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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  
  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  שם משפחה איתו נולדתי
   קלברמן

                                              בלועזית
KELBERMAN  

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

                                         רוזה             

   בלועזית
           ROSA                                 

:                     מין

  נקבה  
  : לידה שנת

1940  

 
  :  עיר לידה

                                                       קודן       

               בלועזית
KODEN                                 

  :ארץ לידה
 פולין

  שם פרטי ושם משפחה של האב
  קלברמן חנוך

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 שוורץ חיה

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

      נולדתי בזמן המלחמה        

   בלועזית
                                         

  :ארץ המגורים
 פולין

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

  

  : מקצוע לפני המלחמה
)                               מורה, סנדלר, תלמיד(

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

    ) BZECZC(בריסק : מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )                                                                                                      שם העיר או האזור ושם הארץ(

   בלועזית       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

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

                                                          :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 



 

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

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  DZERZONUIW-רגונוב ג

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1950  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  מולדת

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, גדלתהבית בו : ציוני דרך(
  

 
ביתנו  .אחרי חצות 31.12.39 -האמת שנולדתי בליל ה. 1940שבפולין בשנת ' נולדתי בעיר ברי) שושנה(אני קלברמן רוזה 

נאלצנו לעזוב את קודן היות וחליתי לאחר לידתי  .בהיותי כבת חודש עזבנו את הבית בגלל המלחמה. היה בעיר קודן

חולים ראה בבית הלימים אמא סיפרה לי שכנ.את מיטתיאמא לא עזבה . אושפזתי בבית חולים במשך כמה חודשים. בדיפטריה

 .שאירו אותנו שם לתקופה ארוכה למרות שכבר הבראתיידעו שאנחנו יהודים ולכן ה
  

  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
  
  

תה להגיע בסופו יאבא לא היה איתנו היות והמטרה הי.שנים 5במשך ) את שמו אינני זוכרת(כפר  גענו לאיזשהומבית החולים ה

כל שאני זוכרת מאותו הכפר הוא שלמרות שהייתי  .ולכן אבא נשאר עם אחותו ברוסיה.של אותו מסע לדודים שלנו בעיר אודסה

עמים הייתי בורחת החוצה לפ. כל הזמן סגורה בבית ישבתי מול צוהר קטן מאד שהיה בקיר בכדי לראות את שקורה בחוץ

אם היה זה . תמיד הי לי בעל חיים ).בעלי הבית היו גויים שהסתירו אותנו אצלם.( וכשגילו זאת בעלי הבית כעסו עלי מאד

  .פסיק לגדול ולהתפתחי שהיה לי חתול שמרוב טיפול בו הסיפרו ל. כלב או חתול,גדי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  
  

שהייתה   GZERZONUIU - עזבנו אמא ואני את הכפר ועברנו לגור בעיר גרגונוב 1945-1946 םבתום המלחמה בין השני

 .לשם אבא היגיע עם הוריו ואחותו)שהיתה קרובה לעיר ברוצלב ( עיר לא גדולה במיוחד - בשטחים הכבושים מהגרמנים

   אני זוכרת שבדירה היה ארון ובו סבונים עליהם היה כתוב. גענו לגרגונוב פלשנו לבית שהייה שייך בעבר לגרמניםכשה

REINE UDEN ZEIF -לימים אנשי  .היינו כל כך מזועזעים ששמנו את הארון בפרוזדור. כלומר סבון נקי משומן של יהודים

  .הקהילה היהודית דאגו לאסוף פרטים כאלה מהבתים

  

אני זוכרת .אולם בבתי חבריי היו צעצועים שהשאירו הגרמנים. בביתי לא היו צעצועים.בגרגונוב כפי שציינתי אבא התאחד איתנו

מטיילת בפארק לבדי וחיה הרבה מאד פעמים הייתי יוצאת ..ליד הבית היה פארק מאורך ויפיפה .שהייתי גונבת מהם צעצועים

אמי שסיימה לימודי מסחר בבית הספר הגבוה למסחר עסקת בסחר שמיכות פוך עם  .הייתי הנסיכה מהאגדות -בדמיונות

הגרמנים היו עדיין  .אך תמיד היתה מחכה לי בבית עם שובי מבית הספר ודואגת לי לארוחה חמה ומזינה. הגיענו לגרגונוב

הבית שלנו  .כל דפיקה בדלת הייתי נחרדת. ו באים לבקר בגרגונוב דבר שעורר בי פחד גדול מאדבשלזיה התחתונה ועדיין הי

  .היה בסימטה קטנה כך שהורי לא איפשרו לי ללכת לבד כל כך פחדתי

  

שדאג לשמר את המסורת ) אינני זוכרת את שמו(אירגון  היה איזשהו. יהודים ניצולי השואהבגרגונוב היתה אסופה של 



 

זו קבלת שבת או טקס ההבדלה אך אני זוכרת שולחן ארוך שסביבו ישבנו ופתאום נזרקו  התיאינני זוכרת אם הי. היהודית

זה היה סוג של פוגרום שניגמר . אותי גררו מתחת לשולחן המבוגרים חסמו את הדלת בעזרת שולחנות וכסאות. אבנים מבחוץ

האנטישמיות המשיכה  .חד לא עוזב אותי הוא רק מתגברהפ. צליחו להיכנס פנימה הפולנים לא ה. איך שהוא בשלום

אני זוכרת באחד מראשי השנה היינו בבית הכנסת שוב היה פוגרום ועדיין  .הפוגרומים המשיכו והפחד אף הוא ממשיך ומתגבר

  "אלוהים אלוהים" "גוטניו גוטניו"מהדהדות באוזניי שאגות האנשים 

  

תמיד יש משהו . עד היום אינני מסוגלת לשמוח עד הסוף .פחד עד עצם היום הזהכל חיי מאז שאני זוכרת את עצמי חייתי ב

מה  .על זה" אשלם"ההרגשה שלי מאז ומתמיד הייתה שאסור לי בעצם לישמוח כי בסוף אני  .שמעיב על השימחה וזוהו הפחד

ות יותר וטובות פחות מבחינה בזמן שהותנו בגרגונוב היו תקופות טוב .שמעניין הוא שאת הפחד הזה לא העברתי לבנותיי

בימים קשים למרות שהאוכל לא היה תמיד זמין אמא דאגה תמיד לפצות אותי על התקופה הקשה שאני עוברת והיתה .כלכלית

שם היתה מזמינה לי ארוחות ואם לא הייתי אוכלת . ממנה למדתי לשבת בבתי קפה. הייתי ילדה מאד שמנה. מבאיסה אותי

  .היתה מכה אותי בישבן

  

היא כל כך כעסה עלי . לא רציתי בשום אופן לשתות. שנאתי את זה מאד -אני זוכרת שאמא היתה מכניסה לקקאו ביצה

מאד . יתה טבעת ברזל שפגעה בייכתה אותי אך לא שמה לב שעל הוילונות הוה את הוילונות שהורדו לצורך שטיפתםשתפסה 

אך למרות זאת .סליחה אך לעצמה לא סלחה על כך עד יומה האחרוןכאמא הבינה מה קרה היא ביקשה ממני . צרחתי. כאב לי

  .סבירו לה שהאוכל שהיא נותנת לחי לא בריא היא לא השתכנעהחר שהרופאים הגם לא.הייתי חייבת לאכול

  

אמא לא  .היתה לו גם אחות גדולה. בגרגונוב היה לי חבר טוב בשם יוסי שעבר עם משפחתו את השואה בצורה איומה

דבר שהוביל לרומן  . מילץ -אמא מצאה אוזן קשבת אצל אבא של יוסי .היו ריבים וצעקות תמידית בבית. עם אבא הסתדרה

שעבד כשומר באחד  -אבא .הם לא פסקיגם כמשפחתו של מילץ עברה לגור על יד כיכר העיר הקשר בינ .הםיארוך שנים בינ

אני זוכרת . הצעקות והריבים בבית היו על בסיס יומי. המשרדים בכיכר העיר היה רואה את אמא מגיעה לפגישות עם מילץ

חקר אותי אבא תמיד היה מת .טפלת שתשמור עליכשאמא היתה יוצאת היתה דואגת לי למ .התבטאויות מזעזעות מצד הורי

  .שוב פחד שמא אבא יגלה ששיקרתי .ונאלצתי לשקר כדי לנסות למנוע ריבים בין הורי

  

ובהיותו רוויזיוניסט מושבע החליט . אבא לא הסכים.יכה בו עד שרצתה להתגרשלמרות שאבא ידע על הרומן אמא המש

אבא .ב"ב שם חייתה דודתה שמאד רצתה שנהגר לארה"סוע לארהנהיא העדיפה ל. אמא לא רצתה .שעולים לארץ ישראל

  .ב"ך לארההתנגד נחרצות כך שלאמא לא היתה ברירה אלא להסכים לעלות לארץ ישראל בתקווה שלאחר מכן תוכל להמשי

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

 רת שהייתי מזועזעת כשראיתי אתכאני זו. 10הייתי כבת . ים של אבאהיינו אמא אבא וההור. ורשהונסענו מגרגונוב ברכבת ל

" מולדת"המשכנו ברכבת לונציה שם היינו צריכים לעלות על האוניה .רשה נשארנו מספר ימיםובו .ורשה עיר הרוסה לגמרי

הוא לקח אותי ויחד . אך אבא מאד רצה להרות לי את ונציה. אסור היה לנו לעזוב את שטח הנמל .שתיקח אותנו לארץ ישראל

טעם האגסים האלו . יודעת איך הוא קנה אוכל אך אני זוכרת שהוא קנה לי אגסים כסף איטלקי לא היה כך שאינני.בילינו חצי יום

גם . צלחתיאת המסלול אותו עשיתי עם אבא וה ונציה וניסיתי לשחזרולאחר הרבה שנים חזרתי ל( .זכור לי עד עצם היום הזה

  .יד אכלתי לפני השינהאמא שכזכור תמיד דאגה לאוכל הביאה לאוניה נקניקים מה שתמ )טעם האגסים לא השתנה
  

..... אף אחד לא היה הולך לחדר אוכל על האוניה רק. על האוניה כולם ללא יוצא מן הכלל סבלו ממחלת ים מלבד אבא ואני

געתי לגן הרגשתי כאילו ה. היפיפייחיפה נראתה . ראיתי את חופי ארץ ישראל מסיפון האוניה 1950בחודש אוגוסט  .אבא ואני
בהיותי ברחבת הנמל  .יתה גם תקופה טובה בין אבא ואמא ללא ריביםיזו ה. כניס בי את אהבת הארץאבא הצליח לה. עדן

לא  /A HEIZELשאלתי את אבא מה זה היות ומימיי לא ראיתי חיה כזוץ הוא ענה לי ביידיש אני זוכרת .פתאום ראיתי חמור

היו איתנו בנמל חיפה המוני . ים חדשים ראו עיניסתפקתי בשם החיה הייתי סקרנית לפרטים נוספים גם שכל כך הרבה דברה
  .עולים מכל העולם

  



 

סבלנו . לישון היה קשה מאד.פיזרו אותנו בצריפים של הסוכנות.היתה זו תחנת מעבר" שער עליהל"גענו ד הלילות החבא

אנשים מכל מיני  11בחדר שלנו היו . חם מאד הי באוגוסט -גג הצריפים היה עשוי מפל .מיתושים מה שלא היכרנו בפולין

  .הכל היה חדש עבורי  .יןילי כילדה היה מאד מענ. ארצות

  

לבוש שפות ,מראה יעולם חדש ניגלה לעיני.שי גלביות אנשים עונדים תכשיטי זהב לבו. סתכלתי סביב וראיתי את היםבבוקר ה

גיעו לארץ ענה שאם הם ה שאלתי אם הם יהודים ואבא. גיעו האנשים האלה והוא לא ידעשאלתי את אבא מהיכן ה.שונות

. גם נושא האוכל היה חדש עבורי .ית השפהיליצור קשר עם אנשים היה בלתי אפשרי בגלל בע.ישראל מן הסתם הם יהודים

תחנתנו הבאה היתה  .עד היום אני משוגעת על זיתים .כרתי בפוליןאת הזיתים והמרגרינה לא ה.רגרינהזיתים ומ,קיבלנו לחם

על מיטות סוכנות ובעזרת השמיכות שניתנו לנו יצרנו פרגודים מה שיצא אומנם קצת אינטימיות אך גם גם שם ישנו .המעברה

  .העיק בגלל החום הרב ששרר

  

לאמא  .הוא היגיע לקיבוץ מענית והחל לעבוד במפעל גלעם שם המשיך לעבוד עד צאתו לפנסיה. אבא יצא מיד לחפש עבודה

, אצא .המפגש איתה ומשפחתה היה מאד מאד מרגש. יהיחמה שגרה בהרצלהיתה חברה טובה עוד מהתקופה שלפני המל

שם היו שתי בנות האחת צעירה . יהישמאד לא רצתה שאשאר בבית העולים בשער מנשה העבירה אותי לבית חברתה בהרצל

ידיעת השפה  מגיעה לבית זר לי לחלוטין ללא.  10הייתי בת  .שנים 5 - שושנה והשניה רבקה מבוגרת ממני ב- ממני בשנתיים

. צחוק עלי ללא הרףמה שגרם להן ל בריתהבנות החליטו ללמד אותי ע .יידיש יכולתי לדבר רק עם חברתה של אימי. העיברית

  .גם את שמי הם שינו מרוזה לשושנה וכך אני נקראת עד היום למרות שבתעודת הזהות לא שיניתי את שמי

  

זו היתה תקופה מאד . ברית הוכנסתי לכתה ב במקום לכתה ג בשפה העבגלל חסך . חברתה של אימי רשמה אותי לבית ספר 

כחצי שנה עד שאמא החליטה  בבית חברתה של אימי  שהייתי. חסו מאד לא יפה לעולים חדשים ימאד קשה עבורי ילדים התי

שוב כהרגלה  .מיד עם הגיעה אמא שכרה חדר עם מטבחון ועברתי לגור איתה. שהיא עוזבת את אבא ועוברת לגור בהרצליה

אמא . חופשת החופש הגדול אבא רצה לבוא לקחת אותי אליןב .לי סוף סוף טוב העם תמיד היתה בבית בשובי מבית הספר הי

מאד בכיתי רציתי לחזור אבל כלום לא . סכים בשום אופן שאחזור לגור עם אמא כמובן הסכימה אך התום החופשה הוא לא ה

יצרתי חברויות מבית העולים בו למדתי וסוף סוף . במשך השנים התרגלתי למקום.עזר נשארתי לגור עם אבא סבא וסבתא

  .חזרתי לכיתה בה הייתי אמורה להיות

  

את האוכל שסבתא בישלה לא אהבתי ולכן  .אמא היתה באה בכל סוף שבוע לבקר אותי ודאגה להביא לי דברים טובים לאכול

מאד  .ם האוכל היה טעים אבל אבא  תמיד אמר שהאוכל שהכנתי מצויןאין לי מושג א.התחלתי לבשל כיד הדמיון הטובה עלי

ושוב אני חווה . רשמו אותי לבית ספר בכרכור. בבית העולים סיימתי את כל כיתות הלימוד .פונקתי גם מצד אמא וגם מצד אבא

ח בשבתות בבתי בילדים הוא קיבל את העולים בחום רב ודג שנתאר. מנהל בית הספר בכרכור היה אישיות מדהימה.עוד מעבר

לאחר הפסקה במתן  .שם סיימתי את בית הספר היסודי.זו היתה תקופה נפלאה הרבה מאד בזכות המנהל מימון. הישראלים

לאחר זמן בתו .אמא אספה את שלושתם לביתה אשתו ניספתה  רים ומילץ עלה לארץ עם שני ילדיוהיתרי עליה חודשו ההית

  .בבית אימי עם יוסי בנו חברי הטוב מפוליןשל מילץ עזבה והוא נשאר לגור 

  

לסבא . אמא מאד סבלה שאני לא איתה והחליטה לוותר על אהבתה הרבה למילץ וחזרת לגור עם אבא איתי וסבא וסבתא

  ".שקט רועם"היתה תקופה שקטה ונעימה למרות שהייתי מגדירה את אותו שקט כ. וסבתא היה חדר בנפרד  ולשלושתנו חדר

אך אמא בהגיעה לקחה עליה את פיקוד הבית מה .בישלתי כיבסתי גיהצתי וכדומה. פקדתי כאם הביתאמא תעד הגעתה של 

אבא היה מתאים את בגדי עד  .לא נשמעתי לה כלל. היה לי קשה עם אמא .שיצר מבחינתי הרבה זמן פנוי שקשה היה לי למלא

הפסקתי לבוא . היה בי כעס גדול מאד על אבא. ובהאבא ניהל רומנים שונים כולל עם אמה של חברתי הט .שאמא היגיעה

  .לחברתי הביתה

  

היו לה ציפיות גבוהות מאד ולי היה קשה . שם הייתה לי מחנכת איומה.שוב מעבר. בכיתה ט עברתי ללמוד בתיכון בחדרה

  .תי להמשיך ללמודאך למרות זאת לא רצי.הילדים בכיתה קיבלו אותנו מאד יפה בזכות עצמם ולא בזכות אותה מורה.בלימודים

  .שוב מעבר .והוחלט שעדיף לי להישלח לפנימיה של בנות וכך היה.אמא עברה באותה תקופה משבר נפשי מאד מאד קשה

כולם .בפנימיה היתה אסופה של ילדים מבתים הרוסים וגם ילדים יתומים כתוצאה מהמלחמה" .נצח ישראל"הועברתי לפנימית 



 

היתה לנו קבוצת בנות ובראשה . אך גם פה היה מנהל ניפלא. הכל היה לי משונה. מסורתי אני באתי מבית. באו מבתים אדוקים

  .זו היתה התקופה הכי יפה בחיי .היא היתה מדהימה וגרמה לי להאמין באלוהים.מדריכה שהוריה היו שייכים לנטורי קרתא

כשסיימתי את  .יות בפנימיה ולשמש כמדריכהסיימתי כתה י והיציעו לי להמשיך ללמוד בתיכון לבנות ברמת גן אך להמשיך לח

חזרתי לאותה סיטואציה .שוב התחושה שעצמאותי נילקחה ממני. חזרתי הביתה .התיכון ברמת גן הורי עברו לגור בבני ברק

" מאור"בתור דתית לא התגיסתי לצבא ונשלחתי לשרות לאומי בתור מורה במושב  18כשמלאו לי  .מוכרת של מריבות בבית

  ."ברקת"מושב כ ב"ואח

  

כשסיימתי את  .הייתי מוציאה אותם הרבה לטבע. להיות בחברת הילדים ינהניתלמרות שמימי לא רציתי להיות מורה מאד 

נשארתי ועברתי ללמוד  בחוג להיסטוריה לא .סטוריהיהשרות הלאומי נרשמתי לאוניברסיטת בר אילן ללימודי ספרות עברית וה

 רכשתי ידע עצום בתחום. נהנתי מהלימודים .שוורץ. קורצווייל ופרופ. בחוג זה פרופ שני מרצים נפלאים למדו. ספרות כללית

אהבתי הגדולה היתה ועודנה קריאת ספרים אך  .האוניברסיטה היתה בשבילי חגיגה תתקופ .אומנות המחזות השירה ועודה

שיר " בשביל מה החיים"שיר בשם אך אני זוכרת שכתבתי .הכל במגירות אינני מסוגלת לגעת בזה. במשך השנים כתבתי הרבה

  .יאוש הטוטלי שליישמבטא את ה

  

כשסיימתי את התואר עשיתי תעודת הוראה  .כשחזר מלימודי הנדסה קרמית בגרמניה 22כרתי כשהייתי בת את בעלי ה

במשך  .לעברנו לגור ברמת השרון שם נולדה בתי השניה מיכ . עסקתי בהוראה עד שנולדה בתי הבכורה רונית. בספרות ולשון

  השנים למדתי בירושלים ספרנות ולאחר מכן ניהלתי את סניף הספריה הציבורית ברמת השרון עד לפרישתי לפנסיה
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