חיפוש קרובים:

פנינה )פסיל-פסיה( חזן )לימים שניאור( מקובל
כותב הבן שלמה שניאור:
אימי ז"ל פנינה )פסיל( חזן נולדה בקובל ב 1914-ועלתה לארץ ב , 1935-התגוררה בקרית חיים עד פטירתה ב.1990-
אביה נפטר ממחלה כאשר פנינה היתה בגיל צעיר מאוד ,4-5 ,ואימה נרצחה ביער ע"י בריונים )כנראה אוקראינים בעת
מלחמת העולם הראשונה(.
ולפיכך כאשר התייתמה בגיל צעיר מהוריה היא הועברה לבית היתומים בקובל .לא ידוע מה קרה עם אחיה ואחותה ,אם
גם הם הועברו לבתי-יתומים .המדריך בבית היתומים היה שלום קלוניצקי )קלונימוס(.
בנערותה היתה פנינה חברה בתנועת נוער "החלוץ הצעיר" וחלמה תמיד לעלות לארץ כחלוצה ולהצטרף לקיבוץ.
בקובל היתה בקיבוץ הכשרה קולוסובה ,בפלוגת חוטבי העצים.
עם עלייתה לארץ ב) 1935-כנראה באוניה "פלסטינה"( בסרטיפיקט פיקטיבי ,גרה שנתיים בתל אביב בבית החלוצות
וב 1937-הצטרפה עם חלוצים נוספים להקמת קיבוץ מחניים בגליל העליון .בתחילת שנות ה 50-היא עזבה את הקיבוץ
ועברה לגור בקרית חיים שם הכירה ונישאה לאבי.
לא ידוע לי על כל שריד שנשאר ממשפחתה ,למיטב זיכרוני היא סיפרה שאחיה עלה לארץ והתגורר כנראה בקיבוץ.

על פי "דפי עד" ב"יד ושם":
פנינה הנציחה ב 1956 -את משפחתה שנספתה בשואה:
 #מינה )ילידת  (1916היא אחותה של פנינה .שמות ההורים הם אברהם חזן ומרים )כנראה לבית ורבה( .ילידי גרודק.
 #בת-שבע ,בת אסתר-לאה וצבי ורבה,דודתה של פנינה .בת שבע ילידת  1903נישאה לדב קונישצ'ר.
 #ברכה ורבה ילידת  ,1898תופרת ,לא נשואה .פנינה ציינה שהיא דודתה )כנראה אחותה של אמה ,מרים(.
המונצחים מעלה נספו בקובל.
 #על פי הקדשה באחת התמונות מאלבומה של פנינה ,היה לפנינה בן-דוד בשם יידל )יהודה( ורבה ,נשוי ל-זלטה ולהם
ילד .היות ופנינה לא הנציחה אותו ייתכן ומישהו מהמשפחה ניצל.

חיפוש שורשי המשפחה:

פנינה )פסיל-פסיה( חזן

מקובל )לימים שניאור(

זיהוי פנינה חזן בצילומים נעשה ע"י הבן שלמה שניאור

תמונה קבוצתית" ,מושבת עולים ב-ויבוסטב )?( "15.12.1934

באוניה "פלסטינה" .בעת העלייה ארצה ).(1935

פנינה יושבת מימין.
"נובוזטה  ."1934גב תמונה:
"לזיכרון נצח בעד )עבור( פסיל מחינקה ,קובל "30.12.34

"שנה טובה" מאחל ד .קונישצ'ר מקובל.
גב התמונה ביידיש" :למזכרת לבת דודי )?( פעסיל חזן.
שנת תרצ"ד" )ספטמבר (1933

"שנה טובה" מאחל דוד קונישצ'ר ורעייתו.
גב תמונה ביידיש:
פעסילע אהובה
אני ודוד מאחלים לך בריאות
ומזל והרבה הצלחה בחייך.
אמך הנאמנה)?( בת שבע

פנינה מימין.

פנינה יושבת שנייה בצד שמאל .גב תמונה :החלוץ הצעיר ,פנינה בת .17

קבוצת חוטבי העצים בקלוסובה

פנינה יושבת בצד
ימין.
"קבוצת חוטבי
עצים בפלוגת קובל
"27.1.34

פנינה יושבת בשורה שניה מימין .כנראה על חוף הים בארץ.

פנינה משמאל.

גב תמונה:

"לזיכרון לפסל מחביבה ,קובל."24.2.35 ,

פנינה קיצונית משמאל
בחולצה לבנה.
צולם כנראה בארץ.

פנינה למעלה בין שני גברים.
קבוצת חוטבי העצים בפלוגת קובל,
כנראה שנת .1934

פנינה שלישית מצד ימין .צולם כנראה בקובל.

פנינה בשורה שנייה ,שנייה משמאל.
צולם כנראה בקובל.

שלום קלוניצקי )קלונימוס( כותב בעברית בגב התמונה:
מזכרת נצח לפסיל'ה חזן ליום צאתה לקבוץ.
זכרי שבצאתך לקבוץ את נכנסת לחיים חדשים
חיים הדורשים חשול הנשמה והרוח.
מי יתן ויעלה בידך להיות חלוצה בכל המובנים.
שלום קלונימוס ,קובל 12.6.32

גב תמונה:

"לפסיל'ה חזן מ-צאשע פייסחוביץ"

)? (

כנראה המשפחה בקובל.

)בעברית(

"לזיכרון נצח!
לחברת הקבוץ פעסי חזן
מאת חבר סניף ורבה
א .גלפר" )?(

חותמת הצלם אפשטיין -קובל.

גב תמונה ביידיש:

"למזכרת לבת דודתנו פעסיל חזן
ממני אידל וורבה ,אשתו זלטה וילדו"

"מושבת קיץ" )בית הבראה בהורודולץ?( .כנראה של בית היתומים
מקובל – המדריך שלום קלוניצקי-קלונימוס יושב למטה בין הילדים.

.
חניכי בית היתומים בקובל?

כנראה חברים
מההכשרה.
גב תמונה )בעברית(:

"אחותי היקרה
אני יכולה להודיעך
שעוד חדשים אחדים
אסע לארצנו
עכשיו אני נמצאת
בעיר צ'סטכוב )?(
לפסיל"
ממני חנה מרדר
21.8.34
)בהמשך ,נכתב בכתב שונה(:

קבוץ חלוצים
בשביל אחותי היקרה
פרידה שטילמן
)ושוב בכתב שונה(:

ראש הקיבוץ .שטילמן

נראה כמו כנס באחת התנועות/ההכשרות

נראה כמו כנס באחת התנועות/ההכשרות

פנינה העליונה בתמונה.
האם צילום מהארץ )בית החלוצות(?

גב תמונה :הנני נותן למזכרת
למזכרת נצח לח' פ" חזן
יצחק קארנפלד 12.5.1933

גב תמונה )בעברית(:
"זיכרון נצח"
לחברתי היקרה פנינה.
לפני חזרתה לקיבוץ ,מקום שאיפתה מתמיד.
מאת חברה המעריך אותה מאד מבחינה
אישית ,חברתית ,חברית.
מיצחק שכטר)?(
תל אביב 24.4.1937

גב תמונה :לזיכרון נצח לפסל משושנה .קובל 8.4.34

"קבוץ קלוסובה .פלוגה בקובל"27.1.34 .
פנינה עומדת קיצונית בצד ימין  -מחזיקה בול עץ ביד.

קבוצת חוטבי העצים בקלוסובה.

