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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  בתיה:שם פרטי  וורגפט :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
     שוורצמן                                          

  בלועזית
     shwarttzman            

  :נעוריםשם 
 בטי

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
               בטי                                             

   בלועזית
     Bety                                          

:                     מין
 נ   

   :לידה תאריך
26/8/1936 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                             ארגייב מולדובה                                 

   בלועזית
     Argayev Moldova                                                      

  :ארץ לידה
Moldova 

  :של האב שם פרטי
  לייזר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 זלטה

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   

   בלועזית
                                          

  :ארץ המגורים
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                          :              מקום  השחרור
 קזחסטן

  :  תאריך השחרור
1945 

  ?המחנהשם ? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
2001 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

נולדתי לאבא לייזר , חיי קהילה גדולים ומגובשים, עיר גדולה ומלאה ביהודים, בעיר ארגייב מולדובה  1936נולדתי באוגוסט 

טיפלה באבא , אבא היה סיטונאי של בגדים בעיר והיה מצליח מאוד ואמא עקרת בית נפלאה , הייתי ילדה יחידה, ואמא זלטה

אמא אוהבת ואבא נפלא המפרנס בקושי את , אך החיים היו נפלאים , לא הלכתי לשום לימודים או גן ,הייתי בבית, ובי 

  .משפחתו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/נוערתנועות /ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

והיכו אנשים מכל הבא  הגרמנים ובעזרת הרומנים נכנסו לעיר שלנו, זה היה בלילה, הגרמנים כבשו את מולדובה  1941ביוני 
אימא כשחשה  ,את אבא תפסו ושלחו אותו לחזית של המלחמה מטעם הרוסים ,זרקו את היהודים התושבים מבתיהם , ליד

ליים מהבית ועלינו בנסיעה אשכרה יחד עם עזרת אבא סוס ועגלה וכבר באותו לילה העמסנו דברים מינמ, בפעילות המתרחשת
קולחוז , עד קזחסטן, ומשם המשכנו חלק רגלית חלק עם רכבת , הגענו לנהר הדניסטר  נסענו לקישינב ומשב, על העגלה

היינו ישנים , ונאלצנו לבקש מהאנשים בסביבה ברכבת חתיכות אוכל על מנת לשרוד , הדרך ארכה כשלושה חודשים, קזחסטן
  .לא היו לי מים, אני זוכרת את הצימאון הגדול שהיה לי כל הדרך , על ריצפת הרכבת

  
, אימא החלה לגדל מחוץ לבית תפוחי אדמה וגזר, כשהגענו לקזחסטן קיבלנו מהממשלה דירה קטנה על מנת להתגורר בה

  .ומרק תפוחי אדמה עם גזר, כל לחםכך שהיה לנו קצת או, צבה שבועית של קמח בעריה ק במקביל היינו מקבלים מראש
נאלצתי להיות , לא יכולתי להתחבר עם השכנים, ו כל המקומייםהחיים היו משעממים מאוד לא הלכתי ללמוד בבית הספר כמ

  .נגזל ממני ילדותי, ארבע שנים בבית עם אמא

  

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

  

הייתה לה דלקת רצינית בכף הרגל היא , אימא הייתה חולה מאוד, לנו שהמלחמה נסתיימהנודע  1945בחודש פברואר 

, 10הייתי כבר בת , הגענו חזרה לעירי, הרכבת הארוכה שמובילה למולדובה, עלינו שוב על רכבת, התקשתה אפילו ללכת

אך , אותו מאוד הייתי ילדה קטנה אינני זוכרת, אבא חזר מהמלחמה הוא חזר מקייב, פעם ראשונה בחיי, הלכתי ללימודים

לא היה לנו כמעט זמן לשמוח איתו על גמר , והוא נפטר מייד, ולא עמדו לו כוחותיו, כשהוא חזר הוא היה חולה ועייף מהמלחמה

  .המלחמה ועל חזרתו

  

יצאתי  15כשהגעתי לגיל  .כך שהיה לנו קצת כסף על מנת לחיות, אמא התחילה לעבוד במפעל עורות שם היא הייתה מנקה

ובלילה הייתי לומדת בכיתה על מנת , נהייתי מזכירה בחברת תיווך גדולה בעיר, ראיתי שאימא לא מסתדרת בפרנסה, לעבוד

, בעלי החל לעבוד בהנדסה של מכונות, 1956התחתנתי עם בעלי ראובן בעיר ארגייב מולדובה שנת  19בגיל   .להשלים פערים

בחודשי הקיף הייתי נוסעת לעיר אודסה בברית המועצות על מנת להגיש עבודות אקדמאיות , ואני המשכתי בלימודי

  .באוניברסיטה 

  

זה היה על שם אבי ששמו היה , יה לואיזה ינולדה ביתי השנ 1961נולדה ביתי אלזה בעיר ארגייב ובשנת  1957 בספטמבר

לאחר מכן , וד במפעל כימי גדול שם הייתי אורזת במפעללאחר לידתה של לואיזה התחלתי לעב .איזהולייזר לכן קראתי לה ל

ואני הבאתי את כישוריי הלימודיים בתחום הנדסת המזון , זה היה מוצר חדשני במולדובה, עבדתי במפעל של במבה במולדובה

  .עשינו במבה וניל ובמבה לימון ועוד כל מיני טעמים, זה היה הצלחה גדולה, ועזרתי לייצר במבה

  



 

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

  

אך ביתי אלזה שהייתה נשואה כבר לא , עליתי ארצה עם אוניה מאודסה עם בעלי וביתי הגדולה לואיזה 2001בחודש יוני 

הממשלה נתנה , הגענו מחיפה ישר לאשדוד .ולא רצו להשאיר אותו לבד במולדובהה היה מאוד חולה רצתה לעלות מאחר וחמ

  .לאחר מכן ביתי החלה לעבוד והיא שכרה דירה ואני ובעלי התגוררנו איתה, לנו דירה זמנית

  

שנים באנשים  8אני הייתי מטפלת , העיקר להתפרנס, לחודש₪  300בעלי ראובן החל לעבוד במפעל באשדוד תמורת 

  .ומאוד אהבו אותי, הצלחתי לעבוד עם הרבה ניצולים, מכיוון ואני דוברת הרבה שפות כמו יידיש רוסית ורומנית, םמבוגרי

  .נכדים 3בנות ו 2היום יש לי 

  

   2014מאי , אשדוד, דור פבר: ראיון 

 


