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           פרשטטר: איתו נולדתישם משפחה 
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4/8/1938 
  שרגורוד: עיר לידה

  

      Shargorod בלועזית

                                           

  אוקראינה :ארץ לידה

 
  וולף :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מילה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    שרגורוד: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Shargorod בלועזית

 
  אוקראינה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  

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

  

    אוקראינה: ת מגורים בתקופת המלחמהמקומו
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  Shargorod בלועזית שרגורוד: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                   שרגורוד :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  3/1944:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
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                                                                                                                                         

  . אמא עקרת בית, אבא עבד כרואה חשבון. הייתי קטן כשהחלה המלחמה, 1938נולדתי בשנת 

כולם את חגי ישראל . כמעט רק יהודים ,אלף אנשים 4- כחיו ושם  בשרגורוד גרנו. אמא סיפרה שחיינו טוב לפני המלחמה

לא זוכר אם . המלחמה לאחרגם בית כנסת מאוד יפה שהמשיך לפעול  היה שם. גם כשהיה אסור, גם אחרי המלחמה. חגגו

  .היחסים עם האוקראינים היו טובים. דים שםבכלל היו חר

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , יזהות בדויה ושם בדובמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

  . בקרבאחרי שחרור שרגורוד בא מכתב שהוא נפל . לקחו את אבא לצבא ולא ראינו אותו יותר 25.6.41- ב

יתה בהריון וראינו את הבית יאני זוכר שהייתי בידי אימי שה. הביתהגרמנים מהאוויר פוצצו את  כבר בהתחלת המלחמה

אחרי זה נכנסו הגרמנים והיינו מסתתרים במרתפים והאוקראינים היו מחביאים אותנו . המפורק וחיילים רוסים מדממים

זור זה שהו כל באושמו גדר מסביב לכמה רחובות . לגטו כההגרמנים העבירו את הטריטוריה לרומנים ושרגורוד הפ. בביתם

הרומנים היו הולכים שם והורגים או מכים חזק . הדלת של הבית בו חיינו הובילה לרחוב שבו אסרו עלינו לצאת. היהודים

ת זכוכית ליד תה לוקחת מאיתנו את הנעליים ושוברת ומפזריאמא הי. הם התייחסו אלינו רע מאוד. אנשים וילדים שתפסו

  . הדלת כדי שלא נצא

סבתא עמדה על כך שלא לחנוק . כשנולד רצו לחנוק אותו כדי שלא יגלה אותנו בגלל בכיו. םפישמו י, נולד אחי 15.8.41- ב

  .אוקראינים היו עוזרים לנו להסתתרה ,אנחנו היינו מסתתרים במרתפים. יםאותו והוא נשאר בחי

כל יום היו . מאות מתוו מגיפת טיפוס התחילה. אצלנו בשרגורוד היו הרבה פליטים יהודים מרומניה שהגיעו בזמן המלחמה

 ,היינו כל הזמן רעבים. ם בין הבתים ושואלים אם יש גופותכל יום היו עוברי. אוספים המוני גופות וקוברים בקברים משותפים

 תהיהי, ית נכחה בגטודעזרה הד. תה חולה ועם שני ילדיםיהיו עוזרים לנו כי אמא הי. היה מאוד קשה. כמעט ולא היה אוכל

  . ידידות ה שלהרגש

בעלה של אחות . אז שוב היינו מסתתרים בעיירות הקרובות ,1944ב, מערבה לקראת סוף המלחמהכשהגרמנים החלו לנוע 

    .הכו אותו שם למוותושם  אימי נלקח במהלך המלחמה לעבודה בפרך

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  



 

למדו גם יהודים וגם  פר שבוסית ההלכתי לב 7בגיל . חיינו אצל אחות אימי בחצי מרתף. נשארנו שם הכששרגורוד שוחרר

שרגורוד נשאר . אולי המבוגרים דיברו ,אני לא זוכר שבחברת גילי דיברנו על נושא זה. על השואה לא דובר בכלל. אוקראינים

חגגו את חגי ישראל למרות . הלכנו להתפלל בבתים פרטייםאז , כי היה אסור להתפללבתי כנסת נסגרו . של יהודיםמקום 

  .בארטילריה שנים 3 אוקראינה שירתי בצבא. עשו מצות בפסח למרות האיסור. שהיה אסור

דעתי שאני מתחתן רק עם כשהקמתי משפחה י. עם אדה 1961- התחתנתי ב. בניתי הרבה ,ס בנייהדאני למדתי להיות מהנ

אחרי החתונה עברנו לגור במוגילוב פודולסקי . מי הקומוניזם אסור היהיכי ב היהדות לא התבטאה בשום דרך ,יהודיה

. ינו שילדינו יתחתנו עם לא יהודיםעברנו לישראל כי לא רצוחשוב להתחתן רק עם יהודייה היה לי ולחבריי . אוקראינהב

נולדה בשנת  בתי הבכורה. ים היו טוביםהחיו הייתי מנהל אני .יתה לנו דירה טובהיה. בדה כמורהבמוגילוב פודולסקי אשתי ע

  .על שם אבי שקראו לו וולף, ושמו ולדימיר 1969בני נולד בשנת . קוראים לה פאינה, 1962

  .האחרים יהודים תמיד הרגישו שם לא כבעלי זכויות שוות כמו. כי היה קשה להתקבל להשכלה גבוהההורגשה אנטישמיות ה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  

שתי כל קרובי המשפחה שלי ושל א. עזבויותר ויותר יהודים . לישראלמברית המועצות יהודים  תהתחילה הגיר 89- כבר מ

היה ו ,ב כי התרגלנו לחיים הקודמים שלנוהיה קשה לעזו. להישאר כדי שהילדים לא יתחתנו עם לא יהודים לא רצינו. נסעו

לפני יום כיפור תמיד היינו הולכים לבית קברות לבקר את  .צריך לעזוב את הקברים של ההורים היה. צריך לעזוב הכל

אחרי חודש . אז חיינו בתל אביב, היו לנו קרובי משפחה שעזרו לנו לשכור דירה בעיר .הילדים לא התנגדו לעלייה. הקרובים

  .כות גזבמסבבית ה מלחמת המפרץ והיינו יושבים החל

שתי הלכה לקורסים להיות גננת ועבדה בגן א. לא היה כסף אבלפה הסופרים מלאים . ברוסיה היה כסף אך לא היה מה לקנות

הלכתי לקורסים דרך . היינו הולכים לאולפן. שפה וספרות רוסית אך פה לא היה צריך את זהתה מורה ליברוסיה היא הי. ילדים

בעבודות עבדתי  אז א רצה לקחת אותי כי כבר היית זקןאף אחד לאבל אוניברסיטת תל אביב כדי לעבוד פה כמהנדס בנייה 

  . התמונות של הנכדים בבית שלי על הקירות תלויות. לביתי יש בת ולבני שני בנים. הסתדרו טוב שלנו הילדים .מזדמנות

אנו נפגשים כל . ר שזורם שםנהעל שם ה" סטרידנ"לקבוצה קוראים . אני חבר באגודת בני האזור בו הייתי באוקראינהכיום 

חזנים און די יידשע "למופע , לא מזמן הלכתי להצגה של תיאטרון יידיש שפיל. אני אוהב להיות עם נכדיי. יום העצמאותשנה ב

  .אני דובר יידיש אך הילדים לא. היהודית חזנים והנשמה - "נשמה

  

 

  ילנה גורביץ :ראיון

  2009אוגוסט , תל אביב

  


