
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מוסקו :שם משפחה
  

  יהודית  :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           קרויטורו: איתו נולדתישם משפחה 
  

                                              בלועזית
Croitoro  

 
  אדלה :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Adele                                         

:                     מין
 

  01.08.1932 :לידהשנת 
 

   סוליצה : עיר לידה
  

       בלועזית
Sulifa                                           

  רומניה  :ארץ לידה
 

  אפרים קרויטורו  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

   גנזחנה  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    סוליצה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Sulifa 

  רומניה  :ארץ המגורים
 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה יסודית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  בני עקיבא 

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
    רומניה  בבטושן            )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

, בורגס: ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 
  קפריסין 

  

  :עליה שנת
1948 

: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  " עצמאות"אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  ".בני עקיבא"שם הייתי בתנועת הנוער . עם חיי קהילה, משפחות יהודים 300זו הייתה עיירה קטנה של . רומניה, נולדתי בסוליצה

תפרה חליפות  מאיאבא שלי היה סנדלר וא, ההורים טיפלו בבית. שתי בנות ובן –הוריי היו זוג צעירים והיינו שלושה ילדים בבית 

, הבית שלנו דאג לכל המשפחה. לאבא היו שישה אחים ולאימא שני אחים והייתי דואגת למשפחה של אחיהם. ופריטים לחליפות

  .אנחנו היינו המרכז

  

המשפחה שלנו . הגרמנים הגיעו וקבעו את כל צורת החיים -ל השתנהוהחיים היו טובים אבל אז הכ 1922-1940 בין השנים

  .היינו כמו ספקים, היו מבשלים אצלנו, שלא היו במצב כלכלי טוב, דאג למשפחות שלמותהייתה הבסיס ש

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

. הלכת עם מה שיש עלייך וגם זה בקושי, לא נתנו לנו לקחת כלום. ל נהרסולבוטושן ובבת אחת הכ העבירו אותנו מסוליצה 9בגיל 

הוציאו את כולם ואת כל מה שהיה מסביב לעיר , נשארנו ללא תמיכה .חצי עירום, זה היה תרמיל וקצת בגדים, אם לקחת משהו

כך שגרנו בחדר אחד עם , כל אחד פינה מקום והביא משפחות אליו הביתה, ברגע שראו שאלפי משפחות הגיעו. בוטושן המחוז

  . שלושה ילדים ועוד משפחה

  

, לא טלפונים, מנים והרומניםהיו חוקים חמורים מצדי הגר, לא הייתה הכנסה ופרנסה, אנשים סבלו במשך שנים, היה סבל רב

זה פגע פגיעה . תמיד אמרו לנו מה לעשות, לא היה אדון לעצמו, לא יכלו להתפרנס, לא היה חופש, היה קושי נפשי. עבודת כפייה

פתאום העיר גדלה בעשרות . לא הייתה אפשרות ללמוד. זה משהו שאי אפשר לשכוח, שההשלכות שלו היו במשך שנים רבות

. תוך כדי המצב החמור -כ הרבה אנשים אבל הנפש היהודית הייתה מוכנה לקלוט אותם"לא היו מוכנים לקלוט כ, אלפי אנשים

הייתה עזרה . משאירים אותך עם משפחה וילדים וללא יכולת להתפרנס וללמוד, השאירו אנשים שהוציאו להם את הנשמה

אם מותר לצאת  -היינו תלויים במה שיאמרו מחר, ציםאפשר לעשות מה שרו אך לא היה. הפעילות של הקהילותדרך , הדדית

  . אסור היה ליהודי להיכנס לשוק, לכת לחנויותלא נתנו לנו ל, נתנו לנו ללכת לשוקלא ? מהבית או אסור 10ב

  

  . צריך להגיד תודה על זה שאנחנו חיים בכל זאת. הרצון להישרדות הוא הרבה יותר גדול מאשר הסבל שאתה סובל אותואך 

לתת מחתיכת הלחם , היה צריך להיות בתוך הקהילה ולדאוג להם. ייתה יכולת אישית להתפרנס ולדאוג למשפחה ולהיפךלא ה

כל האנשים שבאו היו סבל לכל האנשים  -לא הייתה אפשרות ליצור קשרים או לעשות משהו. ולהתחלק –הקטנה שהייתה לך 

. במצבים האלו התגלתה הערבות ההדדית של היהודים אחד כלפי השני . ועדיין קיבלו אותנו בצורה טובה ועזרו, שכבר היו שם

הודות  -רק הודות לערכים האלו שחונכנו עליהם, וזה הסוד שהמשיך להחזיק את אלו שנשארו וסבלו מהשואה הנוראית הזאת

והייתה אמונה . רודמה שהחזיק אותנו במצבים הקשים כדי לש. זה הסוד של עם ישראל". ואהבת לרעך כמוך", לערבות ההדדית

לא הייתה להם , כל החנויות של ההורים כבר לא היו שלהם, שנים וכשחזרנו לסוליצה 5 - היינו בבוטושן כ .שעזרה לנו לשרוד

  . תמיכה או מישהו שיספק להם עבודה

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

את משם ולעלות לארץ ברגע שהייתה הזדמנות לצ. עזבתי בגלל כל מה שקרה, 14כאשר הייתי בת , עליתי לישראל מרומניה

ובאמצע הלילה החזירו אותי הביתה כי , "ֶהרלֹו"קטנה בשם לעיירה ) לא סוסים(הסיעו אותנו מסוליצה עם חיות .עשיתי זאת, ישל

מא שלי פתחה ידפקתי על הדלת וא, כשהגעתי הביתה. באותה תקופה לא היו כבישים נורמליים –לא הייתה אפשרות להמשיך 

  . למה החזירו אותי הביתה, אותה ושאלה מה קרה



 

עד חיפה והאנגלים  היא הגיעה. ניצולי שואה 4,800שהגיעה מצפון צרפת עם , )יציאה מהשואה(= "אקסודוס"הייתה אוניה בשם 

, "גאולה" שלחו את האוניות,"קסודוסא"תשובה למעשה זה של החזרת הכ. לא התחשבו בכך והחזירו אותה בחזרה לצרפת

 - היו כ בקפריסין.כדי להעלות אותם ארצה תוך חודש ,כולל אותי, ילדים 20,000 -ריכזו כבהן , "מדינת היהודים"ו" עצמאות"

  .כלואים שלא נתנו להם לעלות ארצה יהודים 280,000

  

הגענו לקפריסין , רגנועליתי לארץ עם תנועות אחרות שהתאהכשרה בחוץ לארץ ואני מחנה של אחי היה ב, לקראת העלייה ארצה

אך , אחי הגיע ארצה ממקום אחר .יעלה ארצהכדי לתת לו חפצים שאיתם הוא למחנה מא נסעה לאחי יא. 1947דצמבר  15 - ב

אחי היה שנה וחודש בקפריסין לפני שהוא הגיע .  '51 בשנת  תי עלתה ארצה עם ההורים שלי בעצמםואחו עם אותה אונייה

  . והם פשוט החליטו את מי לוקחים ואת מי לא) הישראלי(לא רצו שהם יתגייסו לצבא , באלא שחררו אותם בגלל הצ -ארצה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):הבאים

מרומניה הגיעה . הבאנו את אחי ואחותי מהאונייה בחיפה, מדינהאחרי הכרזת ה. 1948בפברואר  14 -הגעתי ארצה מקפריסין ב

למחנות שהקימו בעין , ג"ק 10-20חפצים במשקל של האנשים היו מגיעים עם . יהודים 800עם , אונייה כל יום ראשון באופן קבוע

. מה שהיה אפשר לקבל, היית עומד בתור ומקבל קצת מרק ושמינית של לחם -במחנות היו נותנים לעולים ארוחת צהריים . שמר

. רהדי, דהעבו, אוכל -לודאגנו להם להכ, אחרי שהבאנו מחיפה את המשפחה. היה חוסר של כל דבר, היה רעב, באותה תקופה

בעלי פנה לסוכנות כדי . שלנו מהאונייה בחיפה היישר לבית, דודה שלי מצד אבא הגיעה עם שלושה ילדים ,היו בעיות קשות מאוד

בסוף היא גרה . כי הייתה אצלנו משפחה אחת ולא היה מקום בשביל דודה שלי והמשפחה שלה, שיביאו אותם ישר לבאר שבע

  .ילדיה ועוד בת דודהבת דודתי עם , אחותי -אצל הורי בעלי

  

כשהגעתי ארצה לקחו  .היהודים שהיו כלואים בקפריסין 280,000כולל , יהודים ביום 10,000 -היו מגיעים ארצה כ, באותו זמן

כל זה כדי . 'העבירו אותי להכשרה בכפר יהושע ומשם לקיבוץ דגניה א, אחרי שהייתי שם שנה, "מעיינות"ס לבנות "אותי לבי

לצבא או או ללכת : היו שתי אפשרויות,  '51-ת הבשנ. קהילה וחברה, ידע, של חקלאות, ות במקומות שוניםלקבל הכשרות שונ

ששמו , י יוצאי תנועות נוער מרומניה"הצטרפנו ליישוב חדש שהוקם ע. בנגב בחרנו ללכת להתיישבות. ללכת להתיישבות בנגב

לפנות בוקר ויוצאים לעבודה וחוזרים  5:00היינו קמים בשעה , שקמבעבודה ביישוב וב". בית הגדי"שכיום נקרא " נתיב המולדת"

 .חיינו חיי קיבוץ. בלילה 12מאזינים למוזיקה עד , הפטפוןומפעילים את  20:00-21:00 - הביתה ב
  

 

  2013נובמבר , ברק - בני, דנה ארנון :ראיון

  


