
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  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
   :שפחהשם מ
  רוזן

  :שם פרטי
  הנרי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
                                 רוזן           

                                              בלועזית
Rosen 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

                     הנרי                                 

   בלועזית
     HENRY                                     

:                     מין
  ז  

  : לידה שנת
  

08/1937 
  :  לידהעיר 

                                   רדוקנני                           

             בלועזית
RADUCANENI                                   

 רומניה:ארץ לידה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  ל רוזן'מרצ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 הוברמןפרלה טובה 

                                                :     ע לפני המלחמהמקום מגורים קבו

  הושי            

   בלועזית
                    HUSI                     

  :ארץ המגורים
 רומניה

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

  

  : מקצוע לפני המלחמה
)                               מורה, סנדלר ,תלמיד(

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

  :    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
 רומניה -הושי 

    :תאריך השחרור
08/1944 



 

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

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1961  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  יך לפני המלחמה קורות

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            

 

לייבה של גדלה ברדוקנני בבית נולדה ו אימי .רומניהב ,שבחבל ארץ מולדובה ) RADUCANENI(" רדוקנני" הרינולדתי בעי

אימי הייתה מספרת איך סבתה . מקפידים בקיום כל ימי הצוםו, מסורתכשרות ושומרי , דוברי יידיש םיהודי, ואיטה הוברמן

 -  "ער בית המקדש איז חורעב געווארעןד, וויי-אוי: "את חורבן בית המקדש, אזביום הנועד לכך ובשפה הנהוגה , היתה מבכה

    . ית מקדשנו נחרבב, אוי לנו

היה בית של מקפידי כשרות ומסורת  אבי לא הבית של. בוקרשט  לא רחוק מעיר הבירה, רומניהבדרום , אבי גדל באיזור אחר

  .במשפחות של שומרי מסורת נולדו וגדלו במולדובה משה ואתי רוזן, על אף שגם הוריו, ושפת הדיבור הייתה רומנית ולא יידיש

  
  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

 

חורף מושלג  מסיפורים אני יודע שזה היה בליל ).HUSI( לעיר הושי ) RADUCANENI( גורשנו מרדוקנני  1940בדצמבר 

  ...רולזכהייתי קטן מכדי אני  ,מקפיא רוקבו

' חנה דוידוביץ ,אימאאחות של  ,)נפשות 3(ואני  היינו הורי. פרומה כץ, של אמיבכורה בהושי הגענו לדירתה של אחותה ה

  .נפשות 5ומשפחתה שמנתה  ודודתי פרומה, שבאו יחד אתנו מרדוקנני) נפשות 4( ומשפחתה

עם בעלה ושתי חנה כמה חודשים מאוחר יותר עזבה דודתי   .בדירת שלושה חדרים ,נפשות 12 ,שלש משפחות כך גרנו

  .בנותיה ועברה לדירה אחרת

אשר נהיה חלק מברית המועצות בשם ) BASARABIA(סרביה בחבל הארץ  עלה ויתר רומניהסמוך לפרוץ המלחמה 

   .תחת שלטון ברית המועצות נשארה, שהייתה נשואה שם ,אמי אחות, רוזה ידודת. רפובליקה מולדובה

רפובליקה מולדובה חזרה להיות בכך ברית המועצות ול, הנאצית הגרמניבעלת בריתה של , מלחמה פלשה רומניהבמהלך ה

סקי יחד עם בעלה ובילרנ'דודתי רוזה צו ,ביהודיםבהזדמנות זו טבחו הפשיסטים הרומנים . ממלכת רומניהמ חלק , סרביהב

  .םשובנם נרצחו 

 .לאחר המלחמה הדבר נודע לנו

 )פרומהבעלה של דודתי (ברוך כץ  דודיאחותו של  .גם כן היה פוגרום ידוע) HUSI" (הושי"-הסמוכה ל) IASI" (יאשי"בעיר 

היא לא  .של הוריה ואנשים אחרים ,וסתה בגופותכנורתה ו ,)שטיינברגאז (פסקל מלכה ,תם ב .חתה נרצחו באותו פוגרוםומשפ

  .נהרגה מהירי וכך בעצם ניצלו חייה

בפרט הלבוש  תיגאתהאמרו לי שאף  ,לא הבנתי את משמעותוקטן כילד  .הצהוב הטלאיאני זוכר שבתור ילד קטן הלכתי עם 

  .חרים איןארבים לש ,הזה

: זכורים לי שמות המחנות אשר עליהם דיברו בבית .עבד בהנחת פסי רכבת כנראה,את אבא לקחו למחנה עבודה ברומניה 



 

DOAGA ,SUROAIA ,TARGU-JIU .בינתיים נולד לי אח .במספר חודשיםפעם  גיע הביתה לביקורים קצרצריםהוא היה מ ,

  .תקופת המלחמהלאחר הלידה עוד ב מספר חודשיםשניפטר  ,סורין

   .לא התבצעו שם רציחות המוניות של יהודיםאך גרמנים חיילים בעיר שלנו  בזמן המלחמה חנו

לעיר  צבא האדוםה נכנס 1944 בקיץ. )לפני הגירוש, היא הייתה מורה גם ברדוקנני( ס היהודי בהושי "בביהאימי עבדה כמורה 

אני זוכר חיילים  ....מוטלות ברחובות, של אנשים שנורוגופות היטב זוכר  ואני 7אני הייתי בן   .כולה את העיראותנו וושיחרר 

נגדי ואוספים כל מה הכיוון הנסים לכיוון אחד ומשאירים אחריהם חפצים שאיש לא העז לנגוע בהם וחיילים אחרים מגיעים מ

  .ו האחריםרישהשא

  

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

 

מהשומר הצעיר ועד ביתר והחלו להגיע שליחים , לפעול ברומניה ארגונים ציוניים מכל המגמות מיד לאחר המלחמה החלו

היו  שמואלוהבן , מריםהבת , פרומהושניים מבני משפחתה של דודתי ) השומר הצעיר(ם "משפחתנו הצטרפה למפ. מהארץ

אל עף שאת פשר המלים לא , תי בת דודתיאני זוכר בבירור את השירים שלמדתי בקן ושלימדה או. במסגרת הארגון, בהכשרה

  :לגמרי הבנתי 

רק בארץ / שם נהיה עם אחד/ קיבוץ ארצי, קיבוץ ארצי/ נעבוד כולנו שם בקיבוץ אחד/ נהיה אחד, נהיה אחד/ שם בארץ

  ...שם נעבוד בעד עמנו/ עתידנו

, אנחנו. ריטים למחנה מעצר בקפריסיןאך נשלחו על ידי הב, בני הדודים והגרעין שלהם ניסו לעלות ארצה באנית מעפילים

לנו עדיין לא נתנו אישור עד . דודתי פרומה ומשפחתה עלו ארצה 1951נשארנו ביחד עד שבשנת , לאה, הדודים והבת האחרת

  .את הדרך עשינו ברכבת עד איסטנבול ומשם במטוס. ובסוף חודש בדצמבר של אותה שנה עלינו לארץ 1961שנת 

  .  ג"אחרי זמן קצר עברנו לאחותה של אימי בר, ו לקריית גתאם הגעתנו לארץ נשלחנ

אם , גם אבי היה באולפן לעברית בדרום. 24הייתי אז בן , )כמובן, קיבוץ ארצי(נתקבלתי לאולפן בקיבוץ מסילות  01/1962ב

  אינני טועה בבאר שבע

  .ג"ברלמדתי עברית באולפן במשך חצי שנה ומייד לאחר מכן התחלתי לעבוד בבנק לאומי 

  .השרון-לאחר זמן קצר משפחתי קיבלה דירה בשיכון גיורא בהוד השרון ומאז אני מתגורר בהוד

  

  

  חייך  בארץ
  

תוך זמן ו 1966בקיץ של  ,חנן-בתל, ואשתו רינה דוד פוקסילדות  חבר בביתם שלהכרתי ) מיריבשבילי היא ( םמריאת אשתי 

 ודורית) ה קורןלמש נישואיהלאחר ודי קורן 'כיום ג(יהודית  שתי בנות יש לנו. שאתי אותה לאשהנ ,29תי בן והייב, קצר

  .יעל וליהי, יהאמ: ושלוש נכדות

  

תכבדו  ...ולות להוביל לאסוןעלעליונות מחשבות על , םאד כלפי כלבני אדם כ תנהגוה: "עביר הואההמסר שברצוני ל

  וותכובד

  


