגל לשכונה מרוחקת 



18 
 

 

 המלחמה שנות

 

 אלינו מגיעה השנייה העולם מלחמת, 0491

, היהודים לנוצריםבמשך כל השנים התנהלו בבולגריה יחסים הדוקים בין 

היחסים התהדקו במהלך מלחמותיה של . באופן שהיה יוצא דופן באירופה

בהן לחמו היהודים ורבים מהם איבדו את , 92-בולגריה בתחילת המאה ה

כאשר עלו הנאצים לשלטון . חייהם

והאנטישמיות באירופה התבטאה , בגרמניה

ריכוזם , ברדיפה קשה של היהודים

לגרי זכר ליהודים השלטון הבו, והשמדתם

 .   סד והעם הבולגרי אתוח

ממשלת בולגריה תמכה מרחוק , עם זאת

חתמה על  6296בינואר ו, במדינות הציר

בדומה , חוק להגבלת פעילות היהודים בה

החוק פגע קשות . לחוקי נירנברג הגרמנים

, ביכולתם של היהודים לנהל חיים אזרחיים

, וחשבונות בנק נחסמ. כלכליים וחברתיים

, נשללה זכות בחירה, אזרחויות נמנעו

ונאסר על יהודים לעזוב את ביתם ולעבור להתגורר , נאסרו נישואי תערובת

, 92-92נלקחו כל הגברים היהודים בגילאי , בנוסף. במקומות אחרים

וכן כל ; לפלוגות עבודה צבאיות שעסקו בעיקר בסלילת כבישים ,ובכללם אבי

ולענוד טלאי , דות זהות מיוחדות בצבע ורודחברי הקהילה אולצו לשאת תעו

וברחובות היו מקרים , האנטישמיות כבר הייתה כבדה. צהוב על בגדיהם

 . רבים של התנכלות לבני הקהילה

 7471-7491, השלישי בוריס המלך
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החתימה על החוק נעשתה על אף שראשי הקהילה היהודית הצליחו לגייס 

הממשל הבולגרי . אך ללא הועיל. בממשל ובציבורלחוק התנגדות נרחבת 

על אף החתימה . יפנית-איטלקית-חתם על הצטרפות לברית הגרמנית

בולגריה בראשות המלך בוריס , ובעקבות ההתנגדות הפנימית במדינה

אך הסכימה לאפשר , השלישי סירבה לצרף את צבאה לכוחות הנאצים

, בתמורה. להגיע ליוון ויוגוסלביהעל מנת לצבאות הברית לעבור בשטחה 

שנכבשו על ידי יוון ואיטליה במלחמת , יה ומקדוניההוחזרו לה שטחי תראק

 . העולם הראשונה

" השאלה הסופית"שבה דנו ראשי הברית ב, בעקבות ועידת ואנזה

ממשלת בולגריה את המשרד לענייני  6299-הקימה ב, ובהשמדת היהודים

ידוע שכל . יהודים והחלה לפעול לגירוש יהודים למחנות השמדה בפולין

לפעולות נגד , הן מצד הממשל והן מצד הכנסייה, דותהעת הייתה התנג

ההתנגדות הזו הביאה למשא ומתן לגבי מספר היהודים . היהודים הבולגרים

על כן . אך לא הפסיקה את שיתוף הפעולה עם הנאצים, שיישלחו להשמדה

. יהודים 92,222לפיו יגורשו להשמדה , נחתם הסכם עם הממשל הנאצי

שלא , כבושיםהשטחים המקדוניה ו, הודי תראקיהי 22,,66ראשונים גורשו 

שמיות החלו לערוך רשימות , לאחריהם. קיבלו כלל אזרחות בולגרית

הדבר נעשה בסודיות רבה כדי . להשלמת המכסה מערים בשטח בולגריה

 .  למנוע עימותים עם המתנגדים

השמועה פשטה . החל הגירוש של יהודי תראקיה ומקדוניה 6291בתחילת 

בולגריה החלו להבין את הזוועה ערי ברי הקהילה היהודית במהר וח

, במרץ אותה שנה, לא הרבה זמן אחר כך. המתרחשת על אדמת אירופה

נערך הממשל לגירוש היהודים מהערים השונות וביצע רישום מדוקדק של 

 . שמות 9,22-רשימת המגורשים מסופיה הכילה כ. חברי הקהילה

נעשו פעולות לביטול , הממשל והציבורעם היוודע דבר התוכנית בקרב 

אחרי שכבר בוצעו אקציות ורוכזו יהודים לגירוש , במרץ 62-וב, הגירוש

אחד . סופיה הודעה על דחיית הגזירההארמון ביצאה מ, בכמה ערים

היה , האישים המרכזיים שיצאו להגנת היהודים ונאבקו בהחלטת הממשלה
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 ,כנסיות ובמנזרים לכל היהודיםייתן מקלט בכי הודיע ש, המטרופולין סטפן

 .   אם לא יתבטל גירושם

כמה שבועות לאחר מכן סיכם המלך בוריס השלישי עם הממשל הנאצי על 

דרך למחנות בכצעד ראשון , גירוש יהודי סופיה לערי השדה של בולגריה

ובמסגרתו גורשו ניסים , הגירוש אל ערי השדה יצא אל הפועל. ההשמדה

, את הגירוש למחנות הצליח המלך לדחות שוב ושובאך , ומשפחתו מביתם

 .   עד שבולגריה שוחררה על ידי הרוסים והתכנית התבטלה סופית

השמועות אמרו שהוא הורעל . מת המלך בוריס השלישי 6291באוגוסט 

משום שלא שיתף , בפגישה שנערכה עם היטלר כמה שבועות קודם לכן

למלחמה נגד ברית פעולה עם תכניות ההשמדה והתנגד להצטרף 

אך הדבר גרם , עד היום לא ידוע מה אכן גרם למותו של המלך .המועצות

אני זוכר עד היום בהערצה את המאמצים שעשה  .צער רב לקהילה היהודית

נכנס הצבא האדום , כמה חודשים לאחר מותו. המלך לטובת היהודים

 .  לסופיה והמלחמה נגמרה

כל הפצצות יועדו . ואת הרס העיר אני זוכר את ההפצצות הבלתי פוסקות

 הרסוהן לא הצליחו לפגוע ביעדן אך . לפגוע בארמון המלך ובתחנות הרכבת

 .בפחד, בילינו זמן רב במקלטים. את כל מה שהיה מסביב
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  האוויר מן מבט, המלחמה לפני סופיה של היהודי הרובע, בונאר'יוצ

 אל מגירוש נערות עשרה-חמש הצלנו איך

 המוות

שבוטלה התכנית הראשונה לגירוש היהודים מסופיה למחנות אחרי 

חונים , לא מקומייםבחנו יום אחד ברכבים מלאים באנשים ה, ההשמדה

. ידענו שהם מיועדים לגירוש למחנות השמדה. בבית הספר היהודי בעיר

. הכרנו כל פינה בו ואת דרכי ההגעה אליו, מכיוון שאנחנו למדנו בבית ספר

שממנו אפשר היה להיכנס , לה של נערים למקום מסויםהלכנו קבוצה גדו

במהירות פיזרנו אותן . עשרה בנות יהודיות-ית הספר והוצאנו דרכו חמשבל

. קיבלנו על כך שבחים רבים מבני הקהילה. הצלנו את חייהןכך בין הבתים ו

 .  בבולגריהארוכות הנערות האלה התחתנו עם בולגרים וחיו לאחר מכן שנים 

 והגירוש הטרנספורט לע ההודעה

עד , הודיעו לכל היהודים שיישארו בביתם, 6291בחודש מאי , יום אחד

שיבואו לקחת אותם לטרנספורט שייצא מסופיה לערי שדה קטנות שאיש לא 

וכל אחד  ,כל משפחה קיבלה פתק עם שם העיר שאליה היא מגורשת. הכיר

ל נהר הדנובה ע. חבילה קטנה עם חפציו החשובים, מאתנו ארז לו פקלך

ופחד גדול ונורא היה  ,עמדו משאיות מוכנות להעלות עליהן את יהודי העיר
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 שמענו וידענו. כיוון שכולם כבר ידעו שהם הולכים אל מותם, בכל הרחובות

בוריס מלך בולגריה ביטל את . ואז קרה הנס. על מחנות הריכוז

, מחינו .ורנודע  ברבים רעיון הפיז, אלא שמייד לאחר מכן. הטרנספורט

   .אבל שום דבר לא עזר כבר, כתבנו מכתבים ורצינו להגיע עד ארמון המלך

את , נאלצתי לעזוב את הבית. עשרה וחצי נפל עליי כל עולמי-בגיל שש, וכך

למקום לא נודע ולחיים לא , את החברים ואת שגרת החיים, העיר שאהבתי

בתים שאנשים  בכל רחבי סופיה היו הרחובות מלאים בתכולות. נודעים

אף . הוציאו כדי למכור ולהשיג קצת כסף לפני שהם עוזבים את בתיהם לעד

! כינמת, כלום? ומה היה לי למכור. אחד לא יכול היה לסחוב איתו את ביתו

מהר מאוד גילו כולם שברכבת מחכים שוטרים ואנשי צבא , וממילא

. וכספםאת כל תכשיטיהם  ,עוד לפני העלייה לרכבת ,שלוקחים מאנשים

 . לב 62,222מזל שהצלחתי להסתיר עליי היטב 

ידעתי שבעיר . עד הגירוש שלנו הוא העיר קזלנקצוין שיקיבלנו במכתב ש

מלבד . שממנו מייצרים את תמצית הורדים, הזאת יש שדה של שושנים

בינתיים נודע לי שלשותף . לא הכרתי את העיר ולא ידעתי עליה כלום, זאת

, וכשנודע לו שאנחנו מגורשים לשם, שגרה בקזלנק של הדוד שלי יש אחות

אחותו , כשהגענו לעיר. הוא נתן לאמא מכתב ואמר לנו לחפש את המשפחה

בעלה ניגש אלי . מיטות ומה לא, מזרונים –נתנה לנו חדר והכינה הכול 

, וכך, הוא אמר לי שיש בעיר בית חרושת לפחים. ושאל במה אני יודע לעבוד

הייתי חבר טוב יותר של , לדאבוני. י לעבוד במפעלהתחלת, באותו היום

אז החליטו חבריי , עוד מהזמנים של בית האורווה, הנוצרים משל היהודים

שאני ממש לא חייב לענוד את טלאי מגן הדוד הצהוב ששימש לסימון 

יחד עם חבר טוב נוצרי , במשך שמונה ימים עבדתי באותו מפעל. היהודים

. הפעם גם של המקומיים. בא שוב גירוש, ואז, תושהייתי מבלה זמן רב בבי

, מסתבר שליד העיר היה שדה תעופה צבאי וכדי שלא יידעו מה קורה שם

 . החליטו לפנות את כולם

שוב עמדו שוטרים . הפעם לעיר פרדיננד, כך קיבלנו הודעה נוספת על גירוש

בת התיישבנו והרכ. כסף ותכשיטים, וחיילים בכניסה לרכבת ולקחו הכול

התברר שהייתה . עצרה הרכבת ונעמדה, לאחר זמן לא רב. התחילה לנוע
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? מה עושים. תאונה בין רכבת גרמנית צבאית לבין רכבת בולגרית צבאית

המלווים שלנו הודיעו , בלי הסברים מיותרים, פתאום. מחכים להוראות

שאנחנו צריכים לעבור לטרנספורט חדש שנמצא במרחק של שלושה 

איך , אנשים הביאו איתם לשם מזוודות ומזרונים. ה רגליתקילומטר הליכ

 . נסים השובב מצא את הפתרון? אפשר לקחת את כל זה מרחק כה רב

. יצאתי דרך חלון הרכבת והסתכלתי סביב לראות אם יש באופק איזה כפר

איני זוכר . התחלתי ללכת לכיוונו בקצב מהיר, כשזיהיתי אחד במרחק מה

המחשבה שעמדה בראשי הייתה איך להשיג עגלה  אבל, מה עשיתי בדיוק

-כשהגעתי קרוב לכפר התנפלו עלי בנביחות עשר או שנים. ופרים שימשכו

אבל אמרתי , הלב שלי רעד. מקיפים אותי ונובחים, עשר כלבים גדולים

דיברתי אליהם . ככה לפחות שמעתי מאנשים, כלב נובח לא נושך, לעצמי

י מוצי וכעבור כמה דקות הם כבר נדחפו עשיתי קצת פוצ, בשקט ובנחמדות

הגעתי לבית הראשון , אחרי שהרגעתי את הכלבים. תחת ידיי שאלטף אותם

של הכפר ולשמחתי הרבה מצאתי בו עגלות שמובילות תבן ולידן שני הפרים 

, בני, יוצא אלי כפרי אחד ואומר, בעודי דופק על דלת הבית. המובילים אותן

שלא , בוא. "תי לו את המצב וביקשתי את עזרתוהסבר. במה אוכל לעזור לך

לקחתי בידי את מקל . הוא ענה לי מייד, "בוא נרתום את הסוסים, נפסיד זמן

הכנתי את העגלה ויצאנו חזרה לרכבת , עם מסמר ששימש להורדת התבן

 . העומדת

בין האנשים ברכבת היו רוב הסוחרים היהודים הגדולים ובעלי החנויות 

. קח אותי, בוא, ד מהם ניסה לפתות אותי בכספו ואמרכל אח. העשירים

אבל אני לקחתי קודם כל את החברים שלי ואת המשפחות העניות ללא כל 

ורק אחר כך התחלתי לקחת כסף , תשלום לנקודת הטרנספורט הרחוקה

אחד שם לי . היו שם כאלה שידעתי שהם עשירים אך קמצנים. עבור השירות

מגברת אחרת . שילמתי בשביל העגלה, ניאדו, ואמרתי לו, מטבע ביד

. ממנו נשפך כל הכסף שהחזיקה, שהתקמצנה ביקשתי לפתוח את הצעיף

, מילאתי כיס במטבעות ואמרתי. היא מעולם לא ראתה כל כך הרבה כסף

הרמתי את כובעו , הושבתי אותו על אבן". זה יהיה בשביל האיכר שעזר לנו"

הוא אמר לי שיוכל . עלה על גדותיועד ש, מראשו ושפכתי לתוכו מלוא הכסף
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אמי עשתה חישוב ואמרה שנוכל לחיות . לקנות עכשיו שני פרים נוספים

הכסף , עבור משפחה ענייה כמותנו. מהסכום שהשגתי חצי שנה לפחות

 . הזה היה קרש הצלה

 בפרדיננד לכודים

גורש אשר , העיר הקרויה על שם אביו של המלך בוריס, כך הגענו לפרדיננד

כשירדנו . והיא הייתה ביתנו בשנה וחצי הבאות, ולגריה שנים לפני כןמב

מהרכבת ריכזו אותנו בבית ספר ומשם התפזרו המשפחות לחפש לעצמן 

אבל אנחנו לא מיהרנו , חלק מהאנשים שכרו דירות. מקום לינה ואולי פרנסה

מול בית הספר עמד בית הכנסת המקומי ואני התחברתי עם . לעשות זאת

הסתבר לי שמעל בית . י והזמין אותי לבוא איתויהוא בא אל. הרב הבן של

אם , יש פה מזרונים. "והוא נתן לנו להתאכסן בו, הכנסת היה אולם גדול

הסתדרנו על מזרונים . הוא אמר, "מה שצריך אני אביא, חסר אני אביא

אתם יכולים לתאר . ובינתיים הובאו לשם עוד חמש משפחות, ושמיכות

, כשכל אחת עם חבריה, מסתדרות שש משפחות בחדר לעצמכם איך

אבל היא לא , שכור מקום משלנונשאולי , דיברתי עם אמי. חפציה וענייניה

 .     במרכז העיר, המיקום היה נראה לה מצוין. רצתה

הבן של הרב המשיך לעזור לי ולקח . מהר מאוד התחלתי לחפש עבודה

הייתה שם בריכה שבה . יןביקב הי, אותי לעבודתי הראשונה בפרדיננד

אבל ? לא, נהדר. הניחו את כל הענבים הבשלים ואז צריך היה לדרוך עליהם

מייד הכניס אותי לחבית ו, "!אתה גבוה", המנהל אמר לי למחרת. לא רק

אחרי  ".!תתחיל לשטוף, יש לך סולם, תתחיל לשטוף אותה", ענקית ואמר לי

 . לחפש אחרתהתחלתי  ,כשהעבודה הזאת נגמרה, כמה ימים

שמתי . יוגורט וגלידה, אשה שמכרה חלבבעיר הייתה ? איזו עבודה הפעם

הסתבר שהיא . לב שהיא עובדת לבד כשקניתי ממנה מצרכים בשבילנו

, כן", היא אמרה "?את עובדת לבד פה, ה'יולקל", שאלתי אותה. אלמנה

ני ה לימדה אותי וא'יולקל, וכך ".?למה לא", אמרתי "?אתה מחפש עבודה

צלחתי ה. שממנו הכנתי גלידה ומכרתי ברחוב, אצלה יוגורטייצר התחלתי ל

. אבל נעליים לא היו והלכתי יחף, להשיג מכנסיים יפים שאיתם הסתובבתי
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ד לא מזמן שע, שיכר כהה שעשוי משעורה, בוזהיא גם לימדה אותי להכין ה

, "הצוחקהיין "הבנות תמיד היו מבקשות ממני את  .כין בביתעוד נהגתי לה

 .   שה ההיאיהא, היא שילמה לי די טוב. כך כיניתי אותו

נתקלתי בארמני אחד שהיה מוכר גרעיני , במכירת הגלידהלאחר זמן מה 

למה שלא אנסה למכור בעצמי , הסתכלתי על מעשיו ואמרתי לעצמי. דלעת

אחר כך . קניתי גרעינים מאיזה אדם והתחלתי למכור בכוסיות? גרעינים

הרב . כמות ענקית. ות ישר מהסיטונאי ורכשתי טונה של דלעתעברתי לקנ

ושם הייתי אופה את הדלועים  ,אפשר לי לאכסן את הכול בחדר שהיה מחסן

בתוך כמה ימים גמרתי טונה דלעת . מייבש את הגרעינים ומוכר, בחצאים

. אבל מהר מאוד הפסקתי כי העבודה הייתה קשה מדי, וקניתי עוד טונה

לרווחה נו אני ומשפחתי עבר, מעוני וגניבה, וכך, ב מאודהרווחתי כסף ר

 . גדולה

יום אחד עלה . אמי עבדה בפרדיננד כמטפלת בילדים של משפחת קונפינו

תשאלי את גברת קונפינו אם יש לה בגדים שהיא ", הבמוחי רעיון ואמרתי ל

. הגברת שלחה שתי חבילות מלאות בבגדים. "לא צריכה ותביאי אותם אליי

שבו כל אחד היה פורס את הסחורה , יום רביעי היה שוק בכיכר העירבכל 

כמה . אנשים פשוט חטפו, ומשם המפ, הנחתי את הבגדים והכול נחטף. שלו

מדי פעם הייתי אוסף , כך. רק שייקחו, לא התמקחתי, לקחתי, כסף שנתנו

הרווחתי . מאנשים עשירים בגדים טובים שלא היו זקוקים להם ומוכר בשוק

 .  בחיים קודםראינו ן כסף והיה לנו סכום שלא המו

יכולנו להרשות לעצמנו יותר וחיפשתי איפה , היות שכבר היה לי הרבה כסף

מצאתי אחת במרחק הליכה של שניים או שלושה . יש מחלבה באזור

שם את , יוגורטים ועוד דברים, הייתי קונה גבינות. על גבעה, קילומטר ברגל

הממונה על המטבח הלך ואמר , בינתיים. ההשק על הגב והולך הבית

, יש לכם כסף, יש לכם גבינות והכול, אתם לא תוכלו לאכול במטבח",  לאמא

שם עבדה , אמי הלכה למשפחת קונפינו". אתם לא צריכים לאכול כאן

יום אחד אני חוזר . וסיפרה להם שההוא הוציא אותנו מהמטבח, כמטפלת

אני , גמרתי פה. ם מולי עם רוביםמהמחלבה ורואה שלושה אנשים עומדי

אנחנו , אל תדאג", לאט לאט הם מתקרבים אליי ואומרים. אומר לעצמי
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אמרתי להם ". רצינו לשאול מה אתה סוחב על הגב שלך כל פעם. פרטיזנים

, רציתי לתת להם את השק". חשבנו שמשהו אחר... אה", אמרו לי. שגבינות

 . אבל הם זרקו אותו והמשיכו ללכת

ידעתי שכסף פותר . תי היחידה בפרדיננד הייתה לעבוד ולהרוויח כסףמטר

בני . עבודה כמכין קפה בבית קפה, 69סידרתי לאחי שהיה אז בן . בעיות

הזוג שהפעילו את בית הקפה כל כך אהבו אותו שרצו אף לאמץ אותו כי לא 

 . אבל אני אמרתי לא, הם באו לאמי וביקשו. היו להם ילדים

 

 פרדיננד עיריית ראש של לביתו שכבי סוללים

בהן גם עבודה יזומה , במהלך שהותנו בפרדיננד עשיתי עבודות רבות

נערים כדי לבצע ה בלקחו יחד אתי הר. לסלילת כביש לביתו של ראש העיר

אחרי , למשל. אל כל שאר העבודות הגעתי די במקרה. את העבודה הזו



27 
 

פתאום אני רואה . לחורףחיפשתי עבודה , סיפור מכירת הדלועים האפויים

בניתי . ועלה לי רעיון חדש, באיזו חצר ערימת עצים לשריפה בגובה מטר

כדי להניח עליו את העצים ולחתוך ( שתי רגליים וביניהן קורת עץ)חמור 

והתחלתי לעבור בין בתים שראיתי בחצרותיהם , קניתי מסור וגרזן, אותם

לפחות שני בתים היו לי בכל  .ערימות עצים ולהציע את שירותיי כחותך עצים

 . יום

כיוון שאז , עבודה נוספת שהצעתי הייתה לחפור בתי שימוש מחוץ לבתים

כך הוספתי לרזומה שלי גם חפירה של שני . עוד לא היו בתי שימוש בפנים

שם למדתי לשבור שתי , לאחר מכן הלכתי לעבוד בקונדיטוריה. בתי שימוש

אחת , היו שתי קונדיטוריות בעיר. למוןביצים יחד ולהפריד את החלבון מהח

אבל היהודי היה סוגר בתשע בערב כי היה , של יהודים ואחת של נוצרים

אני עבדתי בזו של . איסור ליהודים להיות לאחר השעה הזאת בחוץ

בעל , הנוצרי? אז איך יכולתי לעבוד בכל זאת עד שעה מאוחרת, הנוצרים

 . י בסוף כל לילה הביתהשמר עלי והיה מלווה אות, הקונדיטוריה

היה בעיר . בזמן שעבדתי בקונדיטוריה קרה עוד אחד מהסיפורים המעניינים

נכנס ושואל מה קורה ואם , בלש לענייני יהודים שהיה עוקב אחרי היהודים

בבולגריה היה אז משרד ממשלתי לענייני יהודים והוא היה . הכול בסדר

או , הוא היה מטפל בהם, יהודיםאם היו טענות או בעיות עם . אחד מנציגיו

כשהיה בא . אחד בהיר ואחד שחור, היו לו שני מעילים. לפי ראות עיניו, שלא

יום אחד בא . היינו נזהרים, סימן שהיה רגוע וכשהיה עם השחור, עם הבהיר

, הנציג עם מעילו השחור ואמר לכל היהודים שביום כך וכך בשעה כך וכך

. אני לא שמחתי כלל. פות בסרט מענייןהם מוזמנים ללכת לקולנוע ולצ

אל תלך לקולנוע ותגיד , (כך הוא קרא לי)תשמע סימו ", הקונדיטור אמר לי

באותו . לא ידעתי למה אבל הקשבתי לדבריו". גם לחברים שלך לא ללכת

ראיתי . יום עמדתי על הגבעה ממול והסתכלתי לראות מה קורה שם

לעבר תחנת המשטרה שהייתה שהקולנוע מלא באנשים והסטתי את המבט 

. ראיתי שיוצאים ממנה כשלושים שוטרים ונכנסים לקולנוע. לא רחוקה משם

. לא עברו עשר דקות והתחילו לצאת כל היהודים מהקולנוע לכיוון המשטרה

עד שכל התחנה הייתה , הכניסו אותם שם למרתפים ולחדרי המשטרה
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עו שכדי להשתחרר עצרו את כולם והודי. וכולם בוכים, מלאה ביהודים

הייתה . נשאר שם, מי שאין לו. מהמאסר צריך לשלם מאה לב לכל אחד

איך , אין לי כסף", אנשים אמרו. משהו איום ונורא, פאניקה גדולה בכל העיר

ממקום התצפית ראיתי ששחררו את , בסוף" ?אני אשחרר את הילדים שלי

, ופו של דברבס. אבל המבוגרים היו צריכים לשלם, כל הילדים מהמאסר

השמועה אמרה שהכסף נועד . המטרה הייתה פשוט להוציא מהיהודים כסף

 . לקניית רכב פרייבט למפקד התחנה

 

 לנו ודאג לאבי תודה שהכיר המסתורי האיש

  בפרדיננד

, בא מולי אדם עשיר בלבוש מוקפד, בזמן שעוד מכרתי דלעת, יום אחד

הוא בעבודות , הבן שלו אני"אמרתי לו . ואמר שהוא מחפש את בכר מרקו

זה ... אה. "הציג עצמו, "אני חייב את חיי לאבא שלך" "?מי אתה, כפייה

? אילו סיפורים היו אלה. אמרתי לו, "אני כבר מכיר אותך מהסיפורים? אתה

, כבר הזכרתי שאבי היה נוהג ללכת לירידים בערים שונות במשך השנה

, ם הוא נסע לעיר פלובדיבבאחת הפעמי. לקנות סחורות ולמכור אותן בשוק

באחד הימים פנה אליו בנו של האיש שעמד . העיר השנייה בגודלה לסופיה

 ". אבא יתאבד, אם לא תעזור לי: "ואמר לו, עכשיו מולי

אביו של האיש היה סוחר בדים גדול וייבא מאיטליה כמות גדולה של בדי 

יע למצב בעקבות כך הג. מרקיזה שאותם לא הצליח למכור אפילו ביריד

אבי השיב לו . נפשי קשה ולכן הבן ביקש מאבי למצוא פתרון לעניין ולעזור לו

יעביר את הימים , שישב בבית הקפה שבו כל הסוחרים מסופיה יושבים

, אז לקח עגלה עם סוס ויצא לסיור לאורך הים השחור. וימתין לצלצול טלפון

שם , פרי דייגיםלאורך קו הים היו כ? על מה הוא הסתכל. רק כדי להסתכל

. היו מיישנים את הדגים ומוכרים לבתי מרזח שהגישו אותם לצד האלכוהול

, הוא נסע לעיר הנמל בורגס. בכפרים האלה ראה אבי שתלויים המוני דגים

צלצל לסוחר שהמתין בבית הקפה והורה לו לשלוח את כל סחורת הבדים 

 . שלו לבורגס
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אתם . ל לעבור מכפר לכפרכשהגיע הסחורה העמיס אותה על העגלה והח

אבל בסופו , בהתחלה היססו הדייגים! תנו לי דגים, אמר להם? רוצים בדים

כך הלכה . של דבר הוא מילא את העגלה שלוש פעמים בדגים המיושנים

, בינתיים. לסחורה מבוקשת של דגים, והפכה סחורת הבדים שלא נמכרה

, תו התמלאה דגיםבכל פעם שעגל. אבי מסר לבן שיגיד לאביו לא לדאוג

בתוך שבוע . עבר בין כל הסוחרים במרכז המזון ורשם הזמנות, נסע לסופיה

וכך אבי הציל , הכסף זרם לסוחר הבדים המיואש, לא נשארו דגים במחסן

אבל מצא את , בנו בא באותו היום לפרדיננד כדי לחפש את אבי. את חייו

" ?איפה אתם מתגוררים. "והיה נחוש לעזור לנו כמו שאבי עזר לו, הבן שלו

אתם לא , לא לא? כאן. "הראיתי לו את האולם מעל לבית הכנסת. שאל

. הוא דיבר עם אמי ואמר לה שלא ירשה לנו להמשיך לסבול". תגורו כאן

תעברו לגור בו אתם , יש לי בית שאני משכיר", אמר לה, "אני חייב לבעלך"

סוף למקום משלנו עברנו סופ, בזכות אבי, כך".  ולא תשלמו שכר דירה

 . והכול נראה אחרת

  אוגוסטה בנהר מצאתי מה

בזמן שהותנו בפרדיננד נהגתי ללכת לנהר אוגוסטה ולתפוס שם דגים תוך 

יום אחד תפסתי דבר מה . כשאני צולל לעומק ותופס אותם בידי, כדי שחייה

הוצאתי אותו מהמים והבנתי שאני מחזיק בזרוע של . ולא ראיתי בדיוק מהו

, חשבתי לעצמי. עברו עשרה ימים ומצאתי גם גולגולת של אדם. אדם-בן

. וככה מצאתי עוד כל מני חלקי אדם. בטח יש עוד? איך כל זה הגיע לשם

הסתבר שאלו היו גופות של קומוניסטים שנרדפו על ידי השלטון וכשנתפסו 

למחרת הם . הלכתי למועצה והודעתי להם על מה שמצאתי. הרגו אותם

אני לא יודע אם מצאו . אנשים והתחילו לבדוק אם יש עוד עצמותשלחו לשם 

 .או לא

 קשים בתנאים מחלות מרפאים איך

שאלוהים , כל הגוף שלו מתמלא בנקודות ומגרד לו, כשלאדם יש סקביאס

. אלה מעין כינים שמתיישבות בשמיכות ובבגדים ועוקצות כל הזמן. ישמור

, ים שלי יהיו כל הזמן בכיסיםדאגתי שהידי, כשהתחלתי להתמלא בנקודות

הייתי אצל כל מיני רופאים שנתנו לי משחות שחורות ומשחות . שלא יראו
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יום אחד הלכתי לבקר את . ושום דבר לא עזר, לבנות וסוג כזה וסוג אחר

הייתה שם חברה שלה שראתה אותי . שגם שהתה בפרדיננד, הדודה שלי

יש לך "י לה והיא אמרה הראית. עם הידיים בכיסים ושאלה מה יש לי שם

תעשה פיפי , כשתקום, בבוקר:  "והוסיפה את הפתרון לעניין!" גרדת

אתה מכיר , אתה תראה אותו, יש שם עץ. קח אותו ותלך לנהר, בקופסא

תעשה . עד הצוואר. תתפשט עירום ותשטוף את כל הגוף עם הפיפי, אותו

ולאחר  עשיתי בדיוק את מה שהיא אמרה". את זה במשך שלושה ימים

בזמן עבודתי בכל מני מסגרות , שנים אחר כך. שלושה ימים הכול נעלם

אלא שזה לא . כבר למדתי שלשתן יש סגולות רפואיות מוכחות, רפואיות

 !הכול

. שום דבר לא עזר. כואבים ונפוחים, אחד בכל יד, יצאו לי גם שני פרונקלים

מה לעשות . "שאלההיא " ?עוד פעם. "אולי היא תעזור לי שוב, הלכתי אליה

קח את . "הפעם היה לה רעיון אחר וקיצוני יותר. שאלתי אני" ?עכשיו גברת

תוך עשרים וארבע שעות התפוצצו ". היציאה השנייה שלך ותשים עליהם

אבל בזמנו הדברים , זה אמנם היה לא נעים. הפרונקלים ויצאה כל המוגלה

 .רים האלה הצילו אותיזהמו

. רציתי להיות ככל נער, א טובים והגלות מהביתהתנאים הל, מלבד המחלות

שהיה , היה לי שם חבר בשם הרמן. עשרה ורציתי לבלות-הייתי אז בן שבע

מדי פעם נהגנו . עם אמא ואחות יפהפיות, בחור עצום מימדים. אקורדיוניסט

, לתחנת הרכבת לנסוע לעיירה הקרובה, טרים עד הגבעהמללכת כמה קילו

כשהגענו . כבר ברכבת הרמן היה מנגן באקורדיון. העיר הנופש ברקוביצ

פשוט . כל האנשים יחד, היינו מתאספים באיזה בית ורוקדים, ליעד הבילויים

 .העיקר לשמוח. שמים מוזיקה ורוקדים

 מת המלך

ערב אחד עמדנו . בנו של הרב ואני היינו חברים טובים, כמו שכבר סיפרתי

הכנסת שבו התגוררנו ויצאנו  בכניסה לבית, שעת העוצר, אחרי תשע בערב

נדרמריה 'פתאום באו שני ג. אולי עשרה מטר מהכניסה, קצת מקו הבניין

לא . תפסו אותנו והתחילו לבעוט בנו, (שוטרים מיוחדים ואכזריים במיוחד)
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אז אמרתי , בן הרב ידע עברית וגם אני ידעתי כמה מילים. ידענו מה לעשות

הגענו לכניסה , ך כדי זחילה ובעיטותתו, ככה". תתחיל לזחול ונברח", לו

שראינו אותו יום אחד חוזר , חשמלאי בן גילי, היה בחור אחד. ונכנסנו פנימה

מהעבודה קצת אחרי השעה תשע ומשום מקום זינקו עליו בבעיטות ומכות 

 . הוא צעק. שאי אפשר היה לסבול לראות, כאלה

חרי מותו של המלך בדיוק א, 6291זה היה בקיץ ? נדרמריה'למה הופיעו הג

השמועה . בוריס והיה ליהודים מסוכן מאוד לצאת לרחוב אחרי שעת העוצר

אמרה שהגרמנים הרעילו אותו אחרי שנפגש עם אדולף היטלר וסירב לתת 

פתאום שמענו . יחד עם הגרמנים, את הצבא שלו לצורך לחימה ברוסים

שמצבו טוב , שהוא חולה, ברדיו שהוא נמצא בטיפול בסנטוריום בגרמניה

. כעבור כמה שבועות הודיעו שהוא נפטר. כל פעם משהו אחר, ושמצבו רע

הוא נתן , אני זוכר שכשנולד לו ילד. הוא היה מלך טוב ולא עשה לנו רע

 .  הוראה שכל הילדים שצריכים להישאר כתה יוכלו לעלות כיתה בכל זאת
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 המלחמה אחרי

   הפרטיזנים עם ואני שוחררה בולגריה, 0499

שמענו , כשהתנדבתי במטבח שסיפק אוכל לפרטיזנים, 6299בשנת 

בינתיים . שהרוסים כבר נכנסו לרומניה ושאוטוטו הם נכנסים לבולגריה

היה בעיר מטה של גרמנים . דיברו מפה לאוזן שהמלחמה עומדת להיגמר

ויום אחד ראינו אותם בורחים בריצה כשהמקומיים מתחילים לרדוף 

פה הזאת נכנסו פרטיזנים עם הדגל האדום על למחרת הרדי. אחריהם

האופנוע ולא עברה חצי שעה עד ששיירה שלמה של כל הפרטיזנים שהיו 

 . הייתה שמחה וששון. בערים החלה לנסוע בעיר ולקחת את השלטון

הם הוציאו את ראש הממשלה , לאחר שהפרטיזנים לקחו את השלטון

ל קוצים ושמה אותו על באה אשה מבוגרת עם זר ש. לראווה באמצע העיר

כי בחתונה של הבן שלה חשבו שכל חברי משפחתה ? למה. ראש הקצין

לא הרבה . ואורחים רביםאת הבן והכלה , קומוניסטים והרגו כמעט את כולם

שמענו שירה רוסית וראינו שורה ארוכה של , זמן אחרי שיירת הפרטיזנים

התרשמנו בעיקר . לוחמים צועדים וביניהם רכבים של הצבא הרוסי

 . נשים גדולות וסמכותיות שצועדות ברחוב, מהקצינות הרוסיות

 שרדהמטבח של הפרטיזנים היה ממוקם באולם גדול שקודם לכן תפקד כמ

את הגבר תפסו אבל שמענו . שמנהיגו היו אשה וגבר, הנוער הפשיסטי בעיר

התנדבתי לעזור במטבח כי הייתה . שאת המנהיגה לא הצליחו לתפוס

זרמו לשם כפריים עם עגלות מלאות בירקות ופירות שהם . הרבה עבודה

קצת מזה לקחנו . עד שמילאנו חדר שלם ולא היה איפה לשים עוד, גידלו

יום אחד הכנתי לו מגש עם אוכל . לראש הפרטיזנים קראו רטקו. הביתה

זה מה . "והבאתי לו למשרד כי ראיתי שהוא לא בא לאכול בחדר האוכל

כך הצביע על . הוא שאל אותי והצביע על אחת המנות, "?שאכלו הפרטיזנים

על חלק הדברים אמרתי . כל דבר שהיה מונח במגש ושאל את אותה שאלה
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תביא לי רק . בפעם הבאה אל תעשה לי את זה. "יוחד עבורולו שהכנתי במ

 .זה היה הבן אדם". מה שאכלו כולם

הלכתי . באותו הזמן היינו כמעט היהודים האחרונים שנשארו בפרדיננד

, סימו", הוא ענה לי. לרטקו ואמרתי לו שאנחנו צריכים לעזוב ולחזור לסופיה

". אם אתה מעוניין, בתשלוםאתן לך תפקיד . תרוויח, אם תישאר פה, תראה

זה היה אחרי שעבדתי שם . הודיתי לו מאוד ואמרתי שלא אוכל להישאר

הוא מיד קרא לגזבר ואמר לו לשלם לי על . כשלושה חודשים בהתנדבות

זה מספר , אם תצטרך אותי פעם. "למרות שלא היה צריך, דשים האלוהחו

 . אמר לי כשנתן את מספרו ונפרדנו, "הטלפון שלי

 

 העיר בכיכר אני. המלחמה אחרי, לסופיה בחזרה
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  לסופיה בחזרה

הוא היה עדיין בעבודות , אבי לא היה שם. עזבנו את פרדיננד וחזרנו לסופיה

" ?איפה אני אשים אתכם. "לא היה לנו בית והלכנו לגור אצל סבתא. כפייה

אז השבנו לה , חדר קטן וסלון קטן, היה לה חדר גדול. אמרה לנו כשבאנו

קצין , ור'הוא היה מייג. שנהרג במלחמה, של הדוד שלי בחדרושנגור 

זו . גדוד או חטיבה היה קצין קומוניסט כנציג המפלגה, בכל פלוגה. פוליטי

דודי היה קצין של החטיבה ונהרג . הייתה דיקטטורה גדולה יותר מהיטלר

 .בהונגריה כשדרך על מוקש

עם כל , מבושל טוב. בזמן הזה כבר הגעתי לגיל עשרים ואחת שנים

חינכתי כל . הייתי הבן הגדול וגם הנכד הגדול בכל המשפחה. הבעיות

 . והם יצאו ילדים די טובים, במקום אבא, השנים את האחים שלי

 

  7491, סופיה בכיכר, ופיקו השני ניסים החברים עם ניסים. הגיוס ולפני המלחמה אחרי

. ל במפלגה כדי להיות מקובלהיית חייב להיות פעי, באותו הזמן בסופיה

. הייתי מאוד פעיל כי אשתו של הדוד שלי הייתה קומוניסטית בנשמה
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היא הייתה . כשהייתי קטן נהגתי ללכת איתה להדביק פלקטים ברחוב

 –שכונה גדולה שנקראה הפרולטריאט , מזכירה של כל השכונה היהודית

ארגנתי . דוןהפעילות שלי התרכזה במוע. שכונת המעמד הבינוני והעני

היה לי חבר עם אקורדיון . קבוצת ריקודים עממיים והתחלנו לרקוד במסיבות

נהגתי ללכת לכמה אולמות ריקודים , מלבד זאת. שהיה מנגן לנו, קטן

שהאולם , באחד מהאולמות ניגנה התזמורת של יחידת הפרשים. בסופיה

, קוסטה אני התחברתי עם. שכר בתשלום כדי שינגנו לצעירים שרצו לרקוד

יום אחד ביקשתי שיבוא . האחראי על התזמורת שניגן על קלרינט ואקורדיון

קוסטה הביא איתו עוד , בכל פעם שבא לנגן. לנגן לקבוצת הרקדנים שלנו

אחד אחרי השני באו כל חברי התזמורת לנגן , וככה. אקורדיון או כינור, נגן

. קשה וקשוחה. הוהדודה הקומוניסטית שלי אפילו תודה לא אמר, במועדון

, בכל מקרה. ותיכף אספר למה הכוונה, היא הייתה רעה. לא אהבתי אותה

למועדונים , הרקדנים עם התזמורת, עקבות כך התחילו להזמין אותנו

הייתי אמרגן וניהלתי , למעשה. כדי לרקוד ולנגן בתשלום, בשכונות אחרות

תי לבלות את הכסף הייתי מקבל ויחד עם נגן הקלרינט הלכ. משא ומתן

חברי התזמורת חשבו . כשאף אחד אחר לא יודע מהכסף, בברים ובפאבים

 . שזה בהתנדבות
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 בולגריה העבודה לצבא הגיוס

 

  מטי והדודה אני

 .אחד של לוחמים ואחד שבצע עבודות יזומות –בבולגריה היו שני צבאות 

י גויסת, כאשר גייסו את כל הצעירים, כיוון שהייתי פעיל ידוע במפלגה

. היינו שם ארבעה יהודים. ליחידת האספקה של הצבא הלוחם בסופיה

הקפטן שלח את אחד מהחיילים הוותיקים לשאול בביתו של כל אחד מאתנו 

את הדודה ? ואת מי הלך לשאול. האם הוא קומוניסט או לא קומוניסט

מי , ומנהלת רשימות נוכחות, שהייתה אחראית על כל השכונה, היקרה שלי

אותה . עד כדי כך, מי שנעדר היה חוטף את שלו. א בא לפעילותבא ומי ל

היא ישנה יחד עם בתה וסבתא . דודה התגוררה יחד אתנו בביתה של סבתי

, כולל סבתי, כולנו. אמי ואחי בחדר הקטן ואני ישנתי בסלון, בחדר הגדול

לשאלתו של החייל , באותו היום, בכל מקרה. ידענו שהדודה הזו לא בסדר

 ההיפך הגמור מן, דודה שאיני קומוניסט ולא משתתף בשום פעילותענתה ה

יום אחד . היה בשכונה אחד שמאלני בשם אומסי? וכל זאת למה, האמת

לכן נתנה . והיא ראתה אותי, ראיתי אותו ואת הדודה מתחבקים ומתנשקים

לצבא ? אז לאן נשלחתי. כדי שישלחו אותי רחוק משם, את המידע הלא נכון

כדי למנוע הצפה , שות חפירות של רצועת אדמה ליד גדת הנהרלע, העובד

באורך שלושה , עשר מטר-החפירה הייתה ברוחב שנים. של השדות בחורף

היה צריך לחפור ולהעלות את האדמה . ובגובה של שמונה מטרקילומטר 

מי . הייתי צריך לחפור חמישה קוב של אדמה בכל יום. שנחפרה על המריצה

 . העירו אותו בשלוש בלילה כדי לסיים את העבודה, הגמר את המכס שלא

התחלתי לחפש , כדי להוציא את עצמי מהצרה שאליה הכניסה אותי דודתי

רציתי שהם . אולי מישהו מהם יוכל לעזור. את כל החברים הגדולים שלי

כשהם שמעו שמדובר ? למה אני צריך להישאר שם. יעידו שאני קומוניסט

למרות שהייתה רק . וכולם נרתעו מלעזור לי שמעתי פחד בקולם, במטי
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שישה חודשים עשיתי את . כולם פחדו ממנה, מטר ושישים סנטימטר

 .העבודה הזאת רק בגלל השקר שסיפרה והפחד שהטילה

 כדורגל לשחק והתחלתי לעבוד הפסקתי איך

יום אחד . הסתדרתי איכשהובסופו של דבר , למרות הנזק שעשתה הדודה

שוער קבוצת הכדורגל של , לפלוגה ועליו קוסטה הגיע אוטו אספקה

מה ? אני. "קראתי לו ושאלתי מה הוא עושה שם. ר"שהיה רס, השכונה

שים את , טוב. "עניתי, "אני עובד. "הוא שאל" ?אתה עושה כאן סימו

הסתבר שהוא בא ". אתה לא נשאר פה. הבגדים שלך על האוטו וניסע

קצין הגדוד עשה מסדר של , לשם כשהגעתי. לבחור שחקני כדורגל לקבוצה

הייתה לו קבוצת כדורגל שהייתה . ואני ביניהם, כל השחקנים מבחוץ

בגללך , אתה: הוא התחיל למיין ואמר משהו לכל אחד. מתחרה עם הפלוגות

כשהגיע אלי שאל . והוציא אותם מהקבוצה, ואתה לא היית טוב, הפסדנו

העדפתי : "ואני אמרתי, יקוסטה לחש לו באוזן מי אנ. אותי מאיפה באתי

 ". לעבוד ולא לשחק

. שם התחלנו לשחק עם קבוצות מהכפרים שמסביב, כך הגעתי למטה

אלא שהרגשתי שהקבוצה . הפסקתי לעבוד והתחלתי לשחק כדורגל, בקיצור

אמרתי את זה גם . לא מנצחת ולכן עומדים לשלוח אותנו בחזרה לפלוגות

היא הייתה חברה של החבר )ו שבינתיים הביא למקום את אשת, לקוסטה

ביום המחרת הקצין האחראי (. הכי טוב שלי וכך נכנס קוסטה לחבורה שלנו

משום שהיו שם חמש מאות חולי מלריה , תורנות מטבח הורה לנו לתת

שקיבלו את מחלתם מכך שכולם שם היו כפריים ולא ידעו מה זה כינין ואיך 

שתפקידנו בה היה להביא , ביצענו את תורנות המטבח. להשתמש בו לחיטוי

, אמרתי לקוסטה. את הפרודוקטים ולדאוג שהחולים יקלפו תפוחי אדמה

רק , אין בעיה"הוא אמר ". אל תבקש אותי, אני הולך להישאר במטבח"

. היכן שהיה לי קל יותר, וככה אני נשארתי במטבח". תביא משם בשר

ת הסירה לטיול בשתיים בצהריים הייתי הולך לתצפית על רומניה ולוקח א

החיילים שם תמיד רצו רק סיגריות ואני הייתי . כמעט עד גבול רומניה, קצר

 .כך עברו הימים שלי ביחידה. זורק להם
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יום אחד אני רואה שכבר לא נשארו חולים ושהחיילים נוסעים הביתה 

לא רציתי לחזור ליחידה ואמרתי לחייל במטבח שאני יוצא לחופש . לחופש

. את חבילת הציוד נתתי למסגר ועליתי לרכבת. ביחידה אני, ואם ישאלו

לא עבר הרבה זמן . עשרים יום חופש לקחתי לעצמי ובסופם חזרתי ליחידה

העיר , והעלו אותנו למטה הראשי של כל היחידה בעיר וליקו טרנובו

ששימשה בעבר כמרכז האימפריה הבולגרית הישנה וצריכה הייתה להיות 

, והוצע לנו סידור מיוחד, שם התאספנו כולם. במקום סופיה, עיר הבירה

ההסכם הזה התגבש עוד כשהציעו לאנשי העדה . הסכם עם הצבא

כדי שלא יצטרכו לנטוש את שדותיהם , הטורקית הסדר שהם הסכימו לו

במשך ארבע שנים הם משרתים חצי מהשנה :  בעקבות גיוס הגברים לצבא

. תכמת חובתם למדינהובזה מס, בצבא וחצי מהשנה עובדים בשדותיהם

לא רצינו להיות קשורים לצבא . הציעו לנו את אותו הדבר ואנחנו לא הסכמנו

העבודה הייתה . אז שלחו אותנו להיות חוטבי עצים, במשך ארבע שנים

. בעמק וכדי להגיע למגורים בכפר היינו צריכים לטפס שלושה קילומטר

, והיו גם בודדים הממונים עלינו חילקו אותנו לקבוצות של חמישה איש

 . כמוני

לחתוך את הענפים שלו ולסדר , אופן הפעולה שלנו היה להוריד עץ אחד

הכול נעשה באפן ידני באמצעות . מטר על מטר, אותם באלומות של קוב

אני עבדתי לבד והתפקיד שלי היה לחפש את העצים שנפלו באופן . מסור

היינו . ים ולוקחים אותוכשמצאתי איזה עץ הרמתי יד והיו מגיעים אחר. טבעי

. צריכים לסדר את העצים הגדולים בשכבות ישרות ומישהו היה בא ובודק

 . היו מפרקים להם את זה, אם השורה לא הייתה ישרה

בכל יום היו . את הארוחה העיקרית ביום היו מביאים לנו השומרים לעבודה

למקום מהמגורים בכפר , עושים מרחק של שלושה קילומטר עם האוכל שלנו

את , היו אוכלים את כל הבשר, אלא שעד שהיו מגיעים אלינו. חטיבת העצים

אני הבחנתי בעניין הזה וזה הרגיז . ולנו כמעט שלא נשאר, החלקים הטובים

והחלטתי , על דברים כאלה אני לא שותק, כמו שאתם יודעים. אותי מאוד

או לפני שהם יצ, עשרה בצהריים-כל יום בשתים, כך. לעשות מעשה

הייתי גומר את עבודתי ומגיע לכפר לפני שהספיקו , מהמגורים לכיווננו
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אחר כך הייתי מביא . נכנס למטבח ולוקח לי אוכל עם בשר, לצאת עם האוכל

כשאני , וככה יכולתי להמשיך בעבודה בשקט, לארבעת החיילים שהיו אתי

 . שבע ורגוע

 גירה מעלה שהיה האיש

כאילו . ואחריהן קולות של העלאת גירה בכל לילה היינו שומעים לעיסות

יום אחד שני סיירים התלוננו שמישהו גונב להם את הלחם . הייתה שם פרה

אחרי . בשרים ומה שלא היה שם, גבינות. הגדול וכל מיני מזונות אחרים

הקצין החליט לעשות מסדר והורה לנו להוציא את כל , שהם התלוננו פעמיים

ראו חצי , כשהגיעו אליי. המזרון ולעמוד לידויחד עם , הציוד שלנו מהחדר

למה קיבלתי . ככר לחם שקיבלתי במתנה מאיזה אדם באחד הכפרים

אחות , לפני שהייתי חייל עבדתי אצל בעלה של דודתי. הנה הסיפור? מתנה

, עגילים, טבעות, היינו מכינים כל מני תכשיטים לנשים. שהיה צורף, אמי

קח אתך עשר , הדוד שלי אמר לי, יות חייללפני שהלכתי לה. צמידים ועוד

וזה עזר לי עוד . אבל לקחתי בכל זאת, לא ידעתי במה זה יעזור. טבעות

. הייתה לי מזוודה שנראתה כמו מזנון, בעור טבעת אחת. בזמן שהיינו בנהר

מלאות בשומן חזיר , היו לי קופסאות של ליטר שאנשים היו מביאים מהבית

בלנו חצי לחם בכל יום והשומן הזה הלך עם זה קי. ובשר מטוגןעם פלפל 

? איך יש לך לחם", המפקד שאל, באותו מסדר. מחמאה הרי יותר טוב, טוב

נותן , אני עובד אצל הצורף. קיבלתי מחבר, לא", אמרתי" ?גנבת ממישהו

עד שלא מתגלה הבנאדם , טוב". "ובתמורה מקבל אוכל, לחברים תכשיטים

האוזניים , בינתיים. אמר הקצין וחיכה, "הגבלה אתם תישארו פה בלי, שגונב

זה "פתאום יוצא מהשורה אחד שמן ואומר . שלנו כר קפאו מהרוח והשלג

מקיא ולועס שוב , אני לועס, כי אם אין לי מספיק מה לאכול? למה! אני גונב

הקצין שאל ". כי חצי לחם לא מספיק לי, לכן נאלצתי לגנוב. את מה שיצא

 . ומאז קיבל שלושה, הוא ענה, שלושה. וא צריךאותו כמה לחמים ה

 מפז היקרות הטבעות

והוא , הראיתי לו. הקצין קרא לי ושאל אילו טבעות אני עושה, אחרי המסדר

אמרתי לו שאעשה . אחת בשבילו ואחת לאשתו, אמר שהוא רוצה שתיים

ובקרוב יהיו כבר , אבל שהטבעות שיש לי כבר לא טובות, זאת בשמחה
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אביא לך . "צריך לחזור לסופיה ולהביא חדשות? ז מה עושיםא. ירוקות

ועניתי , הוא שאל כמה זמן אני צריך. אמרתי לו, "משהו מצופה זהב או כסף

, כך יצאתי הביתה. לו שאני זקוק לשמונה ימים כדי להשלים את המשימה

שעות לאוטובוס ונסעתי  חיכיתי ארבע, הלכתי שלושה קילומטר עד לכפר

נכין , אין לי טבעות מוכנות. "י לדוד וסיפרתי לו את הסיפורבאת. לסופיה

אחרי עשרה ימים חזרתי למחנה עם הטבעות החדשות . הוא אמר, "חדשות

אמרתי , "בלי כסף. "הוא שאל, "?כמה אני חייב לך. "והקצין הודה לי מאוד

ויש . תן לי עוד ככר לחם אחת ביום? איך. "שאל" ?אז איך אני אגמול לך. "לו

אבל אני רוצה להודיע לך , עד עכשיו אף אחד לא תפס אותי. עוד בקשה לי

, בכפר מתגוררות משפחות של שומרי יערות ואתה נתת לנו פקודה. משהו

אבל אני יהודי ויודע להתגנב והפכתי . שאף אחד לא יתקרב לבתים האלה

אני מבקש מהגברת בבית לבשל קצת כרוב עם חזיר . למבקר קבע אצלם

אז אני מודיע לך כאן . מה שלא אוכלים בבית, ואוכל את השאריותואז הולך 

, אמר לי הקצין, "בסדר". "כדי שלא יהיו הפתעות, שאני הולך לאכול אצלם

 . אמרתי בסדר". רק שהסמל לא יראה אותך"

הסמל עשה לי . היו תכניות אחרות, ולכל בעלי התפקידים שם, אבל לסמל

אחר כך . נתתי לו טבעת" ?בעת שליואיפה הט", תפס אותי ושאל, אמבוש

 12גם אדם עם , החובש הזה. שם היה לחובש חדר, נכנסתי למגורים

, הוא קרא לי וגם הוא שאל. מעלות חום לא מקל אצלו שחרור מהעבודה

כולם אמרו תודה . נתתי גם לו" ?לא חשבת עלי, מה עם טבעת בשבילי"

במסדר , י אצל החובשכעבור שבוע היית. רבה ונתנו לי להמשיך בעיסוקיי

אבל אמרתי לו שכל הלילה היו לי צמרמורות , שום דבר לא היה לי. חולים

, בילינו יחד את כל הימים. הוא נתן לי שלושה ימים של מנוחה. וכאבי ראש

 .   יחדבש -שיחקנו שש

היכן שמייצרים , אחרי חצי שנת עבודה ביערות שלחו אותנו לוולאדאיה

נשארה לי חצי שנה להשלים שנה של עבודות  .בלוקים מגרניט לכבישים

התברר , כשפגשתי את הקצין הפוליטי של היחידה. בצבא וביליתי אותה שם

למה אתה . "והוא התחיל לבכות, סיפרתי לו על דוד שלי. שאנחנו מכירים

בגלל שהכרנו זה . מסתבר ששושי היה הקצין הישיר שלו. שאלתי" ?בוכה
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. שהוא בעייתי, המחלקה שהיה אחראי עליי הקצין סיפר לי על סמל, את זה

רק מסחר , אתם היהודים לא יודעים לעבוד: "יום אחד אותו סמל צעק לי

עכשיו זה , סליחה אדוני", אמרתי לו". צריך ללמד אתכם לעבוד. אתם יודעים

הוא דחף אותי " ?למה אתה מדבר ככה, השתנו הזמנים, לא הגרמנים פה

הלכתי . נתתי לו בוקס והוא נחתך ביד גם כן. ממנו ואני נחתכתי מהגרניט

הקצין התרגז מאוד ואמר לי . ישר אל הקצין וסיפרתי לו מה קורה עם הסמל

שזו , ושיפסיק להתנהג בצורה הזו, שכבר דיבר איתו שישכח ממה שהיה

הוא שאל את הסמל אם הוא רוצה להגיע לבית משפט או . עבירה על החוק

. להישפט שם וקיבל כעונש מכסות עבודה הסמל ביקש. להישפט שם על ידו

  .אני מוניתי לספור לו את המכסות
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 ישראל לארץ העלייה, 0491

 
 .7491, בצבא העבודה בזמן

 לפלסטינה והנסיעה מהחברה הפרידה

יהודי : יום אחד הוראה ניתנה, הגרניטבזמן שהייתי בעבודות הצבא במפעל 

-ידענו שבן. ול לעשות זאתיכ, שרוצה לעזוב את הצבא ולנסוע לפלסטינה

גוריון עשה עסקה עם הממשלה שישחררו את הצעירים שמוכנים לבוא 

, בשבת. ואני הודעתי שאני מעוניין, הוא רצה רק את הצעירים. לישראל

פקיד במשרד היחידה קרא , באו לבקר, החברה שלי ואחותה, כשאבא ואמא

את בגדי הצבא החזרתי . קיבלת את האסמכתא לשחרור, ניסים: "לי ואמר

שאני נוסע , שהייתה נוצרייה, סיפרתי לחברה שלי. והלכתי להשתחרר
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הכרנו באולם . היינו יחד כבר שנה. היא התחילה לבכות. לפלסטינה

הוא נתן לה , כשלאחיה נודע שהיא יוצאת עם יהודי, לריקודים ובהתחלה

תיגע אל ", אבל התאפקתי ואמרתי לו, אני רציתי להחזיר לו בשבילה. מכות

יום אחד היא באה ואמרה שאנחנו לא ". אני אוהב אותה והיא אותי! בה

הגשתי , בינתיים. הפסקנו להתראות למשך חודש. יכולים להמשיך להיפגש

היא , כשהגיעה האסמכתא להשתחרר, באותו היום. בקשה לעלות לישראל

, יש לי בקשה: "אמרה לי, אחרי שהבינה שאני נוסע. באה לראות אותי

כך המשכנו לבלות יחד במשך שלושה ". עד שתיסע, ר להיות יחדשנחזו

 . הקשר נהיה מאוד קרוב ואהבנו מאוד זו את זה. עד הנסיעה, חודשים

רק אח , לא היה לה אבא. יום אחד אמרה לי שאמא שלה רוצה לראות אותי

 . אפילו לנשק ולחבק אותי לא הצליחה. הגעתי ואמה הסתכלה עליי. ואמא

, זה היה בסוף השבוע. זמנתי את חברתי לבוא אתי לעירבאחד הימים ה

אז היא . חזר הביתה ולא נתן לה לצאת לפגוש אותי, ואחיה שהיה חייל

. וכך הגיעו שתיהן אלי, החברה שלה, אמרה לו שהיא הולכת לסופיה

הוא מיד אמר . פגשנו ברחוב את האח שלה וחבר שלו, ביום ראשון, למחרת

תסתלק מפה לפני שאני אשתמש , שמע", לואמרתי . לה לחזור הביתה

והחבר הלכו ואנחנו האח ". לך עכשיו ואחר כך תדבר איתה. באיזה כלי נשק

כבר יצאה הודעה על , לא הרבה ימים אחר כך. נהנינו וחזרנו הביתה מרוצים

. שמתי כמה דברים בילקוט הגב. מקום האיסוף לכל מי שנוסעים לפלסטינה

עברתי במקום שבו היא עבדה להיפרד . םאף אחד לא לקח הרבה דברי

יצאתי , כשכבר הייתי במקום המפגש. התעלפה, כשראתה אותי. לשלום

ופתאום אני רואה אותה ואת אחותה עמדות , קצת החוצה להיות עם אבא

אבל זו הייתה הפעם , לא הבנתי מה היא עושה שם. בפינה השנייה

עזוב "אמרתי לו . ותיכשניסה לעצור א, הראשונה שבה צעקתי על אבא שלי

ואז הודיעו לכל הנוסעים , התחבקנו והתנשקנו. והלכתי אליה!" אותי

נשארנו כל הלילה יחד ובכל יום לאחר . שהנסיעה נדחית עד להודעה חדשה

 . היא הייתה מגיעה אליי הביתה ואמא הייתה מקבלת אותה יפה, מכן

י לראות את רצית ,כשחזרתי לעיר סופיה עם אשתי סופקה, שנים אחר כך

אבל הבית הישן שלה מימי נעוריי נהרס ולא ידעתי היכן היא , אלנה
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החברה פתחה . חברתה מאז ,החלטתי לנסות בביתה של סופיה. מתגוררת

סימו זה ", היא שאלה בפליאה. את הדלת ולא האמינה למראה עיניה

אחרי חיבוקים ונשיקות שאלתי אותה . אמרתי, "זה אני, זה אני". "?אתה

הלכנו . אלמנה עם שלושה ילדים הסתבר שהיא. ה אמצא את אלנהאיפ

, מסתכלת ואומרת שוב ושוב, אלנה עמדה שם. לכתובת שניתנה לנו ונכנסנו

. היא מחבקת ובוכה בדמעות. כלא מאמינה שאני לפניה, ..."לא יכול להיות"

. על הימים ההם, על החוויות, על השנים, התיישבנו ודיברנו זמן רב על הכול

וגם , היא סבלה כשנפרדנו. הילדים שלה שאלו מי אני והיא לא ענתה להם

זמנו כתבתי להוריי ב. שנינו בכינו. מכך אחרי שהגעתי לישראלאני סבלתי 

כל . אבל אי אפשר היה. אני לא הבן שלהם יותר, שאם לא יביאו לי את אלנה

אבל עבר , התרגשתי מהמפגש המחודש. יום קראתי את המכתבים ששלחה

לפני . זו הייתה סגירת מעגל קטנה. כל כך הרבה זמן שלא נשאר כלום

היא , חיים. ראיתי שמצבה לא טוב. שיצאתי שאלתי אותה איך היא מסתדרת

 . והלכנו, סכום גדול בבולגריה, נתתי לה מאתיים דולר. אומרת

. הגיע רגע הנסיעה לישראל, אחרי חודשים ספורים, בסופו של דבר

ועלינו אלף שש מאות איש , קרונות מסע לנמל יוגוסלביההתארגנו ונסענו ב

הפלגתי  בים במשך , יחד עם אחי הצעיר. על אוניית אוויאוני איטלקית

אנשים הקיאו והיה ריח קשה . על האנייה הייתה צפיפות גדולה. שבעה ימים

 . מאוד כל הזמן

אחרי שקמה , זאת הייתה האנייה הראשונה שנכנסה באופן חוקי לישראל

לו אותנו עכשירדנו ה. לכן הגענו ישר לנמל חיפה. גוריון-משלת בןמ

ים וביקשו ממנו לרשום כל אחד את שנת 'חילקו סנדביצ, לאוטובוסים

אחד החברים שהיה אתי על האנייה . 6216רשמתי שנולדתי בשנת . הולדתו

ואני לא הבנתי , 6291-למרות שנולדתי ב, רמז לי לרשום את השנה הזאת

וכעבור , לקחו את כולנו לפרדס חנה. את סמכתי עליו ורשמתיבכל ז. למה

ומטה צריך להתייצב  6212יומיים הודיעו ברמקול שכל מי שנולד משנת 

והלכתי ללשכת גיוס עם כל  16שכחתי שרשמתי את שנת . בלשכת הגיוס

למחרת הזמינו . אבל בסופו של דבר לא נכנסתי וחזרתי לצריף, הבוגרים

באוטובוס שחיכה שם עמד אדם . מאותה שנה ומעלה למשרד את מי שנולד
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לדאבוני ראיתי שם ילדים שגדלתי . שבה הייתי הראשון, עם רשימה שמית

כך שלא , שמכירים אותי ויודעים את גילי האמתי, אתם בשכונה בסופיה

נכנסתי מהר , בפעם השלישית שהוא קרא לי. עניתי מיד כשקראו בשמי

יראו אותי מי שמכירים אותי ויחשפו את  כדי שלא, תיבלאוטובוס והתייש

 . המעשה

 61הייתי צריך להיראות בן . למחנה של עליית הנוער, הסיעו אותנו לרעננה

שאלו . היו שם רוסים שתרגמו הכול. לא ידעתי עברית. ולהתייצב לפני ועדה

, מכיוון שהייתי גבוה". 6216"חזרתי ואמרתי " ?באיזה שנה נולדת"אותי 

כעבור כמה זמן ". חכה בחוץ, 16אתה לא "ועדה קם ואמר אחד מחברי הו

שם יש , הוא אמר לנו לנסוע לפרדס חנה. בא מישהו ובידו כרטיסי אוטובוס

. ילדים ונשים, דפנה שעבדו בה מי שלא יכולים להלחם-מכבסה של דן

פגשתי את כל הילדים מהשכונה שמכירים אותי וכולם שאלו , כשהגעתי לשם

 . הראיתי את המכתב שנתנו לי. מה אני עושה שם

 
 ים מחזיק במושכותניס. קשת בית של בפרדס העגלה עם הקיבוצניק
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שלחו , אחרי שנתנו לי לאכול". ?אכלת"בכל מקום שהגעתי אליו שאלו אותי 

. מנהיג גדוד העבודה, שם ישב טבנקין, בתל אביב 11אותי לרחוב אלנבי 

אמרנו " ?אכלתם"שאל אותנו  וגם הוא, הוא קיבל אותי ואת חברי מאוד יפה

. שהייתה אז סכום גדול ושלח אותנו לקנות אוכל, טבנקין נתן לנו לירה. שלא

אז קנינו קילו , לא ידענו מה לאכול כי עוד לא הכרנו את האוכל המקומי

טבנקין שלח אותנו , כשחזרנו אליו. אכלנו ושבענו, בננות אצל הירקן

בבוקר . וכך היה". קשת-כם לביתתישנו שם ובבוקר ייקחו את. "לאכסניה

אבל , ורצתה לדבר אתנו, קשת שידעה רק אנגלית ועברית-באה חברת בית

. היא לקחה אותנו לתחנה מרכזית והעלתה אותנו לאוטובוס. לא הבנו כלום

משפחה בולגרית שהייתה אז , יוסף-לשמחתנו פגשנו שם את משפחת בן

 . קשת-השנה לבית הם נסעו לשם בשביל חגיגות. אוד ידועה בארץמ

 

 הקיבוץ את לעזוב, בקיבוץ לעבוד

קיבלה אותנו אשת חבר קיבוץ יוונייה שידעה , קשת-בית כשהגענו לקיבוץ

. למחרת בבוקר שמענו פתאום את שירת ההמנון של בולגריה. ספרדית

ל "יצאנו וראינו שהגיעה משאית עם ארבעים איש לבושים במדים של צה

אנחנו בנינו את . וצים אז היו צריכים כוח עבודההקיב. שקיבלו אותם בקיבוץ

אני . הגברים עבדו בבנייה והנשים במכבסה ובמטבח. הקיבוץ בעבודת פרך

? איך עשיתי זאת. תוך כדי הייתי צריך ללמוד עברית. עצמי בניתי רעפים

הייתי רושם ומאוחר , בכל פעם ששמעתי מילה שלא הכרתי, בלי להתבייש

ככה לאט לאט למדתי . אל מישהו מה זה אומרשו, בחדר האוכל, יותר

 .עברית

בכל התקופה הזו הייתי מדוכא ועצוב בגלל הפרידה מהחברה שלי 

, כשהגיעו הוריי מבולגריה, אחרי כמה חודשים. שהשארתי בבולגריה

המזכיר ביקש שלא אעזוב כי הם . הודעתי במזכירות הקיבוץ שאני עוזב

. סכום שהיה אז המון כסף, לירות ,6והציע לתת לי , זקוקים לעבודה שלי

, והיינו צריכים כל לירה, באותו זמן עדיין לא הגיע הכסף מהסוכנות היהודית
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העלו אותי על , נתנו לי מזרון קש. ובכל זאת סירבתי ועזבתי את הקיבוץ

 . שהיה נטוש אז, כפר ערבי ליד חיפה, חנן-אוטו ושלחו אותי לתל

החלטנו לנסוע , היה דוד שגר בטבריהחיפשנו עבודה וכיוון שלחבר שלי 

ישנו שם יחד אבל למעשה כל הזמן . בטבריה שכרנו חדר אחד לשנינו. לשם

לקחנו כל עבודה . בבנייה ובמטע בננות, בעבודות שונות, היינו בחוץ

שם , אחת מהעבודות האלה עשינו בחברת הטלפונים בצמח. שהייתה

ואמרו לנו לאסוף את , וםהכול היה עזוב במק. הייתה תחנת הרכבת הישנה

אחר כך עבדתי גם בבניין בקיבוץ . העמודים והחוטים, החומרים שנשארו

היה . לא נשארנו יום בלי עבודה. זרע ובמפעל הדיקטים של אפיקים-בית

היינו קבוצה . שדאג לנו, בולגרי גם הוא, בחור לשכת העבודה בשם אברהם

 . ם בלי משפחה בישראלרוב, של עשרים וחמישה רווקים בולגרים צעירים

כשהגיע החורף לא הייתה עבודה בשום מקום ואברהם לא ידע לאן לשלוח 

. במחלקה של בוץ, העבודה היחידה שנמצאה הייתה בחמי טבריה. אותי

כל מה . בהתחלה לא רציתי להיכנס? איך אעבוד שם, ביני לביני חשבתי

המנהל . לי נעיםהתביישתי ולא היה . שראיתי היו נשים זקנות עם בגדי ים

הייתי צריך להניח ". קח גוש בוץ ושים על האשה הזאת, אל תתבייש"אמר 

בכל יום שישי הייתי נוסע להורים שגרו . בוץ על כל המקומות שכאבו להן

 . וביום ראשון חוזר לטבריה, עכו

שעבר אצל ההורים ושאל , היה לי מכר במשרד הגיוס של משטרת ישראל

, למשטרת ישראלשאם אחזור וארצה להתגייס  הוא אמר להם. איפה אני

שמונה חודשים עבדתי . וכך קרה שהתגייסתי למשטרה. שאבוא לחיפה

והיחידה שלנו שמרה , אז לא היה משמר הגבול. בנפת זבולון בגליל המערבי

חסרו להם שוטרים אז היו . בזמנו גם לא הייתה הכשרה. על הגבול עם לבנון

לנו כללה בעיקר אמבושים למסתננים שבאו העבודה ש. לוקחים את מי שבא

מדינת ישראל ערכה מפקד אוכלוסין ראשון  6292בשנת . מלבנון לישראל

לילה אחד . ולכן סגרנו את כל הגבול והתבקשנו לרשום את כל מי שעובר בו

כעבור חצי שעה . אמרנו להם לשבת וקשרנו אותם. באו שלושה אנשים

הם רצו לחצות את הגבול בחזרה הסתבר ש. הופיע גדוד שלם של אנשים

לישראל כדי להתפרנס  הם באו. כדי לא להיתפס במרשם האוכלוסין, ללבנון
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הרחנו סבון על ידיהם והתברר שהם . קצת ולקחת דברים שלא היו שם

 . כיוון שבלבנון היה חסר, העמיסו שקים של סבון

 הסיפור התחיל. במסגרת העבודה הזו יריתי בפעם היחידה בחיי באדם

נשאתי אתי . כשקיבלנו הוראה לחפש חבורה של חמישה אנשים עם נשק

הם שכבו על החצץ . אמרתי להם לשכב, אקדח וכשזיהיתי חמישה אנשים

הוא . החמישי איננו. כשהגעתי אליהם ספרתי רק ארבעה. אבל ראיתי תזוזה

שאם , ואני אמרתי לשאר הבחורים שהיו אתי, הסתתר מאחורי אבן גדולה

הראש שלו פתאום ראיתי את . כי אחרת הוא יירה בי, אירה בו, חינסה לברו

, מצאנו אותו שוכב פצוע. הכדור נכנס בצווארו. יריתי ושמענו צעקות. מציץ

הבאנו לו שמיכה ושלחנו אנשים שיעלו לכביש ויעצרו רכב שייקח אותו 

בבוקר הלכנו . כבר היה מת, עד שהגיע לבית החולים. ם בחיפה"לרמב

ו טעון וזרוק ליד המקום רה של השטח ומצאנו את הרובה שללעשות סקי

ולאחר שהתבררו העובדות , לקחו אותי לחקירה על הירי. שבו הסתתר

 .שוחררתי

אבל , בשנות החמישים פתחו בית ספר לשוטרים ושאלו אם ארצה ללמוד בו

השתחררתי מהמשטרה והלכתי לעבוד בסולל . אני לא רציתי להיות שוטר

ערב אחד ביקרה אצל הוריי . מונה חודשים בניתי שיכוניםבמשך ש. בונה

כך התחילה  .דודה שלי והציעה לי לעבוד בבית חולים לחולי נפש בעכו

במהלכה התמקצעתי והפכתי למומחה בעבודה עם , קריירה ארוכת שנים

 .על כך אספר בהמשך. חולי נפש



49 
 

 

 אני .והשתגע כמעט. מעש חסר עצמו את מצא הוא, ארצה הגיע שאבי אחרי שנים כמה
, עשה שתמיד מה לעשות שיחזור לו אמרתי. העולם כל על וצועק חלון עומד שהיה זוכר

 אותם למכור יצא והוא, בניפוח עזרנו כולנו, בלונים קילו לו קניתי. ולמכור לקנות
 . החגים בתקופות עכו ברחובות
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 ומשפחה נישואים

 
 

  לחיי הגיעה סופיה, 0491

שנים ואמי כבר דאגה מאוד שלא אתחתן כי הייתי  91תי בן היי 62,1בשנת 

, סופקהדודה של . וברשותכם לא אמשיך לפרט, גם בגיל הזה. שובב

לאחי יש בת שאני ממליצה עליה ", והיא אמרה לי, התגוררה לידנו בעכו

אמא שלי הייתה . תקראי לי, כשהיא תבוא, אמרתי בסדר". מאוד בשבילך

כשאני כולי , ביום שישי אחד". ?היא באה"ואלת הולכת אליה בכל יום וש

עם , עובד במשק שהיה לי ליד הבית, לבוש במכנסיים קצרים, מלוכלך

מופיעה אמי , עז וחלקת אדמה עם ירקות שגידלתי, יונים, תיש, תרנגולות

הרי כבר עברו , שאלתי אותה" ?מי באה!". "היא באה: "מולי ואומרת

הלכתי , מלוכלך ולא מגולח, איך שאני. חודשיים מאז שהדודה דיברה אתי

אמרתי לה . סופקה ישבה שם בחלוק אדום. לדודה ושאלתי איפה האורחת

, "?מה את עושה בערב שבת. "ענתה, בסדר. שלום ושאלתי לשלומה

   .הזמנתי אותה לצאת לאולם ריקודים בנהרייה. ענתה, "שום דבר. "שאלתי

 3591 -3591 סופקה
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י אתה להוריה יחד עם הוריי נסעת, אחרי הערב הזה נפגשנו כמה פעמים 

 !ואיזו חתונה. והחלטנו להתחתן

. קיבלתי שיחת טלפון בהולה מבית הוריה, אחרי שהיינו מאורסים מעט זמן

הגעתי והלכנו לרבנות כדי להוציא תעודת ". צריך ללכת לרבנות, תבוא מיד"

אחרת היא הייתה נכנסת לכלא כעריקה . כדי שלא תצטרך להתגייס, נישואין

 . אבא שלה שילם ארבעים לירות והמשכנו. אמהצב

 

אחיה של , מרקו בכר, ראובן ומימי אשתו, שלמה: מאחור. וסופקה ניסים של החתונה

 . ניסים וסופקה ואמה, בוקה בכר: יושבים. סופקה ואביה

מה הייתה . אז התחלנו להתארגן לחתונה. בלי בית, הבחורה בלי כסף, טוב

ענו לבית הכנסת העתיק מרכולת ברחוב את המקום קב? התכנית הגדולה

את האוכל לאורחים הכינה הדודה שלי שהגיעה לישראל . לנוב בתל אביב'צ

והסכימה לארח אותנו , וגרה ברמת גן עם בעלה וילדיה 6211כבר בשנת 

אני שחטתי כמה תרנגולות . עם כל החברים והמשפחה מיד אחרי החתונה

בינתיים גם . את הכול לדודהעשתה אורז והביאה , לקחה אותן פקהוסו

קהל . את החליפות קנינו יד שנייה מאלטזעכן. הכינו כיבודים אחרים
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המשפחה שלי , הגיעו בני המשפחה שלה. האורחים היה מצומצם ביותר

, סיימנו את קבלת הפנים אצל הדודה ואז הלכנו לבית מלון. וכמה חברים

ו יחד עם ההורים שלי ובבוקר נסענ, ישנו שם. שקרוב משפחה שלי סידר לנו

שאלתי את אבא אם יש לו והוא הלך וביקש . לא היה לי כסף בכלל. לעכו

. ההרגשה הייתה מאוד מזופתת. קיבלנו עשרים לירות בהלוואה. מהדוד

 ?בלי כסף? אני. הרגשתי כמו צימוק עלוב

הוריי גרו בבית קטן של . אחרי החתונה היינו צריכים למצוא בית לגור בו

אחד היה בצבא והשני , שני אחיי היו אז מחוץ לבית. בחדר וחצי, רכוש נטוש

, ההמשך של הסלון, אבא ואמא עברו לחדר הקטן, כך. חניך במוסד לנוער

עד שיום , בדירה הזו גידלנו שני ילדים. יבלנו את החדר הגדולקואני ואשתי 

 . אחד החלטנו לחפש בית משלנו

 

 

בנוסף לכך קיבלתי . מאות לירות הלכנו לבנקים וביקשנו מכל בנק שלוש

היו לנו בסך הכול אלף עשרים . ית החולים הלוואהבמוועד העובדים של 

מצאנו דירה קטנה באלף חמש מאות לירות ועשינו זיכרון . וחמש לירות

  בעכו הבית מרפסת על, שלמה עם
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זה היה ביום חמישי והמוכר אמר לי שאם לא נביא לו ביום שישי את . דברים

אבל הוא לא , רק אלף מאתיים אמרתי לו שיש. החוזה יבוטל, כל הכסף

ובערב יצאתי למרכז לאכול , חזרתי הביתה עצוב. הסכים לרדת במחיר

והגבר הבחין , ילדים לא היו להם. בעלי הפלאפל מאוד אהבו אותי. פלאפל

בשביל מאתיים ? מה, מה יש לך? מה קרה, ניסים. "שאני במצב רוח רע

הביא מאתיים , ך לבנקהוא הל". חכה פה? חמישים לירות לא לקנות דירה

 ". לך תקנה את הדירה", ואמר, חמישים לירות

. לירות 1122עלה הבית בסך הכול . כך חתמנו את החוזה על הבית

שאלתי . והחזרתי ההלואה לבעל הפלאפלהלוואה אחרת קיבלתי , בינתיים

אתה לא ", והוא צעק עלי" ?כמה אני צריך להוסיף לך על ריבית", אותו

 " ?אקח ממך ריביתשאני ? מתבייש

, מטבח קטן, כניסה, היו בו חדר. היה לנו בית של חדר וחצי, בקיצור

 12-22היו נשארות לנו , אחרי כל ההחזרים של ההלוואות. וחצר, שירותים

בכל חודש היו חסרות לי עשרים לירות כדי לגמור . לירות למחייה ולמיסים

. חבר בעל מכולתומ, שהיה נגר, הייתי מקבל הלוואה מאחי. את החודש

זה . לשניהם הייתי מחזיר בכל ראשון בחודש כשקיבלתי את המשכורת

להריון עם  נכנסה סופקה, זמן לא רב אחרי החתונה. נמשך כך הרבה זמן

 . אביבה, בתנו הגדולה

  
 8691 בכר משפחת
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אחי .  הבת הקטנה, ניצה, שלוש שנים אחר כך נולד מוטי וכמה שנים אחריו

כך החובות גדלו ואיתם גדל . אז הוספנו, אמר שצריך להוסיף חדר במרפסת

  .הרבה שנים לקח לנו לסגור את החובות האלה. הצורך להצטמצם

 

  

 

. זו העיר שסופקה גדלה בה". ים-בוא נעבור לבת" :יום אחד אשתי אומרת

ניסינו , ולהעברהבמקביל לחיפוש עבודה . ים-עברנו לבת 16בשנת , וכך

. כן לא יכולנו לקנות בית בעיר החדשהלמכור את הבית ללא הצלחה ול

. בינתיים התחלתי לעבוד בבית חולים אברבנאל וישנתי אצל חמותי וחמי

כעבור ארבעה חודשים היא . אשתי השתדלה מאוד למכור את הבית

כשעברו . הצליחה וקנינו בית של שניים וחצי חדרים ברחוב ארלוזורוב

 . י להעביר את תכולת הביתגיסי נתן לי את הטנדר שלו כד, הילדים ואשתי

החומר . היא כיבסה לי את הבגדים, בזמן שעוד גרתי עם חמותי

. זה היה איום ונורא. יה ביומט והסתבר שאני אלרגי אליושהשתמשה בו ה

ארבעה רופאים . במשך שמונה השנים הבאות סבלתי מהאלרגיה הזאת

הידיים שלי כל כפות . בדקו אותי וארבעתם נתנו לי משחות שלא עזרו בדבר

לתפוס את הסלים , כשהיינו הולכים לשוק הכרמל. היו פצועות וירד מהן דם

במשך שנים נהגתי . כי כל מה שהחזקתי היה נופל, עם היד הזאת היה סיוט

אבל אני באופי , שמונה שנים הן המון זמן לסבול כך. לתלות הכול על הזרוע

האופי שלו , ר על זהכאשר אדם סובל הרבה זמן והוא מתגב. שלי חזק מאוד

 וראובן מימי של חתונתם 
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יום אחד . הסתובבתי עם פלסטרים ותחבושות כל השנים, בכל אופן. נבנה

כמה זמן אני סובל ומשתמש במשחות האלה שלא , התעוררתי וחשבתי

ושלחו אותי לבית , הלכתי שוב לרופא, הבנתי שיותר מדי? עוזרות בכלום

 . חולים בלינסון בפתח תקווה

נתנו לי . פרופסורים עשו לי בדיקות יסודיותשני , במחלקת העור בבילנסון

יום  אחד נתקלתי . משחה שלא קיבלתי קודם והיא הקלה עליי במעט

. שאלה אותי מאיפה אני ושאלה אם יש לי סבלנות. ברופאה מבולגריה

היא נתנה לי טיפול של ששה כדורים ". סבלנות זה המקצוע שלי", אמרתי

, וכך היה. סן אותי מהאלרגיהוהסבירה שזה יח, למשך חצי שנה, ליום

 . והאלרגיה עברה

המקרה הזה הזכיר לי את הסיפור ההוא על השתן שיעצה לי למרוח האשה 

באותו הזמן התחילו מאושפזים באברבנאל בזה אחר זה . ההיא בבולגריה

מרחו . וקיבלו משחה בשם בנזואד, מין קרציות קטנות, להידבק בסקביאס

בדיוק כמו השתן שבזמנו מרחתי על . עבר אותה במשך שלושה ימים והכול

שתן "אמרו לי . ושאלתי מה הסיפור עם השתן, דיברתי עם הרופאים. הגוף

אם אתה שותה . יש כאלה ששותים כל יום כוס של שתן. מרפא כל דבר

 ". אתה לא צריך רופאים, שתן
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 בכר הוניצ אביבה, ניסים, סופקה, מוטי: מימין. מוטי של המצווה בבר המשפחה כל

אני עבדתי והיא עבדה וקיבלה יותר מאשר . בבת ים המצב הכספי השתפר

. כל פעם לבית יותר טוב, כך יכולנו להחליף בבת ים ארבעה בתים. בעכו

והשני היה בית חדש ברחוב , הבית הראשון היה כאמור ברחוב בארלוזורוב

יל הבית התח. בשנות השבעים לא היה מלט ועבדו רק עם חול וסיד. הרצל

שם הייתה בעיה . אז מכרנו אותו בזול וקנינו ברחוב בלפור, להתפורר

גרנו שם שלוש . עד שלא יכולנו לפתוח חלון, הרעש היה איום ונורא, אחרת

ברגע שדרכתי בבית . אחרי כן עברנו לבית הנוכחי ברחוב דוד המלך. שנים

 ".מפה אני לא יוצא"הזה אמרתי 
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 אמי של דודה בת, וניסים סופיה, ואשתו שלמה: מימין עומדים. שלמה של באירוסין
, אשתו ראובן, סטלה דודה, מוני של אשתו משפחת: אמצעית שורה. ויזורקה, ובעלה

 .ואביבה מוטי, ויזורקה של בעלה, ראובן של הבן, ואבא אמא

  ים-בבת בבית וסופיה ניסים

 

 התשעים שנות, ים-בבת בבית
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 קריירה

 

 
  באברבנאל כאח

 הגדולה המומחיות היא נפש חולי עם עבודה

  שלי

דרך , הגעתי במקרה, ל העבודה בבית חולים לחולי נפש בעכוא, כזכור

עד , ים-המקריות הזו הובילה לשנים ארוכות של עבודה בעכו ובבת. מכרה

בבית החולים לחולי שהתחלתי לעבוד אחרי שלוש שנים . יציאתי לפנסיה

באותו הזמן נפתח גם בית ספר לאחיות . הפכתי לאח מעשי, נפש בעכו

אני . זה היה בית חולים ענק עם שבע מאות חולים. ולמדתי בו שנה אחת

רובם חולים ותיקים עוד , עבדתי במחלקה של כשמונים מאושפזים כרוניים

היו שם גם . וחלקם הגיעו ממחנות ההשמדה אירופה, מזמן שלטון האנגלים
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כעבור עשר שנים . נרקומנים כי בתקופה ההיא נהגו לטפל בהם במסגרת זו

 . החליט להעביר אותי למחלקת נשים המפקח, באותה מחלקה

לאחת קראו ורושקה , מחלקת הנשים היו שתי מאושפזות מאוד מסוכנות

ורושקה הייתה מדברת על מין כל . לעולם לא אשכח אותן. ולשנייה מלכה

היא . הייתה אומרת לי ברוסית, "אני זקוקה לך, אני אוהבת אותך. "הזמן

והיו לה חמישה תארים , ידעההכול היא , הייתה מנגנת שוברט ומוצרט

יום אחד אני חוזר למחלקה ורואה בחדר השינה את . מהאוניברסיטה

הוא היה בולגרי כמוני . ורושקה ואחד האחים מתגלגלים יחד על הרצפה

היא תפסה אותו ". אני לא יכול להשתחרר ממנה, ניסים עזור לי"וקרא לי 

אבל , ה חזקה מאודהיא היית. במותניים ונישקה אותו עד שנפלו לרצפה

 . נתתי צעקה אחת והיא עזבה אותו. פחדה ממני

וכולן נהגו לתת נשיקות אוהבות , מחלקה היו שקטותברוב החולות 

. יום אחד אני רואה יד מונחת עלי ומרגיש שהיא חונקת אותי. לפרסונל

כי היא הייתה , ידעתי שזה אסון, כשהבחנתי שמדובר במלקוזובסקה

 .תי מיד ובכל הכוח הדבקתי אותה לקירהסתובב. מסוכנת ממש

משרד הבריאות נתן הוראה . סיפור נוסף קרה עם נרקומן שבא להתאשפז

רק , שהוא יכול להתאשפז מתי שהוא רוצה ולהשתחרר מתי שהוא רוצה

כי פחדו , נרקומנים לא היו נכנסים לאשפוז בלי כדורים. שיבוא לטיפול

הם לקחו . נים יותר חכמיםאלא שהיו נרקומ. מהתקפות של קריז גמילה

הכניסו עשרה כדורים ואחר כך מורידים , שפורפרות כמו שמשמשות לצבע

הייתה שם קבוצת . אבל אני הייתי חכם יותר. אותם עם המים בבית השימוש

הם . פעם אחת עשיתי חיפוש לנרקומנים. חולים שעשו כל מה שאני אומר

, הדביקו במסטיק לשיער ,נהגו לשים את הכדורים בכל מני מקומות מוזרים

, כשלא מצאתי כדורים אצל חולה מסוים. החביאו בקיפול של התחתונים

שיעקבו אחרי החולה לבית השימוש , ביקשתי מהחולים האחרים שיעזרו לי

שבהם , הייתי עובר בחדרי השירותים. ויבדקו שהוא לא זורק את הכדורים

, את השפופרת כך אם אותו חולה היה שוטף, לכל תא היה פתח תחתון

 .עשרים שנה עבדתי בבית החולים הזה בעכו. הייתי תופס אותו
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 עדנאן וחאלד, עיסא:  בסיעוד אצלי שהתלמדו האחים עם

נסעתי כמה חודשים לפניה , ים-כשאשתי הציעה שנעבור לגור בבת

לי בדה בבית חולים אברבנאל אמרה מישהי שע. והתחלתי בחיפושי העבודה

נכנסתי . הרי זו המומחיות שלי. ייד קבעתי ראיוןמ. שצריך שם עובדים

מתי " :שאל אותילאחר כמה דקות למשרד של האח הראשי באברבנאל ו

אמרתי . והוסיף ושאל אם יש עוד כמוני שרוצים לעבוד ,"?אתה בא לעבוד

יחד עם תקופת , סך הכול. עד גיל שישים עבדתי באברבנאל. שאין לי מושג

 . שנים בבתי חולים לחולי נפש שלושים ושבע, עבודתי בעכו

אבל לי כבר היה . הייתי חדש ושם זלזלו בכל מי שהיה חדש, כשהגעתי לשם

היו כמה מקרים של תקלים עם האחים . ניסיון של עשרים שנה בעכו

לאחר שלוש שנים של . אבל אני ידעתי איך להתגונן, הוותיקים באברבנאל

ל בית החולים והוא סיפר לי ר ועד העובדים ש"פגשתי את יו, עבודה במקום

, משום מקום, ואז. שהיה לו שכן בולגרי שהתגורר בשכנות לי בבולגריה
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אבל , "אני שלוש שנים פה בסך הכול, מה"אמרתי . הציע לי להיות חבר ועד

 . הוא התעקש

בבחירות הבאות הוא הכניס אותי לרשימת המועמדים של הוועד שכלל את 

רק : "עניתי". ?איך הגעת לזה, נסים", אותי שאלו. הרופאים והכול, המנהלה

אחרי , ר"היה לי שם ויכוח עם היו. בקדנציה הבאה נבחרתי שוב". יחסי אנוש

היו . סיפור שהיה עם אחד מחברי הוועד שהיה מחליף בוועדת הכספים

היתר נדרשו לחלק את ההלוואות לעובדים בוועדה הזו שלושה חברים שבין 

ש לקבל הלוואה והשניים האחרים נתנו לו למרות אחד מהן ביק. שנזקקו להן

ר הוועד הכין פלקט נגד אותו "יו. שהייתה לזכותו הלוואה שעדיין לא החזיר

אם אתה תפיץ ", אמרתי לו. כדי שיידעו ברבים על דבר ההלוואה, חבר ועד

 –אני אפלג את הוועד ". "?ואז מה תעשה. אתך אני כבר לא, את הפלקט

ישבנו . וכך היה". הל ומשק ואני אהיה בוועד הרפואיאתה תישאר בוועד מנ

פרא רפואי לחוד ומנהל ומשרד  -בוועד שבעה איש והחלטנו להפריד ועדים 

ר שמייצג את הרופאים "שכנענו את היו. בצד נשארו רק הרופאים. לחוד

 .להיפרד גם כן וכל חולק הוועד לשלושה ועדים נפרדים

ר ועד "ם ברוב קולות מוניתי להיות יווהפע, חרתיבנ בבקדנציה השלישית שו

. כי עדיין הייתי יחסית חדש, התפלאתי בעצמי איך הגעתי לכך. העובדים

במשך . יחסי אנוש טובים, אלא שהיחסים שלי עם כולם היו מאוד הדוקים

 . ר ועד העובדים"שנתיים כיהנתי כיו

. םהנרקומני, הייתה בבית החולים בעיה אחת קשה, במהלך השנים בתפקיד

בכל . משרד הבריאות הורה לקבל אותם ולשחרר אותם מתי שירצו, כזכור

כדי שלא , תעשה משהו עם עניין הנרקומנים", פעם הייתי אומר לאח הראשי

אני משקיע באינטייק חצי שעה ואחרי . יתאשפזו ויעזבו מתי שהם רוצים

וכולן מאוכלסות על ידי , עשרים מיטות היו שם". חמש דקות הם עוזבים

כי הם עזבו מהר , הבעיה היא שאי אפשר היה לטפל בהם באמת. נרקומנים

הדיבורים עם האח . ולכן לא נשאר מקום למי שכן אפשר היה לטפל בו, מדי

ר ועד העובדים של המשק והצעתי "יום אחד נפגשתי עם יו. הראשי לא עזרו

 .  כדי שישנו את ההוראה, לו שנפיץ יחד מכתב בנושא לכל בתי החולים
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על כך שסמים , פסיכיאטר ופסיכולוג, בזמנו קראתי מחקר של עובד סוציאלי

, יום אחד האח מתקשר ואומר. לקחתי את המאמר והעתקתי. מלווים בפשע

אספנו את הוועד וישבנו ". הגיעו ארבע אחיות ממשרד הבריאות, ניסים"

ות הבעיות מגיע", אמרתי" ?מה אתה עושה בעיות, ניסים", הן אמרו לי. איתן

הן שאלו אותי אם יש . והתחלתי לנאום להן על כמה דברים שידעתי, "מכם

נרקומנים צריך לקבל בהפניית רופא ממרכז לגמילה : "לי הצעה ואמרתי שכן

". אלא רק מי שזקוק באמת ומוכן לטיפול, כך שלא כל אחד יגיע. מסמים

ות סיכמתי עם נציגות משרד הבריא, מכיוון שידעתי שסמים קשורים בפשע

משום שאנחנו לא תמיד , שגם ההסתכלות תהיה בהוראת בית המשפט

 . והמכורים לסמים צריכים להיות בהשגחה משטרתית, יודעים מי עומד מולנו

עשר -שעמד אז על חמישה, הייתה לי בעיה גם עם זמן ההסתכלות, בנוסף

ומפחיד את , כך המאושפז מרגיש כבר בעל הבית-אחרי זמן ארוך כל. יום

עניתי שבעה . הנציגות שאלו אותי כמה זמן אני חושב שנכון לתת. םהחולי

אחד . ימים של הסתכלות ולא יותר משני מכורים במחלקה בכל זמן נתון

, ואני גאה להגיד שהנהלים האלה שהצעתי באותה ישיבה. אחד נכנס, יוצא

באחד החגים . הם הנהלים הקיימים בבתי חולים לחולי נפש עד היום

אחד הרופאים שם שאל . זמנתי להרמת כוסית באברבנאלהאחרונים הו

ושעד היום עובדים לפי נוהל , אותי אם אני ניסים ואמר ששמע עלי רבות

 . דרשתי שאני
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 נשלם לא ועוד, תם

                                                                                                          

  הגג על כנרית         

 הגדולים והמאמצים בילדות ההישרדות שנות, האלה הסיפורים כל אחרי

. המרווח ומהבית והילדים מהנכדים ליהנות יכול אני, משפחה לקיים

 אותן מגדל אני. השנים את לי ומזכירות הבית בכל מצייצות שלי הכנריות

כשהייתי נער . זאת מחלה מנעוריי. מהבית בהרצל ועד עכשיו, רבות שנים

, בעזרת רשת, את הכנריות היינו תופסים בחורף בשדה. היו לי יוני נוי, בעכו

היום אני בעיקר נהנה לטפל בהן ולזווג  .ונותנים לאדם אחר שמכר אותן

 . ולפעמים אנשים באים וקונים, אותן

אני בן . ובארצות הברית לנכדים ולנינים בישראלאני סב גאה , יחד עם אשתי

כל מי שמכיר אותי יודע שאני תמיד . פטפטן גדול. הנה מכל דבראדם שנ

לכן . אני תמיד מסתקרן לגבי הסיפורים שלהם, כשאני פוגש אנשים. מדבר

 . אני מקווה שמצאתם עניין בסיפוריי אלה
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 ניסים מוני וראובן

 9226ורמונט 
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 עמית ואלמוג סטמפורד קונטיקט

 

 לדניאו סטפני
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 גלית ואבי, אביבה וילדיה עמית

 9221 פטי ומוטי בבת ים                     6221סבא עם דניאל וסטפני 
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 9222דבוש ויקואל בביקור בקונטיקט אצל פטי ומוטי  משפחת

1009 
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 שלושת האחים מבקרים את הדודה

Vizurka  

 משפחותיהם ובני בכר האחים

 ב עם סופקה"דייג בארה



74 
 

 

 

 

  חזק נשאר

 מיותרים הסברים ללא
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