
  

“ЛЕ-ДОРОТ” 
Истории живущих в Израиле евреев, уцелевших в Шоа 

 

Опросный лист уцелевшего в Шоа 
Собрать и сохранить истории людей, уцелевших в Шоа, это один из основных путей 
увековечить трагедию и передать знание о ней потомкам. Свидетельства уцелевших в 
Шоа важны и для историков, и для новых поколений, которые из отдельных личных 
Историй смогут воссоздать цельную картину Шоа. Каждое свидетельство имеет 
большую национальную, научную и образовательную ценность. Истории будут  

опубликованы в интернете по адресу: www.ledorot.gov.il 
Заранее благодарим Вас за участие. 

 
Ваша фамилия и имя в настоящее время 

(на иврите, как записано в удостоверении личности)                                   

Имя: רומן Фамилия: רודובסקי     

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:  

                                               

Фамилия до войны: רודובסקי     
  
 

Год рождения:  
17.11.1932  

Пол: 
/ Ж М                                                          

Имя до/во время войны: ן רומ   

Страна рождения:   

, ברית המועצות                                                            
  אוקראינה 

   Место рождения (город, область):                                                      

 ניקופול,  דנייפרופטרובסק אובלסט

Имя и девичья фамилия матери: יחנינה  לידיה   
  

Имя отца: לזר   

Страна проживания:                                                 
  אוקראינה, ברית המועצות                 

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): 

  

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  

                                 

Образование до войны:  

  

Во время войны (22/06/1941-09/05/1945гг) находился/лась на оккупированной территории (гетто, 
лагерь, тюрьма, партизаны, спасение в лесу, по месту своего жительства или в других населенных 
пунктах, другое) и/или в эвакуации: 

                                                                                                               

От: До: Где находился/лась: 

1941אוגוסט  1941ספטמבר   מרכז אסיהבדרך ל   

1941ספטמבר  1945יוני    קוקאנד 

   

   

Откуда прибыли:  

                                                 
  חרסון, אוקראינה                 

Год репатриации в Израиль:  

 
  1999 אוקטובר

 



Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
(Дом, в котором Вы росли, школа, друзья детства, чем занимались родители, родственники, 
праздники, блюда): 

 
просьба писать от первого лица 

 
.  אכה ביצירת  כובעיםמל-אבא עבד בבית. אימא עבדה כספר. דנייפרופטרובסק אובלסטבעיר ניקופול  1932אני נולדתי בשנת 

מצד אימא משפחות של אחים ואחות  :בניקופול גרו גם קרובי משפחה שלנו ).1939נלדה בשנת (א אד –אחות  םהייתה לי ג

  . ואבא
  

Расскажите о Вашей жизни во время войны 
(арест, депортация, гетто, лагеря; места укрытия или фальшивые документы; деятельность и 
должности в Юденрате/молодежных движениях/подпольных организациях или в партизанских 
отрядах; участие в побеге/сопротивлении/военных действиях; вынужденная эмиграция, эвакуация; 
помогали ли Вам люди или еврейские/нееврейские организации во время войны):  

 
אנשים ממשפחה שלנו ואחות של  4: יצאנו מהעיר על העגלה . החלטנו  לברוח מעיר. התחילו הפצצות, כשהתחילה מלחמה

אמא שלי . ביום כשברחנו מניקופול הייתה הפצצה חזקה מאוד. בעל של חנה התגייס לצבא. עם הבן שלה) חנה(אימא 

את המפעל . ותצינורשל מפעל של  ציוד שם היה רכבת עם . שנסע לתחנת רכבת, חנה הציעה. כולם הלכנו לאיבוד. נפצעה

באמצע הדרך החלפנו  .נות משטח פתוחות על יד הציודהתיישבנו על קרו. החלטנו שנסע יחד עם הרכבת הזאת. פונו לאורל

בבית . עבדו) חנה(אימא ודודה . את אבא גייסו לצבא. קוקאנדבסוף הגענו ל. את הרכבת לזאת שהייתה נוסעת למרכז האסיה

 . אני הייתי גדול ביניהם. אנחנו היינו שלושה ילדים
  

גנבנו , בתעלות השקיהשחינו :התייחסנו לזה עם אופטימיות, יםבנ, אבל אנחנו. מובן מאליו שהיה קשה והיינו סובלים מרעב

אטריות תוצרת חנה הכינה סיר גדול של . כשבמקום כרטיס ללחם קיבלנו קמח, היה פעם מקרה, אני זוכר.פירות וירקות בגנים
היינו צריכים , ילדיםכשהיינו , אנחנו .לא לפני ולא אחרי זה איטריות האלהשלא אכלתי משהו יותר טעים מ, אני חושב. בית

לפעמים היו מביאם . 1939שניהם נלדו בשנת ). מיכאל( דוד שלי - ובן) אדא(אני הייתי צריך לטפל באחותי . לעזור למבוגרים

בגלל שאני לא יכולתי , דוד- אנחנו היינו טופסים מעל הגדר ועוזרים גם לאחות ולבן. לבנים כמוני לא היה כסף. סרטים לעיר

בדרך עברנו דרך . אחרי שהוא השתחרר חזרנולניקופול.1945עד שנת  –א שלי עבר את כל המלחמה האב .לעזוב אותם

  .אבא של אמא שלי אווקואציהשם היה גר ב, ליאבינסק'צ

  

Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

. אלמטיאחרי עבדתי ב.  ת בחרקובהפוליטכנילאוניברסיטה סיימתי בית ספר והתקבלתי . 1951בניקופול אני גרתי עד שנת 
  .ומת מוקדם סוכרתהיה חולה ב, במתחמה אבא שלי עבר הרבה לחץ. 1961לניקופול חזרתי בשנת  .תינהתחת ליאבינסק'צב

  
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 
вы создали, напутствие для следующих поколений):   

 
אני מודה למדינתנו על העזרה שהיא נותנת לנו . אני עם אישתי ומשפחה של הבן שלנו עלינו לאישראל 1999בשנת 

אני מאמין בעתיד טוב לדור .ועל היחס ועל השקט שיש לנ, טובה שירות רפואיעל , )מאוקראינה אנחנו לא מקבלים פנסיה(

  .הבא

  
 

 2014מרץ , חיפה,  גלינה רודובסקי: ראיון
 

 
 

 


