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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                           

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                  
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  פשרסטניק:שם משפחה

  

  לב :פרטישם 

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  PASHERSTNIK  בלועזית  פשרסטניק:  איתו נולדתישם משפחה 
 

:                     מין LEV בלועזית  לב :איתו נולדתישם פרטי 

 כרז
  :לידהשנת

1932 
  מינסק:  עיר לידה

  

 בלרוס :ארץ לידה MINSK בלועזית

  יוסף פשרסטניק :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  יופפה מניה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  מינסק: קום מגורים קבועלפני המלחמהמ

  

  בלרוס :ארץ המגורים MINSK בלועזית

 
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  'אכיתה 

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

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

 
  מינסק: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  MINSK בלועזית

  

  ציין את שמו, ריכוזבמידה והיית במחנה עבודה או מחנה 

  

 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

  מינסק

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

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(
  

אבי היה . אמי ואחותי הקטנה ברוניה, משפחתי כללה את אבי. במשפחה מסורתית מינסק בעיר 1932לנובמבר  15נולדתי ב 

  .אמי הייתה עקרת בית שעסקה בגידול ילדיה. עובד כללי והיה נוסע הרבה פעמים לנסיעות הקשורות לעבודה לערים אחרות

וכאשר הוא חזר אמי ואני חיכינו לו  ,אבי בזמן הזה היה באחת הנסיעות. 'הספקתי לסיים את כיתה א ,כאשר פרצה המלחמה
את אבי ראיתי רק אחרי שהסתיימה , לקח את הצו והלך לנקודת איסוף, הוא אפילו לא נכנס לבית, בחוץ עם צו גיוס לצבא

  .המלחמה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתתפקידים פעילות ו, 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
  

הרבה מהתושבים הספיקו . יריות בכל מקום, הפצצות שלא נגמרו, בימים הראשונים של המלחמה היה הרס כללי של העיר

אך לאחר זמן מה היא . בהתחלה לעזוב בגלל הוריה המבוגרים שנשארו בעיראמי לא רצתה . לעלות לרכבות ולברוח מהעיר

  .בעיר הזו ישנו באיזה ביתן עם עוד כמה פליטים שהספיקו לברוח מהעיר הבוערת. אספה תיקים ונסענו לעיר סמוכה
אמי החליטה שצריך . גרמנים נכנסו לתוך העיר בה היינו. באחת הימים התעוררנו מהרעשים של אופנועים ודיבור בגרמנית

וסבי בעודו , לתוך ביתם של סבי וסבתי נזרק רימון. כאשר הגענו לעיר נודע לנו כי סבי נרצח בידי גרנים. לחזור בחזרה למינסק

  . האדמה כאשר סבתי אולצה לצפות במראות אלו חיי ומדמם נגרר החוצה ונקבר חיי בתוך
לאחר זמן מה בכל העיר תלו מודעות שכל היהודים צריכים לעבור לגטו אשר הוקם . כאשר חזרנו סבתי עברה לגור איתנו

הבאת אוכל הייתה פרוצדורה מאוד . משפחות 5אמי וסבתי אספו את דבריהם ועברו לאחד הבתים בגטו עם עוד . במינסק

  . כמובן שתחושת רעב לא עזבה אותנו לרגע. היינו מתחלפים עם תושבים רוסים אוכל בתמורה לדברי ערך, מסוכנת

בתחילת החורף . זוחל מתחת לגדר ויוצא וחוזר רק לאחר שפוגרום מסתיים, כאשר היו פוגרומים בתוך הגטו הייתי בורח ממנו

אותנו מגטו ם מיהודיה לרוסיה על מנת להוציא ת הלאואמי החליטה לעשות צד מסוכן ולשנות בתוך התעודת זהות את שור

אני הייתי בורח מהגטו ומביא . עם התעודת זהות המזוייפת היא הלכה למשטרה ושם עלו עליה והכניסו אותה לכלא. ולהציל

". אמך שבעה לעד, אל תבוא יותר: "מים כאשר באתי אחד השטרים אמר ליבאחת הפע. מהאוכל המועט אשר היה לנולאמא 

בפעם האחרונה כאשר ראיתי את . והכו אותה בראש, שברו לה את היד, לאחר המלחמה נודע לנו שאמי נרצחה בעינויים קשים

  . אמי היא אמרה לי שהיא עוד תחזור ואנחנו כולנו נתאחד
כאשר . בפנים סבתי אמרה לי לברוח מהגטו והיא ואחותי החליטו להישאר ולהתחבא, באחד הפוגרומים הנוספים אשר היו בגטו

הייתי ממשיך לברוח מהגטו . וכך נשארתי לבד. חזרתי נודע לי כי הן שתיהן נרצחו על ידי הגרמנים שמצאו אותם מתחבאות

באחת . בכל פעם שידעתי שיהיה פוגרום הייתי בורח מהגטו וחוזר רק לאחר סיימו. ולהביא אוכל למשפחות שאיתם הייתי חי
התבאנו בשורות של גברים שגרמנים הכינו , צלחתי לברוח עם עוד ילד שהיה איתי בגטוה, הפעמים הפוגרום הגיע בהפתעה

  . ואותי שחררו ובחברי ירו מול כל האנשים שהיו ברחוב, לצערי תפסו אותנו. להליכה לעבודה

ושם ראיתי  במקרה יצאתי ליד נהר מסויים, בכל מקום שוטרים, רצתי ברחוב לא ידעתי לאן לברוח בכל מקום גרמנים, ברחתי

  . קבוצה של ילדים שגם כמוני ברחו מהגטו

. רוסי ושמו היה קים, הילד היה בגילנו, הוא הלך בהליכה מלאת בבטחון ולבוש יפה, באחד הימים ראינו שהתקרב אלינו ילד

א יספר ושלא אך הוא אמר לנו שלא נדאג והוא ל, אנחנו מאוד פחדנו ממנו חשבנו שהוא יספר לשוטרים גרמנים על מחבוא שלנו

שם אני וחברי היינו . ומפתח מנגרייה של אביו, כאשר הוא חזר הוא הביא לנו אוכל. נלך לשום מקום כי הוא עוד מעט יחזור
ימים אביו שם לב  3אך לאחר . ובבוקר של כל יום היינו יוצאים מהנגרייה כיוון שאביו של קים לא ידע עלינו כלום, שלוש לילות

אך מצא , קים החזיר לאביו מפתח. ומי שזה לא יהיה שיפסיק עם זה כי זה מאוד מסוכן, וא מחביא שםושאל את קים את מי ה

  . על ידי הוצאת חלון, דרך אחרת להכניס אותנו לנגרייה
אך קים סיפר לנו שכל מי שהיה בגטו הוצא , חנו קיווינו כל הזמן הזה שכאשר האקציה הזאת תסתיים אנחנו עוד נחזור לגטונא

  .חיילים גרמנים הוריגו את חוט התיל שהייתה מסביס לגטו ועכשיו מתחיל לאכלס את המקום על ידי תושבים גרמנים וכי להורג

כאשר הגענו לכפר בו כבר היו חיילים . להסתתר בתוך הנגרייה נהיה מסוכן ואני ועוד ילד הלכנו לכפר סמוך שבו היו לו מכרים

כאשר מצאנו פרטיזנים הם . גרמנים ואישה שהכירה את החבר שלי הזהירה אותנו ואמרה לנו ללכת ליער ולחפש פרטיזנים

שם אומנו על ידי , הלכנו לכפר ההוא. יפרו לנו שבכפר לא רחוק יש גם ילדים כמונוסירבו לקחת אותנו איתם כי היינו קטנים וס

לאחר זמן מה החלו חיילים . פעם ראשונה מזה תקופה ארוכה הרגשתי במקום בטוח. משפחות שהאכילו אותנו והלבישו אותנו

היעור על מנת שגרמנים לא יצאו גרמנים לתקרב לכפר ותושבים שמו אותנו את הילדים היהודים על הסוסים ושלחו לתוך 

  . אחרי שהם יצאו אנחנו חזרנו לכפר וכך ניצלנו, אותנו

  



 

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

כאשר הוא חזר , אבי ואני נפגשו במראהאחרי תקופה . אחרי שמינסק שוחררה חזרתי לתוך העיר והלכתי לבית יתומים

 .ובאותו הזמן גם אני באתי לבקר אותם האם הם יודעים אם נשאר מישהו חי מהמשפחהנכנס לשכנים שלנו לשאול , מהחזית
  .סיימתי את לימודיי בבית ספר למוזיקה וזה היה מקצועי בהמשך. ועברנו לגור במוסקבהלקח אותי  אבי

אחרי שהשתחררתי הלכתי ללמוד במכללה . שנים בעיר לנינגרד 3התגייסתי לצבא ושירתתי בו  אחרי שסיימתי ללמוד

בזמן הלימודים  .שנה לימדתי ילדים בבית ספר כמורה למוסיקה ומקצועות טכניים 40אחרי זה במשך , למקצועות הטכנים
. ממחלה 40שנים מאושרות עם אישתי היא נפטרה בגיל  17אחרי . תנולדו לנו שני ילדים בן ואחרי זה גם ב, פגשתי את אישתי

ניסיתי לתת להם הכל כל החיים שלי והם שניהם למדו וסיימו לימודים . 17ובני בן  10ונשארתי לבד על ילדי כאשר הבת בת 

   .והצליחו בחיים
  

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

  ):לדורות הבאים
  
בני בנתיים החליט לא לעלות ועלה מאוחר יותר , בתי בדיוק סיימה את לימודיה במוסקבה. החלטנו לעלות לארץ 1990שנת ב

וכהיום עובדת , ולאחר מכן למדה בהונגריה רפואה, ל"שירתה בצה, 28נכדה בת  - מהבן  2: נכדים 5יש לי . 1996בשנת 

. וגם הוא רופא בבית חולים בלינסון, ל ולמד רפואה אך בבלרוס"שירת בצהשגם הוא  - 30נכד בן , כרופא בבית חולים בלינסון
  .5ושני תאומים בן ובת בני , לומד בבית הספר 14בן בן  -מהבת 

אוהב להתנדב בכל מיני פעוליות הקשורות לניצולי שואה ואני גם חבר לארגון הארצי , אני מנהל את המקהלה בעיר כרמיאל 

  .לניצולי שואה
  

  

  מאיה אבניצקי: ראיון

  2013מאי , כרמיאל


