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   גומל: עיר לידה

  

       בלועזית
Gomal                                           

  בלארוס  :ארץ לידה

 
  גריגורי רפפורט  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  פולינה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     מוסקבה  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Gomal 

  רוסיה  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  

  רוסיה  :  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
  

                                                                      :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

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1991 
  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                                                                                                                                         

 .כבר סיימתי את לימודיי בבית הספר ואפילו התחלתי לעבוד. כשהתחילה המלחמה כבר לא הייתי ילדה קטנה. 1922נולדתי ב 

לא היו אז מחשבים כמו שיש . מפעל גדול של גז במוסקבהבתור שרטטת ב תמיד היה לי כתב יפה וקריא ובגלל זה בחרתי לעבוד

אהבתי ללכת לתיאטרון עם חברות ולראות תצוגות של תמונות . עכשיו ובגלל זה אנשים עם כתב יפה היו מוערכים מאוד

  . החיים לפני המלחמה היו טובים. במוזיאונים

  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 ,או בהתנגדות בריחהב

אבל לא כולם היו כל כך . במשפחתנו האמינו שהמלחמה לא תמשך הרבה זמן ואף אחד לא התכוון לעזוב את עיר מולדתנו

. היא ברחה הרחק ממוסקבה לסיביר. כך עשתה גם דודה שלי . הרבה אנשים עזבו למקומות בטוחים ורגועים יותר. אופטימיים

בדרך הורידו אותנו מהרכבת והסבירו את זה בכך שצריך לפנות כמה קרונות בשביל . נסענו לדודה, רוחכשאבי הבין שצריך לב

אבל הרכבת הבאה הייתה מלאה . הבטיחו שעוד מעט תבוא רכבת חדשה ותיקח אותנו. בריאים היו יכולים גם לחכות. פצועים

ז אני הלכתי אל מנהל מחלקת הפצועים וביקשתי להתנדב א. והיא לא התכוונה להעלות עוד נוסעים, בריאים ופצועים, באנשים

לא היו תרופות וגם לא , הייתה הרבה עבודה עם הפצועים. לעזור לפצועים ובתמורה הוא יעלה אותי ואת משפחתי לקרון

  . כל תחבושת עברה כביסה כמה פעמים כדי שניתן יהיה להשתמש בה שוב. תחבושות

  

במגניטגורסק היה מפעל שייצר . אבי נהיה חולה ותוך זמן קצר הוא נפטר, הגענו ליעדנסענו למגניטגורסק במשך כחודש וכש

רציתי להתגייס לצבא  . וייצר נשקים בשביל החיילים, קהבלי הפס, המפעל עבד עשרים וארבע שעות ביממה. נשקים לצבא

לפעמים קרה . ין המקומות האלההיינו צריכים למתוח כבלים בין שתי תחנות כדי שתהיה תקשורת ב. קשריתועבדתי בתור 

בשביל למצוא את המקום ) ללכת היה אי אפשר כי אז היו יורים בי(שהכבלים היו נחתכים או מתנתקים והייתי צריכה לזחול לשם 

הרגליים , זחלתי במשך שעות. פעם אחת כשזחלתי כך וחיפשתי כבלים היה מאוד קר. שבו היה החתך ולחבר את הכבלים מחדש

מזלי שחזרתי מהר לבסיס . אבל רגליי נשארו קפואות, בסופו של דבר מצאתי את המקום וחיברתי את הכבלים. ואותשלי היו קפ

אני חושבת שעשיתי עבודה טובה כי עד היום יש לי תעודות הוקרה של סטלין . אחרת הייתי נשארת בלי רגליים, והפשרתי אותן

  .היעל עבודה טובה שביצעתי במהלך מלחמת העולם השני

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

כי את הדירה שבה גרנו כבר תפסו  שאליו הייתי יכולה לחזור למוסקבהלא היה לי מקום . בסיום המלחמה נשארתי במגניטגורסק

הייתה שם מחלקה שעשתה ניסויים עם מתכות ואני עבדתי שם בתור . חזרתי לעבוד במפעל מתכות אז .אנשים אחרים

למשל עזרנו להם במציאת עבודה או מציאת מקום (התנדבתי לעבוד בארגון שדאג לאלו שהיו במלחמה , בנוסף. לבורנטית

מה מן הפכתי להיות יושבת הראש של הארגון ואחרי כ) ולא היה חסר כאלה, גם תמכנו באלו שהיו להם בעיות כספיות, מגורים

  .עד הפנסיה, עבדתי במפעל הזה בתור לבורנטית כל החיים. הזה

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

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

כתוצאה . כרגע אני גרה עם בתי. ולא יצא לי לעבוד פה תסיונריפנכבר הייתי . ו בקריותובהתחלה גרנ לארץ ישראל עליתי עם בתי

מהקור שהקפיא את הרגליים שלי בזמן המלחמה ואחרי המלחמה היה לי קשה ללכת למרחקים אבל למרות זאת מאוד אהבתי 

מאוד נהניתי מטיול במיני . רים טוביםהכי אהבתי לטייל בירושלים כי תמיד שמעתי עליה דב. ללכת לטיולים וסיורים בישראל

  .ישראל ומעכו
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