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 מבוא

  12-את העבודה עשינו על סבתא של יואב, אנטונינה )נינה( פרבר, ניצולת שואה שנולדה בבוקרשט, רומניה ב

 . סוזי )במהלך המלחמה נולדו עוד שתיים( –לזוג חייטים. באותה תקופה הייתה לה רק אחות אחת  1936ביולי 

 לזכרון יעקב, ומשם עברה לקיבוץ אלומות ללמוד באולפן. 1958היא עלתה לארץ באנייה מנאפולי בשנת 

)אמא של  לעולם את מיכל והביאו, דוב, מיד לאחר מלחמת ששת הימים, היא התחתנה עם 1967ביוני  25 -ב

 .יואב( שנה לאחר מכן

עברו לפדובה שבאיטליה, מכיוון שסבי למד בבית ספר איטלקי ברומניה במהלך המלחמה והיה לו  1969בשנת 

  יותר קל למצוא שם עבודה.

 נינה ודוב עלו לארץ ומאז הם גרים בפתח תקווה. 2000בשנת 

 

 מדוע בחרתי בנינה כנושא לעבודה:

 סבתא שלי ותמיד היה בינינו קשר טוב. ות את העבודה על נינה מפני שהיא בחרתי לעש

 מעולם לא שמעתי את הסיפור שלה על איך היא שרדה את מלחמת העולם השנייה וחשבתי שיהיה מעניין 

 . לחקור את זה ולשמוע את הסיפור על מנת לשמר ולהעביר אותו לדורות הבאים

 .לא היה לנו קשה ליצור איתה קשר וללכת לראיין אותהש כך כמונונינה גרה בפתח תקווה, 
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 ריאיון

 )נינה( שם פרטי: אנטונינה

 שם משפחה: קראוס

 שם משפחה קודם: פרבר

 דוד פרבר וחוה גולדנברג שם ההורים:

 ארץ מוצא: רומניה

 12.07.1936שנת לידה: 

 מקום מגורים: טרנסילבניה

 

 :הריאיון

 ספרי על ילדותך 

 . , לדוד וחוה פרברבעיר בוקרשט שברומניה 1936ביולי  12-"נולדתי ב

 לשכונה של יהודים, שם היו בבעלות המשפחה מספר בתים, אותם טרנסילבניהכפר מדיאש שבעברנו ל 1939-ב

 הייתי מוכרחה  5וחצי  4לא הייתה לי ממש ילדות מפני שגדלתי לתוך מלחמה ומגיל  הם בנו במו ידיהם. 

 אצים. לברוח ולהסתתר מפני הנ

  -מהתקופה שחיינו בבוקרשט אינני זוכרת דבר, וממדיאש אני זוכרת מעט דברים מהתקופה שקדמה למלחמה

 שגרנו בשכונה של יהודים הייתה תחושה של קרבה וזה דבר שחקוק  מכיווןאת אמא מבשלת ואת הגן שלי. 

 שנלקחו לי ולא שנים 5פיצתה על , אך היא לא אמיתית רק לאחר המלחמה זכיתי לחוות ילדותאצלי בזיכרון. 

 חזרו.

 ".1958-לאחר המלחמה נשארנו עשר שנים ברומניה עד שעלינו לארץ ב

 חוה ודוד פרבר, ההורים של נינה  
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 שמיות לפני המלחמה?אנטיהאם הרגשת ב 

  לפני פרוץ המלחמה לא נתקלנו בגילויי אנטישמיות, כיוון שגרנו בשכונה שברובה הייתה יהודייה. גילויי"

 לפיי.  את אחותי סוזי העיפו מהגן בגלל שהיא יהודייה וזרקו עליה אבנים, וכ'40בסוף שנת האנטישמיות החלו 

  כמו "יודן, יודן".  קראו קריאות גנאי 

 . בשלב מסוים אני וסוזי היינו צריכות להפסיק ללכת לגן, וזה היה מאוד קשה לנו להפסיק לראות את החברים

  אז לא הבנו כל כך מה פשר הדבר, רק ידענו שאנשים לא יהודיים לא אוהבים אותנו וזה היה מאוד קשה לקבל

 את זה."

 

  ?היכן היית בזמן מלה"ע השנייה? האם עברת ממקום למקום 

 בנוסף, השלטון הרומני , הגרמנים הורשו להיכנס לרומניה. 1940לקראת סוף  עלה לשלטון חרי שאנטונסקוא"

החל בפיתוח מחנות ריכוז והשמדה, ויהודי דרום טרנסילבניה, איפה שאנו גרנו היינו אמורים להילקח 

 ראשונים אליהם.

 הגיעו החיילים הגרמנים ולקחו את אבא שלי לעבודות כפייה, שם בין היתר תפר להם מדים. באותו זמן, 

 כחודש לאחר מכן שבו החיילים הגרמנים ושניים מהם דרשו מאמי לבשל להם סעודה. אחד הלך עם אמי אל 

 בתי להגידהקצבייה כדי לקחת בשר לארוחה והשני לקח אותי כדי שאראה לו היכן נמצא בית הכנסת. אני סיר

 לו ואז הוא ניסה לקחת אותי אל היער, נאבקתי והצלחתי להשתחרר מאחיזתו וברחתי חזרה הביתה. באותו 

 היא פנתה אל הרב של השכונה, והוא אמר לה שאנחנו צריכים ןלילה אמי הבינה שהגרמנים עלולים לשוב, לכ 

הלכנו ביער  וסבתא שלי אחותי י, סוזיאני, אמ לברוח ליער כדי לחפש משפחה שתתן לנו מחסה, וכך עשינו.

  , תמורת תשלום. עד שהגענו למשפחה של איכרים, אשר הסכימה לנו להישאר שם לילה שלם

 "לאחר כמה חודשים חזרנו למדיאש ונשארנו שם עד סוף המלחמה.

 

 ?כיצד שרדת בתקופת המלחמה? באילו קשיים נתקלת 

 במהלך השהייה אצל האיכרים היו לנו כינים והיינו חשופים למחלות,  -"בתקופת המלחמה היו קשיים רבים

 אמא הייתה צריכה  -אך למזלנו כולנו נשארנו בריאים ושלמים. באותו זמן רוב הימים שלנו עברו אותו דבר

 ור ואני היינו נשארות בבית. בתללכת לעיר ולנסות להשיג כסף ואוכל, על מנת לשלם לאיכרים, ואחותי, סבתי 
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 סוזי היינו משחקות כדי להעביר את הזמן. ו שגרה הזאת הייתה מאוד משעממת, אז אניילדה ה

 כמובן שהיה געגוע לאבא, אך לאחר שחזרנו למדיאש הוא הצליח להשיג אישור מהגרמנים לצאת לכמה ימים 

 ."1944 -שרהו 1941ליאורה ב  -ולםולהיות איתנו, וכך הצליחו הוריי להביא עוד שתי בנות לע

 

 ?באילו דרכים התנגדת לתכנית הנאצים ל"פתרון הסופי" ליהודים 

 "כמובן שהתנגדנו לנאצים ורצינו לראות אותם מובסים במלחמה, אך כמשפחה לא הייתה לנו דרך 

 . סבתא שלי הייתה מבוגרת ואני ואחותי היינו צעירות מדי כדי לעשות משהו.הםלהתנגד ל

 הדרך היחידה להתנגד לנאצים היא לשרוד את המלחמה ולהמשיך את השושלת היהודית, וזה יהיה 

 "הניצחון שלנו על הנאצים.

 

 ?כיצד עברו בני משפחתך את המלחמה 

 , והוא '. אני מניחה שלא היה לו קל שם44' ועד סוף המלחמה ברומניה ב 41אבי היה בעבודות כפייה משנת "

 רט לנו שכל פעם שמצבו לא היה טוב הוא חשב עלינו ועל כך שאסור לו לאכזב אותנו. חוץ מזה הוא לא פיסיפר 

 יותר מדי על מה שעבר עליו במחנות העבודה.

 ןההיריו םכשאבי נלקח על ידי הגרמנים, אמי כבר הייתה בהריון עם אחותי ליאורה, וכאשר שהינו אצל

 ה אצלם הסתכלתי על אמא שלי, שעשתה את הכל כדי שנצליח לשרוד, כבר היה מתקדם. כל פעם שהיה לי קש 

 ועד היום אני מתפלאת איך למרות כל הקשיים שהיו לנו ועם ילדה בבטן אמא שלי לא התלוננה והצליחה 

 להתמודד בגבורה, וללדת שתי בנות בזמן מלחמה."

 

 ?מה עשית בסוף המלחמה 

 ואבא שלי חזר הביתה. למרות השמחה על האיחוד לא היה  נגמרה המלחמה ברומניה, 1944באוגוסט  23-ב"

 קל בהתחלה מפני שבסמוך אלינו הייתה תחנת רכבת, שלשם הובאו גופות היהודים המתים. היה קשה לעכל 

 . ניסינו 8בספטמבר של אותה שנה התחלתי ללכת לבית ספר, כשאני כבר בת  1-את המצב בהתחלה, אך מיד, ב

 המשפחה, והבנו שחלקם היגרו להונגריה ושחלק מהם אף שינו את שם המשפחה כדיגם ליצור קשר עם 

 להסתיר את השורשים היהודיים.
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 ?איך ומתי עלית לארץ 

 לאחר שסיימתי תיכון, התחלנו בתהליכים לקבלת אישור עלייה. נתקלנו פעמים רבות בסירובים והיחידה"

  1958-, בלאחר מאמצים רביםהעלינו אותה לארץ.  1956שקיבלה אישור לעלות הייתה סבתא שלי, אז בשנת  

 . נסענו לבוקרשט, ומשם לקחנו רכבת לעיירה לארץ כולנו פרט לסוזי, שהייתה נשואה קיבלו אישור לעלות

 . משם במכס את הרכוש שלנור יבעל מנת להע כיומייםשהינו , שם גבול עם הונגריהל נמצאת סמוךקורטיץ', ש

 נסענו לוינה דרך הונגריה, ולאחר מכן לנאפולי. בנאפולי נשארנו כמה ימים ומשם יצאה האנייה "ארצה" 

 שלקחה אותנו לארץ, לנמל חיפה."

  

מבוקרשט  -מסלול העלייה של סבתא שלי

 עד נמל חיפה
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 ?האם יצרת קשר עם המשפחה שהצילה אותך 

 . לאחר המלחמה ניסינו לחזור לחיות חיים רגיליםעם המשפחה שנתנה לנו מחסה מעולם לא יצרנו קשר"

 ושקטים, וכל המאמצים שלנו הושקעו בהשגת האישורים, ולא הייתה לנו ההזדמנות לעשות זאת. בנוסף, 

 "המשפחה שהצילה אותנו גרה בכפר עמוק בתוך היער, ולא היו לנו את הדרך והאמצעים ליצור איתם קשר.

 

  המלצת בעדם שיהיו חסידי אומות העולם?האם 

   ,כחסידי אומות העולם. כשחיינו אצלם היינו חיים בנפרד מהם ובקושי היינו רואים אותםלא המלצנו עליהם "

 נודע לנו על הבנו שאף אחד לא זוכר את השמות שלהם מפני שבקושי היינו מדברים. כשולאחר שהגענו לארץ 

 עולם לא הייתה לנו דרך למצוא אותם."של חסידי אומות ה כך שיש תואר

 

 ?האם המלחמה השפיעה על תפיסת עולמך בהמשך 

 "בתור ילדה המלחמה גרמה לי להתבגר ולהבין שאין רק טוב בעולם, יש גם אנשים שרוצים ברעתנו. הבנתי

 שליהודים אין מקום באירופה והם תמיד יהיו שונים ומנודים, ואין לנו ברירה אחרת אלא לעלוץ ארצה." 

 

 ?האם יש לך בקשות מהדור שלנו 

 "הבקשה שלי מהדור של היום היא קודם כל להעריך את העובדה שיש לכם מדינה ומקום לחיות בו, מפני 

 לצנו להסתיר את הזהות שלנו. ישראל היא המקום הבטוח שאנחנו לא הרגשנו שייכים למקום שבו היינו, ונא

 היחיד ליהודים. בנוסף, חשוב לזכור את מה שקרה ולא לשכוח, כדי שתשמרו את ההיסטוריה מפני שעוד מעט 

 לא יישארו אנשים שיוכלו לתת עדות על מה שקרה." 
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  1945-1939קישור בין העדות לבין החומר הנלמד בשנים 

 המדינה ממנה הגיע העד תחת הכיבוש הנאצי:תיאור מצב  .א

 והתייחסות לביטויי אנטישמיות בחברה  היקף האנטישמיות בקרב האוכלוסייה המקומית לפני הכיבוש

 :לפני המלחמה

 החלה הגירה של יהודים אל 18 -היהודים נכחו בשטח רומניה מאות שנים, אך בכמויות מזעריות. מהמאה ה

 ולאכיה ומולדובה( בגלל פעולות לגירוש יהודים מארצם  -לקת לשתי נסיכויותשטחי רומניה )שאז הייתה מחו

 במדינות אירופה השכנות כמו פולין וברית המועצות. 

 נבחר אלכסנדרו יואן קוזה לשליט נסיכות מולדובה, ושלושה שבועות לאחר מכן נבחר פה אחד  1859בשנת 

 לשלוט גם על נסיכות ולאכיה. 

 שינה את שם הנסיכויות המאוחדות לרומניה,  1862-את הפרלמנטים והממשלות וב איחד קוזה 1861בשנת 

 וקבע שבוקרשט היא הבירה היחידה.

 תחת שלטון קוזה נעשו דברים טובים למען היהודים, כמו קידום האמנציפציה ומינוי יהודים לתפקידים

 שר שנים.אפשר התאזרחות של יהודים במידה ושהו במדינה ע 1864ציבוריים, ובשנת 

 רומניה, שאז הייתה, ביחס למדינות אירופה החזקות, מדינה פחות מפותחת, נהנתה מעבודתם של היהודים, 

 שבנו ערים חדשות, בעיקר במקומות שבהם האוכלוסייה הייתה דלילה, והמריצה את הכלכלה המקומית.

 

 אנטישמיות על בסיס לאומי:

 המלך קרול הראשון, שהיה אנטישמי ופעל כנגד היהודים.עלה לשלטון  1866לאחר הדחתו של קוזה בשנת 

 , שם הוכנסו לאורך השנים סעיפים כנגד היהודים, כגון 1866בעקבות הדחתו של קוזה, נחקקה חוקת רומניה 

הכפריים, מכיוון ששם הייתה אוכלוסייה רומנית מרובה והתנית קבלת  באזוריםאיסור התיישבות יהודית 

 אזרחות 

 ת הנוצרית, ובכך ביטלה את החוק שקבע יואן קוזה, שמאפשר ליהודים להתאזרח לאחר עשר בהשתייכות לד

 שנים במדינה.

 שלטון של קרול הראשון גברו גילויי האנטישמיות ברומניה ושנאת היהודים. בעם הרומני הופצועלייתו לעם 

 שמועות על רצונם של היהודים להשתלט על רומניה, ואף פורסמו כתבות בעיתונים על כך.  

 הונגרית. באזורים -לאחר מלחמת העולם הראשונה סופחו לרומניה חבלי ארץ מהאימפריה הרוסית והאוסטרו
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 וייגילאלו היו יהודים רבים, וצירופם לרומניה לא נראתה בעין יפה אצל העם הרומני, והגביר את 

 .האנטישמיות

 

 אנטישמיות על בסיס כלכלי:

 אחוזים מכלל אוכלוסיית רומניה, אך זה לא מנע מהם להוות  4לפני מלחמת העולם השנייה, היהודים היוו 

 אחוזים  25-אחוזים מהמפעלים והעסקים היו בידיים יהודיות, וכ 14 -עוגן בכלכלה ובחברה הרומנית

 השליטה הרמה של היהודים בעסקים גרמה לקונספירציות על כוונות היהודים  מהרופאים היו יהודים.

 .להשתלט על רומניה והשנאה כלפי היהודים בעם הרומני גברה

 

 אנטישמיות גזענית:

 עד עלייתם של הנאצים לשלטון, הגזענות העממית ברומניה לא הייתה גזענית. בשנות השלושים של המאה 

 הגזענות הנאצית, גם ברומניה החלו לפרסם תיאורים גזעניים כלפי היהודים  בהשראת תורתהמאה העשרים, 

 ותאוריות העוסקות בגזעים.

 החלו להיחקק חוקים אנטישמיים נגד אזרחים רומנים יהודים, שהראשון שבהם היה החוק  1934בשנת 

 הוא נכנס לפועל. חוק זה פעל בהשפעת "חוקי נירנברג"  1935בינואר  23-להפעלת סגל רומני במפעלים, ומה

 רומנים נוצרים שחיו שם דורות אחורה,  -והבדיל בין שלושה סוגי תושבים: "אזרחים רומנים אתניים"

 או ששטחם סופח על ידי אזרחים נוצרים שהיגרו מארצות אחרות  -"אזרחים רומנים שאינם רומנים אתניים"

 . חוק זה פגע בכל המיעוטים האתניים שחיים ברומניה -רומניה בסוף מלחמת העולם הראשונה, ו"זרים"

 המיעוטים, אך השפעתו העיקרית הייתה על היהודים, שכן שאר המיעוטים עסקו בעבודות המסורתיות כגון 

 ק גרם למעסיקים להרחיק יהודים מהעבודות חקלאות, והיהודים חיו בערים והיו זקוקים למעסיקים. החו

 והחליט שלא לקבל אותם.
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 תנועות וארגונים אנטישמיים

 אחוז 1920-בסיום מלחמת העולם הראשונה השתנה הרכב האוכלוסייה, וגדל מאוד הרכב המיעוטים, וב

 . אחוזים. מתן זכויות אזרח שוות ליהודים גרמו לנהירה של יהודים לאוניברסיטאות 30המיעוטים היווה  

 הסטודנטים הרומנים לא אהבו את התחרות על המקומות באוניברסיטאות, והם ידעו שתחרות זו תוביל 

 בעתיד לתחרות על מקומות פרנסה, לכן הוקמו ארגוני סטודנטים רומנים שהגישו תביעה למען הקמת תהליך 

 "נומרוס קלאוזוס" )תהליך המגביל את מספר הסטודנטים בשל חוסר במקומות לימוד או בשל סיבות 

 גריה.פוליטיות וחברתיות שונות( בקבלת היהודים לאוניברסיטאות, בדומה לתהליך שנעשה בהונ

  

הכרזה מזמינה אנשים לתערוכת אמנות, 

אך בתחתית הכרזה כתוב אין כניסה 

 לכלבים וליהודים

קריקטורה המציגה את היהודי כמכוער 

 וכשטן
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 אופי השלטון: 
 

 לאחר מלחמת העולם הראשונה, הייתה רומניה ממלכה חוקתית ליברלית, אך בכל זאת היו חיכוכים רבים על 

 המיעוטים ועל רקע אנטישמי.רקע בעיית 

 חזר קרול השני לרומניה והדיח את בנו, מיכאי הראשון ועלה לשלטון. קרול השני הנהיג משטר 1930בשנת 

 , על מנת לדכא את 1938אנטישמי שגרם לבעיות רבות אצל היהודים והגביר את השנאה בעם כלפיהם. בשנת 

 פשיסטית. -והקים ממשלה דיקטטורית אנטישמית האופוזיציה, ביטל קרול השני את המפלגות הקיימות

אילץ אנטונסקו את קרול השני לוותר על הכתר, ובכך הפך לשליט רומניה )קרא לתפקיד  1940בספטמבר  5-ב

torăConduc).את הכתר נתן לבנו של קרול, מיכאי, אך הפך את המלוכה לתפקיד ייצוגי בלבד . 

לגיונרית".  -הקים את הממשלה ביחד עם התנועה הלגיונרית, ורומניה הוכרזה כ"מדינה לאומית אנטונסקו

קצינים בכירים שנחשדו כמזוהים עם המשטר הישן.  164הוא ביצע רפורמות צבאיות רבות, ובין השאר פיטר 

כאשר התנועה אנטונסקו נהיה חשדן עם הזמן בנוגע לתנועה הליגיונרית, והחשדות שלו התבררו כנכונים 

 , מרד שדוכא לאחר יומיים. 1941בינואר  21 -מרדה בשלטון ב

 " והפך להיות שליט רודן פשיסטי.ליגיונרית-ביטל רשמית את "המדינה הלאומית 1941בפברואר  17-ב

 וכרת ברית עם היטלר, והם נפגשו פעמים רבות במהלך המלחמה. הוא נתןאנטונסקו היה תומך של הנאציזם 

 היכנס לשטחי רומניה ואף שלח דיוויזיות רבות למבצע ברברוסה על מנת לרצות את היטלר, אך לגרמנים ל

הוא שלח אותן בלי ציוד ראוי, והמבצע נחל כישלון חרוץ ודרדר את הפופולריות של אנטונסקו בקרב העם 

 הרומני.

א הפקיע נכסים ועסקים במהלך כהונתו, אנטונסקו חוקק חוקים רבים במסגרת הרומניזציה כנגד היהודים. הו

של יהודים, קרקעות, וסגר את כל בתי הקפה היהודיים. בנוסף, היהודים חויבו במיסים מיוחדים ונאסר 

 עליהם להחזיק כלי רכב מכל סוג, והיה עליהם לספק מצרכים ובגדי לבוש.

ים ששימשו אנטונסקו הוציא את היהדות מרשימת הדתות המוכרות ומצב זה איפשר להפקיע מבנים ציבורי

 את היהודים כגון בתי כנסת.
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 מידת התלות של השלטון בכיבוש הנאצי: 

 

 היחסים בין הנאצים לשלטון הרומני לא היו יחסי תלות, ולמעשה ניתן להגיד כי גרמניה הנאצית נעזרה 

 ברומניה הרבה יותר משהשלטון הרומני נעזר בגרמנים. רומניה סיפקה לגרמנים מזון ודלק והגרמנים סיפקו 

 להם אמצעי לחימה על מנת שיעזרו להם במלחמה. בהסתכלות אחורה אנחנו יכולים לראות כי רומניה של 

 אנטונסקו סייעה לגרמניה יותר מיתר מדינות הציר ביחד.

 , כרת ברית עם היטלר וגרמניה הנאצית מתוך שנאה לבולשביזם הרוסי. במשך אנטונסקו, שהיה פשיסט

 המלחמה נפגש אנטונסקו עם היטלר ושר החוץ הגרמני ריבנטרופ על מנת לחזק קשרים אלו. כחלק מההסכם 

 גרמניה הבטיחה לספק לצבא הרומני מטוסי קרב, טנקים, תותחים נגד טנקים ועוד סוגים רבים של כלי נשק, 

 סוכם על אישור מעבר של הצבא  ומניה מצידה התחייבה הבטיחה לספק חיטה ונפט לגרמנים, ובהמשךור

 הגרמני דרך רומניה לאיטליה.

 האינטרס של אנטונסקו בכריתת הברית, פרט לשנאתו כלפי הרוסים, היה חיזוק צבאו במטרה לכבוש ביחד 

 ה, צפון בוקובינה וצפון טרנסילבניה לשליטהעם גרמניה את ברית המועצות במבצע ברברוסה והשבת בסראבי

 רומנית. 

 יחסיו הקרובים של אנטונסקו עם היטלר והיותו פאשיסט העצימו את היחס השלילי שלו כלפי היהודים.

  

 אנטונסקו והיטלר
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 הנאצי שמידת התנגדות לכיבו: 
 

 שקט פוליטי. למלחמה היו מתנגדים רבים שמנו עמם חברי -במהלך כל המלחמה, ברומניה שרר אי

 ממשלה, מפלגות רבות ואף המלך עצמו.

 ובנות בריתהרומניה הייתה בעלת בריתה של גרמניה וסייעה לה בחלקים רבים מן המלחמה. מפלת הגרמנים 

 חינה פוליטית בתוך רומניה. חברי הממשלה החליטו הייתה נקודת מפנה מב 1943ב"קרב סטלינגרד" בתחילת 

 שיש לנקוט בצעדים לפתיחת משא ומתן עם בעלות הברית המערביות, ותוך כדי להמשיך להילחם עם גרמניה 

 בחזית המזרחית. לאחר שמגעים אלה כשלו אנטונסקו פעל להשגת הסכם שלום כללי עם בעלות הברית, הכולל 

 גם את ברית המועצות.

 

 ר בין העובדות הנ"ל לבין העדות קישו 
 

 היא חיה בקהילה שהייתה מנותקת יחסיתשדברי העדה לא מתייחסים לחלקים רבים ממה שכתבנו מכיוון 

 עם התושבים הרומניים הלא יהודיים ולכן לא הרגישה  האינטראקצי, ולכן לא הייתה לה משאר רומניה 

 באנטישמיות לפני המלחמה.

 בנוסף, בגלל שהיא חיה בקהילה מנותקת, היא לא ידעה מה המצב במלחמה ואת הידיעות האלו היא קיבלה 

 מאביה, שחזר מדי פעם מהמחנה.
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 המסלול אותו עברה העדה בזמן המלחמה .ב

 

  

 נינה הלכה עם משפחתה את כל הדרך

לילה שלם, ולאחר כמה  ממדיאש ליער

חודשים הייתה צריכה לחזור את אותה 

 הדרך מבלי להיתפס
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 חיבור ביו העדות לחומר הנלמד .ג
 

 הרבה יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה, גם נינה ברחה עם משפחתה מביתה והשיגה מקום מסתורכמו  

 מזהירים, וכך היה גם במקרה אצל משפחה לא יהודייה. לרוב, החיים אצל המשפחה שנתנה מחסה לא היו  

 לא הייתה מהנה במיוחד בלשון המעטה אך זה  השלהם. הם חיו באסם שלהם ולא היו חסרות מחלות. החוויי

 מה שהיה צריך לעשות בכדי לשרוד.

 החל בהקמת מחנות ריכוז והשמדה, ויהודי דרום ברומניה לא היה כיבוש גרמני, אך השלטון הרומני 

 טרנסילבניה, אלו שלא היו חלק מטרנסילבניה הכבושה יועדו להישלח למחנות אלו בשלב הראשוני. בעקבות 

 השמועות שרצו בשכונה ובעקבות הגעת הגרמנים אליהם החליטה משפחתה של נינה לברוח משם על מנת 

 לשרוד ולא להישלח למחנות ההשמדה. 
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 רפלקציה

  יואב כהן:

 הריאיון?איך הרגשת במהלך 

 איון עם סבתא שלי היה מאוד מעניין והיה מרתק לשמוע על התקופה ממקור ראשון. סבתא שלי הייתה יהר

 נרגשת מאוד לספר את סיפורה מפני שהיא לא הרבתה לשתף על מה שקרה ואני חושב שהיא חשה הקלה 

 מסוימת בזה שהיא שיתפה מישהו בחוויותיה מהמלחמה.

 מה הרציונל?

 הרציונל שלי מהעבודה היה לקחת את הסיפור של סבתי ולהנציח אותו למען הדורות הבאים שלא יזכו לשמוע 

 עדויות מהמלחמה. אנשים ברחבי העולם מתחילים להכחיש את השואה ואנו חייבים לשמר עדויות ורשומות 

 ת על האדמה של מדינת מאותה תקופה מפני שברגע שיצליחו להוכיח שהשואה לא התקיימה לא תהיה לנו זכו

 ישראל ואנחנו נהיה בבעיה גדולה.

 מה אני לוקח איתי מהריאיון לחיים?

 מהריאיון עם סבתי אני לוקח איתי את האחריות של להעביר את הסיפור לדורות הבאים מכיוון שלדעתי זאת 

 שום דבר כמובןעוד משהו שאני לוקח איתי זה לא לקחת  מטרה נעלה לספר את סיפורם של ניצולי השואה.

 מאליו. אנחנו תמיד מתלוננים על המדינה ועל כמה לא טוב פה, אבל להם לא היה איפה לחיות והם היו 

 צריכים לברוח, אז הצרות שלנו יש הם כעין וכאפס הצרות והבעיות שהיו ליהודים באותה תקופה בגולה.

 איך הייתה עבודת הצוות שלכם?

מישהו אחר בלט יותר, ובפעמים שמישהו החל להתייאש אז השני משך עבודת הצוות הייתה טובה, כל פעם 

 אותו חזרה לתלם.

 תרומתי בעבודה הייתה שהיה לי ידע קודם על ההיסטוריה של רומניה ולא היינו צריכים לבדוק הכל 

  באינטרנט, ואני חושב שהידע שלי תרם לנו מאוד בעבודה.
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 ום צפריר:ת

 איך הרגשת במהלך הריאיון?

 הריאיון יואב ערך עם סבתו לבד.את 

 מה היה הרציונל?

בהכנת העבודה קיוויתי להבין יותר לעומק איך חיו היהודים במדינות אירופה שלא נכבשו על ידי הנאצים 

במהלך מלחמת העולם השנייה, רציתי לראות איך הם הרגישו בסביבה כל כך אנטישמית ומה הם עשו כדי 

 .לשרוד

 מהריאיון לחיים?מה אני לוקח איתי 

מהריאיון אפשר לראות כי גם בזמנים קשים וגם בתקופות רעות אפשר להסתדר, אם מנסים ועובדים קשה 

ולפעמים צריך לסמוך על ההרגשה וכמו שאנטונינה ומשפחתה הרגישו שהם צריכים  אפשר להתמודד עם הכל

 צליחו להגיע לארץ.לברוח מהאנטישמיות ושרדו את המלחמה ובסוף גם ה לברוח וגם הצליחו

 איך הייתה עבודת הצוות?

את העבודה עשינו ביחד )פרט לריאיון(, חיפשנו ביחד מידע בהתאם לשאלות וכל אחד תרם מההבנה שלו 

, עזרנו אחד לשני להבין בדיוק מה רוצים שנכתוב בכל שאלה, ומה המידע שקראנו ומהידע הכללי שלו בנושא

 של אנטונינה. אומר ואיך הוא מתקשר לנושא ולחייה

 

 


