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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  פוגל
  :שם פרטי

  חיה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               קליפר

  בלועזית
 KLIFER                                              

  :מלחמה או בתקופתהה שם פרטי לפני
                                                            חיה

   בלועזית
 CHAIA                                              

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
03.11.1929 

    :לידה עיר
                                                              סירט

   בלועזית
 SIRT                                                          

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  משה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 רבקה קליפר

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   סירט

   בלועזית
SIRT                                          

  :ארץ המגורים
  רומניה

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

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( פת המלחמהמקומות מגורים בתקו
  מוגילב אוקראינה,ורין'ג

                                                                                                                
  :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

         ורין'גטו ג
                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור

             ורין'ג
 

  :  תאריך השחרור

 1944אפריל 

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

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  קפריסין,בולגריה

  :עליה שנת
1948 

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

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .הצעירה מבין שתי אחיות, הבסירט שברומני 1929נולדתי בנובמבר 

  .עקרת ביתהיתה לאבי היתה חנות למשקאות חריפים ואמי 
  .היתה לנו עוזרת בית מה שהיה נהוג רק בחוג העשירים, היינו משפחה אמידה

  .אבי נהג ללכת לבית הכנסת בשבתות ובחגים, משפחתי היתה דתית מסורתית

  .אנגלית ועוד , שם למדנו לנגן בפסנתר, "בית יעקב"כנו  לאחר הצהריים הלו אחותי ואני למדנו בבית ספר רומני
משפחתו של , לאמי היו אחים ואחיות שגם הם התגוררו בסביבה.אהבתי מאוד לבלות בביתם, התגוררנו בשכנות לסבתי וסבי

  .אבי התגוררה בפולין
  .ראת השפה הרומנית דיברנו רק בבית הספ. ועם סבתי דיברנו ביידיש,בבית דיברנו גרמנית

, היתה לנו משפחה בישראל". יהודונת לכי לגור בפלסטינה"קראו לי , את האנטישמיות הרגשנו בעיקר לקראת פרוץ המלחמה
  .רצה לעבור לארץאך אבי לא 

  

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

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

  .כבר מאוחר מידי הוא כתב לנו לעזוב ולעלות ארצה אך היה, אחיה של אמי התגורר בארץ
  .בית הספר נסגר והיה ריח של מלחמה, סגרו לאבי את החנות

  . חומים והיו כמו הגסטאפום הם לבשו בגדי, הרומנים שיתפו פעולה עם הנאצים
  .כל בתי העסק היהודיים נסגרו והפכו לרשות המדינה

אך למרות זאת התעקשתי לקחת אתי את מעיל  היה אז קיץ, אמרו לנו לעזוב . 11הייתי בת . אני זוכרת את היום בו גורשנו
היא ענתה לי איך יכול להיות שעשר שנים את לא רעבה , אמרתי לה שאני רעבה, אמי האיצה בי להזדרז. החורף החדש שלי

היא אמרה לי שנחזור בעוד  במחבוא,את המפתח היא שמה למעלה . היא יצאה מהר ונעלה את הדלת. ודווקא עכשיו את כן
  .יומיים-יום

אנשים השתגעו , היה מאוד חם וקשה. שם דחסו אותנו בקרון ושהינו בו למשך כשמונה ימים, הלכנו ברגל עד לתחנת הרכבת

  ".מים,מים"אני זוכרת שאישה אחת צעקה כל הזמן , מהצפיפות 
שמרו עלינו .קבלנו מעט אוכל וחיינו בחוץ, חלינו במלריה כולנו. שם שהינו למשך כחמישה חודשים, הגענו לקלפט שליד הדנובה

  .חיילים רומנים שהשגיחו עלינו כל הזמן

אמי . לא היה לנו מקום, קרון להיינו הרבה אנשים בתוך כ, הכניסו אותנו חזרה לקרונות. יום אחד הודיעו לנו שאנו חוזרים
  .'זור לעירנו עצרו בעיר ראצאוצבמקום לח.את הצרכים נאלצנו לעשות בדלי,התעלפה בדרך מהחום 

  .יחד עמם לאוקראינהחיינו אצל משפחות יהודיות למשך כשבועיים ולאחר מכן גורשנו ' בראצאוצ
, ראיתי במרתף הבית צנצנות עם ריבה .סטר ו והכניסו אותנו לבית שאמרו שהיה שייך ליהודיםדניהורידו אותנו ליד נהר ה

רצתי להוריי וצעקתי שיצאו . ירו בהם. יוון הצנצנות ולפתע ראיתי גוויות של בני הביתהלכתי לכ. הבית היה ריק, שמחתי נורא
  .מיד מהבית

  .ןירו'גהעלו אותנו לאוטובוסים ונסענו ל.חכינו בחוץ למשך כל הלילה בגשם עד שלמחרת העלו אותנו לסירות וחצינו את הנהר
אותנו " לארח" היה עליהם. םפרימיטיבייאיניות שנראו מאוד גרו שם משפחות אוקר .ורין פגשנו שלושה אחים של אמי'גבגטו 

  .בביתם והם מאוד חששו מכך

עם הכסף הזה חיינו , אבי הסתכן ושמר כסף בכובעו. נשארה עם שלושת ילדיה אהתגוררנו אצל אישה שבעלה נלקח לצבא והי
  .נתן לאישה קצת כסף והיא תפרה לנו בגדים הוא. למעלה משלוש שנים

, לקרוא, לכתוב ברוסית -אני זוכרת שישבתי מתחת לשמיכה עם אחותי והיא לימדה אותי כל דבר, לא היה בית ספרבתוך הגטו 

  .כך העברנו את החורף, כל דבר שמצאנו למדנו
  .נפגשנו שם עם מכרים. בקיץ קיבלנו רשות ללכת לנהר לכבס כי היו לנו כינים

הוא נקבר בבית העלמין בגטו אך אמי לא הרשתה . פטר ממחלת הטיפוסנ, אח של אמי,דודי . בגטו מתו אנשים מרעב ומחלות
  .ולהלווייתלי ללכת 

לא חגגנו חגים ולא התפללנו . מיניין השליםאבי היה הולך לשם מידי פעם ל, אנשים שלא היה להם היכן לגור היו בבית הכנסת
  .אך עדיין שמרנו שלא לערבב חלב עם בשר

מאוד . היתה נוחתת פצצה אזהייתי סופרת עד שלוש ו, רבאווילכתי לחלון וראיתי מטוסים אני זוכרת שה. הצבא האדום הגיע

  .ברחתי מהר והסתתרתי, פחדתי 
  .אנשים ידעו שגם הצבא האדום לא יעזור לנו, מהולה בפחדההיתה התרגשות גדולה 



 

  .ומניהסטר ולחזור לרדניבמטרה לחצות את נהר ה אבי חיפש עגלה עם סוס, ארזנו את כל חפצינו
  .כמה שבועות אחר כך הגענו ל סירט. רנוביץ'בדרך עד שהגענו לצ פעמים רבותעצרנו 

  

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

  .סבי הכל היה הרוסבביתם של סבתי ו. הוא היה ריק, בסירט הגענו לביתנו
  .שיהיה על מה לשבת, אבי ביקש מהגויים שיתנו לנו רהיטים

  .רנוביץ 'ה וסבתי היתה עדיין בצריטיסבי נפטר בטרנסנ

  .שכבתי במשך כמה שבועות עד שהחלמתי, גם אני חזרתי חולה הביתה
  .אבי פתח את שוב את חנות המשקאות ואני חזרתי ללמוד למשך שנתיים, שיקמנו את הבית

  .העיירה עברה לרשות הרוסים והם סגרו לאבי את העסק 
  " .בני עקיבא"הצטרפתי לתנועת הנוער . החלטתי שאני עוזבת את רומניה ועולה לישראל

  . 18עוד לא מלאו לי .אך החלטתי להמשיך בתוכניתי, הוריי לא אהבו את רעיון עלייתי ארצה
  .שם הכרתי את בעלי לעתיד, במשך מספר חודשים עברתי הכשרה.ברכבת עד לביוש ,לבדי לראשונה,נסעתי 

  .יורק- אונייה פאןעלינו למשם נסענו לבורגאס שבבולגריה ו

  .הייתה התרגשות גדולה, הפלגנו למשך שבוע, איש 7000-על סיפון האונייה היו כ
  .ם במשך ארבעה חודשיםשם שהינו במחנה אוהלי, לפני חיפה עצרו אותנו הבריטים והעבירו אותנו לקפריסין  ילומטריםכמה ק

  .לא דאגנו כי שמענו שכבר מדברים על הקמת המדינה
  .שירים וריקודים,הם לימדו אותנו עברית . למחנה הגיעו שליחים מהארץ

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . הגעתי לארץ ישראל 1948ל באפרי

עד היום אני . אישתו ילדה את ילדם השלישי וביקשה שאשאר לסייע לה במקום להתגייס לצבא, אביב- התגוררתי אצל דודי בתל
  .לימים התגייסו לצבא ילדיי ונכדיי ועל כך אני גאה, מצטערת על כך ששמעתי בקולה

  .עמם שנתיים מאוחר יותר הוריי עלו ארצה ועברתי להתגורר

  .לבעלי לעתיד וכמובן חגגתי את קום המדינה,חגגתי יום הולדת לאמי 15.05.1948 - ב
  .עבדתי יחד איתו העבדתי בחנות תמרוקים של דודי ולאחר שבעלי פתח גלידריי. נישאתי ונולדו לנו שני ילדים 1953בשנת 

  .אונו-אביב ולאחר מכן עברנו להתגורר בקרית-גרנו כעשרים שנה בתל

חודשיים מאוחר יותר נפטר . היא השאירה אחריה שתי בנות, טרה לפני כשנה לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטןבתי נפ
  .בעלי מצער

  .הוא אב לילד, הוא חזר לארץ וסיים דוקטורט במדעי המחשב. שנים 11ב במשך "בני חי בארה
  .ןלא יכולתי להמשיך את חיי בבכי על מותם של יקיריי והחלטתי לעבור לדיור מוג

  
אל תרוצו כל , תמיד תדעו שיש דברים קשים יותר, אני רוצה לומר לאלה הקוראים את עדותי שלא לקחת דברים קטנים ללב

  .צריך לחיות, לא זו הדרך, הזמן בחיים
  
  

  
  בסרוב'שרה דז: ראיון

  2009אוקטובר . אור יהודה

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


