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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  רוזן:שם משפחה

  
  קלרה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  שפינר:  איתו נולדתישם משפחה 
  

 Spinnerבלועזית
  
 

  קלרה:איתו נולדתישם פרטי 
  

  Claraבלועזית
 

נקב:מין
  ה
 

  1930:לידהשנת 
  
 

  שטפנשט :עיר לידה
  

 רומניה :ארץ לידה  Ştefăneşt iבלועזית

  שפינר ליפא:של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  פיטרו חנה:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  שטפנשט: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  

  Ştefăneştiבלועזית
 

  רומניה :ארץ המגורים
 

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

 

  תלמיד:המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  :  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
 



 

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

י שנבוט:לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת
)Busteni(  

  

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1951  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  טרנסלבניה

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  לכתוב בגוף ראשוןנא 

 
אבי ואמי עבדו  .ברומניה להורי ליפא וחנה שפינר )Ştefăneşti(שטפנשט בעיר  1930למרץ  19נולדתי ב , שמי קלרה רוזן

. ה ברשותנו חנות מכולת שהייתה צמודה לבית ומאחוריו הייתה חצר גדולה שבו היה מחסן תבואה של תירס וחיטהיה, יחדיו

אמא שכרה , בהיותי תינוקת .סחורתםביצוע חליפין על העבודה הייתה בשעות הלילה כשהאיכרים הגיעו לעיקר , אבי היה סוחר

אמי כל הזמן התלוננה על כך שהיא . שהיה במרחק רב מהבית, שהייתה לוקחת אותי כל בוקר לגן) מטפלת גויה(שיקסה 

א לא הייתה מוותרת וסוחבת אותי על הידיים לאורך אך הי, החזיקה אותי על הידיים בטענה שאני מספיק גדולה כדי ללכת לבד

  .כל הדרך

  

מה היו אומרים בבית הספר אם היו , השם של אוסקר ושלי נבחר בגלל החשיבה על העתיד, שנים אחרי 3אחי אוסקר נולד 

רנו ואילו לי שאותו לא הכ יחזקאל אביו שנקראל שם עהשם שאבי רצה לתת לאוסקר היה כפי שנהוג . םבריינותנים לנו שמות ע

 .סבתי מצד אבי הייתה גרה רחוק ולא נסענו לבקר אותה. כנראה על שם שתי הסבתות שגם כן לא הכרנו, לאה- רצו לקרוא חיה

  .אבי היה אדם דתי והלך לבתי כנסת ואני למדתי בית ספר יהודי בעיירה הקטנה בה התגוררנו

  

  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
  

 
מים וכמובן אוכל , היה לנו חיבור לחשמלהיה נחשב לבית של אנשים עמידים כי בו הבית שגרנו .9המלחמה פרצה בהיותי בת 

  .דבר שלא שיחק לטובתנו בתקופת המלחמה ,עצם קיומה של המכולת גרמה לאחי ולי להיות מאוד בררנים באוכל. מהמכולת

כל אחד מאיתנו הצליח לצאת עם שקית קטנה של  .כולל אותנו, מבתיהםם תחילת המלחמה גירשו את כל היהודים בעיירה ע

  .מצוידיםיוד לא הספיק ולתקופת החורף לא היינו אך הצ, ציוד

  

לאמא . היינו שיירה של יהודים מהעיירה ממנה גירשו אותנו ופגשנו עוד רבים בדרך, תקופת הנדידה הייתה בערך כשנה וחצי

ילשינו תנו לנו לעבור ושלא עיירות הרבות אותן עברנו היינו צריכים לשחד רומנים שיבולאחותה של סבתי היה ארנק כסף ו

  . כדי שהמעברים יהיו מהירים ובין היתר פחדנו כל הזמן שיהרגו אותנו אז אפילו שיחדנו שייקחו אותנו בעגלות, אלינו

הוא ביקש . מראה וטוב הלב שלוהעד היום אני זוכרת את , בכפר אחד עצרנו בחצר שמאחוריו היה בית ובכניסה פגשנו כומר

 בה עברנובעיירה נוספת . דבר שהציל אותנו מאוד ועד היום אני אסירת תודה לו ,מהמשפחה שהייתה בבית שיתנו לנו אוכל

  .ת לחם וזה היה מעדןקצ שקיבלנוהייתה מאפיה זכור לי 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  
למזלנו הייתה לאמי . היו הרבה יהודים שחיפשו מקום לגור שבה) Busteni( ניטושבו לעיירהברכב בסוף המלחמה הגענו 



 

במקביל הרוסים נכנסו לעיר והיו . חדרים 2נפשות בדירת  9-נפשות הם הפכו ל -2מ. קרובת משפחה שקיבלה אותנו לביתה

גרם לרעידות אדמה קטנות שהיו הפצצותה חוזק, בורחים לתעלות יינוה נובזמן ההפצצות כול. הפצצות בינם לבין הגרמנים

התעלה עד שלפעמים היינו צריכים עזרה לצאת ולעומת זאת כשהיינו חוזרים הביתה היינו רואים  גורמות לנפילת אדמה לתוך

רים היו פעמים שהרוסים היו נכנסים לבתים ושוב. גם מפני הרומנים היינו מתחבאים שלא ילשינו עלינו. שהיין בכוסות לא נשפך

כאשר הגיעה הלך מישהו להודיע . שבה התגוררה )Bko(אחרי המלחמה נסע אבי לבקר את אימו בעיירה בקו. לנו בקבוקי יין

  .לה שהבן שלה בה לבקר אותה ומרוב התרגשות קיבלה אירוע מוחי

  

מקום אלגנטי עם  ואכן מצאנו, לגור בומשלנו שנוכל חיפשנו מקום המגורים המשותפים עם קרובת משפחתה של אמי לאחר 

 10בעיירה גרנו . אבא פתח חנות למשקאות חריפים ואמי עזרה לו שם. תשגילנו בדיעבד שהיה בבעלות יהודי, חצר ועצי פרי

. ההעלייה שהיה קשה להשג יקבלת אישורהמתנה מרובהל משם עלינו לארץ לאחרשם סיימתי את לימודי התיכון ו, שנים

 יועדצד אחד  ,שהמדרכות היו מופרדותזכור לי , העלייה נבעה מהאנטישמיות שחווינו ברחובות גם לאחר סיומה של המלחמה

  .גוייםללהליכה של יהודים והצד השני 

  

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

  ):לדורות הבאים

  
כשלושה שבועות כאשר רוב  ךערשייט ה .סך הכלאיש  1100בערך , הייתה מלאה האוניה. טרנסלבניה לארץ עלינו דרך אוניית

שם . עתלית ולאחר כמה זמן עברנו לשער העלייהמעבורת בהאונייה עגנה בחיפה ומשם לקחו אותנו ל. הזמן ישנו על הרצפה

כאשר עברנו למחנה דוד אחות של סבתי . במחנה דוד שהיום נקרא נווה דוד ,בדמ שהיה עשוי, שהינו עד שקיבלנו צריף

בסופו . ב אליהושעלתה איתנו והייתה מבוגרת רצתה לגור לבד ולכן קיבלה צריף נפרד עם חצר ואנחנו קיבלנו צריף נפרד קר

מצא אותי חבר שלמד איתי יחד בעיר  21ת בהיותי ב .בית אבות בעין שמר ששם גם נפטרהלשל דבר אחותה של סבתי עברה 

להכין ליל סדר בתקופה ההיא היה מאוד לא פשוט והוא . זה היה בדיוק פסח והזמנו אותו להישאר לחגוג איתנו. ממנה עלינו

עם כלי נגינה ריקודים נפגשים ועושים מסיבות , מהעיר ממנה עליתי, מאז היינו כל החברים. התרגש על שזכה לחגוג איתנו

  .רים שיריםוש

  

עם  הגיע למסיבההוא , חברים שלי תהוא היה גם מרומניה אך לא מאותה קבוצ, את בעלי אברהם הכרתי באחת המסיבות

באותו ערב . גבוה וניגן באקורדיון, עיניים כחולות, אברהם היה בחור יפה תואר עם שיער שחור מתולתל.חברה שלמדה איתי

אני אמרתי לו כן אך ידעתי שלא . באמצע אחד הריקודים הציע לי להיפגש שוב בחיפה, אברהם לא הפסיק להזמין אותי לרקוד

באותו יום שקבענו לא הגעתי כאשר לפני כן הוא השוויץ בפני . כל בחורה להשיג לעזור לו אגיע כי הוא חשב שהיופי שלו יוכל

  .חבריו שהשיג בחורה חיפאית דבר שגרם להם לצחוק אליו כאשר הברזתי לו

  

הוא שמח שנפגשנו וגישש אם יש לי חבר , בזמן שקניתי גלידה פגשתי את אברהם, שנה וחצי בפינת הרצל לנביאים לאחר

בחר לכן , היה בגלל הפעם הקודמת שלא הגעתיהבחירה במפגש בבית  .שאל אם יוכל לבוא אלי הביתה, שלאכשעניתי לו 

לאחר . ועברנו לדירה שהייתה ברשותו בחיפה ברחוב יפו התחתנו 1953יצאנו בערך כשנה ובשנת . מקום שלא אוכל להתחרט

באותו הזמן . 1956שחסכנו קצת כסף עברנו כמה דירות עד שהגענו לשיכונים בשפרינצק ששם נולדה ביתנו נורית בשנת 

ואני אברהם . תובעבודוהצליח מאוד , ואברהם היה מנהל בשופרסל. מאוד אהבתי ילדים, עבדתי בתור גננת בגן פרטי שהקמתי

  .1981ינואר אברהם נפטר ב .כאשר החל לחלות עזבתי את הגן וטיפלתי בו, שנה 28-היינו נשואים כ

  

שהיה , שנה עברתי לגור בערד יחד עם חיים 20-לפני כ. שנים 27חיים שאיתו אני כבר הכרתי את  ייםשל חיי הזוג' בפרק ב

עד כדי כך שהיו ימים בהם התגעגעתי , תמיד נשאר בחיפה הלב שלי. בבעלותו חנות של נדוניה ווילונות שבה עבדתי איתו

חיים שינה את שמו  .וכל הזמן הייתי מחפשת סיבות לנסוע וחיים היה מתקשר כל היום כדי לבדוק מתי אני חוזרת ילבית

ני לא א. חיים לפני כמה שנים - לוויקטור בתקופת הצבא בגלל קצין שאמר לו ששם יהודי זה לא טוב אך חזר לשמו המקורי

  .השמשהו קר לתי ואם אני אקרא לו בשם אחר ידעלזה התרג, יכולתי להתרגל לכך ולכן אני ממשיכה לקרוא לו וויקטור

  



 

הוא היה גר בחיפה בדרך . הילדים שלו כל הזמן ביקשו שיפסיק לעשן. הוא היה מעשן כבד, שנים 7אחי אוסקר נפטר לפני 

  .ס אומנותיהוא היה אומן והיה בבעלותו סדנא להדפ, הים

  

שם אני וויקטור רוקדים . שנים עברנו חיים ואני למשכן שבקרית מוצקין כדי להתקרב לנורית שגרה בקרית ביאליק 7-לפני כ

האהבה לריקוד בה עוד מתקופת חיי עם אברהם בה . אנשים רבים קוראים לי בלרינה. עומבלים בערבי תרבות שהמקום מצי

היה לה קשה שינוי שם משפחה . נורית בתי היחידה התחתנה עם אבינועם אוחנה .דן נפלאאברהם היה רק, היינו רוקדים המון

כמובן שזה לא קרה ובסוף היא שינתה  ,מרוזן לאוחנה עד כדי כך שפנתה לחתנה שישנה את שם המשפחה שלהם לרוזן

  .84הולדתי האחגוג את יום במרץ  .יינכדות, דפנה ואביטל לנורית ואבינועם נולדו שתי בנות. לאוחנה

  

 
  2014מאי  ,מוצקין –קריית ,  נועה ארבל: ראיון

  

 


