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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  שכטר:שם משפחה
  

  קלריס :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה

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

  אבדאני:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

 Avadaniבלועזית
 

  קלריס :שם נעורים
 

  קלריס :המלחמה או בתקופתהשם פרטי לפני
  

 Clariceבלועזית
 

:                     מין
 נ   

  :תאריךלידה
26/12/1933 

  בקאו):מחוז, ישוב(מקום לידה
  

 Baca'uבלועזית
 

  רומניה :ארץ לידה
 

  שמואל  :של האב שם פרטי
  

  רבקה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל/שם פרטי של האישה
 

  :  של האישה שם נעורים
 

  בקאו:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

   Baca'uבלועזית
 

  רומניה:ארץ המגורים
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  1960 :עליה שנת  מרומניה ישירות לישראל:בדרך לארץ מחנות/מקומות
 

  :)עלה בדרך הים אם( שם האנייה
  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר



 

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  
הייתה להם , שניהם היו עצמאיים בתחום המסחר. בת יחידה להורים שמואל ורבקה. בעיר בקאו שברומניה 1933נולדתי ב

היו לנו חיות . בחצר, אהבתי לשחק בה הרבה, היה לנו בית גדול מאוד עם חצר גדולה. חנות מכולת ושניהם עבדו בה ביחד

תי למדתי בגן פרטי יוקר. לא זכור לי שהיה חסר לנו משהו בבית, היינו משפחה אמידה למדי. במשק כמו פרה וסוס עם כרכרה

  . והייתי היהודייה היחידה בגן

אני זוכרת שאבא הגיע . לפני המלחמה אבי היה בצבא המילואים של הרומנים ושחררו אותו מהצבא ברגע שהחלה המלחמה

הנאצים נכנסו ופשוט החלו לזרוק יהודים מהרכבת בעודה , באותו היום הביתה וסיפר כי ניצל בנס כי בדרכם הביתה ברכבת

אבי ניצל כי הוא היה עם המדים של הצבא וגם בזכות עצת חבריו שבמהלך הנסיעה אם יעברו . אפילו הרגונוסעת ואת חלקם 

  .כך אבי עשה וכך הוא ניצל. לידו נאצים רצוי שלא ירים את הראש לעברם ויסתכל להם בעניים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, וותמחנות וצעדות מ, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי סייע באופן /ארגון יהודי/האם אדם,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; משמעותי להצלתך

  

לקחו לנו .5אני הייתי בת  .שלקחו את אבי למחנה עבודה ואותי ואת אימי גירשו מהבית וזרקו לרחובאני זוכרת  1941בשנת 

באותו . רק עם הבגדים שהיו עלינו, את כל הבית עם התכולה שלו כולל הפסנתר שמאוד אהבתי לנגן עליו ונשארנו בלי כלום

היינו בחוץ זמן מה עד שמשפחה רומניה שהייתה שכנה  .הזמן היה חורף קשה מאוד ובחוץ היה קר נורא וחטפתי דלקת ריאות

ולמחייתנו אמי מכרה את , שהינו באותו המחסן כשנה. שם התחבאנו, שלנו לקחה אותנו ונתנה לנו מקלט אצלה במחסן בגינה

. כלבנוסף אמי הייתה מבשלת עבור אותה משפחה ובתמורה הם נתנו לנו או .כך החזקנו מעמד, כל התכשיטים שהיו ברשותה

היא טיפלה בי במשך . מא היה להביא לי רק אספיריןיסבלתי מחום גבוה ולא, אני זוכרת כשגרנו במחסן הייתי משתעלת הרבה

  . כל זמן המלחמה

' כל הזמן הוחלפו בתי הכנסת וכך למדתי עד כיתה ג, בבתי כנסתוהקימו ליהודים כיתות ' בזמן המלחמה בדיוק עליתי לכיתה א

גם בתור ילדה קטנה סבלתי נורא והרגשתי את המלחמה . היו סטודנטים יהודים בבתי הספר הללו מוריםה ).עד סוף המלחמה(

אני זוכרת . מלאה בדםכל יום בדרך חזרה מבית הספר הייתי חוטפת מכות מהילדים הגויים והייתי חוזרת הביתה , על בשרי

אחד . באותו היום ושאלנו את המורים האחרים איפה היאשיום אחד באנו לבית הספר והייתה מורה שמאוד אהבנו שלא הגיעה 

  .רק אחר כך שמענו שבעצם לקחו אותה למחנה השמדה. המורים אמר לנו שבאו בלילה הגרמנים ולקחו אותה

זו הייתה מעין שכונה . כמה חודשים לקראת סוף המלחמה עברנו לגור אצל שכנים רומנים אחרים תחת אותה קורת גג איתם

. בקאו הייתה עיר מרכזית ובאו אל השכונה הזו ששהינו בה נשים וילדים מכל הפריפריות). נים לא הכירו בה כגטוהגרמ(סגורה 

אוקראינים שהיו חלק -שם שירתו וולסוביים, בסיס צבאי של הגרמניםבאותו הבית גרנו בפחד נוראי כי בסמוך לשכונה היה 

אני זוכרת שהקציבו ליהודים לצאת לשוק לעשות קניות רק  .ם מהגרמניםמהצבא הגרמני וחלקם היו אפילו יותר אכזריים וגזלני

  .בערב כבר לא אישרו ליהודים להסתובב בחוץ 18:00בשעה . בבוקר ובשעות האלו השוק כבר היה ריק ממצרכים 10:00ב

ענו פרטים אך לא יד, רק לאחר שנה מפרוץ המלחמה שמענו שאבא עובד במחנה עבודה. שנים 3לא ראינו את אבי במשך 

  . וינוספים אודות

  



 

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

  

חזרנו לבית שגורשנו ממנו . 8אני הייתי בת . שנים 3אבי חזר הביתה לאחר שלא ראינו אותו במשך כשנגמרה המלחמה 

הם אפילו רוקנו את המרתף של  .רק בית ,ים ששהו בבית לא השאירו לנו כלוםהגוי, הולוהזדעזענו לגלות שהבית היה ריק מתכ

התחילו , מא ואבא חזרו לשקם את החנות מכולת שהייתה להםיא .הוריי שהיה מלא בסחורה כמו יין ואוכל בשביל המכולת

  .לקנות סחורה ולעבוד

ההורים הזמינו לי חבילות מצרפת ממשפחה שלנו , חילו לטפל בי בדלקת ריאות שהייתה לימא ואבא התיבאותה תקופה א

הם לא חשבו שאני , הוריי עשו הכל בשביל לטפל בי. זריקות ונצילין וסטרפטומיצין, שגרה שם שכללו אנטיביוטיקה בכדורים

  .עד היום נשאר לי סימן בריאות. אבריא

אני למדתי בבית ספר תיכון ותוך כדי . עד כמה שהיה אפשר ים שהיו לנו מלפני המלחמהבמקביל חזרנו אט אט לחיינו הנורמלי

כשסיימתי את התיכון למדתי הנהלת חשבונות והייתי . ובערב הייתי לומדת, הייתי עובדת בבוקר כדי לעזור בפרנסת המשפחה

אך נאלצתי לחפש  ,בבית חרושת שעבד בתור מחסנאי ,באחד המקומות אף עבדתי עם אבא. פקידה בכמה מקומות עבודה

  .מקום עבודה אחר כי היה אסור לבני משפחה לעבוד ביחד

התחלנו לצאת . ושם פגשתי את בעלי בנו שכטר, יום אחד הוזמנתי עם המשפחה למסיבת אירוסין של אחד החברים

הוריי נשארו . לארץ ישראלהחלטנו לצאת מרומניה ולעלות  1960בשנת . במרץ התחתנו, וכעבור שלושה חודשים, 1/1/1958ב

  .ולאחר כשנתיים אבא הגיע לישראל וגר איתנו בביתנו, שלושה חודשים לאחר שהגענו ארצה אמי נפטרה.ברומניה

  

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

  

לשם שלחו את , לרוב בעיירות הפיתוח, לא היו אז מקומות מגורים ולכן איפה שהיה פנוי, שלחו אותנו לצפת כשהגענו לארץ

. שבע-נאלצנו להילחם אני ובעלי בכדי שיעבירו אותנו לבאר. לא היה לנו היכן לעבוד, גרנו שם במשך כמה חודשים. העולים

היו לנו חברים מאשקלון . איציק ייתי בהריון עם בני הבכורמטר בבאר שבע ובדיוק ה 28קיבלנו דירה קטנה מעמידר של 

לאחר . גרתי אצלם עד שילדתי, לאשקלון חודש לפני הלידה הם לקחו אותי אליהם. שהבעל היה רופא בבית החולים ברזילאי

ת אז דירה היה מאוד קשה לקנו. גרנו בבית הזה במשך שנה וחצי ולאחר מכן עברנו לערד. הלידה חזרתי לדירה לבנו בעלי

לא , אבא שלי גר איתנו כל הזמן. מטר 56בערד גם קיבלנו דירה של עמידר בגודל של . בגלל הפוליטיקה וכל הבירוקרטיה

  .הוא עבד שם בבתים הטרומים עד שהגיע לגיל הפנסיה, ותוך זמן קצר הוא גם קיבל דירה לבד בערד, עזבתי אותו לשנייה

כשהגיע לבית הספר הוא למד במגמת , שנים הבאנו את בני השני דורון 10לאחר כ. בערד גידלנו את איציק בשקט ושלווה

הוא זכה לתנאים טובים במקיף ובכדי להקל עליו . שבע  וניגן בכינור במקהלת הקונסרבטוריון שבעיר- שבבאר' מוזיקה במקיף א

שנים מכרנו את הבית בערד וגם  4חר לא. שנינו לבד, שבע- שנים בבאר 4עברתי לגור איתו במשך , את הנסיעות כל יום לערד

שבע -בעלי ובני הבכור איציק הצטרפו אלינו לבאר. של שענות ואופטיקה שזהו מקצועו של בעלי בשרותינואת החנות שהייתה 

  .'וקנינו את הדירה הנוכחית בשכונה א

  

  .2014מאי ,  ש חןיעי: ראיון

 


