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  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  גרושקו 

   :שם פרטי

  קלבדיה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  פרסלר

                                              בלועזית
  

Pressler 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  קלבדיה 

   בלועזית
  Claudia                                        

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

05.03.1931 
  :  עיר לידה

  מחוז ויניצה, נקה’פיסצכפר 

       בלועזית
Village Pischenko, 

Vinnetsa District                                           

  :ארץ לידה

 אוקראינה 

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  סלומון פרסלר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 ריצה פרסלר 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  מחוז ויניצה, נקה’פיסצכפר 

   בלועזית
Village Pischenko, 

Vinnetsa District                                           

  :ארץ המגורים

 אוקראינה

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

 השכלה יסודית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  ' תלמידת כיתה א

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
 : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 אוקראינה, מחוז ויניצה, ופול'גטו קריג
   בלועזית

Krijopol ghetto, Vinnitsa district, Ukraine                                                                                                                                

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

1944 
  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, 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                                                                                                                                         

בית אימא שלי הייתה עקרת . נקה'אני  למדתי בבית הספר בכפר פיסצ .שלושה אחיםהיינו , נפשות המשפחה שלי מנתה חמש

  .היה לנו  בית חם ואוהב והבית שלנו היה גדול, ואבא היה עובד עם סוסים היה לנו הרבה אוכל בבית

  .לפני המלחמה אבי גויס ליחידה קרבית ואימא העבירה אותנו לבית אביה

  

  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

אחד ואמרו לנו להגיע למקום קרוב שנמצא כל היהודים במקום  בזמן המלחמה הצבא הגרמני הגיע אלינו לאוקראינה ריכזו את

 150הגרמנים לקחו בערך  בנוסף  והרגו אותם במקום 15שהיו עד גיל הגרמנים לקחו את כל הגברים הגדולים והקטנים  .שם

לקחו אותנו למחנה ריכוז  ." תביאו בגדים מהבית תתלבשו אנחנו לוקחים אתכם למחנות ריכוז"ואמרו לנו לכל היהודים  נשים א
היו אנשים שלא הצליחו ללכת ובגלל זה השאירו אותם מאחור  10גשם ובוץ הייתי אז בת  ,מאוד הה קריתדרך למחנה היוה

במהלך ההליכה הגיעה שעת ערב וכאשר השומרים הגרמנים היו בתור , למות בגשם ובקור אנשיםהשאירו  .והרביצו להם

ים ובשיחים בין העצ יערו מתחבאים באנשים ביום היינ 20- חנו להתחמק ולברוח לכיוון היער כמקדימה ולא שמו לב אלינו הצל

אני הייתי ילדה קטנה וזה לא היה לי פשוט לאחר ההליכה הגענו למקום  .היה לנו מאוד קשה ללכת ,נו הולכים המוןייובלילה ה

הם רים קרובי משפחה שלנו והם החביאו אותנו משהו כמו שבועיים ולאחר מכן גבוויניצה באותו הגטו היו  ופול'בקריזשנקרא גטו 

מא שלי שלחה יאמרו שחושדים בהם אז אנחנו נאלץ לעזוב כי הם מפחדים שיהרגו אותם אז המשכנו למקום אחר באותו הזמן א

את אחי הקטן אל אישה אוקראינית בשם דוניה בשביל שתשמור עליו שאם יקרה לנו משהו אז שהוא יישאר בחיים כי הוא ממש 

הוא לקח את המשפחה שלי והציל אותנו , מאירהודים בגטו קטן של בחור בשם אנחנו באותו הזמן היינו במקלט של י  .קטן

בוקריץ היו לנו המון רגעים שהיינו לבד והיה לנו קר זאת הייתה תקופת חורף קשה ובקושי היו לנו בגדים 'המקום היה נקרא ז
י הקטן בגלל שהגרמנים יודעים מא שלי כי דוניה אינה יכולה להמשיך לשמור על אחיבמהלך שהותנו שם נודע לא ,להתחמם

שהוא נמצא שם והם יגיעו לתפוס אותו אמי הלכה להביא את אחי הקטן וכאשר היא חזרה אלינו לגטו היא כבר הייתה חולה מאוד 

היינו מסכנים את חיינו ויוצאים אל מחוץ לגטו על מנת להביא אוכל  5הייתה לה מחלת הטיפוס באותו זמן אני ואחי השני בן ה 
היינו מקבצים נדבות ומבקשים מאוקראינים שהיינו פוגשים שיעזרו לנו ויביאו לנו אוכל כאשר חזרנו לגטו ורצינו להביא לאח  .וחלב

ו בכלל מה בגלל מזג האוויר הקר ובגלל שלא היה לנ .מא שלנויהאוכל לא הוא לא רצה לאכול ורצה להביא את שלי הקטן אוכל

 לם יחד וחיזקנו אחד את השני לאט אלוהים שמר עלינו ורוב הזמן המשפחה שלי היינו כו .ים קרובותתלאכול היינו חולים לעי
מא הייתה חולה היא הייתה מביאה לנו יהדודה שלנו הייתה מטפלת בנו רוב הזמן כאשר א ,מא שלי החלה להחלים מהמחלהיוא

בנו הייתה גם חולה בטיפוס והמצב שלה  לצערי הרב אותה דודה שטיפלה .לאכול ומוציאה לנו כינים מהראש ומקלחת אותנו

הגענו לדוד שלנו שהיה שם והוא רשם  ופול'בקריזהתדרדר מהר מאוד ובתוך שבועיים היא נפטרה לאחר מכן הלכנו שוב לגטו 

אותנו ברשימה של הגטו כאילו שאנחנו מתגוררים שם בשביל שאם הגרמנים יבדקו שם היינו במשך שנתיים וחצי היינו עובדים 

מא הייתה מכינה לנו אוכל הנס שלנו והנס של הגטו יהגרמנים בכול מה שהיה נדרש והם היו מביאים לנו תפוחי אדמה וא אצל

הזה הוא שהצבא האדום הגיע לשחרר אותנו יום לפני שהיחידה המיוחדת של הגרמנים הייתה צריכה לחסל את כול תושבי הגטו 
מא ושני האחים שלי כול שאר האנשים היו לבד יא ,אני .חידה שהייתה בשלמותההיהודים שחררו אותנו ואנחנו היינו המשפחה הי

  .גברים נשים ילדים וילדות הרבה קרובי משפחה שלי נהרגו סבא וסבתא שלי גם לא הצליחו לשרוד

  

    :ועל חייך בארץי על קורותיך מתום המלחמה /אנא ספר

לא היה יבול  1974היה לנו ממש מה לאכול בבית זה היה בשנת נקה ולא ’צסהיינו גרים לאחר המלחמה במשך שנתיים בפ

באדמה ואז הגיע בן דוד שלי לטשקנט ולקח אותנו אליו אני למדתי בבית ספר יסודי ולאחר מכן למדתי באוניברסיטה והוצאתי 

כניון והשני שנים באוניברסיטה ועבדתי כמנהלת במפעל וגם שני האחים שלי למדו האחד למד בט 5תואר בכלכלה למדתי 

יש לי בעל ושני בנות אנחנו מתגוררים בקריית שמונה שני  .ושניהם סיימו את הלימודים בהצלחה והיו למהנדסים  הבאוניברסיט

ל ולאחר מכן למדו באוניברסיטה כיום הם גם מתגוררים בקריית "הבנות שלי נשואות ולכול אחת יש ילד הילדים שלי שירתו בצה

המסר שאני רוצה  .שנים עובדת בקריית שמונה בתור מטפלת גם בעלי עובד בתור מטפל 10ן אני כבר שמונה אני לומדת באולפ
  .על החיים שנתן לנו' להעביר זה שכאשר יש רצון לחיות אז מנסים הכול ואני רוצה להודות ל ה

  



 

  קרית שמונה , רואי הרשקוביץ :ראיון

  2013יולי 

  


