
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  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

  שדר  :שם משפחה
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           רודשבסקי: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Raduszynski  

 
  מיכה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Micah                                          

: מין

                    זכר

 

   1938 :לידהשנת 

 

   קובנה : עיר לידה

  

       בלועזית
Kaunas                                           

  ליטא  :ארץ לידה

 
  פינחס רודשבסקי  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אידה מירביס  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    קובנה : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Kaunas 

  ליטא  :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(

  

   זיק'ג,אוזבקיסטן:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

   וילנה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  סיביר מחוז קרסקיינסי:  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   וילנה : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1971 
  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                                                                                                                                         

את האוזן בשביל שתי טיפות חלב מאישה  ררק לסב, היינו רעבים ללחם , אחרי זה באוזבקיסטן, לפני הפלישה חייתי בקובנה 

היינו אוכלים סרפדים וזה גם היה צמח המרפא לא למדנו , ל והכי גרוע אלו שנולדו למלחמה ובהריון היה אפשר להשיג הכ

י דס יהו"שנה אחת למדתי בביה, ס יהודי "רשמו אותי לביה 1945וילנה בסוף ולכשחזרנו , ס באוזבקיסטן הייתי עוד קטן "בביה

רט פירוש ברוסית ארגון "מא לפני המלחמה הייתה פעילה בארגון אויא, יידישן למדתי בגן ילדים שגם הוא היה בש ולפני כביידי

פרת מעולה אבא היה פקיד באיזה מקום וילנה היא הייתה מדריכה למקצועות כמו תפירה והייתה תווכשחזרנו ל, לעבודת כפיים 

כאשר היה , הם היו מבריחים יהודים לגבול ואחד הטייסים היה מושתל וככה הם נתפסו , לא ידוע ויום אחד הוא נעצר על ציונות 

מא הייתה מנסה להניע אותי מלהשתכר הייתה יכאשר א.. ' מה לאכול היינו אוכלים מאכלים מסורתיים כמו גפילטע פיש וכו

וילנה אחרי המלחמה כבר היה מה לאכול והייתי עובד שם בחטיבת עצים כשהחזריו ומרת שיהודים לא שותים וכאשר חזרנו לאו

  . 18ואחותי בת  48אימי הייתה בת , מא ואחותי יאותנו היינו שם אני א

  

  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

מא הרוויחה כסף והיא הייתה ילא הייתי במחנה ריכוז של הנאצים אני לא זוכר למי אבל עזרנו לאנשים בזמן המלחמה בגלל שא

נוסעת מדי פעם לפריז להשתלמות בעבודה וגם אבא היה עוזר אני חושב שגם לנו פה ושם עזרו כי היינו במצב יותר טוב מאנשים 

  . אחרים ועזרו לנו לא רק באוכל 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

וילנה השלמנו את הבגרויות ול התאחד עם המשפחה וחזרנו ל"אבי ז, שנים  7 בהגליההיינו  57אחרי חזרה מסיביר חזרנו ב

וכמעט מיד התחלנו להגיש בקשות עלייה ארצה זה היה כמו פינג  םנורמאלייחיים  בלימודי ערב והייתי נער רגיל שם כבר היו לנו

פונג אנחנו מגישים והם שוללים היינו צריכים כל פעם ממחדש להגיש בקשות ואם אות לא הייתה ברורה בצורה כלשהי היו 

הה בהנדסת מכונות כשהיינו בינתיים עבדתי בחרטות למדתי לימודי ערב בהשכלה גבו, מחזירים את הבקשה וחוזר חלילה 

בסיביר היו משלוחים של אנשים בקרונות קשה לי לזכור שחודש לא נתנו לנו לצאת מהקרון והיו שם ליטאים שהביאו לנו טיפה 

אוכל והייתה שם אישה שתמיד אמרה לנו ללמוד שפה ליטאית שזה ישתלם לנו ואז כשהתחלתי ללמוד את השה הליטאית כמעט 

והליטאים שנאו את הרוסים וכל פעם שהיינו צריכים להגיש בקשת עלייה היינו נעזרים בהם בסוף , זר לי מאוד כמו שפת אם וזה ע

ל היה בסתר והחלה פעילות גלויה לבקשות עלייה שבפעילות היו והגשנו בקשה גלויה לעלות רצה עד עכשיו הכ 60שנות ה

ם ובינתיים המשפחה התרחבה לעשרה אנשים אני התחתנתי לא יום אחד אחרי הפגנה גדולה היו שמועות שיתנו התרי, הפגנות 

היה שחרור לכולם והחלו שמועות משמחות שהדרך נפרצה ויום אחד קיבלנו היתר והתחילו להתייחס אלינו אחרת מכרו לנו 

כולם יקבלו היתר דברים יותר יקר בגלל שאנחנו עולים לארץ כולם הסתכלו עלינו בתור סמל כי אם אנחנו קיבלנו היתר אז בוודאי 

  .ועלינו כולם ביחד ארצה 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

חודשים התחלתי לחפש עבודה ואז היו  4היינו בנתניה הגענו לארץ וזה היה כמו גן עדן , בארץ הגענו לאולפן בנתניה גרנו שם 

תנאים שאפשר לעבוד איפה שאתה רוצה וקיבלתי שתי הזמנות לעבוד בתעשייה אווירית בסולתם אז מפעל ליצור נשק ופצצות 

התארגנה קבוצה רוסית , שנתיים חרי זה עברנו לסיני לעיר שנקראת ימית , משם עברתי להשתקע בחיפה , היום מפעל לסירים 

קיבלתי שם עבודה בחבל מעון , לעבור לשם איך שהגענו לשם פרצה מלחמת יום כיפור ולא הצלחתי להתגייס לעזור  שהתארגנו



 

מהנדס תכנון ושם גייסו אותי לבניית שדה תעופה ושם גם גייסו אותי לצבא לדרגת סרן ומשם עשיתי קורס קצינים בהתחלה זה 

ושם היה הבסיס שלנו אחת הבנתו שלי נולדה שם האמצעית נולדה חצי  ם והיום נקרא שדה תעופה רמון"נקרא שדה תעופה אית

מא שלי הייתה מאוד יא, כשעליתי לארץ היה הרבה יותר טוב ,שנה לפני העלייה ארצה והקטנה נולדה בסיני כשעברנו לשם 

דה הבת אילנה בשנת ל שנה אחרי זה נול"עוד בחו 64התחתנתי ב, פעילה בארגון למען החייל אני לא עסקתי בפעילות כלשהי 

ונטע כבר נולדה בסיני וזה היה כמו סגירת מעגל והיום יש , נולדה הבת עדינה והיה קושי לרשום אותה כי לא הכירו את שמה  70

  .נכדים 4לי 
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