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  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                   
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  ינאי :שם משפחה

  

  אדית יהודית :פרטישם 

  

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  כהן :איתו נולדתישם משפחה 

  

 בלועזית
 

  בלועזית  אדית :איתו נולדתישם פרטי 
 

:                     מין

  קבהנ

  :לידה שנת

3.7.1935 
  בוקרשט: עיר לידה

  

 רומניה :לידהארץ  בלועזית

  לי כהןתנפ :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  טובה ברוך :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  בוקרשט: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  רומניה :ארץ המגורים

 
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  פיונרים

  

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

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  

 בלועזית
  

  בוקרשט :נודע לך כי הנך אדם חופשיהמקום בו 

 
  1945: תאריך השחרור

  

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  בוקרשט

  

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

  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  טרנסילבניה



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, חנות וצעדות מוותמ, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  

בחגים . עוסקת בעבודות הבית ואבא שלי היה חשמלאיאמא שלי הייתה  ,אני בת יחידה. ברומניהבוקרשט בעיר הבירה  גרתי

בשכונה שלנו כולם היו . בבית ספר יהודי 9למדתי עד גיל . ואוכלים מרק רומניההיינו נפגשים עם הדודים שהיו מפוזרים ברחבי 

  .גויים למעט בת דודה של אמא שלי

הם היו , ונארים ברומניה'הייתה קבוצה שקראו לה לג. בוקרשט, היינו בעיר הבירה של רומניה, 9כשהמלחמה החלה הייתי בת 

היו . הם היו מציתים את החנויות של היהודים והיו זורקים את כל היהודים מהבתים שלהם, צעירים שמתעללים ביהודים

במקומות שהיינו מתגוררים בהם  -כל פעם לקחנו את הדברים ועברנו למקום יותר נידח מחוץ לעיר, מעבירים אותנו מבית לבית

הייתה לנו דודה בארצות הברית שהייתה שולחת לנו , לא היה לנו אוכל. היינו גרים בצריפים, מים לא היה חשמל ולא היה
היינו נכנסים  )אני אמא שלי ואבא שלי( וכולם ששימשה כמו מקלט במקום האחרון שהגענו אליו עשינו תעלה. חבילות של אוכל

  .הרומני בצבא 44אבא שלי נפטר בתור חייל בשנת , בזמן שהיו פצצות פנימה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

אמא שלי פתחה דוכן לחוטי . אני לא זוכרת שהיה לנו אוכל. אמא הייתה אלמנה של הצבא הרומני וקיבלה פנסיה קטנה מאוד

אני זוכרת שאחת הילדות רצתה . היו שם הרבה ילדים יתומים. וינט הייתי שם בערך כשנה'גתפירה ואותי שלחו למוסד להכנת 
אמא שלי חזרה מהסנטוריום וסידרו .מאוד את השמלה שלי אז היא לקחה את השמלה שלי בכוח והביאה לי את השמלה שלה

  .לנו לצאת לארץ
  

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

  ):לדורות הבאים
  

שם השאירו אותנו תקופה של שנה על , ההעלייהגענו לשער . 15אני הייתי בת ,  50-אמא שעלינו לבד לארץ בשנות האני ו
התגוררתי בשער המעברה לאחר מכן . מנת לוודא שאין לנו מחלות

היה שם , ת גליםלב אימי הייתה חולה לכן שלחו אותה. קיבוץ בן שמןב

מהתקופה שלי בבית שמן אני זוכרת תקופה  .מעברה של אנשים חולים

. במאפיה ובחקלאות, עבדנו בפרדס, היו שם הרבה ילדים רומנים, יפה

אשתו שהתחתנה עם פולני שהיה באושוויץ  אמא שלי .למדנו שם עברית

היא התחתנה כדי . אותי מהקיבוץוהוציאה  ,ושתי בנותיו נהרגו שם

בבית ספר ההסתדרות ובצבא הייתי  למדתי. ה לי איפה לגורשיהי

  .במודיעין בחיל הים בחיפה

אני הייתי חיילת והוא , אני ובעלי הכרנו במסיבה דרך חברה משותפת

הייתי יוצאת כל יום . היה בינינו הבדל של שלוש שנים, עבד בשוק

יה יבערב הייתי נפגשת איתו ליד העירמהצבא כי אימי הייתה חולה ו
תוך שמונה . הוא היה עובד בשוק כדי להביא לאמא שלו כסף. בחיפה

תיים בקרית אתא עם אמא שלי אחרי החתונה גרנו שנ. חודשים התחתנו

. לימד את בעלי להכין ולתקן אופניים ומזה הם היו מתפרנסיםש ובעלה
היה שם , ג נוסף בבית בקרית בנימיןלאחר מכן עברנו לגור עם זו

שנה נולדו לנו  22ואנחנו חיים פה כבר , 91שנה ואז עברנו לכרמיאל בסוף שנת  40גרנו שם . מקלחת ומטבח משותפים

  .במותו 81הוא היה בין , שנה 60חיינו ביחד , 2013-ב בעלי נפטר. שלושה ילדים ותשעה נכדים

  
  

  

  מור אסולין: ראיון

  

  2013דצמבר , כרמיאל


