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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  מזלר

   :שם פרטי

  רומן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  מזלר

                                              בלועזית
Mazler  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  רודולף 

   בלועזית
  Rudolph                                        

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1938 
  :  עיר לידה

                                              ה'מחוז וינצי/ יץרבוק'ז

       בלועזית
  Z'bokritz                                         

  :ארץ לידה

 אוקראינה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  אהרון מזלר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 טטיאנה גורבן
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בוקריץ'ז

   בלועזית
Z'bokritz 

  :ארץ המגורים

 אוקראינה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית בוקריץ'גטו ז ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                Ghetto Z'bokritz 

                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                בוקריץ'ז     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
15/3/1944 

  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  

1998  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  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                                                                                                                                         

אבי אהרון עבד . גרנו באזור שהיו בו הרבה יהודים, ה שבאוקראינה'בוקריץ שבמחוז ויניצ'בעיר ז 1938שמי רומן ונולדתי בשנת 

חלק . אימי טטיאנה הייתה עקרת בית וגידלה אותי ואת אחותי הקטנה פירה, ילי עור לחורףהוא הכין מע, ורכחייט ומעבד ע

בעלה של דודתי ניסה לעלות לארץ דרך אודסה אך הוא . מהמשפחה המורחבת עלו לישראל והיינו מתכתבים עם אחיו של אבא

בבית נהגנו לחגוג את החגים . היינו בני דודים שניים, יו אחיםסבא שלי וסבא של מוטה גור ה. נעלם ולא ידוע מה עלה בגורלו

  . כמו כלים מוגעלים לפסח וכלים רגילים ליום חול, היו לנו כלים מיוחדים לחגים, ושמרנו על כשרות

  

  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

כ גייסו חמישה גברים "סה, גייסו גם את אחיו ואת הבעל של אחותם, יומיים אחרי תחילת המלחמה גייסו את אבא שלי לצבא

אבא שלי נפצע קשה  26/2/1944 - במהלך המלחמה ב. אחיו הצעיר של אבי מפאת גילו נשאר בגטו, מהמשפחה הקרובה

בזמן המלחמה היינו . פעמים' ביקרתי בקבר שלו מס, הוא נקבר הוא לחם בפולין ושם, בראשו ולאחר זמן מה נפטר מפציעתו

בביתי כיום יש לי קלסר שבתוכו שמורים (גם את מילותיו האחרונות מישהו העלה לכתב ושלח אלינו , מתכתבים עם אבי

נחום שמו  ,אחיו של אבי, מדליות שלא בקלות נותנים ליהודים, אבא קיבל שתי מדליות על אומץ במהלך הקרבות). המכתבים

יחד עם חיילים רומנים  1946לעיירה שלנו נכנסו הגרמנים ביוני . י טנק גרמני"הנאצים תפסו אותו והוא נדרס ע, נהרג במלחמה

חילקו  1941ביולי . הגרמנים ובנוסף היו גם שוטרים מקומיים שסייעו לרומנים בגטושהיו אחראים לסדר את הגטו בתאום מול 

בהתחלה עברנו לבית של סבא . הודים לגטו שהיה בקצה העיירה ואת היהודים הכניסו למרתפיםאת העיירה והעבירו את הי

הבית היה גדול ובחלקו השני גרו עוד , שם גרנו יחד עם סבא וסבתא והמשפחה המורחבת, שלי שהיה גר בשכונה של הגטו

, יהודים 400- ניסו אותנו למרתף שהיו שם כהכ. היינו בכולל 30, ) אחת מהן היא אידה רפופורט ניצולה שראיינתם( משפחות 
בנוסף ירו בשביי מלחמה רוסים וביהודים שברחו , היו יריות והרגו שם הרבה צעירים שהיו לפני גיל גיוס, הייתה צפיפות גדולה

, פצועים היה ירי ומעקות של, כשנכנסו למרתף דוד שלי להרים אותי כי הרגליים שלי דרכו על דם של הרוגים ופצועים. מפולין

סבתי גם נורתה . אימי נפצעה קשה, חייל רומני ירה בהם ופירה נהרגה, אימא החזיקה את אחותי פירה שהייתה בת שנה וחצי
שנים אימא שלי  30רק לאחר (ונהרגה במרתף ורק סבא שלי קיבל אישור לצאת מהמרתף לעיירה להביא מים לאימא שלי 

 3את בנו של דודי נחום שגויס ונהרג במלחמה גם הרגו הרומנים והוא בן ) ועשתה ניתוח בעקבות הפגיעה שנגרמה לה בגט

היו , אנחנו חזרנו לבית של סבא. י רשימות"לאחר הלילה הזה הוציאו את היהודים מהמרתף וחילקו אותם לבתים בגטו ע. היה

קומית להיכנס לביתנו ולקחת הנחיות של החיילים שאסור לנו לנעול את הבתים בגטו מה שנתן לגיטימציה לאוכלוסייה המ

אותי , היינו מחליפים דברים עם המקומיים בתמורה לאוכל, היה קר מאוד ולא היה לנו אוכל. מהבתים כל מה שאפשר לקחת

, היו גם שני עזים בבית של שכן מקומי והוא נתן לנו קצת חלב. שלחו לצאת מהגטו לשדות שליד כדי לקחת ירקות ולהביא לבית

אח נוסף של אותו שכן היה עם השכלה רפואית . היה שוטר מקומי אבל הוא התעלם ועשה עצמו כלא רואהאחיו של השכן 

מי שהיה יוצא היה , גם באימה שלי הוא טיפל ובאופן כללי היה פחד לצאת לרחוב, כלשהי והוא נכנס לגטו לטפל בפצועים

, לעבודות ציבוריות ואו חקלאיות בפיקוח באזור העיירההרומנים היו לוקחים את כל המבוגרים . מסתכן בכך שהרומנים ירו בו
מ "היו מספר קביום האחרון של הגטו כשהחיילים הרוסים . הם גם לקחו מאיתנו דם לטובת טיפול בחיילים רומנים פצועים

, ת צבא רוסיםבדיוק בזמן נכנסו לעיירה כוחו, הוציאו את כל היהודים לרחוב וניתנה פקודה מקצין רומני לירות בנו, מהעיירה

לא , יהודים תושבי המקום 400- בוקריץ כ'כ נהרגו בעיירה ז"סה. לבושים במדים של חיילים רומנים והם הצליחו להציל אותנו
בוקריץ קיימים שלושה קברי אחים של היהודים שנרצחו 'בז. כולל אלו שמתו במלחמה או יהודים מארצות אחרות שברחו אלינו

  . בגטו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר



 

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

מעת , ספר והיינו עוד כמה יהודים שם –למדתי בבית , אחרי המלחמה המשכנו לגור בבית של סבא שלנו כי הבית שלנו נהרס

אוקראינית לא , אחרי המלחמה ידעתי לדבר רק יידיש. ישנים שעזרו לנו מאוד וינט של בגדים'לעת היינו מקבלים משלוחים מהג

לא גייסו אותי לצבא כי אני יתום , ידעתי לדבר אבל כן למדתי מקצוע כהנדסאי תחבורה במכללה בעיר וולובוב במערב אוקראינה
הוא השתחרר , ומי וסייע לרומניםפגשתי אדם בתקופת הגטו היה שוטר מק 1959אני זוכר שיום אחד בשנת . של חלל מלחמה

התחלנו להתקוטט ברחוב עד שהגיעה " חבל שלא הרגתי אותך בגטו, יהודי מלוכלך: "שנים והוא אמר לי 15מהכלא לאחר 

לאחר (לאחר הלימודים שלי עברתי עם המשפחה לטשקנט לאחר שקיבלתי אישור מיוחד מהממשלה לעזוב . משטרה מקומית
יום אחד ישבתי על ספסל ברחוב , וחיפשתי עבודה 19הייתי בן ). שנים להחזרת מימון הלימודים 3הלימודים חייבים לעבוד 

התחלתי בתפקיד פשוט , שוחחנו והוא שכר אותי לעבודה בחברה, ולידי ישב מנהל בכיר בחברת תחבורה של רכבים כבדים

 1961בשנת . היבשתי של אוזבקיסטן מוניתי לתפקיד של סגן שר התחבורה 52בגיל . והתקדמתי עד לתפקיד של מהנדס
  .נישאתי ונולד לי בן וגם בת שלצערי נפטרה בלידה

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

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

  ):לדורות הבאים

אני בארץ עבדתי כשומר באתר . עליתי בעקבותיהם 1998- שנים ב 3הבן שלי עלה לארץ ישראל עם אימי ולאחר  1995בשנת 

שמונה הקמתי - בקריית. הבכור חייל בצבא והנכדה תלמידה בתיכון, שמונה ויש לי שני נכדים- בני גר בקריית. בנייה בלילות

בוקריץ 'את הכסף אני שולח לז, בוקריץ מכל העולם'ס כספים של יהודים ילידי זקבוצה של ניצולי שואה וכיום אני אחראי על גיו

הייתי שם , בוקריץ בעיירה'לפני שנתיים קיימנו מפגש של ילידי ז. לטפל ולתחזק את שלושת קברי האחים שנמצאים בעיירה

באים שזה חשוב לשרת בכבוד בצבא חשוב לי להעביר מסר לדורות ה. שבוע וישנתי אצל מקומיים כי אין יהודים בעיירה כיום
  . כדי שיהיה לנו צבא חזק פן חלילה מקרה כזה יחזור לעם היהודי

  

 

  2013מאי , קריית שמונה, ישעיה נבון: ראיון

  


