
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

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

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  מיכאל  :שם פרטי  בנדיקטיס  :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

 Beneditkis בלועזית  יסטקבנדי: פחה לפני המלחמה או בתקופתהשם מש
 

  מיכאל :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  

:                     מין Michael בלועזית
 ז    

  :לידה תאריך
23/03/1936 

  ב'ברדיצ :לידה עיר
  

  אוקראינה :ארץ לידה Berdichev בלועזית
 

  שמריה :של האב שם פרטי
  

 גודל שטרומברג :שם פרטי ושם נעורים של האם

  ב'ברדיצ: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  

  אוקראינה  :ארץ המגורים Berdichev בלועזית
 

  :המלחמהלפני  תואר אקדמי/השכלה
  )אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  
  

  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  Orenburg, orsk, ukraine):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  
 

 ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
  

 
  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

  
  

  

  :עליה שנת  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

1997 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
  

אני . ואמי הייתה עקרת בית ,אבי עבד כמנהל חשבונות. אבא ואח גדול, אמא, "רגילה"למשפחה פשוטה ו 1936נולדתי בשנת 

  .במהלך ילדותי נשארתי בבית וחונכתי בחינוך ביתי ,ומשפחתי גרנו בדירה קטנה

לא מצליח לשכוח את מה עד היום אני , ילד קטןאז למרות שהייתי . 1941שנת ב, נויבאזור כשהחלה המלחמה 5הייתי בן 
 .אים הקשים שהיו לנוגרנו בקרוונים בתנ, ילדי המלחמה, איני יודע האם הדור של היום יכול ומסוגל להבין איך אנחנו. שהיה

" נס"אם היה לנו . היינו נוהגים ללכת על פסי הרכבת בתקווה למצוא חתיכה של גזר או סלק ,כשהיינו ילדים במהלך המלחמה

  .מוצאים אפילו חתיכה של לחםהיינו 

 עד היינו כל כך רעבים .הם היו קוטפים הכל, היו קוטפים ישר מהעצים את מה שצמח עליהם, הילדים הבוגרים יותר שהיו אתנו

היינו  .אך לא הייתה ברירה אחרת ,נתקפים בכאבי בטן ושלשולים חמורים אחרי שאכלנו היינוו ,הם קטפומה שכל את שאכלנו 

בזמן המלחמה אבא שלי היה  .אם היו תפוסים נאלצנו לעשות את צרכינו ברחובו, רצים ברחוב עד לשירותים הציבוריים שהיו

  .במפעלעימה וגם הוא עבד  14אחי היה בן , ואמא עבדה במשק במפעל ,בשדה הקרב

 1/9תאריך ב .דליים ועוד, כלי מיטה, םכלי, ושמרתי על הרכוש המועט שהיה לי למשפחתי ,במהלך הימים הייתי לבדי בבית

הבית היה ריק ו ,מצאתי את דלת הבית פתוחה ,ית הספרחזרתי מבכשיום אחד . לבית הספרללכת תי תחלה, 8בגיל  כשהייתי
ככה  .אשר הושארו בבית נותרנו ללא רכוש מלבד מיטות הברזל, מכלי המיטה ועד לכפות ,גנבו את כל רכושנו .לחלוטין

איבדתי את , מאוד במהלך המלחמה רעבהייתי  .המשך המלחמה בהליכה לבית הספר עד לעזיבתנו את העירהעברתי את 

  .הייתי ילד חלש מאוד. יאותי היה רע מאודשיניי ומצב בר
  .וראית לעולם לא עזבה את מחשבותייאבל התקופה הקשה והנ, אני מודה לאלוהים שנשארנו בחיים

  

  חמה ועד עלייתך לארץ מתום המלי על קורותיך /נא ספרא
  ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

אשר נשארו  ,היה לנו קשה מאוד להחזיר את ביתנו ורכושנו .אבי חזר משדה הקרבו, ב שוחררה'דיצהעיר בר, 1945בשנת 

הדירה שלנו שימשה במהלך המלחמה חייל רוסי גילינו כי  ,ו להשיב את ביתנוהצלחנאחרי ש. ב'מאחור כאשר ברחנו מברדיצ

ועד היום אני  ,לא יכולתי לספר. לא הצלחתי להתנתק ולשכוח מכל מה שקרהו ,היה קשה מאוד. אשר שירת לצדם של הגרמנים
  .גם אם אפרט כמה שיותר, מרגיש שאנשים לא יבינו את מה שעבר עלי

התקבלתי לבית הספר ' אחרי כיתה ז .ואמא נשארה לגדל אותנו בבית ,אבא חזר לעבוד, אני ואחי הלכנו לבית הספר

עבדתי במפעל בסיום לימודי  .י את לימודי באוניברסיטהתולאחר שחרורי התחתנתי וסיימ ,שירתי בצבאלאחר מכן  .למכונאות
  .'כמהנדס ולאחר מכן הייתי מרצה בקולג

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, התעסוק/ לימודים: ציוני דרך(
  

עבדתי בתור מטפל וגרנו . לא הצלחתי ללמוד את השפה העברית .עליתי לארץ יחד עם אשתי ,בגיל פנסיוני, 1997בשנת 

  .כמהנדסיםשניהם עובדים במפעל ו, מתגוררים בחיפההם וכעת , בני ומשפחתו עלו ארצה גם הם  .בשכירות
  .לומדת בבית ספרשונכדה קטנה , בנים אשר סיימו שירות בצבא ועובדים גם הם במפעלים ים מהםשני, יש לי שלושה נכדים

  

  

 , אלה קרסילשיק: ראיון
 2013 אוגוסט, בית שמש


