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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  קרני

   :שם פרטי

  טובה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  רוזנבאום

                                              בלועזית
  

Rosenbaum 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  קלרה

   בלועזית
 Clara                                         

:                     מין

 
   :לידהשנת 

1926 
  :  עיר לידה

  אושחורוד

       בלועזית
Uzhhorod                                           

  :ארץ לידה

 כוסלובקיה'צ
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 ארנה 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 הונגריה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית 

   :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 שמוציין את , במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   אושוויץ בירקנאו 
   

  בלועזית
  

                                                                      :נודע לך כי הנך אדם חופשיהמקום בו 

 
  :  תאריך השחרור

 
  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

  

  :עליה שנת

1946 
  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                                                                                                                                         

ההורים שלי היו כמה דורות בהונגריה והיו , שנים 4.5-היה לי אח אחד סטאפן וקראנו לו בהונגרית פישטן הוא היה גדול ממני ב

יהודים אך לא הייתה הפלייה  15000היו לי המון חברים וגרתי בעיירה שבה היו בערך . הנוצרית ההאוכלוסיימיודדים מאוד עם 

כי היה לנו 'תחת השלטון הצ. נתן יד לפגוע ביהודים עד שהנאצים והגרמנים נכנסו לשלטוןהיות ואורטי שהיה ראש ממשלה לא 

מא שלי שהיה רופא מפורסם בעיירה והיה לו יבדים ושטיחים ומולנו גר דוד שלי אח של א, להוריי הייתה חנות לווילונות. מאוד טוב

היינו משפחה שסבי אבא של אמי היה שומר  שרתת נוצרייההייתה לנו מ. רכב ראשון בעיירה ואני זוכרת שכולנו התלהבנו מזה

  .מסורת המשפחה המצומצמת שלי לא הייתה שומרת מסורת חגגנו באופן שטחי את החגים

  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

שהייתי בגימנסיה היהודית הגיע בחור שברח מאושוויץ דיבר שיש שם מחנות , באותה תקופה לא הייתה תקשורת היה לנו רדיו

מהדירה לקחנו כמה דברים והשארנו רכוש וכסף אצל  ביוני לקחו אותנו הוציאו אותנו 1944עד . ההשמדה היכן שהורי ניספו

בלוקים ושם היינו כמה זמן כשבועיים ומשם לקחו אותנו לאושוויץ סגרו אותנו /הכניסו אותנו לבית חרושת ללבנים. הילקוחה נוצרי

אימי , ירקנאומלא צרכים של אנשים הגענו לאושוויץ ב, בקרון רכבת הרבה אנשים אחרי כמה ימים בקרונות האלה היה נורא

 אני עד סוף המחנות השמדה לא. ריםהייתה אישה צעירה שהייתה עם דודה שלי והגרמנים דאגו להפריד בין המבוגרים לצעי

שירדנו מהקרונות הגענו לאולם שם הורידו לנו את הבגדים ונתנו לנו בגדים שהיו לא תואמים למידה שלנו . האמנתי שאימי איננה

מנגלה ' ו את השערות ולא זיהינו אחד את השני הייתי עם בת דודה שלי שהייתה רופאה שעבדה עם דרהורידו לנ, עם מלא כינים

  .היא שמרה עלינו שם וידעה בדיוק לאן נוסעים הטרנספורטים של הגרמנים

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

השתחררתי בטרנזשטאט שם בא מישהו מהעיר שלי אדם מבוגר שלא הכרתי הוא חיפש מישהו ממשפחתו הוא היה מוכן לקחת 

  . שם הייתי עם כמה חברות מהעיר שלי ואני רציתי לחזור לביתי. אותנו טרמפ לפראג

המשפחה הנוצרית שהיו . שאימי ואחי נספובפראג אחרי כמה ימים אותו אדם לקח אותנו הבית ברכבת וכשהגעתי הבית הבנתי 

משם נסעתי לבודפשט שם . לא היו להם ילדים, לקוחות שלנו קיבלו אותי בשמחה וגרתי אצלם הם דאגו לי נתתי להם מתנות 

פגשתי חברה טובה של אימי שעבדה . לערך 19מכרתי את הכסף והזהב שמזה חייתי וגרתי בבית מלון הייתי בסביבות גיל 

  .עליתי איתם לארץ 1946הייתי בודדה והתקשרתי עם אנשים ובינואר , עיר והיא הזמינה איתי לבוא ולעבוד שם איתהבשומר הצ

הגענו לקיבוץ מענית  47שם חיכינו לעליה האנגלים גילו אותנו להעבירו אותנו לקפריסין שנה עד אוגוסט , הייתי באיטליה שנה

  . הגשת אוכל, דתי בחדר אוכלשם היה בית חרושת לחלווה שם עב. קרוב לחדרה

שנים על גבי שנים לא דיברתי עם בעלי על המחנות השמדה כי לא רציתי לדבר על זה בשום אופן בבית היינו ממקימי קיבוץ 

 יסעור ואני לא רציתי לחיות שם והקמנו את כפר גלים ליד חיפה שאז היה בית ספר חקלאי לא רציתי שידעו שהיינו במחנות עד
את קיבוץ יסעור שם הכרתי את בעלי הוא היה סדרן עבודה וסידר לי משמרות שמירה  הקמנו  1949ב. פט אייכמןשלא היה מש

לאחר מכן הקמנו את כפר גלים שזה היה בית  .1950איתו אחרי שלושה חודשים התחתנו ואחרי זה נולד בני הבכור באוגוסט 

  .עבדתי בהנהלת חשבונות ודואר .יתספר חקלאי בעלי היה חקלאי ולמד ברופין והיה מורה לאנגל

הזה שעשו לעם לדורות הבאים אני רוצה לומר שיזכרו את המעשה הנורא , בארץ אני ובעל המנוח התנדבנו בביטוח לאומי

  .היהודי
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