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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קוזיקרו
  :שם פרטי

  יהודית

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               סיניוסף

  בלועזית
SINYOSEF                                               

  :המלחמה או בתקופתה רטי לפנישם פ
                                                            אלקה

   בלועזית
ELKA                                               

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
1932 

    :לידה עיר
                                                             בושוטאן 

   בלועזית
 BOTOSAN                                                          

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  יוסף

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ינטה

                                           :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                     בושוטאן

   בלועזית
BOTOSAN                                                          

  :ארץ המגורים
  רומניה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

  

                                                                                                                
         את שמו ציין, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור

             
 

  :  תאריך השחרור

 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
  

  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  יורק-פאן

  
  



 

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

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

  
  .אן שברומניה למשפחה בת ארבעה אחים ואחיותבבוטוש 1932נולדתי בשנת 

  .עם פרוץ המלחמה לקחו את אחיי לעבודות חפירת תעלות עבור הצבא
  .לא זכור לי אם היה מחסור באוכל בבית, אבי המשיך לעבוד בעבודתו ואמי נשארה בבית לשמור על אחיי ועליי

  .הם עשו זאת על מנת להפחיד ולהזיק לנו. אלה היו המפלגה הפאשיסטית, ערב אחד ניפצו את דלתות וחלונות ביתנו

  .אבי לקח אותי על ידיו והתחלנו לברוח לתוך היערות. רצינו לברוח מהבית כי פחדנו מעוד מעשים כאלו
 לשהכונשארנו שם כמה ימים עד שראינו . אמות מהקורהיה שם קר מאוד ואבי חיבק אותי חזק כדי שלא , הגענו למטע עצי פרי

  .נרגע וחזרנו הביתה
  .למרות זאת המשכנו לגור בו והורי תיקנו וישפצו אותו לאט. ללא ריהוט, ללא חלונות או דלתות, הבית היה ריק

נו לנו ללכת לקנות נת ,בשעות מסוימות,פעם בשבוע. אני זוכרת שאסרו עלינו לצאת לרחוב, מאוחר יותר עברנו לדירה אחרת

  .היו תורים ארוכים של אנשים כולם עונדים טלאי צהוב, חצי כיכר לחם לאדם
  .אני זוכרת שאף היו מכים אותם, היו מעצרים רבים ברחובות כנגד אנשים ששכחו לענוד את הטלאי הצהוב

גם הוא , הרוסים ששחררו אותנו לא שמענו ממנו כמה שנים עד להגעת. הגיעו אלינו שמעות שאחד מאחיי נהרג כי הוא נעלם
  .הגיע איתם

  

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

  .בתום המלחמה הקימו תנועות נוער ובתי ספר מקצועיים 
  .למדתי תקופה קצרה כי רציתי לעלות ארצה. מקצועאני פניתי ללימודי תפריה על מנת שיהיה לי 

עלינו ארצה באונייה פאן יורק ומכיוון שנעצרנו על ישי הבריטים הופנינו . היינו קבוצה של בני נוער שרצה לעלות לארץ ישראל
  .למחנה בקפריסין

ינו חומר חיטוי וחווינו השפלות שפכו על, "טיהור"עברנו .היה מאוד קר והיינו ללא שמיכות או מיטות, שהינו במחנה  בחורף
  .רבות

  .עלינו ארצה, 1948שנת , כעבור חודשיים
  

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

  .בארץ הגענו לקיבוץ דפנה לאחר עצירה ליום בטבריה
מצד השני של הקיבוץ חיו הותיקים בחדרים יפים . היו שם המון עכברים, לקחו אותנו לאוהלים , הגענו בשעות הלילה

  .ומטופחים
  .חברי המשק ריחמו עלינו והביאו לנו סירי אוכל, היינו יחפים ועם בגדים בלויים, עבדנו ולמדנו בקיבוץ

ים אחר כך הגיע משלוח מהסוכנות עם בגדים ואכן כמה ימ, כל הקבוצה החליטה לפרוץ בשביתה עד שנקבל תנאים מתאימים
  .ונעלי עבודה

  . 1950שם שהיתי לתקופה קצרה ועברתי לעכו בשנת , עברתי לקיבוץ חוקוק

  .  זה היה בעיר העתיקה, פלשנו לבית של ערבים שהיה נטוש
  .עם השנים הוקמו מפעלים ומקומות עבודה וכך הצלחנו לפרנס את משפחתנו

  

  
  טינסקיויקטוריה וול: ראיון

   2009צמבר ד. עכו
  

  עדי מלכא: עריכה

 


