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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ                                       

   :שם משפחה
 פפרני

   :שם פרטי
 רוזה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
          פפרני                                 

                                              בלועזית
  

peperni 
  :שם פרטי איתו נולדתי

            רוזה                                         
   בלועזית

            roza                              
:                     מין
 נקבה  

  : שנת לידה
1933 

  :  עיר לידה
                    פודולסקי-מוגילוב                                         

       בלועזית
                    -Mohyliv

Podilskyi                       

  :ארץ לידה
 רוסיה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
 ניק'חיים מיצ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אק'שרה פרינצ

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
 סטלינוגורסק            

   בלועזית
       stalinogorsk                                  

  :ארץ המגורים
 רוסיה

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
 גן חובה 

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(
 

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

 
  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(
 )רוסיה(הכפר קנש , )רוסיה(סטרליטמק , )רוסיה(פודולסקי -מוגילוב                                 

       ציין את שמו, ובמידה והיית בגט
 

   בלועזית
                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
 

  :                                                                     המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 )רוסיה(הכפר קנש 

  :  תאריך השחרור
1941 

  נה עקורים ציין את שמובמידה והיית במח
גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה
  
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
 סטרליטמק

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

  :שנת עליה
  

1996 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 



 

  לפני המלחמה י על קורותיך /אנא ספר

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

 בגוף ראשוןנא לכתוב                                                                                                                                          
עקב העובדה כי ההורים של אבי גרו , המשפחה עברה לעיר סטלינוגורסק, כשהייתי בת שנה. פודולסק-נולדתי במוגילוב

מכיוון שבאותה תקופה היה מקובל כי המדינה . הורי אימי נפטרו כמה שנים לפני כן, במוסקבה והוא רצה להיות קרוב אליהם

הוחלט כי לא , אך עקב שיקולים פוליטיים . ציפינו לקבל גם כן דירה, נוקשים מסוימיםתיתן דירה למשפחות שיעמדו בתנאים 

  .ו בתנאים הללונעמד

מוסקבה " ("נובומוסקובסק"היום העיר מוכרת בשם . הממוקמת ליד מוסקבה, "סטלינוגורסק"באותה תקופה הוקמה העיר 

בן (בוריס , )4בן (זכר , )5בן (שמואל , )8בת (רוזה , )9בן (יפים : ילדים 6כולל , בני משפחה 8המשפחה מנתה "). החדשה

  .כולנו גרנו בחדר אחד )בת שנתיים(סימה , )חודש

אני לא למדתי . כ דייסה"בד, את הארוחות היינו אוכלים על הרצפה. אבא עבד במפעל ואימא הייתה עקרת בית וטיפלה בילדים 

א הלכתי לגן כי למשפחתי לא היה די כסף לשלם ובשל כך גם לא היו וגם ל, 8בבית ספר כי ברוסיה מתחילים ללמוד רק מגיל 

  .ברשותנו משחקים וצעצועים

 
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, ך בגטו או במסתורהאנשים שהיו בסביבת ,בהתנגדות

 
. במשך כמה ימים, הגיעה המלחמה אלינו והחלו להישמע אזעקות ומיד נשמעו ונראו הפצצות כבדות של הגרמנים 1941 - ב

הילחם בבתים נותרו רק ילדים וזקנים כי הגברים נשלחו ל. בלילות ההפצצה עברו אנשים בין דלתות הבתים והורו לנו לברוח

שלא אפשרו שהות קצרה בהם מכיוון שאף אחד לא האמין שיעשה בהם , יצאנו מהבתים והכנו מקלטים מאולתרים. בגרמנים

  . היה קר מאוד ומים חדרו כל הזמן אל המקלט. המקלטים נעשו מחפירות ובחופזה בזמן החורף. שימוש

נאלצנו לשהות בתעלות כמה ימים עד שהודיעו כי . והמקלט היה למעשה תעלות שכוסו בעצים ובאדמה על מנת להסוות אותנ

עד שלא , כך חיינו במשך חודשיים בין אזעקה לאזעקה ושרר עוצר על העיר במשך אותם חודשיים. הסכנה חלפה וניתן לצאת

  .הייתה ברירה יותר והגרמנים הגיעו אל העיר

  

. לא היה חשמל ולכן ילדים רבים הלכו לאיבוד, רהקרה בהפתעה גמו  הייתה היסטריה כי הכל, הילדים בכו, הרגשתי פחד רב

נדחסנו כל המשפחה למשאית . הדבר לא קרה ולכן נאלצנו לברוח ,אולם .עד מוסקבה, לא יגיעו כל כך רחוק קיווינו שהגרמנים

מסמכים , ת עימנו אוכל או כל מצרכים אחריםלא יכולנו לקח. בשעת לילה מאוחרת, יחד עם משפחות נוספות, שעברה במקום

  .טנקים: כגון, כי הגרמנים כבר הגיעו אל העיר עם כלי מלחמה כבדים' כלשהם וכו

 ומשם נסענו ברכבת, לפני זמן קצר שכבר עלתה באש בשל הפצצה שהתרחשה בה משאית הובילה אותנו אל תחנת רכבתה 

ששם היו ממוקמים , הרכבת נסעה צפונה. שבמקרה הייתה שם, כלי מלחמההמיועדת להובלת כלי מלחמה ולחלקים שונים של 

אבי לא הספיק לעלות לקרון שלנו ובכל עצירה שהייתה הוא חיפש אותנו . מפעלים שייצרו כלי נשק מלחמתיים להפלת הגרמנים

  .א לגייסוברוסיה כולם חויבו להתגייס אך מכיוון שלאבי יש בעיות ראייה הוחלט ל. ולבסוף התאחדנו איתו

ששם היו אזורי מלחמה , נסעו רכבות לצידה השני של רוסיה, במקביל. מ"ק 2000הרכבת נסעה במשך חודשיים למרחק של  



 

במשך החודשיים שהיינו ברכבת לא היה אוכל והחיילים שעברו זרקו לנו שאריות . ולפיכך רכבות אלו קבלו עדיפות בתנועה

 1942בשנת ) רוסיה(הגענו לעיר סטרליטמק , בסופו של דבר. פחד גדול וצעקות, דיםכל הזמן היה בכי של יל. אוכל שהיו להם

  . שכרנו חדר לכל בני המשפחה 1982ועד 

  

ההורים לא עבדו ולכן לא יכלו להשיג אוכל ולפיכך הם לקחו אוכל מאנשים זרים . החדר היה ריק לחלוטין וישנו על הרצפה

הגענו לעיר . בו הגיעו אלינו קרובי משפחה של בעלת הדירה ולכן נאלצנו לעזובש, גרו שם עד האביב. שנענו לעזור למצבם

. ושם מצאנו בניין נטוש ורעוע ובו ההורים שיכנו אותנו עד שימצאו בית קבע") לבן" ("בלאיה"שנמצאת על שפת הנהר , אחרת

החלו , בזמן היעדרות ההורים. חסיתהם נתנו לנו פרוסת לחם ואמרו לאוכלה במנות קטנות כדי שתספיק לכולם לאורך זמן י

הוראתי לכולם לקפוץ לגוש הקרח שצף לידנו ולהינצל כי היה חשש , שהייתי המבוגרת מבין הילדים, מים להציף את הדירה ואני

התחלנו לצעוק לעזרה ומשראו את מצוקתנו . שמא הבניין יקרוס מהמים שהצטברו עליו והקרח הרב שהתנגש בו כל העת

ההורים חזרו לאחר כמה שעות וכשאימי ראתה את ילדיה רטובים וקופאים מקור היא . קפצו למים להציל אותנושלושה גברים 

  . הזדעזעה

בכפר ההורים מצאו חדר קטן בעזרתה . ההורים מצאו בית בכפר הסמוך והעבירו אותם על גבי סוס כל הדרך אליו, לשמחתם

בעלת הדירה רחמה עלינו והסכימה לתת חדר !). תה נשמר עד היוםשהקשר אי(שהייתה נוצריה דתייה , של בעלת הדירה

ילדים כדי לרכך אותה ולהגדיל את הסיכוי שתסכים לתת את החדר אך הנוצריה  3אימי אמרה שיש לה רק , בתחילה. בביתה

  . ילדים 5שמה לב שהיא לא דוברת אמת וגילתה לה כי יש לה 

  

כשראיתי שחלקי התקרה . נפלה ובמזל גדול לא פגעה באף אחד מהילדים, בו יום אחד התקרה קרסה וקורת עץ גדולה שתמכה

פריטים שעלו עליה החלו ליפול עלינו וגם בסיטואציה זו כל הילדים יצאו ללא , וששמשה כרצפת עליית הגג, מתחילים לקרוס

בשל השתלשלות . ולם כנסי כ"האירוע הוגדר ע. שהגנתי בגופי על אחי הקטן וכתוצאה מכך נפגעתי בראשי, מלבדי, פגע

, כמו כן. אצלם את האמונה הזו" חיזק"האירועים הללו הילדים חשבו שסוף העולם מגיע והמקרה של קריסת התקרה רק 

המייצגים לטענתם את , לאחר שתושבי הכפר ראו את טוב ליבם של בני המשפחה. בתקופה זו נולדה תינוקת חדשה במשפחה

שותים דם , היהודים רוצים להרוס את העולם: מיהודים וחדלו להאמין לשמועות ששמעו כגוןהם לא פחדו יותר , כלל היהודים

  . הם דאגו לנו מאוד לאחר כל האירועים הללו ומצאו עבורנו בית קטן עם חדר ושם שוכנו כל בני המשפחה. 'ילדים נוצרים וכו

 

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

 
. 'מיקום המוצרים וכו, אבי החל לעבוד כפורק סחורה מהרכבות בשל יכולתו המתמטיות הגבוהות ונעזרו בו בבדיקת המלאי

תנה המדינה נ' שהייתי בכיתה ט. אימי עבדה כמוכרת בשר בקצביה. הוא יכול היה להשיג אוכל שטרם הגיע לחנויות, בשל כך
אנחנו הלכו . כולל בחורף, כל בוקר היינו צריכים לצעוד כשלוש שעות לבית הספר. למשפחתי דירה מתוקף המשטר הקומוניסטי

ושם גם ' ואני נהייתי מורה לגרמנית ברוסיה בקולג) אחד מאיתנו סיים דוקטורט(רכשנו השכלה אקדמית , לבתי הספר
לאחר תום . ם אל בית המורה וכל הבית שלי היה מלא תלמידים כל שעות היוםברוסיה היה נהוג שהתלמידים מגיעי. התגוררתי

. כנהוג באותה תקופה, ילדים 2נולדו לנו , את בעלי הכרתי בסטרליטמק ובה התחתנו. לימודיי חזרתי אל בית ההורים בכפר
  .והתמנה לתפקיד בכיר בו שנים 37בעלי למד לתואר מהנדס באוניברסיטה ולאחר לימודיו בחר לעבוד במפעל בנייה במשך 

  

  

 



 

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

  ):הבאים
 

לבסוף הם  שבה היה קשה להורים למצוא עבודה אך, "אופה"נאלצנו לעבור לעיר , מאיה, בעקבות בעיות בריאותיות של ביתי

הם סבלו מקשיי נשימה קשים בשל מפעל כימיקלים שהיה בסמוך לביתם , ילדים 2לאחר ביתי מאיה התחתנה ונולדו לה . מצאו

ולכן מאיה החליטה לעלות לישראל  כדי לשפר את בריאותם ובעיקר כי שמעה שגם ילדי דודתה סבלו מקשיי נשימה ונרפאו 

. 1996בשנת , שילדינו מתכוונים להישאר בישראל והחלטנו גם אנחנו לעלות ארצהראינו , לאחר כשנתיים. כשעלו לישראל

  .נהגנו לשמור על רשת משפחתית מגובשת ודאגנו להיות במחיצת הילדים ככל שניתן. בישראל עסקתי בניקיון וכך גם בעלי

  

  .ידעו אושר ועושרמרעב וכדומה ושרק , אני מאחלת שהדורות הבאים לא יסבלו ממלחמות: המסר לדורות הבאים

  

 2014יולי , רוזה פפרני

  

  

  

  


