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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  נבלב:שם משפחה

  
  פאניה:שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  קזרנובסקיה:     איתו נולדתישם משפחה 
  

 בלועזית
Kazarnovkaya 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  פאניה

  בלועזית
FainaFanya 

:                     מין
  נ

  :לידהשנת 
1927 

  אורשה:  עיר לידה
  

  בלועזית
Orsha 

  :ארץ לידה
 בלרוס

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  סמואל קזרנובסקי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 סוניה זובינה

  :     לפני המלחמהמקום מגורים קבוע

  בלרוס, אורשה

  בלועזית
Orsha 

  :ארץ המגורים

 בלרוס
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 חטיבת ביניים -בית ספר

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

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

  Pioneerבאירגון פיאנייר 

  רוסיה, סמולנסק, בלרוס, עיר אורשה:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 לא הייתי בגטו
  בלועזית

  

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

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

  

 

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
  . בלרוס, לאחר השחרור חזרנו לעיר מולדתי אורשה

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 
  לא הייתי במחנה מעצר

  :שנתעליה
  

05.12.1990 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  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
חיינו טוב לפני  היה לנו בית פרטי. בלארוס, וויטיבסק) oblast(מחוז , בעיר אורשה 13.04.1927-נולדתי ב, וראים לי פאניהק

! נאלצנו לעזוב הכל! לות ותרנגול אחדתרנגו 40-ו,תרנגולי הודו, אווזים, פרה אחת: היה לנו בבית חיות משק. פרוץ המלחמה
, אח אחדגם יש לי . כ עם אבי"אני לא זוכרת מה קרה אח). mestnayaoborona(נלקח למשמר ההגנה המקומי  ,סמואל ,אבי

לפני המלחמה למדתי . היתה עקרת בית, סוניה, אימי .כשהמלחמה החלה 4והיה כבן  1937סמיון נולד בשנת . סיומה, סמיון
היו הרבה יהודים באורשה לפני . )Dnepr(הדנפר  נהרהעיר אורשה עומדת של שפת ה. 'תה זעליתי לכי, בבית הספר

ליד הבית היה , יץהיה ק -יש סיפור ממש מצחיק עם הפרה. אימי טיפלה בבית. אבי הלך בית הכנסת לפני המלחמה .המלחמה
השוטרים אסרו את . רנושקה הלכה לטייל לפארק ועשתה את צרכיה על הפסל'הפרה צ. בית כלא ופארק היה פסל של לנין

. אימי ידעה המון שירים ביידיש ושרה מאוד יפה. רובל 100אימי שיחררה אותה ושילמה כנס של .ולקחו לבית כלא הפרה
בחדר . ניקתה הכל -בתנאים קשים הצליחה לשמור את החג. אימברלך -הכינה ממצה. אפתה לחמניות ופרג - מכניסת אורחים

אבל את שאר  -אני זוכרת מהבית כי שמרנו על חג הפסח כהלכתו. אבי הביא לאימי מצה לקראת החג. שינה ערכה שולחן כשר
  .בבית דיברנו ביידיש עם האמא סוניה. החגים אני לא זוכרת

  ).evakuatzia(מתת תזונה במהלך 1942אבי נפתר ב
  

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתעילות ותפקידים פ, 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
  

חצינו ברגל את הגשר לכיוון דוברובנה . הגענו לתחנת רכבת אך היא הופצצה, הגרמנים התקרבו לעירנו 1941בקיץ 
)Dubrovna( ,משם הגענו על סוסים . מ מדוברובנה"ק 17אורשה במרחק של . איך שחצינו הגרמנים הפציצו את הגשר

, ברחנו אנוכי. הינו רעבים והיה לי קר, נרטבנו עד לשד עצמותינו. היה זה יום גשום. משם ברחנו לשדרת סמולינסק.  לקרסנויה
ואני נשארתי . כי אימי סחבה אותו על הכתפיים -וסמיון נשארו יחדאמא , הלכתי לאיבוד ביער.  מתחנת הרכבת ליער אחי ואימי

שאני לא  יאחרי כמה זמן הבנת .לידי שכבה אישה יחפה .בתי כולי כי היה מאוד גשוםרטנ, התיישבתי ליד שיח גדול. לבדי ביער

היו שבילים שפנו , יערחשבתי לחפש אותם ב. יחד עם האישה היחפה יכולה להישאר מתחת לשיח הזה והלכתי לחפש את אימי
היה מאוד מואר ואז שמעתי את קולה של אימי וכך הלכתי אחרי . אני לא זוכרת לאן הלכנו אבל היערות דלקו, ימינה או שמאלה

החזיקו , כמעט והשתגעה? איפה את? איפה את: גם לאימי צמה ואמא צעקה, היתה לי צמה ארוכה. הקול עד שמצאתי אותה
הייתי ממש . כדי שלא אתרחק ממנה יותר -היא תפסה אותי חזק בצמה, כשמצאתי את אימי. הדולקבה כדי שלא תכנס ליער 

האכילה אותנו , בעלת הבית הכניסה אותנו לביתה, עלינו על הר. בהלם ולא יכלתי להוציא הגה מהפה במשך כמה חודשים

. הלכנו ברגל עד סמולנסק עד שעלה השחר. ברחנו לשדרת סמולנסק . ור החםנתנה לנו לייבש את הבגדים הרטובים ליד התנו
התיישבנו . ולעלות על הרכבת שמחכה להם שם, פתאום מסרו ברדיו מהתחנת רכבת כי הפליטים צריכים להגיע לרציף מסויים

ה קיץ ולכן הי. היתה דלת אבל לא היו חלונות היתה עשויה קרשים שהונחו על מסילות מתכתהרצפה . בקרונות של הבקר
הגענו עם הרכבת לעיר מיטורינסק . הוא שמר עלינו, רוסי נסענו בליווי של מטוס קרב. החזקנו את הדלת פתוחה כי היה חם

)Miturinsk( ,אבל לא הסכימו לקבל אותנו הפליטים שם .  
ייצרנו , )Arzinko(ו ינק'אימי עבדה במפעל ארז). Tambovskaya(במחוז טאמבובסקיה ) Raskazova(נסענו לעיר רסקזובה 

לו גרנו שם שלושה חודשים עד שהתחי. אחי הקטן סמיון היה בגן. ואני עזרתי לאימי במפעל בעבודות קלות בד למעילי חיילים

, המנהל אסף את כל העובדים והציע לנו לעזוב, הציעו לנו לעזוב את רסקזובה .שמטוסי קרב של הגרמנים התקרבו לאיזורינו
אימי שמעה זוג נשוי שהם רופאים שברחו  שם. לבינסק'הגענו לתחנת רכבת צ. ושלחו אותנו לתחתנת רכבתעזר לנו עם האוכל 

בעיר  לבינסק'במחוז צהחלטנו להשאר אלא , לכן בחרנו לא לנסוע לטשקנט. מטשקנט כי היו שם מגיפות והרבה אנשים מתו
קיבלו אותנו יפה מאוד ונשארנו שם עד ). Belovka(קה ר בלובומשם עברנו באוטובוס לכפ. לבינסק עצמה כבר לא היה מקום'צ

בכל עונת שנה היו . היינו כמה משפחות יהודיות בכפר בלובקה.ואוכלאירגנו לנו דירה , אנשים נתנו לנו או כפית .סוף המלחמה

עבדתי  - עבדנו בעבודות שונות .תפוחי אדמה וחיטה -אספנו את היבול שהבשיל -עבדתי בשדה עם אימי, לנו עבודות שונות
אבל אני עדיין . אחד מהם פעם דרך על הרגל שלי והיא התנפחה. היו לי שני שוורים שחרשו את השדה באביב. בניסור עצים

אימי חלתה ושמו . אימי ממש בכתה כי לא היה שום טיפול.הייתי חחייבת ללכת לעבודה כי לא היה מישהו אחר שילך לעבודה
, הצטננתי מאוד .בחורף היינו צריכים להערים גשם בשדות כדי שיהיה יותר מים בקיץ. למחורת הלכה לעבודה, לה כוסות רוח

אני זוכרת את היום בו נגמרה . אולי זה משפיע עלי אפילו עוד היום, ציננתי את רגלי -הזעתי ועדיין היה צריך להערים את השלג
, אושר ואימי ישבנו על האדמה ובכינו מרבאני . ו לנו כי המלחמה תמהבאו כמה בחורים צעירים על אופנעים שבישר - המלחמה



 

בסוף קיבלנו על ! יום Kolchoz( - 1,200(אני ואימי קיבלנו גמול והכרה על ימי העבודה שלנו בקולחוז . העובדים שרו משמחה
  !זה גמול

  .1945-העיר אורשה בבלרוס ב, ולכן חזרנו לעיר מולדתי 1944שיחררו את בלרוס ב

  

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

ובאותו שנה ילדתי את ביתי , נבלב 'אולוביץסבוריס , התחתנתי עם קצין 1947בשנת . אחרי המחלחמה חזרנו לאורשה
עבדתי במספרה מרכזית בתור . גידלתי את בנותי. 1957-ב ביתי השניה נולדה ליליה נולדה. אינה-אידה, הבכורה

  . מניקוריסטית
  .וקבורה בעיר אורשה 1981-ב אימי נפתרה 

  
  
  

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

  ):לדורות הבאים
  

 .שיפצנו אותה וחיינו ממש טוב -עזרנו לנו עם הדירה. מבלארוס ישר לעיר צפת ואני עדיין גרה כאן 90עלינו לישראל בשנות ה

המרכז זה יותר . זה איזור שקט ורגוע - אני אוהבת לגור כאן בעלי הוא נכה מלחמת העולם השניה וקיבל פנסיה מאוד יפה
שמרנו מסורת והמטבח שלי היה אני מדליקה נרות שבתו ,יחד עם בעלי בוריסאהבתי ללכת לבית הכנסת . ם לצעיריםימתיא
  .הילדים שלי שומרים מסורת גם כן .נפרד

. בשל היותו יהודי -בבלארוס לבעלי לא הית עבודה טובה! שנה 58היינו נשואים  .2004נפתר בשנת  ,בעלי היה קצין בצבא
והבת הקטנה . אינה אלמנה גרה בצפת-בכורה אידה :יש לי שתי בנות . 2004אחרי שעלינו לישראל הוא חלה ונפתר בשנת 

שנים בפרקינסון  9אני חולה מזה . בכורי נשוי והקטן סטודנט לארכיטיקטורה במכללת אריאל: ילדיםשני ליליה לה יש גם 
  .קבורים באורשה - ואבל אישתו ובנו האחר כבר נפתר, יש לו בן אחד שגר איתו, אחי סמיון גר גם כן בצפת). 2004משנת (

  
 . בריאותי אינה מאפשרת לי לחיות לבדעברתי לכאן כי , 2012משנת , כבר שנה שניה" נוף צפת"אני גרה בבית אבות 

 
 

  רבקה זך: ראיינה וערכה

  
  

  

  

  


