
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף 

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. השל תקופת השוא את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית  lledorot@pmo.gov.i: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס 5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר      

                                    .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גרינברג
  :שם פרטי

  קלרה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                    קוזקרו                            

  בלועזית
                   Kozakaro                           

  :נעוריםשם 
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  קלרה                                                          

   בלועזית
              Klara                                 

:                     מין
 נ   

   :לידה תאריך
1930\8\2 

    ):מחוז, ישוב( מקום לידה
                       יאש רומניה                                       

   בלועזית
                         iasi                                  

  :ארץ לידה
Romania  

  :של האב שם פרטי
  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

   יאש רומניה –קוזיה                 

   בלועזית
             Iasi                             

  :ארץ המגורים
Romania  

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

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

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

                                                                                                                   ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :  תאריך השחרור  יאש רומניה                                                        :              מקום  השחרור
1944\8\22 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1964 

  :)בדרך היםאם עלה ( שם האנייה
  

  לא זוכר



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

לפני כבר היו , ואבא לופונולדתי לאמא בתיה , בעיירה קוזיה ליד העיר השניה הגדולה ברומניה יאש 1930 טבאוגוסנולדתי 

  .כשאחריי נולדה אחותי צביה ולאחר מכן גני , ועוד אח לייבל ואח נוסף מרקו , אחות גדולה יטי, ארבעה אחים

ואחר הצהריים הייתה לנו אימא ועקרת , ואמא עזרה בבקרים לאבא , חנות מצליחה במיוחד, מכולת בעיירה לאבא היה חנות 

  .בית נפלאה

  

חיינו הפרטיים היו חיים , חיינו יחד עם התושבים הרומנים המקומיים באחדות ובשלווה, תה קהילה יהודית משגשגתבעיירה היי

צברתי לעצמי , התחלתי כיתה א , התחלתי כבר ללכת לבית הספר המקומי הנוצרי .פרנסה לא חסרה לנו אף פעם, נפלאים

   .מצויניםכך שבאופ כללי חיינו היו , הרבה מאוד חברים וחברות

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , 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 משמעותיבאופן סייע 

  

הסביבה הופצצה בפצצות , רומניה ובכללה את העיירה שלנו קוזאק ינכנסו כבשו החיילים הגרמנים את העיר יאש 22\6\1939ב

חייל , לגדר על מנת להסתתר מההפצצותנצמדתי , אני הייתי ברחוב כשההפצצות החלו , הפחד היה נורא , גדולות ומפחידות

לא נשאר לי טיפת דם , כולי נתפסתי צמרמורת, כיוון אליי את הנשק לראשי, וראה אותי מפוחדת, גרמני שעבר במקום עבר לידי

  .אך הוא עזב אותי דקות לאחר מכן לנפשי, בגוף

  

התחלנו , נו הכסף ובעקבות כך האוכל בביתוכך התחיל לאט לאט להיגמר ל, אבא נאלץ לסגור מיידית את חנות המכולת שלו

ואסור לנו היה ללכת למקומות , כבר קודם לכן נאלצנו להסתובב בכל מקום עם טלאי צהוב, להרגיש את העוני והמחסור

מדי , במשך הזמן החיילים הרומנים היו מציקים מאוד לתושבים היהודים  .הפחד שלט בכל פינה, מסוימים בשעות מסוימות

, אבא החליט שצריך לעזוב את המקום, לא היינו יכולים להמשיך לחיות כך, זורקים על בתינו אבנים ובקבוקי תבערה לילה היו 

, ברדוקנה היה לאבא בית שהוא קנה כמה שנים קודם לכן , היא עיר ממוצעת  וגדולה יותר מקוזיאק, עברנו לרדוקנה ברומניה

אך מיד בתוך כמה חודשים באו , אבא התחיל קצת לעבוד במסחר, גןובמחשבה ששם יותר מו, אז אבא החליט לעבור לשם

כשהמתנו מחוץ לבית הגיע המשטרה המקומית והעלתה אותנו יחד עם משפחות רבות , פורעים מקומיים וגירשו אותנו מהבית

רך שזהו הסוף שלנו ואנחנו חשבנו כל הד, הנסיעה ארכה כיומיים, נוספות על סוסים ועגלות והם שלחו אותנו לבקאו ברומניה 

  .שלוקחים אותנו להריגה

  

כשהגענו לבקאו לקחו אותנו לבית כנסת בעיר ושם היינו כשבוע ימים כשבמשך כל הזמן הזה נתנו לנו היהודים מהקהילה 

כשהגענו , את הנסיעה חזור עשינו ברכבת, שיאבא החליט עם תום השבוע לחזור ליא .המקומית מזון ושתיה על מנת שנתקיים

, לאחר מכן שכרנו דירה מקומית, שם שהינו כמה ימים , הלכנו ללון אצל אחות של אמא, זה היה עדיין תחילת המלחמהשי ליא

היה דבר מעניין  .נשארנו לבד עם אימא, מקום הידוע לשמצה, לאחר כמה שבועות באו הגרמנים ולקחו את אבא לטרנסיסטריה 

משום שהמקום , זה דבר שאינו מובן לי עד היום, אוכל מפעם לפעם שאבא היה שולח לנו מטרנסיסטריה חבילות קטנות של

אבל אבא כנראה עבד , בקושי שרדו, אנשים מתו שם מקור רעב ומחלות, המוות שלט בו בכל פינה , הזה היה מקום מוות

ילה לעבוד אימא התח, מחוסר ברירה ומשום שלא היה בבית כבר מה לאכול  .בעבודה שהוא הצליח אפילו לשלוח לנו אוכל

והרגשתי שהיא , היא עבדה שעות רבות , מאוד וקשה מאודהעבודה הייתה עדינה , מהבית והחלה לתפור נעליים מבד 

  .כל כך רצתה שיהיה לנו אוכל, אומללה

  

היה שממון מוחלט והרס , לא היה פרנסה, אך גם לאחר המלחמה המצב היה מאוד קשה בבית, נסתיימה המלחמה 1944ב

כך שתוך תקופה קצרה התחלנו , אחיי הגדולים לייבל ומרקו החלו לעבוד במאפיה מקומית, יין היה ניכר בכל פינההעצב עד, רב



 

הייתי הכי מאושרת שבעולם לראות את , אבא חזר הביתה, רק לאחר שנתיים מתום המלחמה  .נו להתאושש ולחזור לעצמ

כך שגם אני הבאתי קצת , עבודתי הייתה לתפור כפתורים ,11הייתי בת , אני התחלתי לעבוד אצל חייט מקומי .אבא שוב

  .פרנסה הביתה

  

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

  

עברתי סבל גדול כל כך , שהיה לי לאחר המלחמה זה הדבר הטוב בחיי , הייתי בקיבוץ ישראלי בעיר יצקן שברומניה 18בגיל 

עד היום יש לי , קירבה לאנשים, שמחה , חברויות, והקיבוץ הישראלי נתן לי ופתח בפניי, עם הרבה עצב ומחסור, ללא שמחה

  .וזו הסיבה שאני כל כך אוהבת את המדינה שלי, את הטעם הטוב הזה

  

שם עבדתי על ,ושם התחלתי לעבוד במפעל לייצור טריקו יזרתי ליאשלאחר מכן ח, 1952בקיבוץ שהיתי כשנתיים עד שנת 

התאהבתי , הוא היה בחור חתיך ומרשים, ינקו יענקופבמפעל פגשתי את בעלי  .הייתי תופרת גומי לתחתונים, מכונת תפירה 

המשכנו , התחתנתי  26\10\1952ב .הרגשתי מאושרת ושמחה, היינו נפגשים יחד הרבה יוצאים יחד לקולנוע, בו במבט ראשון

בדנו כך ע .לאחר מכן נולדה ביתי השניה רוזיקה, שמה כשם אימי, שם נולדה ביתי הבכורה בתיה , אני ובעלי לעבוד במפעל

  .תנו ארצהיעד על 1964במפעל עד שנת 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ חהמשפ, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  

מיד כשהגענו לחיפה נגשו אלינו כמה , הגענו לשער העלייה בחיפה, בנותינו 2עלינו עם , עלינו לארץ מעיר הנמל קונסטנסה 

אך אני לא , משם לקחו אותנו למטולה , ונתנו לנו קצת כסף שיהיה לנו מהיכן להתקיים, חברים של בעלי שהמתינו לנו שם

  .הייתה לי משפחה שם כבר, חנו מונית ונסענו לאשדודומיד למחרת לק, משום שלא היה לנו כל משפחה רציתי להישאר שם

 2היה לי עצוב מאוד משום שהיה לי , משמרות 3" צמר אוסטרליה"התחלתי לעבוד במפעל , באשדוד התארחנו אצל אחותי

  .התפרנסנו בצורה יפה, וכבלים בעלי עבד במפעל פלסטיקה , בנות בבית והם נאלצו להיות לבד כל הזמן

  

ונכדתי ביתה של בתיה נפטרה ממחלת דלקת הפרקים בשנת , ממחלת הסרטן 2009ביתי הגדולה בתיה נפטרה באוקטובר 

  .אך לקבור את ביתי ונכדתי בארץ היה דבר ששבר אותי מאוד, נוםיאני אישה חזקה עברתי כל חיי ייסורי גיה, 1994

  .בפרט כיש לי היום גם נינות, אושרת בחיי הנני מ, נכדים  4היום יש לי 

  

  2014מאי , אשדוד, דור פבר: ראיון

 


