
 

 גודשמידט מאיר ורוזה 

נולד בוורשה ,גם הוריו נולדו בוורשה. עלה לארץ בעליית   1989 -   1919 גודשמידט מאיר  אבא 

נפטר ונקבר בבית  . כל חייו חי באזור חדרה לשם הגיע עם עלייתו ארצה  "אקסודוס" עבד כמסגר, 

 העלמין בחדרה. 

במחוז טרנופול  יה נולדה וחייה עם משפחתה בעיירה אושצ 2004 – 1923 רוזה שושנה  אמא

באוקראינה. שרדה את השואה ,הכירה את אבי באחד ממחנות העקורים ,נישאו והביאו לעולם שלוש  

 חייה את כל חייה בבית אליעזר .נפטרה ונטמנה בבית העלמין בחדרה.  בנות. 

 מספר:  מאיר גוטשמידט 

אחד.  מצאתי אף  אבוורשה, ל מהמשפחהנסעתי לחפש משהו   שחררו אותי מהצבא,  1946בהתחלת 

ארגנים  מ הלי שבשלזי שנסעתי פגשתי יהודים שהיו משוחררי הצבא הפולני, רוסי אחד אמר   תברכב

  פגשתי את רוזה  ם שוקיבוץ    וקבוצים. ארגנלארגן בתור חייל   לשם והתחלתי  י יהודים. נסעתקיבוצי 

בירו  י זה העלמינכן, אחר  ו לגרמניה. הגעניצאנו באופן לא חוקי מפולניה והתחתנו.  )סבתא שושנה( 

קיבוץ  משם עברנו ל זה היה מחנה צבאי של הגרמנים בזמן היטלר.   .ם יאותנו למחנה בשם ליפהי 

לנו כבר  ו לישראל   לגאליתעליה בלתי  כברה יתהי ם. ימשם חזרנו לליפהי  לעבודה חקלאית בדכאו,

 . חנהנולדה בת בשם 

ודוס" )יציאת  על אוניה בשם "אקס  עלינו נמל בצרפת ה קבור ה  דט  נסענו לצרפת ובפור

 איש.   4500 ליה עוד ע  היו ,אירופה(.האוניה הייתה מעצים

ק"מ מנמל חיפה לקחו   150. האוניות האנגליות גילו אותנו באמצע הים התיכון וכל הזמן ליוו אותנו 

היו אנשי הגנה  המפקדים של האונייה  אותנו באמצע נתנו לנו מכה והאוניה שלנו החלה לטבוע,

סתמו את החור של האוניה והוציאו אותנו עד נמל חיפה. בנמל חיפה   ומלחים יהודים מאמריקה הם 

לא רצינו לרדת, שני יהודים נהרגו, כמה אנגלים נפצעו ולבסוף העבירו אותנו לאוניות מלחמה 

  .והחזירו אותנו לצרפת מעפילים  526עם עוד    אמפייר רייוול אני ומשפחתי היינו באוניה  אנגליות. 

שם לא    משם המשכנו לגרמניה להמבורג.  צרפת לא רצינו לרדת וגם הצרפתים לא רצו לקבל אותנו. ב

קיבלנו    םש  . )אם שטאו( סוף הורידו אותנו והביאו אותנו למחנה דפוכח שוב נלחמנו ולב  רצינו לרדת. 

 וככה הגענו לארץ ישראל.  מהאנגלים רשות להכנס לארץ ישראל 

גייסו אותי לצבא והייתי    אחרי שהאנגלים עזבו, ברנדיס, האנגלים עוד היו פה.  ת במעבר בארץ גרנו 

אחר כך   ה רותי. שם נולד  אחרי כן גרנו בנחליאל, בצבא מתחילתה ועד סיומה של מלחמת השחרור. 

  שם נולדה איריס,  . בחדרה מן המלחמה שכונה של חיילים משוחררים זו   ,נו את בית אליעזר ניב

 הקמתי משפחה וכאן אני גר עד היום. 

 


