עמותת מורשת עטרות

שנידוביץ יצחק ושרה
יצחק בן צביה ונפתלי שנידוביץ נולד ביוני  1907בפולין לומז'ה .הוא הצטרף לשנת הכשרה
לנוער יהודי שארגנה תנועת "החלוץ הצעיר" ובמסגרתה עלה ארצה ב .1925-בארץ הצטרף ל-
"פלוגות העבודה" בתל-יוסף ,קרית-ענבים ומעלה-החמישה ,שעסקו בעת ההיא בסלילת כבישים
ובניה .כך הגיע לעטרות לחציבה ולבניית בריכת המים למושב .אז התוודע למשק המוצע
למכירה ,ובשנת  1927קנה אותו תמורת  29לירות א"י/פלסטין )ראה קבלה( ונתקבל כחבר
מושב .בעטרות נשא לאישה את שרה לבית סולוצ'יק שעלתה מרוסיה ונולדו להם השלושה :ב-
 1931הבת צפרירה/צפרה ,ב 1934-הבת רוחמה וב 1937-הבן שמואל/שמוליק.
בהיות יצחק בעל משק "מבוסס כלכלית" הוא הצליח לקבל משלטונות המנדט אישורים לאיחוד
ולהעלות
המשפחה
לארץ מפולין את מרבית
משפחתו :הוריו ,אחיו
חיים ,ושלוש מאחיותיו -
חיה-שרה ,נטע ושושנה,
ועזר בקליטתם .לאחר
וסמוך ללידה של
שמוליק ,נפטרה האם -
שרה ממחלה ,ולאחר
כשנה וחצי נשא יצחק
לאישה את יונה לבית רייסהמרמן ,שעלתה בגפה מהונגריה .יונה הייתה אשת-חיל והשתלבה יפה
במשפחה ובעבודות המשק ,והייתה מקובלת מאוד על חברי המושב .בינואר  1945נולד להם הבן
משה/מוישלה.
בראשית תקוותו בעטרות היה יצחק נוטר ובהמשך גם חשמלאי )מקצוע שלמד לבדו( .הוא
היהאחראי על בריכת המים והספקתם למושב ,ועל ה"פריה" ,ולסירוגין תיפקד כחבר-ועד
המושב .מאז פינוי עטרות ובמשך כל תקופת בני-עטרות עבד יצחק במקביל גם בעבודות-חוץ
במע"צ ,בגינון ,בניה ופיקוח בניה ואחראי משתלה.
יוצאי חלציהם:
א.

צפרה נישאה ליוסף פרידמן יליד בן-שמן ,הם תושבי הוד-השרון ולהם
שתי בנות וארבע נכדים.

ב.

רוחמה נישאה לפנחס פטר מחיפה והם תושביה ולהם שתי בנות וארבעה
נכדים.

ג.

שמוליק נשא את בתיה חרקובסקי מרעננה ולהם  2בנים ובת ו 6-נכדים
)בינתיים(.

ד.

מוישלה נשא את שושנה/שוש לבית קלצ'קו מיהוד .הם חיים כיום
באוסטרליה ,שם משה הינו פרופסור למתימטיקה וחקר-ביצועים
באוניברסיטת מלבורן.

עמותת מורשת עטרות

יונה שנידוביץ נפטרה ב) 1968-לאחר מחלה( ,ונטמנה בבית העלמין בבני עטרות .אז מכר יצחק
את המשק ,עבר לגור ליד בנו-שמוליק )אז( בפתח תקווה ,ובמלאת שנה לפטירת יונה נשא
לאישה את המחותנת זהבה חרקובסקי )שנתאלמנה  8שנים קודם( וזכה לעוד  18שנות נחת.
יצחק כתב כמאה עמודי אוטוביוגרפיה אשר נמסרו בכתב ידו לארכיב ההנצחה לעטרות .יצחק
שנידוביץ נפטר ב 1987 -ונטמן ליד יונה בבני-עטרות .יונה ויצחק שנידוביץ  -אהבו את
העבודה!

