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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  :שם משפחה
  רושו

  :שם פרטי
  חנן

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  רושו

 בלועזית
rosu 

  :איתו נולדתישם פרטי 
  חונן

  בלועזית
HUNA 

:                     מין
  זכר

  :לידהשנת 
1932 

  :  עיר לידה
  טרגוניימץ

  בלועזית
TarguNeamt 

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  ל'אריה אנצ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 בתי בלימה גרטלופ

  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  טרגוניימץ

  בלועזית
TarguNeamt 

  :ארץ המגורים
 רומניה

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

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  דרור הבונים

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

 בוחוש, טרגוניימץ

  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 לא היה

  בלועזית
  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  לא היה

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 בוחוש

  :  תאריך השחרור
1945 



 

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

  )ואיטליה
  
 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
  גוניימץטר

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
31.12.1947 – 27.2.1948  

  :שנתעליה
  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
קיבוץ (פאן יורק  - האוניה לקפריסין 

  )גלויות

  קדמה -  האוניה לישראל

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון
  

הבית בו  . אבי היה צבאי ואימי הייתה עקרת בית. בטרגוניימץ עם שני הורים וארבעה אחיםגדלתי בבית , 1932נולדתי בשנת 

הבתים של היהודים היו בנויים כולם בצורה דומה של דלת ". המלך פרדינם"כיום הוא נקרא , "המלך קרול"גרתי היה ברחוב 

, בנוסף. כיתות 4תי בבית ספר יהודי גדול בו היו למד . וחלון בצידה מפני שרובם היו סוחרים והם החליפו סחורות דרך החלון

  .ללא גויים, בכל הכיתות והגנים למדו יהודים בלבד, במתחם בית הספר היו גם גנים

  

היינו מחכים לחגים גם כדי לחגוג . בית כנסת היה כמעט בכל רחוב ובחגים היינו קונים בגדים חדשים והולכים לבית הכנס לחגוג

אני זוכר שהייתי הולך עם חברים לקולנוע  כחלק מהחוויות השונות שזכורות לי מילדותי .הלימודים וגם כדי ליהנות מחופשת

  .אבל מפני שלא רצינו לשלם היינו מחכים להפסקה של הסרט ומתפלחים פנימה בחינם

  

אני זוכר . ומשחקיםושם היינו מטיילים ) הרי הקארפטיים(בחופשים הייתי הולך עם חברים להרים שהיו מאחורי ביתי , בנוסף

הוא היה מגיע לאזכרה של הנספים ממלחמת העולם הראשונה ונעמד בראש . שפעם בשנה המלך היה מגיע אל אותם הרים

  .ההר איפה שישנה המצבה

  
  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
  
  

היו צועקים לנו הסתובבנו עם טלאי צהוב ו. על מנת שידעו שאנחנו יהודים, מיד בתחילת המלחמה קיבלנו הוראה לשים טלאי

לקחת סמוך הייתי הולך עם דלי למחנה צבאי לא היה אוכל לכן  .'למדתי עד כיתה ד, בתי ספר סגרואת כל  ".פלסטינהיהודים ל"

ואני הייתי מתבייש ללכת , ודהלא הייתה עב, ההורים לא הרגישו טוב .פעמים נתנו לי ואחרי זה לקחו לי את הדליכמה , אוכל

שאנחנו מבקשים אוכל וכסף וכשהם יוכלו לחזור לעבוד  על פתק הייתה כותבת אוכל ממשפחות שמכירות אותנו אז אמאלבקש 

  .. 'הם יחזירו והייתי הולך לשכנים יותר רחוקים על מנת לקבל בצלים ותפוחי אדמה וכו

  

  .כשגורשנו המרתף היה מלא אוכל. שם היה גם התנור שבו היינו מבשלים לשבת או לחגים. כל האוכל נשמר במרתף לחורף

, ספות, חסמנו את הכניסה לבית עם רהיטים, זה היה ביום הראשון של פסח,בבוקר  5-באותנו אבא העיר הגירוש ביום 

אמרו לנו שצריכים לגרש את כל היהודים משום ששמים . בבוקר גירשו את כולם 7-ב. שולחנות וכסאות כדי שלא יפרצו הביתה

גירשו אותנו על עגלות על העגלות  .ה שאנו צריכים לפנות את הבתיםזה היה התירוץ לז, בעיר מוקשים כדי שהרוסים לא יכנסו

  משפחות 7על כל עגלה היו . מ"ק 75הגברים החזקים והנערים הלכו ברגל , היו התינוקות והאמהות

   



 

כבר היה מאוחר והיא לא רצתה שאלך לבד לבוחוש , אישה ראתה אותי ואספה אותי, בדרך לבוחוש הלכתי לאמא שלי לאיבוד

היא נתנה לי , היא טיפלה בי ובבוקר לקחתי את ארבעת המעילים שלי, היא לקחה אותי אליה הביתה ונתנה לי לישון אצלה אז

שאלתי מישהו איפה נמצאים האנשים שגורשו והוא הראה לי וכך התאחדתי עם . חצי כיכר לחם וסימנה לי את הדרך לבוחוש

היה גרמני שהיה מגיע לבית כנסת כל יום והיה מביא איתו הלבשה . דולבבוחוש שיכנו את כל היהודים בבית כנסת ג .אימי

כל יום הייתי הולך למכור את . אבא שלי העביר את המשימה אליי, הוא היה אומר לאבא שלי למכור את הביגוד. תחתונה

  . ההלבשה התחתונה וביום למחרת היה מגיע הגרמני לקחת את הכסף

  

הייתי מקבל כמה גרושים ועושה שכר חליפין עם , הם היו חייטים ופתחו בית מלאכה, עבדתי אצל השכנים שלנו בבוחוש, בנוסף

הם גם היו נותנים לי אוכל ובשר אבל לא אהבתי את זה אז הייתי לוקח הכל ושם בארובה כי לא היה לי נעים לזרוק עד . אנשים

ייסו וכל החיילים שג, היו החייליםהיה בית ספר שבו לבית שלי ממול  .שהגיע החורף וגילו את כל הבשר בארובה וכעסו עליי

. ו בבית שיהיה להם לאחרי המלחמהאצלנ חבילות הבגדיםהשאירו את הבגדים האזרחיים שלהם בחבילות ושמרנו להם את 

  .ייליםלא האוכל שהיה במרתף וגם לא הבגדים של הח, לא רהיטים, אחרי המלחמה שום דבר לא נשאר, למרבה הצער

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

התגוררנו ברחוב שנקרא . אני לא זוכר כבר איך העיירה נראתה או כמה אנשים חזרו אליה, חזרנו לאחר המלחמה לטרגוניימץ

שלחו את כולנו לבית הספר היהודי בקרבת מקום שם הייתה . ולא היה סחורה הכל היה הרוסכבר לא היו בתים ". הרחוב הישן"

  .וככה לקחנו מיטות וריהטנו את הבית מחדש, ערימה שם הדברים שבזזו והלכנו לשם לאסוף את הרהיטים שנבזזו

זמין מיד טפטים ועשה עבודות אבא ה. כנראה מקרובים מאמריקה מצד אבא, בלי מען$ 25ו מאמריקה נו לעייריה קיבלנכשחזר

  .בגדיםלנו הסוכנות גם הייתה נותנת . צביעה וציורים בבית

  

הם ניסו לעבור כמה פעמים וכל פעם תפסו , הייתה קבוצה שנסעה דרך אוסטריה, לאחר כמה זמן אנשים החלו לעזוב לקפריסין

ים תפסו אותו והחזירו אותו אך בסוף הוא כמה פעמ, אחי הגדול ניסה לברוח דרך גרמניה. אותם והחזירו אותם לרומניה

לאוניה עליתי בזהות בדויה משום שלא , יורק-הפלגנו לקפריסין באוניה פאן .הוא הגיע לקפריסין יום אחרי שאני עזבתי, הצליח

ע את על האוניה פגשתי במפתי. איש 1,500שבשתיהן היו יחד ) קשטרן-יורק ופאן- פאן(היו שתי אוניות . היה לי אישור מתאים

  . 70-ו 69האחיות שלי היו במחנה , 63מחנה מספר , )מחנה קיץ(הייתי במחנה זמרלגר כשהגענו לקפריסין אני . אחותי

  

הערבים והאנגלים שהיו בנמל לא נתנו לאוניה להיכנס ולכן הביאו אותנו לחוף , מקפריסין הפלגנו באוניה קדמה לארץ ישראל

עלינו , חנה בה היו המשורייניםלקחו אותנו לת .'ל אחד קיבל תפוז וסנדוויץבחוף חיכה לנו מיניבוס קטן וכ, עם סירות

לפעמים גם הבחור מההגנה היה פותח חלון קטן במשוריין ויורה , בדרך הערבים ירו עליינו. יינים ולקחו אותנו לנתניהלמשור

  .עליהם בחזרה

  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

כמה חודשים הייתי בגבעת ברנר ואז נודע לי שאחותי , הגענו לנתניה למחנה עזוב של האנגלים ומשם לקחו אותנו לגבעת ברנר

עד סוף שנת  1948רתי מסוף שנת ביקשתי רשות לנסוע לשם לפגוש אותה ושם נשא, שגדולה ממני בשנה הגיעה למחניים

יום אחד בא אח של חבר שלי שהיה בכפר סבא בבית חלוצים  . כשהייתה את שביתת הנשק השלישית עם הסורים 1949

חיפשנו עבודה ובסוף מצאתי אצל מוכר קרח התחלתי למכור קרח וכל בוקר כשהייתי , והזמין אותי לבוא איתו למקהלה בחיפה

אני זוכר שבאחד מימי העבודה הסוס והעגלה נפלו לתוך תעלה ולקח לנו . לחם לבן עם חמאה וכוס תהבא לעבודה הייתי מקבל 

  .שעות להוציא אותם



 

  

הלשכה הייתה סגורה אז נסענו שוב , הלכנו ללשכת הגיוס תוך רצון להתנדב, וחצי 16זמן מה לאחר מכן כשהיינו בסך הכל בני 

אח שלו היה שם אבל הסוכנות לא הייתה מוכנה לקבל אותי אז ישנתי שם על את חבר שלי קיבלו לכפר סבא כי , לכפר סבא

אחרי כמה שבועות המנהלת של המקום תפסה אותי וגילתה שאני ישן על הגג למזלי . כל בוקר מהגג הייתי הולך לעבודה, הגג

נות למשל בא אוטו עם חצץ כל פעם היינו עובדים בעבודות שו .בסוף היא קיבלה אישור שאשאר שמה משום שהייתי לא חוקי

  . היה רק מפעל מיץ אחד, הייתה המון תחרות על עבודות משום שלא היו מפעלים, והיינו צריכים לפרק ממנו את החצץ

היינו , בנוסף. היינו מקבלים עבודות מהלשכה לעשות אמבוש בלילה עם רובים לערבים משום שהם היו נכנסים וגונבים פרות

יום אחד במהלך הביצורים אח של מישהו נהרג והפסקנו לעשות . שכפר סבא הייתה צמודה לקלקיליה עושים גם ביצורים משום

  . זאת

  

היינו עובדים בקטיף ואז עבדתי במקום שבו עשו אוכל , היינו עושים בורות ומשקים, עבדתי גם בפרדס, חוץ מכל אלה

בדרך היינו קונים , ו לוקחים למסעדה כדי שיכינו לנו ביציםהיו מביאים אלינו את הביצים ואת הביצים שנשברו היינ –לתרנגולים 

וחצי היינו בצריפין של היום ועשינו שם  17הייתי בן , היינו צריכים להתגייס כבר 1950בשנת  .נקניק ומארגנים לנו ארוחה

אז לא אמרו לי  18י בן אני עוד לא היית, ברחנו מהטירונות ביום שבת אחד ושמו מחסומים בדרכים כדי לתפוס אותנו. טירונות

היא רשמה לי שהיא מתחתנת אז יצאתי שוב בלי רשות ובדרך , לפני שגמרתי את הטירונות קיבלתי הזמנה מאחותי. שום דבר

כשחזרתי בחזרה משטרה צבאית עצרה אותי וסיפרתי שאחותי מתחתנת והיא לבד אז נתנו לי מכתב לתת לקצין תורן שאני 

  .נתתי לו שלא כדי שלא ידע שנסעתיאבל לא , עכשיו חוזר בחזרה

  

יצאתי לחופשה ובזמן שהייתי יוצא לחופש הייתי עובד במחנה של חיל  1951בשנת , לאחר מכן עברתי לפיקוד מרכז ברמלה

כמה פעמים יצאתי לעבוד אצל אח שלי שהיה קבלן פרטי והייתי ישן גם . אוויר מטעם ההנדסה ואז הייתי בא לאכול ולישון שם

נסעתי לעתלית על מנת לראות אותם אך חיילים לא . אחת יצאתי לחופש ואח שלי סיפר לי שההורים הגיעו לארץ פעם. אצלם

חיפשתי בכל , אני הלכתי מסביב ונכנסתי. היו מורשים להיכנס לשם משום שלא ידעו אם לאנשים שהגיעו יש מחלות למיניהן

  .נתתי להם כמה לירות וחזרתי למחנה, הם היו בלי שיניים, יםהאוהלים את ההורים שלי ומצאתי אותם עם אחי ואחותי הקטנ

ר "חזרתי למחנה והמפקד שלח את הרס. אמרתי לאח שלי שאני חוזר למחנה ושהוא ישלח מברק למחנה שההורים שלי הגיעו

הוא הראה לי הייתי מאוד מופתע ושמח ו, שיחקתי אותה שאני לא יודע מה קרה והוא סיפר לי שההורים שלי הגיעו, לקרוא לי

משום שראיתי כבר . שזה משכורת של חודש ימים, לירות 4הוא שאל אם יש לי כסף ואמרתי שלא אז הוא נתן לי , את המברק

הגיע זמן השחרור שלי מהצבא ואז  1952בשנת . את ההורים שלי לא נסעתי שוב לעתלית אלא הלכתי לאח שלי לעבוד איתו

  .לו עליי את זהל שלי נשאר רק חודש לשחרור לא החבגל, חודשים 3- התחילו להעלות את השירות ב

   

כל הקבוצה שלי הלכה לאימונים בשפרעם ואני , חודשים 7לפני שהשתחררתי התגייסתי למשטרת ישראל והיית בעין שמר 

 חוץ מזה. לירות 120לירות ובחוץ הרווחתי  60/70היינו מקבלים , הלכתי למפקד התחנה ואמרתי שסיימתי את תפקידי

אחיי הקטנים בפרדס  2גרתי עם ההורים ו . פים ועושים פעולות"אוספים משת, במשטרה היינו עושים אמבושים והולכים לגבול

  ). אח אחד הוא אח למחצה רק מאמא(שלושת האחים האחרים היו נשואים , חנה

  

צו שידוך של רומני עם טורקיה אומנם הוריה של שרה לא ר. שכנה שלי הכירה לי את שרה והיא אשתי עד היום, 1958בשנת 

כשאמה של שרה נשאלה מה יקרה אם ביתה תתחתן אם רומני היא השיבה שכלל לא יהיה , פעם. אבל קיבלו זאת בכל זאת

גרנו בפרדס חנה אך כשאחותי באה מאוסטרליה  1965עד  .התחתנו 19.8.1958- לבסוף ב . אבל היה להם אכפת, לה אכפת

 8נולדו לנו בן ושתי בנות ויש לנו כיום  . נו בפרדס חנה ועברנו לקרית ים בה אנו חיים עד היוםלקרית ים מכרנו את הבית של

  . בן ובת גרים בקרית ים לידנו ועוד בת בסוללים .בן ובת גרים בקרית ים ממש לידנו ובת נוספת גרה בסוללים . נכדים

  

רצו להרוג אותנו ולא ! העם היהודי לא ניתן לגדועהמסר שיש להעביר לדורות הבאים הוא שאת השרשרת וההמשכיות של 

זוכרים את הנספים והם , מנציחים את השואה, הדורות האלה מגיעים לפולין, הצליחו ודורות ההמשך הם ההוכחה לכך

  .ההוכחה לכך שלא ניתן לחסל את העם היהודי
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