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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
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  יעקב  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           רוטשטיין: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                        Rutstein      בלועזית
  
 

  יעקב  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
                Jakov                          

 :מין

                     זכר

 

  1933 :לידהשנת 

 

  קובנו:  עיר לידה

  

    Kovno   בלועזית

                                           

  ליטא  :ארץ לידה

 
  אובשי רוטשטיין :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  סיציליה רוטשטיין  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                    ליטא : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Lithuania  בלועזית

 
  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(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  הרי אורל , ברחת המועצות              )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  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

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1959 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  בהפלגתה האחרונה" ארצה"באוניית 

  



 

  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                                                                                                                                         

זו הייתה  -פול- מריאן, אבי היה המנהל של הגימנסיה העברית בליטא. בעיר קובנו, בליטא 1933נולדתי בשנת , שמי יעקב רביב

הוא היה מורה לפיזיקה . לאחר מכן נפתחה בליטא גימנסיה עברית נוספת . הגימנסיה העברית הראשונה שהייתה באירופה

בזמן  -גענו לרוסיהכאשר ה, ומאוחר יותר, אמי ידעה שפות. י הסובייטים"ומתמטיקה ועבד בגימנסיה הזו עד שהיא נסגרה ע

  . היא התחילה לעבוד כמורה לשפה הגרמנית, המלחמה

  

ומשפחתו של , סבי מצד אמא עבד כקבלן לעבודות חשמל כפי שידוע לי: היו לי סבא וסבתא - אנחנו היינו משפחה יחסית קטנה

אנחנו , סלו במהלך המלחמהוכולם חו, )אחים של אבא שלי(היו להם מספר ילדים . והיו משפחה די אמידה, אבי עבדו כחקלאים

  . אפילו לא ידענו איך ומתי ואיפה הם קבורים

  

  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

ולמעשה , אנחנו גרנו על הגבול בין ליטא לגרמניה .תחילת המלחמה בין רוסיה הסובייטית וגרמניה הנאצית, 1941ביוני  22ב

. וגרתי עם ההורים הייתי אז ילד . לפנות בוקר היו ההפצצות הראשונות של הגרמנים על ברית המועצות באזור שבו גרנו 4בשעה 

שנה שלמה במשך כיוון ש, ידענו כבר שצריכה לפרוץ מלחמה בכל רגע. התעוררנו לרעש ההפצצות. הייתי בן יחיד ללא אחים

  .העיירה שלנושעברו דרך , ראינו שיירות של פליטים מפולין שברחו מהנאצים

  

עם חיילים ומשפחות של , משאית באזור עברהבאותו זמן . חובבר, התעוררנו ועמדנו בפתח הבית ,כאשר התחילו ההפצצות

המשאית הזו עצרה ומישהי מהנשים אמרה לנו לעלות . של הצבא האדום ששירתו שם בעיירה -קצינים רוסים שאותם הכרנו

הספיק לברוח סבי לא היה באותה העת בעיירה ולכן לא . אימי וסבתי עלינו למשאית ונסענו משם, אבי, אני. ולנסוע יחד איתם

כ "אני לא זוכר כ, משם פינו אותנו ברכבות, הגענו עם המשאית עד למוסקבה כמעט. את הבית אפילו לא הספקנו לנעול. איתנו

אבי התגייס מיידית לצבא האדום , )ברוסיה(ברגע שהגענו אל הרי אורן . ככה בעצם שרדנו את המלחמה. היישר להרי אורן, איך

מאוחר יותר נודע לי כי סבי שב לעיירה . אנחנו נשארנו עם אמא כל הזמן הזה לבד. נים נהרג במלחמהוכעבור שנתיים או שלוש ש

  . הוא לא הספיק לשרוד, ואז אזרחים ליטאים הרגו אותו שם בכפר, וחיפש אותנו

  

ילדים אני התחלתי וכמו כל ה, אנשים עבדו ולמדו, והחיים המשיכו להתקיים שם אז 6בן  אני הייתי ילד, אנחנו ברחנו לרוסיה

אבל כל מיני דברים כמו למשל שמן , אם אפשר לקרוא לזה כך -היה טיפול בילדים ודאגו שלילדים יהיה אוכל. ללמוד בבית הספר

וזה למעשה משהו שבזכותו כל הילדים התקיימו באותה תקופה והצליחו , שזה היה מגיע מארצות הברית -דגים ואבקת ביצים

אני לא זוכר את כל הפרטים שקשורים ללימודים האלה אבל אני יודע שאת הארבע שנים האלה  . הזה רק בזכות האוכל -לשרוד

  . אני סיימתי ללמוד שם ויש לי אפילו דיפלומה משם

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

, לימודי ארבע שנים -בית ספר עממי שהוא חובה: וגיליתי שהיו שם באזור בו גרנו שלושה בתי ספר חקרתימאוחר יותר אני 

 - לאחר מכן חזרנו לליטא ושם סיימתי את לימודי התיכון ואת לימודיי באוניברסיטה. שנים תיכון 3שנים ועוד  3 -חטיבת ביניים

כאשר אני למדתי . הייתה חובה ללכת ללמוד, באותה התקופה מאוד דאגו שהחיים יימשכו בצורה סדירה  .למדתי הנדסת חשמל

בערך  25ולמדו איתנו בחורים בני , בערך 14-16אנחנו היינו בני  ,בערך 1951עד  1948בין השנים , לאחר המלחמה - בתיכון



 

וחיילים של החטיבות הלוחמות , היו ילדים שהוריהם נפלו בקרבות אלו .י חיילים של הצבא האדום"ניצלו עש בחורים, באותו תיכון

  .ים כאלה ברחבי רוסיההיו עשרות אלפים ילד. ילדים של החטיבה -הייתה להם הגדרה. אימצו אותם אליהם ודאגו להם

  

זאת הסיבה שהילדים האלה לא יכלו ללכת . וחיו איתם בחזית המלחמה, נתנו להם אוכל, החיילים טיפלו בהם, בזמן המלחמה 

ואז , חלק מהילדים האלה נמסרו לבתי יתומים וחלק אומצו על ידי חיילים ששרדו, וכאשר נגמרה המלחמה, ללמוד בזמן המלחמה

בגיל , וילנהואת אשתי הכרתי ב . שנים מאיתנו 4-5וכך יצא שבתיכון היו ילדים שגדולים ב, יים את לימודיהםהיו צריכים ללכת לס

אחות הקימה . ואת כל המחנות הן שרדו ביחד, כאבא ואמאהייתה לה , אחותה גידלה אותה. לאחר שהיא שרדה את המחנות, 13

את הלימודים היא סיימה . שם אשתי סיימה את לימודיה בתיכון ולמדה בבית ספר לרפואה. וגידלה את אשתי, וילנהומשפחה ב

. דרכיםבכל מיני , לאחר הלימודים התחתנו ועלינו ארצה. שנים 7או  6כיוון שאת לימודי הרפואה למדו אז במשך , שנתיים אחריי

   .אני הייתי מהנדס חשמל ואשתי הייתה רופאה

  

, שזה לא היה כל כך חשוב -מחסור של בגדים. גם כשהייתי סטודנט וכשסיימתי את הלימודים. תמיד היינו חיים במחסוראנחנו 

וגם משפחתה של , אמי הייתה מורה, כפי שאמרתי, במשפחות שלנו לא עסקו כל כך בעסקים. אבל בעיקר מחסור של אוכל

היה  - ופה לא יכולנו ללכת לחנות ולקנות אוכל והיה צריך להשיג אוכלבאותה תק. אבל חיו במחסור תמידי, לא היו עניים - אשתי

  .מחסור נוראי

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

ידענו שאנחנו צריכים להקים בית פה . תנורמאליפה בפעם הראשונה כשהיינו לאונייה אז קיבלנו לאכול בצורה , כאשר עלינו לארץ

  .ופה הקמנו את הבית ו לבאר שבעואשתי הצטרפה אליי והגענ, אני קיבלתי עבודה בבאר שבע בחברת חשמל. בארץ
  

  

  שחקר ומצא יעקבמצורפת רשימת קבר אחים  •

 

  2014ינואר , באר שבע', חן ברקוביץ :ראיון



 

 57-519קבר אחים מס' 
  של צבא האדום16ללוחמים הדיוויזיה הליטאית ה-

 )RutshteinasOvsey(לזכר אבא שלי טוראי 

 

 
 במלחמת עולם השנייה בחזית המזרחית, בשורות הצבא האדום, נלחמו מאות אלפי יהודים.

  מחייליה יהודים יוצא ליטא, 30%, ובתוכה כי 16הדיוויזיה הליטאית ה-
 . 1943נשלחה לחזית הלחימה בחורף שנת 

 , 1943הקרב הראשון של הדיוויזיה התחולל בסוף חדש פברואר 

 .ALEKSEEVKA ליד כפר אלכסייבקהORELבמחוז אורל

החיילים נזרקו לקרב לאחר מסע רגלי ארוך ומפרך, ללא אספקת מזון ובחוסר תחמושת בסיסית. 

 הדיוויזיה הרגלית לא קיבלה סיועה אווירי או ארטילרי.

 שרר קור עז, הכול היה מכוסה שלג רב וחיילים לא צוידו בבגדי הסוואה לבנים, 

 ולמעשה הגרמנים טבחו בחיילים ללא רחם.
  מלוחמיה, וביניהם מאות יהודים.80%בקרבות עקומות מדם הדיוויזיה איבדה 

 .ORELהנופלים נקברו בקברי אחים במקומות שונים במרחבי המחוז אורל

 
 כיום הקברים באחריות הצבא הרוסי, מתוחזקים היטב וקיים תיעוד מסודר.

 ALEKSEEVKA נמצא בכפר אלכסייבקה57-519אחד הקברים , מס' 

  לא מזוהים.40 חיילים, בניהם 1202ובו נטמנו 

  שמות יהודים, רובם ממוצע ליטאי.241בבדיקת רשימת החיילים בקבר אחים זה נמצאו 

 

  (רוטשטיין יהושע בן חיים)RutshteinasOvseyEfimבקבר אחים זה נטמן גם אבא שלי, הטוראי 

 .Mariampolis, ליד העיר Ludvinovo בליטא וגדל בכפר 1904יהושע נולד בשנת 

 אבא שלי היה מורה לפיסיקה ומתמטיקה.

 לימודים אקדמיים סיים באוניברסיטת פראג בצ' כיה ועבד בגימנסיה עברית בעיר 

 מולדתו מריאמפוליס.

  המשפחה שלי הצליחה לשרוד והגיעה1941 יוני 22בפלישת הגרמנים לליטא הסובייטית ב-

 למעמקי רוסיה להרי אורל ושם אבא גויס לצבא האדום.

 אבא עבר אימונים ולחם בשורות הדיוויזיה הליטאית.

  מת מפצעיו בבית חולים שדה.1943 מרץ 3יהושע נפצע בקרב ליד כפר אלכסייבקה וב-
 

 
  (כתבה בעברית)16הדיוויזיה הליטאית ה-

http://www.lithuanianjews.org.il/htmls/article_list4.aspx?C2014=14488&BSP=12915&BSS6=

698 

  (כתבה ברוסית)Skopas Shalom Leibaעדות מצמררת של סרן 

http://iremember.ru/razvedchiki/skopas-shalom-leybovich-divizionniy-razvedchik.html 

  57-519אלבום תמונות של קבר אחים מס' 

http://memory57.ucoz.ru/photo/pokrovskij/53 

  (רשימה ברוסית)ALEKSEEVKAרשימת לוחמים שנטמנו בקבר אחים בכפר אלקסייבקה

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261031269&page=1 
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