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  זהבה :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, אינה נוגעת אלייך במידה והשאלה                                  

          כהן:  איתו נולדתישם משפחה 
  

                                              בלועזית
 

  כהן :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית
                                          
:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

1933 
   בלנשט: עיר לידה

  

       בלועזית
                                           

  רומניה :ארץ לידה

 
  קון -יעקב כהן :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  חנה גיברגר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                             בלנשט: 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(

  פועלי ציון

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

       יאסי  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              

 

  1944:  תאריך השחרור
 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
 

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 
  ורקי - פן



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

 בלנשטנולדתי ברומניה בכפר שנקרא  .טנה במשפחה של שישה ילדים שהיינוהבת הק, שמי זהבה גלנטי מבית משפחת כהן

ה יאבא שלי יעקב כהן היה בעל מאפי, חיינו בכפרוהייתה לנו משפחה רגילה  .רק מגיל שבע סיפורי מתחיל. שבאזור העיר יאסי
אמא שלי שמה חנה והיא  .האזור לכליה שלו הייתה היחידה באזור והוא היה מספק לחם יכי המאפבכפר והיה אדם מאוד מקובל 

כאשר התחלף המשטר ברומניה ולשלטון הגיע מפלגה המזוהה עם . יה במכירת הלחםיועזרה לאבא במאפ, הייתה עקרת בית

במיוחד את הבשר גדולה ואבא היה שוחט קהילה  תהלפני זה הייכש ,ארנו המשפחה היהודית היחידה בכפרנאצים אנחנו נשה
  .שמרנו שבת, חלב ובשרהפרדנו , הבית שלנו היה בית כשר .כדי שהשחיטה תהיה כשרה

  

  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 ,בהתנגדות או בריחהב

  
בפתקים ובסוף את החובות אלא אבי היה רושם  ,בלי לשלם במזומן, כל הכפר היה בא ולוקח לחם .אבא שלי היה אדם טוב

הוא  - לעיר יאסי על מנת לקנות קמחאחד אבא נסע  שערבעד  ,התנהל כשורההכל . היה לו ארגז שלם של פתקיםתמיד החודש 
 מקוםלהוא הגיע כי , לאבא שלי היה מזל מיוחד. עירבאותו ערב היה פוגרום באך  ,לקח כסף מזומן, לקח שקים ,היה מביא קמח

  .במקום להרוג אותו ביא אותו למקום של עבודה בכפיהיחייל שישמור עליו ואותו והצמידו לו במיוחד  הכירושהרשויות 
מא שעוד הלילה אנחנו מוכרחים מפקד המשטרה ואמר לאאלינו  הגיעעד שעל הפוגרום  לא ידענו דבר ,ארנו בכפראנחנו נש

ביקשה שייתן לה זמן עד הבוקר ואז היא תארוז את , שאין לה לאן ללכת בלילה עם שישה ילדיםאמא אמרה לו  .לעזוב את הכפר

למעשה ההוראה הייתה להעביר אותנו . ילה אנחנו נדרשים לעזובהוא קיבל הוראה שעוד הל, המפקד סירב. הדברים ותעזוב
אך כיוון והמפקד היה ידיד של המשפחה הוא שלח , כי שם היה פוגרום והמטרה הייתה להשמיד כמה שיותר יהודים, לעיר יאסי

  .גם היא באזור יאסי אך רחוקה יותר, תלגופרומוסאותנו לעיירה קטנה בשם 
זו הייתה שנת  .אותי סחבו על הכתפיים כל הדרך ,הצמידו לנו שני שומרים והלכנו ברגל .הלכנואמא לקחה מה שיכלה לקחת ו

המפקד שהוציא ש יווןכי ולמה הגענולא הבינו מאיפה ש, למשטרה שם נשלחנוהגענו לעיירה ו. הייתי בת שבעובאותו זמן  1940
הכניסו אותנו לחדר בתחנת המשטרה , נו מה לעשות אתנוהם לא ידע. איתם קודם לכן ולא דיברהוראה לא נתן אף אותנו מהבית 

לאחד היהודים בקהילה היה בית שבקומה הראשונה . כבר למחרת הגיעו לשחרר אותנו. והודיעו לראש הקהילה היהודית במקום

אחיי החלו , הצלחנו להתאקלם שם. ובקומה השנייה הייתה דירה עם חדר גדול שבו אפשר לנו לגור, הייתה חנות עם הדירה שלו
  . וכך התחלנו לחיות את חיינו הצנועים, אחיותיי סרגו ומכרו ביגוד, לעבוד בחנויות של יהודים

היינו בטוחים שהוא נהרג בפוגרום עד שקיבלנו ממנו פתק שבו הסביר שהוא נשאר בחיים , מאבא לא שמענו במשך שנה שלמה

חפר תעלות ועוד עבודות , הוא עבד בעבודות כפייה. שהוא נשאר בחייםכל כך שמחנו . ושיגיע אלינו ברגע שיוכל, והיכן הוא נמצא
כשהצטרף אלינו הוא התחיל לעבוד במאפייה . היו המון הפצצות והפגזות, כשאבא חזר המלחמה כבר הייתה בשיאה. דומות

מהגרמנים שהיו נטפלים הוריי שלחו לכפר אחר כי פחדו את שתי אחיותיי הגדולות . בתור שכיר ולקח את שני אחיי לעבוד איתו
  .לבחורות צעירות ואונסים אותן

ואני נבהלתי והתחלתי , ונכנס עם אמי לחדר קטן ששמרנו בו ירקותזכור לי מקרה אחד שבו גרמני צעיר נכנס אלינו הביתה 
ו כוונות בדיעבד אמא סיפרה לנו שלגרמני הי .ובאמת הלכתי "לכי ותבכי שם ליד הדלת? את בוכה מה"אמרה אחותי . לבכות

אמר לאמי , היה צעיר ולא מנוסה, וכשהתחלתי לבכות מחוץ לדלת הוא כנראה נבהל, זדוניות לאנוס אותה ואף איים עליה באקדח

  .וכך למעשה הצלתי את אמא שלי, המזל שוב שיחק לטובתנו. וברח מהחדר!" הילדה שלך בוכה"בגרמנית 
בגרמנית פירושו , "ראוס"ו כמה גרמנים עם אקדחים שלופים וצעקו לנו הגיע, בזמן שהתחבאנו במרתף, יום אחד בזמן ההפצצות

אבא . יצאנו כולנו והתברר שמישהו העליל על אבי שיש לו קשר עם הרוסים. ועד היום אני לא שוכחת את הצעקות הללו, "לצאת"
וגם את בעל הבית כיוון שגם הוא  אבל הם בכל זאת לקחו אותו, שלי מחה שאין לו אף קשר עם הרוסים והוא לא יודע במה מדובר

סגרו אותם בבקתה בהר תחת איום שאם תוך שלושה ימים לא ימסרו את מכשירי הקשר ואת הרדיו המשמש . היה חשוד

בלי אוכל ואפילו , בלי הכנה, הם רצו -ובדיוק הגיעו הרוסים במתקפה, שוב שיחק המזל לטובתנו. הם יוצאו להורג, להעברת מידע
הביא לנו אף  היה יהודיקצין רוסי אחד ש. בשו את השטח בזכות הכמות שלהם שעלתה על הגרמנים והדפה אותםוכ, בלי נשקים

  . ודיבר אתנו יידישמאוד הוא שמח  ,אוכל
נשארנו . אבא שלי שלסיפור לא ידע מהשגדוד אחר  הפעם עם, בגלל שהרוסים באו לא מוכנים הגרמנים כבשו בחזרה את הכפר

ההורים שלי . לא היה לנו אף אחד, לא היו לנו מכריםכבר . היינו צריכים לחזור ליאסישוב  ואז 1943עד שנת , בכפר שלוש שנים
לקח ו א שלי השיג עבודה בבית מאפה בעיראב .ארובה גדולה עםליד מפעל טקסטיל  ,גרנושם שכרו בית בקצה העיר אצל גויים ו

  . בשעות הלילה מאפיה עובדים בדרך כלללילות כי בעיקר בעבד בהוא  .את אחי הקטן לעבוד אתו

מצד שני כביש ו טקסטילהמצד אחד מפעל , לנו היה בית קטן :היה לנו מזלשוב , שהייתה הפצצה נוראיתכיום ראשון אחד ב



 

לה ההפצצה לא הספקנו חיכאשר ה. נת להסתתר מהפצצות בתוכהבמעבר הייתה תעלה שאנשים חפרו על מ .ושורה של בתים
נגמרה שכ. לי שאפשר היה לעשותאהדבר המינימ - י הגדול הכניס אותנו מתחת לשולחןאחו, הסתתרנו בביתכן וללרוץ לתעלה 

שורת הבתים , טקסטיל נהרס והארובה שלו נפלההמפעל  :מהמראות שהתגלו והיה לנו חושך בעיניים מהביתההפצצה יצאנו 
רק . ממנה נהרגו שלושה אנשים מאלה שהתחבאושתעלה שבה הסתתרו אנשים נפלה פצצה בו ,מעבר לכביש נמחקה לגמרי

ההורים  זכותאני מאמינה שזה ב .מזל שכל הזמן היה לנומלווים ב, אי בים ההרסהיינו כמו . ללא פגענשארנו  ,קטןהית בב, אנחנו
  .לת פתחו לו ועזרו ונתנו אם ביקשבד אצלינומי שדפק לכל ותמיד , היו אנשים טובי לבששלי 

בכל  ,סוהר הכל היהבדרך . כי הם היו בעבודה בזמן הזה, חה אותנו לעיר לראות האם אבא ואחי בסדראחרי ההפצצה אמא לק
המזל . שפצצה פגעה במאפיהם גילו וכאשר יצאו ג, המאפיה ולהסתתראך אבא שלי ואחי הספיקו לצאת מ, פותישר היו מקום

הרוסים החיילים באו , 1944שנת , קצר לאחר מכןוזמן , העיר השני שלקצה בית אחר בעברנו ל המקרהלאחר . רדף אחרינו

 .היו אונסים נשיםו בעיותגם הם עשו ש
   

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

מפעל  שבבעלותהשכרנו בית אצל משפחה יהודייה ה. משוחררים אנחנו, כאשר נכנסו הרוסים כולם שמחו מאוד כי הבינו שזהו זה
ה כמה כיתות ולמדתי שם בבית הכנסת ביאסי הקהילה היהודית ארגנ .את החיים השקטיםמחדש שם  חיותוהתחלנו ל, מצבות

עם " פעילי ציון"ואני התחלתי להיות פעילה בתנועה , תעברילקרוא ולכתוב לימדו אותנו גם  .עם מורים יהודים עד כיתה ג
  .ר לשגרה שקטהוחזל החלוהכל , תהולך לבית הכנסשוב אבא היה . דריכים שהגיעו מהארץמ

להוריי  וסיפרתי, 14הייתי כבר בת . המדריכים הציעו לי לעלות לארץ 1947שנת סוף עד שיום אחד ב, כך עברו שלוש שנים
דעים מה יהיה ואיך יהיה אנחנו לא יו"י ולבסוף אמרו ל על כך חשבו, הם דיברו ביניהם. שרוצים להעלות אותי לארץ ישראל

באותה שנה רומניה לא אפשרה לצאת משטחה . אחי ואחותי ליוו אותי לרכבת ."תצאי -אם יש לך הזדמנות לצאת ,ההמשך פה
ם ילדי 30היינו קבוצה של . של ספרדים או בולגרים, אז נסענו ברכבת עד בולגריה ושם חיכו לנו שתי אוניות גדולות, לארץ ישראל

  .גם בתה של שכנתנו רבקה נסעה ביחד איתי. בין הגדוליםהייתי אני כבר ו 12-14ילדים בני , שנאספו מכל רחבי רומניה

בקפריסין הכניסו אותנו . אך הבריטים ששלטו אז בארץ עצרו אותנו ושלחו אותנו לקפריסין, הפלגנו עד שהגענו לחופי ישראל
מחלות והיינו מלאים כנים  ,סבלנו מלכלוךולא היה לנו מקלחות , ליםהואהתמקמנו ב. היה מחנה קיצי אליו וסמוך, מחנה החורפיל

קבל לחם מילדים אחרים לאחרי האוכל ילדים ניסו . היו נותנים לנו מרק וחתיכת לחם ותפוזו היה שם חדר אוכל .כמו גרדת

 עובדישם היו כיוון שהם  .ת אליהם לפעמיםהיו לי קרובי משפחה רחוקים והייתי עובר, קיץהבמחנה  ,בצד השני. תפוזהתמורת 
קיבלנו לאחר מכן חודשיים ו, כמה שיכלועד יה יהמדריכים שהיו אתנו הכינו אותנו לעל. אותי במנת מרקהיו מפנקים אז  מטבח

 .28.02.1948 בתאריך שהעלתה אותנו לארץ ,"קדמה" ,אוניה קטנה ההגיע .אישור להיכנס לארץ
  

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

 ):לדורות הבאים
  

 .חילקו אותנו לקבוצותואז בנתניה היינו שבוע . מיטות מסודרות בשורותעם  הכניסו אותנו לחדר גדול מאוד ,בארץ הגענו לנתניה
 ,קיבלו אותנו. בעמק הירדן מכוניות משוריינות והעבירו אותנו לאשדות יעקבלהכניסו אותנו , עם עוד קבוצת ילדיםהעבירו אותי 

נפט עם חומץ  מערבבתהמטפלת שלנו הייתה . ודברים אחריםשלנו שרפו כי הם היו מלאים כנים הישנים את הבגדים , ניקו אותנו
כל בוקר עד ב וצה בבית הספרלמדנו בתור קב ,םחיים רגילילבנות התחלנו  .פפה לנו ראש על מנת לגרש כיניםועם זה ח

  . צהריים שלוש פעמים בשבוע עבדנו בעבודות קטנות בקיבוץהואחרי , הצהריים
עד המשכנו וכך , היינו עובדים בבוקר חצי יום ובערב לומדים -נוער והתוכנית השתנתההכך היה כמה שנים עד שהגענו לגיל 

בוע ימים במיון ואחר כך הייתי ש. יון עם יגאל אלון ומשה דיין שהכינו אותנו לגיוסהיה לנו יום מ .1952ל בשנת "גיוס לצהה
הוא בא לאשדות יעקב ושם ואז  עד שהשתחררנו ביחדהיינו , בצבא הכרתי את בעלי. ל ושם שירתי שנתיים"לנח התגייסתי
  .התחתנו

בעלי החליט שאנחנו עד ש שנים 4כך היינו .  שדהבעלי עבד בו 'וכיתות ו 'ים ובבתי ספר בכיתות גהתחלתי לעבוד כמטפלת בגנ
השכרנו דירה בכפר יחזקאל ואני . שם היה מפעל ליצור ציוד כבד למשקים, מצא עבודה בעמק יזרעאל ליד עין חרודהוא . עוזבים

 ציאליתאני עברתי קורס של עבודה סו. לתפקידי ניהול התקדםבמפעל ו שנה 40בעלי עבד . התחלתי לעבוד בעבודות מזדמנות
קיבלנו , למרות שלא היה לנו הרבה כסףו ,ש שנים עברנו מכפר יחזקאל לעפולהאחרי שלו .והייתי מטפלת במשפחות בעייתיות

הייתה  .עם הזמן מוניתי מנהלתעבדתי שם כמה שנים ו. ברנו התקבלתי לעבודה במעון ילדיםכאשר ע. משכנתא וקנינו את הבית
פף ולא יכולתי לעמוד ולהתכו 50הייתי כבר מעל גיל אבל  ,מטפלתגם מנהלת וגם  אהיהני ורצו שא תקופה שהיו בעיות כלכליות

  .לטפל בילדים



 

 אתשלחו  "עם אחד". סוכנותקיבלו דירה מהעד ש יבבית ןאירחתי אותואחיותיי גם  הגיעשנה שהייתי בארץ התחילו ל 18אחרי 

באותה תקופה . חקלאותאת הלעזור להם למצוא מים ולעזור לפתח  כדי, איתםהיו לנו יחסיים טובים כשעוד , ןאבעלי לעבוד באיר

היה , משפחות ישראליות 60היינו קבוצה של , שנתיים באיראןגרנו . אז חיכינו עד שנולדה בתי השנייה ואז נסענו, הייתי בהריון
 25. לארץ נוחזראז שם חודשיים ו נוהיי, לבקר את ההורים שלי מאירן נסענו לרומניה. קהילה משלנו הכל בתוך, ספר וגןלנו בית 

  . איתם ברומניהנשארה ש ,הקטנה, הם הגיעו עם אחותי האחרונה .שנים אחריי עלו גם הוריי לארץ

אבל אני כתבתי , אחרי כמה שנים שהייתי בארץ הוריי רצו שאחזור לרומניה :ספראני רוצה לנוסף רק דבר אחד ו ,אלו החיים

 "     !גו אותנו אני לא אחזור אף פעםרדפו והרבה שלארץ " ,אמיתית כמו ציונית ,להם
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