
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

 
 שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה
 קרויטורו

  :שם פרטי
 (מרים)מרי 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 אלעזר 

                                              בלועזית
Elazar 

 

: איתו נולדתישם פרטי 
 מרים

  בלועזית
Miriam                                           

:                      מין
 נקבה

  :לידהשנת 
1933 

:   עיר לידה
 סופיה 

      בלועזית
 Sofia                                           

 :ארץ לידה
 בולגריה 

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 ציליבי אלעזר 

 

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 מטילדה סולומון אבדלה

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 סופיה

  בלועזית
Sofia 

: ארץ המגורים
 בולגריה 

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

 (ארבע שנים)בית ספר יסודי 

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)

 תלמידה

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

 השומר הצעיר

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 אזור קרנובט שבבולגריה              (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
 

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

 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
 

 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

http://www.ledorot.gov.il/
http://www.ledorot.gov.il/


 

י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

היה . אבא שלי עבד במפעל למצות. אימא שלי הייתה עקרת בית. בבית היינו מדברים לדינו ובולגרית, חייתי עם משפחתי בסופיה

סבתא שלי . תמיד אהבתי ללכת לסבתא, סבתא שלי הייתה מאוד דתייה והיינו הולכות לבית כנסת ומדליקות שם נרות. לי אח קטן

היו . אלקו קונסטנטין ששנסטה פרו גימנסיה: אני זוכרת שלמדתי ארבע שנים בבית ספר נוצרי בסופיה בשם. נפטרה מאוד צעירה

 .במיוחד אני זוכרת חברה טובה בשם איוונקה שהייתה נוצרייה, לי חברות טובות בבית הספר

מי שרצה לשיר היה . יטלישטה'היינו עושים חזרות במרכז למוסיקה בשם צ. אני אהבתי מאוד לשיר והייתי שרה בלהקה של ילדים

אני זוכרת שהבולגרים היו בסדר איתנו וכיהודים .  היינו שרים שירים בולגריים מקומיים, בלהקה הייתי שרה סולו.  מגיע לשם

.  באופן כללי לא הרגשנו פחד או אנטישמיות

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

.  אחרת הגרמנים יהרגו אתכם. אנחנו מגרשים אתכם,  כל היהודים- לנואמרוהבולגרים . 1943שנת  בנוהמלחמה הגיעה אלי

 לא ידענו מה ,אלות הם היו חמושים ב.שמו אותנו במשאית ואז העלו לרכבת מהבתים הגרמנים לקחו אותנו בכוחאני זוכרת ש

ההחלטה הזו של הבולגרים . אזור הכפרי של קרנובט בתנאי מעצר קשיםזרקו אותנו ב .קורה אבל הרגשנו שרוצים להרוג אותנו

בוריס מלך בולגריה  , למרות שהוסכם שיהודי בולגריה לא ישלחו להשמדה. בזכותה ניצלנו- להחזיק אותנו שם בכח הייתה לטובה

לכן לקחו את אבא שלי וכשהוא חזר אלינו היה לו מספר על . נכנע לדרישת הגרמנים לשלוח את הגברים היהודים למחנות עבודה

 .בקרנובט היינו רק נשים וילדים. את כל הגברים פינו בנפרד מסופיה. היד

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

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

כשנגמרה המלחמה אבא בא .  בקרנובט שמענו שהמלחמה נגמרה ואמרו שכל היהודים הבולגרים יחזרו לסופיה1945בשנת 

, רוסיםהבאו כאשר אני זוכרת ש. הרוסים הם אלה שניצחו וש שהגרמנים כבר אינם מאודשמחנו, לקרנובט ונסענו חזרה לסופיה

אז תה יהי לאבא שלי . רק מעט נשאר ממה שהיה קודם,בבית שלנו חזרנו לגור .שאנחנו יכולים לחזור לסופיהמא יאמרו לאהם 

 .  אך המשכתי ללמוד לשירלא חזרתי ללמוד בבית ספר .מרכבה עם שני סוסים

 

י על חייך  בארץ /נא ספר

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

 תימצאאני זוכרת ש,  מחיפה לקיבוץ חניתהאוטובוסהעלינו על כש". אביונה" עם הדוד שלי על האוניה 1948עליתי לארץ בשנת 

.  היו לי חברים בקיבוץ.פסנתרלנגן בהייתי לומדת  חייתי חיי קיבוץ ו.תי כי היינו כל כך רעבהעל ספסל האוטובוס ושמח' סנדוויץ

.  לא כולם הבינו אותי ואת הקשייםאך היה קשה כי , עוד כמה ניצולי שואהבחניתה היו 

בהתחלה . יורק-פאן האונייה לע אחרי לישראל הם הגיעו באוואחי ההורים שלי  . זה לקח הרבה זמן,הייתי צריכה ללמוד עברית

יצאתי  בסוף . שםההורים שלי רצו שאשאר. רציתי לצאת, ץ חניתהואחרי שהייתי בקיב . ואז עברו לרחובות חיו בפרדס חנההם

 .שגם עבד בקטיף, יהושוע- שם הכרתי את בעלי. עבדתי בקטיף בפרדסים ברחובות. ועברתי לרחובות שם הוריי גרומהקיבוץ 

. כל הזמן הייתי שרה בבית אהבתי לשירה המשיכה ו.ופרסל כסדרניתש אחר כך עבדתי ב,עבדתי בחדר אוכל במכון ויצמן

.  נינים13 ו נכדים25,  ששה ילדיםלייש ! הגרמנים רצו להשמיד אותנו והנקמה שלי היא השושלת שלי

 



 

 

 

 

 2013יוני ,  רחובות,   לוסי קליינרמן:ראיון

 


