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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  מאיר :שם פרטי  קרוקוזי :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

 Kozikaro  בלועזית    קוזיקרו :איתו נולדתישם משפחה 
 

   בלועזית                              מאיר:  איתו נולדתישם פרטי 
                                          
:                     מין

  כרז   

   :לידהשנת 

1930 
 רומניה :ארץ לידה                         Botoshani  בלועזית  בוטושאני:  עיר לידה

  חיה ריבה :שם פרטי ושם נעורים של האם  אלישע קוזיקרו :של האבושם משפחה  שם פרטי

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

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

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

  :  תאריך השחרור בוטושאני :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  1944מרץ 

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  טרנסילבניה



 

  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                                                                                                                                         

ולאמא חיה לאבא אלישע  בעיר בוטושני אשר ברומניה ,יום הולדתו של משה רבנובאדר ' חודש מרץ ז 1930נולדתי בשנת 

אמא הייתה עקרת בית , אבא היה מוצלח במיוחד בתפירת בגדי כמורה, אבא היה חייט במקצועו והצליח בכל מעשה ידיו, ריבה 

התחלתי ללמוד  3בגיל , נולדה אחותי בטי שנים לפניי  3אני הייתי הילד השני בבית כאשר , מיוחדת אשר דאגה לכל מחסורינו
משפחתנו הייתה משפחה מרכזית , התפרנסנו בכבוד, ,המקומי בקהילה היהודית המקומית הגדולה והמשגשגת" חיידר"ב

אך מייד עם סיום , עברתי מבחנים מסכמים לקראת עליה ומעבר לגימנסיה, כיתות בבית הספר 4סיימתי  9בגיל , מאוד בקהילה

  .1939לי פרצה המלחמה זו הייתה שנת המבחנים 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
  

שם , מייד עם פרוץ המלחמה גייסו הרומנים את אבא למחנה עבודה מחוץ לעיר , בחודש אפריל1939המלחמה פרצה בשנת 

אחותי , וכך נשארנו לבד בבית אני עם אמא, כשבאותו חודש נולדה אחותי לאה, העבידו אותו עבודת פרך בבניית כבישים

אך הבוגר  9כילד בן , ה לא הייתה בבית ולא היה מה לאכול בביתכמובן שפרנס, וכן אחותי התינוקת החדשה 12הגדולה בת 
אמא הייתה משלת לנו מהקלחים דייסא וכן אופה לחם , הייתי מסתובב יום יום ונובר ברחובות בחיפוש אחר קלחי תירס, בבית

  .הלחם היה יוצא בוצי אבל לפחות הצליח להשביע את רעבוננו, מקמח דייסא

אבא היה מגיע ממחנה העבודה  כך שהיה אסור לצאת ברחובות במשך שעות רבות של היום, בותהגרמנים הטילו עוצר ברחו
  ,לביקורים קצרים בבית של כמה דקות כל כמה ימים

עבר לידי חייל רומני בדרגת רב סרן ונתן לי ללא כל הסבר , הייתי ילד בן עשר, באחד הימים כשישבתי מחוץ לדלת הבית

תה השפלה נוראית בשבילי וטראומה שלא עוזבת אותי כל חיי גם היום כשאני מעל יזו הי, כובדוסטירה  מצלצלת בכל חוזקו ו

  .80גיל 

הראשי בבוקרשט בבקשה פנו הכמרים לפטריאך , מכיוון ואבא היה מהחייטים היחידים שהיו בקיאים בתפירת בגדי כמורה

מייד נתן הפטריאך , כל לתפור שוב את בגדיהםדחופה לדרוש מהצבא הרומני לשחרר את אבא ממחנה העבודה על מנת שיו

אבא ביקש , מיד עם שובו הביתה החל אבא שוב בתפירת בגדים לכמרים .וכך אבא חזר הביתה, הוראה לצבא לשחרר את אבא
  .מא החלה שוב באפיית לחם ועוגותיכך שא, ולא מעות זה מה שהיה חסר בבית, בתמורה רק מזון פירות וירקות

בו טיפלו , לעבודה בבית חולים מקומי, 15ואחותי בת  12גייסו הגרמנים אותי ואת אחותי הגדולה כשאני בן ביום מן הימים 

  .העבודה הייתה קשה מאוד ומשפילה, והיה עלינו לנקותו ולקרצפו, בפצועים מקומיים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, המלחמהאחרי  חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

באותו ערב ליל הסדר ערכנו אותו אצל אחותה שלא , הרוסים נכנסו לעיר, ערב פסח נסתיימה המלחמה 1944בחודש אפריל 
, אך בהמשך הערב חזרו מטוסים גרמניים והפציצו שוב את העיר, עריכת הסדר התחילה בשמחה גדולה על החירות , אמא

שעות ועשרות הרוגים מקומיים כשחלונות  6אך אנחנו לאחר הפצצות של כ, השיבו אש למטוסים הרוסים, ואת הכוחות הרוסים

הבית התפוצצו בזה אחר זה נאלצנו לברוח רגלית לכפר הקרוב וזאת רק לאחר שסגרנו את החלונות השבורים בכריות וציפיות 
לאחר שהייה שם של , כן כיבדו אותנו בגבינה וחלבו, בכפר הקרוב פגשנו חקלאים מקומיים שנתנו לנו מקום קטן בביתם ללון, 

ושם  החליט אבא לעבור לעיירה קרובה , שם קנה אבא עגלה גדולה העמיס עליה את תכולת הבית, כמה ימים חזרנו הביתה

 כשבדרך חזרה תפסו, אך לאחר כמה שבועות החליט אבא לחזור לבוטושאני, שם היו לנו דודים וקרובי משפחה, ושמה דורוחוי

כך נוצר מצב שהיינו צריכים , אותנו כוחות רוסיים אשר אילצו אותנו להחליף את הסוסים הטובים שלנו בסוסים הכחושים שלהם

  .לעזור לסוסים המוחלפים שקיבלנו לסחוב את העגלה עם התכולה

אך מזה , העבודה הייתה קשה מאוד, חותי הגדולה במפעל מקומי לברזלהתחלתי לעבוד עם א, 15אני הייתי כבר בן 

בזה , נאלצתי להתחיל לעבוד כספר, בשנה זו פיטרו אותנו מהעבודה במפעל, 1948שם עבדנו עד שנת , התפרנסנו בבית

נסענו לבוקרשט ומשם לקונסטנצה רומניה שם עלינו על אוניית , ישור עלייהאבשנה זו קיבלתי , 1950עבדתי עד שנת 

  .לישראל" טרנסילבניה"

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

השהות , משם שלחו אותנו לבית עולים בפרדס חנה שם שהינו כמה חודשים, הגענו בערב חג השבועות לשער העלייה בחיפה

לאחר שראה את , עד שיום אחד הגיע  דוד מהמשפחה שכבר התגורר בעיר יפו לבקרינו, ו באוהליםשם הייתה קשה התגוררנ

לאחר תקופת מה שכר  .הוא הקצה לנו חדר קטן בביתו, הזמין אותנו אליו להתגורר בביתו, התנאים הקשים בהם התגוררנו

כך חיינו בבית , וכן דוד נוסף עם אשתו, אחותי הגדולה עם בעלה בית הזה הצטרפו לאחר מכןאל ה, אבא בית ערבי קטן ביפו

  .ל זאת המשפחתיות הזו הייתה משמחתובכ, קטן משפחה רחבה

היה לי קשה , אני התחלתי לעבוד כספר במספרה בולגרית, אבא התעסק בחייטות והרוויח יפה ובפרט היה מאושר בחלקו

עד שיום אחד נכנסה למספרה בחורה צעירה , הייתה לנו שפה משותפתמאוד משום שהם דיברו בולגרית בלבד כך שלא 
עבדתי כשנתיים במספרה , זו הייתה לי הזדמנות לצאת מיפו ולנסות להתקדם, שסיפרה לי כי יש להם מספרה גדולה ברמת גן

י ל ידתי פאני עהכרתי את אש 1955בשנת , 1954ל התגייסתי לקרבי והשתחררתי ב"בצה, ל"עד לגיוסי לצה, שלהם ברמת גן

  .נכדים 9כיום יש לי בן ובת ו, 2006היא נפטרה בשנת , מכרים בקריית אונו

  
  

  הילה פבר: ראיון

  2013יולי , בית שמש


