
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

  .הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  מימון

  :שם פרטי

  מינה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  כהנא

 בלועזית
  

Kahuna 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מינה

  בלועזית
Mina 

:                     מין

  נקבה

  :לידהשנת

1932  
 

  בוקרשט:  עיר לידה
  

  רומניה :ארץ לידה Bucharestבלועזית

  משה כהנא :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אנט'ולדר ז :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  בוקרשט: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
Bucharest 

  רומניה :המגוריםארץ 

 
  תיכון:לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  תלמיד:המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

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

  בלועזית לאציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

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

  בוקרשט:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  23/8/1994:  תאריך השחרור
 

  לא: ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר (

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
  בוקרשט

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  לא

  :שנתעליה

1951  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  טרנסילבניה 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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



 

  

  
בחודש תשיעי להריון מפני שלא רצו לקבל אותה לבית חולים בתור  28אמי נפטרה בגיל . נולדתי למשפחה עשירה מאוד

  . נותרתי בת יחידה בת שש יחד עם אבי שהתאלמן. היא נפטרה יחד עם העובר שהיה אמור להיות אחי. יהודייה

  

הוציאו את היהודים מבתי . לא היה חסר לנו דבר. תלאחר תקופה קצרה הוא התחתן עם אישה אחרת וכך היתה לי אמא חורג

בינתיים נולדו לאבי עוד שתי . אבי שילם הרבה כסף כדי שלא אשים את הצלב מפני שהייתי יהודייה. אותי הכניסו למנזר, הספר

  .למדתי במנזר בבית הספר לאחיות להיות אחות. שהיתה אמי החורגת, בנות מאשתו

  
  המלחמה י על קורותיך בזמן /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
  
  

הנאצים . זקנויהיינו עשירים כך שלא נ, חיים טוביםבמלחמה היו אך. טבבוקרש תי יהודייהשהיי חודש וחצי התהלכתי עם הסמל

משנת  .שתייה ומזון, בתור ילדה לא שמתי לב למלחמה מפני שהייתי במנזר שם דאגו לנו לאכול. לא העזו להתקרב אלינו

  . היו לנו בבוקר הפצצות מהאנגלים ובערב הפצצות מהאמריקאים 1940-1944

  

נפלה לי  שהזכוכיתהחזקתי את אחותי בדיוק בידיים והמזל . תיכת חלון מהזכוכיתעד היום יש לי צלקת מכך נפל לי על הרגל ח

  .לא היו מקלטים ולכן לא היה לנו היכן להתחבא. על הרגל ולא על התינוקת

  

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

באו מיד הרוסים ואז התחילה . אך עדיין לא יצאנו מהבית, לא ראינו אף חייל גרמני ברחובות. ברדיו הודיעו על סיום המלחמה

  .באוניה פגשנו אותו פעם ראשונה. אבי היה בבית סוהר זמן מה ומשם סידר לנו כרטיסים לעלות לארץ ישראל. מלחמה מחדש

הנסיעה היתה בסוף מאי כך שמזג האוויר על הסיפון בו ישבנו היה . גם לאבא כיסאהשגתי . ישבתי באוניה בכיסא שלושה ימים

  .נעים מאוד

  

כשהגעתי לארץ דברו אתנו . לאמא החורגת השיגו תא קטן ובו מדף קטן לשתי האחיות שלי שם הם ישבו בכל שלושת הימים 

היו עוד שתי נשים שלמדו איתי והפכו  בכל האוניה. אמרתי אחות? שאלו אותי מה למדת. ישר ולא ידעתי מילה בעברית

ם לעבוד כאחות במחלקת ילדים מפני שלא ידעתי "לא הספקתי לומר שלום לאבא מיד לקחו אותי לבית חולים רמב. למיילדות

אימי החורגת ואני . פתאום אני רואה את אבא שלי ניצב מולי והוא בא לקחת אותי.. לא ידעתי איפה אשן באותו לילה. עברית

  .איש בתוך בית ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה 11גרנו 

  

שעתיים אחרי שאבא נסע האמא החורגת זרקה אותי . הוא נסע לצרפת מפני שהיה לו שם כסף. יום אחד אבא רצה להסתדר 

שכן חבר אגד רומני שאלתי אותי מזל שהיה לישם . התחלתי לאסוף את החפצים שלי. ויחד איתי את כל הדברים שלי מהבית

בוס שלי לבית חלוצות הוא הביא לי שקיות לאסוף את החפצים שלי ולקח אותי באוטו? ין לי אגורה לאן ללכתא? תמה לעשו

אבא שלי בנתיים חזר אך הוא פחד מאשתו ולא חזרתי . נתנו לי מיטה וארון קטן והייתי מרוצה בזה. שם קבלו אותיגברחוב יל 

   .ים עד שהתחתנתיגרתי בבית החלוצות במשך שלוש וחצי שנ. לגור איתם

  

שמתי ביצה או נקניק בתוך . קמתי ביום החתונה והלכתי למאפייה לקנות ארבעים לחמים. פרץ ל.התחתנו באולם ברחוב י

לא עניין . ורקדנו עד אור הבוקרהיתה תזמורת משגעת , צעירים כולנו היינו. זה היה האוכל. שתייההחלמניות ובקבוקי מים ל

  .שנה 40ם ועברתי לעבוד בבנק הפועלים במשך "ח רמב"לאחר לידת בני בכורי עזבתי את בי.אותנו האוכל רק השמחה



 

  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

לעזור . כ גדלתי את הנכדים שלי בעצמי תוך כדי עבודה בחוץ"עזרתי לילדיי ואחכל חיי . ילדתי שני בנים ויש לי שישה נכדים
  .לאחרים זו שליחות יחד עם הרגשה טובה

  

  

  2014מרץ , חיפה, טל קיס: ראיון

  


