
 

  "ְ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
   :שם משפחה

  צולר

   :שם פרטי

  בתיה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  'ישראלוביץ

                                              בלועזית
  

Israelovitz 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  בתיה 

   בלועזית
Batya                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

01.10.1936 
    :עיר לידה

                                                                                                             קורקוישט  

       בלועזית
Korkoist                                           

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  'משה ישראלוביץ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 חווה 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  פיאצה פרדיננד בוטושן 

   בלועזית
Piazza Ferdinand 
Botosn 

 

  :ארץ המגורים

 רומניה

   :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(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

עם חיילים  37' הייתי מגויסת בכפייה במחנה צבאי מס 

                                                                                                              רומנים תחת כיבוש גרמני  

  בלועזית
Military Camp No. 37 with Romanian soldiers under 
German occupation 

  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 אחרי הכיבוש של הרוסים בבוטושן
  :  תאריך השחרור

1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

לא זכור לי מה שם המחנה אבל מחיפה שגירשו אותנו לקפריסין ישבנו 

  .שם במעצר עד ששלחו אותנו חזרה ארצה

  :עליה שנת

  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " לא תפחידנו"

  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                                                                                                                                         

לא היה לנו מקום מגורים , רוב הזמן נדדנו. אימא נפטרה כשהייתי בגיל ממש צעיר, עם אבי, אני הבכורה, אחים 2גדלנו אני ועוד 

אנחנו היינו , שלי היה סנדלר ולא היה לו פשוט למצוא עבודה ולכן המעברים היו בגלל העבודה של אבא שליאבא , קבוע

  .מסתובבים כל היום ומקבצים נדבות

  

  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

יבה כי החיילים הרגו הרבה איתי היו עוד המון יהודים שבאו וברחו מכפרים בסב ,אני זוכרת שברחנו מהעיר יאסי לעיר לבוטושן

  .כפרעל חוטי חשמל עם הראש למטה בלב ה תלו ואת הדתיים הרגו המון יהודים אלדוגמביאסי באני ממש זוכרת ש .יהודים

רוב ההריגה והמכות דווקא קיבלנו מהחיילים הרומנים והחיילים את , גם בבוטושן הרגו יהודים אבל לא כמו במקומות אחרים
  .הכוח שהפעילו עלינו הרומניםהיו מסתובבים עם הידיים מאחורי גבם ברחובות ולא מתערבים ואפילו מרוצים משהגרמנים 

  .כך הגרמנים היו מתנערים מלהרוגוביהודים ההם אלו שהרגו את ) "משמר ברזל": בעברית" (גואר דדיפייר"בשם  ארגוןהיה 

פעם היינו אוכלים זה  את מאכל גםוליגה מקמח תירס אמה שאכלנו היה מאמו אוכל לא היה שם. גם בבוטושן אבא עבד כסנדלר

  .ערךל 1944הייתי בבוטושן עד  .בוטושןבלא להסתובב יותר מידי  הקפדנו, ורוב הזמן פחדנו, שם בצריף קטן גרנו. ...ב

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  
איטליה למנזר בשם הגענו ל .ינו ברגל דרך הגבולות של המדינותאת כל הדרך עש ,גוסלביהודרך יט שהתחלנו לנוע לכיוון בוקר

  .ההבריגאדשם הגיעו שליחים מישראל ויצא לי לראות את ל, וינט נתן לנו תלושים לאוכל'שם חיכינו לעלייה והג, קסטל גנדולפו

בחיפה  .שהביאה אותנו עד חיפה "תפחידינולא "לקחו אותנו לנמל ומשם עליתי על האוניה בשם .את בעלי הכרתי שם גם כן

בקפריסין הייתי במעצר ולא היה , האנגלים הורידו אותנו מהר מהאוניה והעלו אותנו על אחת מהאוניות שלהם בגירוש לקפריסין

חתי הצל, אני זוכרת שהאנגלים היו שומרים שם על המחנאות ואמרו לי שאם אני יתקרב לגדר ירו בי.ה שמירהיתהי, אפשר לצאת

השטחים המגודרים היו מסומנים  .שלי בקפריסין גם ילדתי את הבן הראשון. לראות את אחי מרחוק באחד משטחי המעצר

אותה  יעלומשם ו תשוחררהיהודים סידרו כך שמי שיש לה ילדים קטנים , במספרים את המספר שאני הייתי בו אני לא זוכרת

  . הגענו לחיפהך כלארץ ולי היה ילד קטן אז אותי החזירו לארץ ו

.  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

 הלגיוןבאותו הזמן הייתה מלחמה וחלק מהמקומות בדרך לבית אורן היו תחת  ,נסענו מחיפה לבית אורן 1948מרץ בסביבות 

פרי  בבית אורן לקחו אותי לעבוד בעצי. גם אז ,זעקה אני לא יכולה לזוזאכשיש ו זעקות באותו זמןאאני זוכרת שהיו המון  .הערבי

כשביקשתי ללמוד עברית , טבחיתגם מעבר לעבודה בשדה הייתי . מהפחד לא יכולתי לזוז מהמקוםו זעקהאואז נשמעה , בשדות

זור הקיבוץ ומרוב ישמור והתפקיד היה לבצע פטרול באבבית אורן נתנו לי רובה שאני . דהעבוהלמד תוך כדי יאמרו לי שאני י

נכון שיש לי שלושה בנים אבל הילד שאני . הפחד מהרובה השארתי אותו בחדר האוכל של הקיבוץ ועשיתי את השמירה בלעדיו

, אכזרי מאודמקום הקיבוץ הוא  .על עצמי לל העבודה הרבה שלקחתיבאתי איתו מקפריסין לא זכה להרבה תשומת לב ממני בג



 

לקח כשהייתי עובדת במטבח הקיבוץ . איך שהגענו לקיבוץ לקחו את בעלי לשנתיים לצבא .י לא זכו ליחס רב ממנייגם שאר ילד

 לצערי זה משום, שכל ההורים היו באים לקחת את ילדיהם מהגן אני לא הייתי מגיעה והילד שלי היה בוכה :למשל ממני הרבה

נתק גדול במשפחה כי הוא לא אהב נוצר לכן היו הרבה מעברים בין מקומות מגורים ו, בעלי היה אדם קשה מאוד.הייתי בעבודהש

עבד שם  ,עברנו לקיבוץ עין הכרמלושלו הצבאי היה כשחזר בעלי מהשירות  ,לפני שהגענו לגבת ,רוןאחהמעבר ה.שהם באים

  .השישים ועד היוםמשם עברנו לקיבוץ גבת בשנות ו, בעצי פרי

  

 

  2013יוני , קיבוץ גבת, בן לביא :ראיון

  


