
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  'מושקוביץ :שם משפחה
  

  יוסף :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

        'מושקוביץ :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Moshkovich בלועזית
                                                                                   

   :שם נעורים

:       מין                      יוסף    :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Iosif בלועזית
ז     נ /                                     

 :לידה תאריך
25.8.1925  

    ): מחוז, ישוב( מקום לידה Mincheshti בלועזית  רומניה :ארץ לידה
                                                                                                   
  יהודה :של האב שם פרטי  חנה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/ פרטי של האישהשם  :  של האישה שם נעורים

   
                            דונדושני:   לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :גוריםארץ המ                          בלועזית 

                     
 

  שנים בישיבה4: לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  רוסיה וקזחסטן ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?       ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור / עברתלאן
  
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1991 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  שוןנא לכתוב בגוף רא                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

תמיד חברים .  התחלתי ללמוד בחדר והתחלתי ללמוד עברית5בגיל .  בתי כנסת72היו . )בסרביה (בקישינב, חייתי במחוז ברומניה
 כיתות יסודיות 4התחלתי בית ספר רומני ולמדתי  . שנים4- לי גם אחות מבוגרת ממני בהייתה .  היו מבוגרים יותר ממנישלי

וכשהגיעו הרוסים לא היה מוכן לעבוד , אבא שלי היה מאוד דתי. יידיש, נשארה לי כמו עבריתהשפה . 12והתחלתי ישיבה בגיל 
  .אמי הייתה תופרת בבית). היה לו כישרון(הוא היה רואה חשבון בלי שום השכלה . איבד בגלל זה את העבודה. בשבת

אבא הלך לבית , כשהגיעו הרוסים. גיעו הרוסיםעד שה, 16-18 בגילאים - אחר כך עבדתי במשך שנתיים אצל אדון אחד במחסן עץ
  .במהלך לימודיו התחילה מלחמת העולם השניה. ספר אורט כדי לקבל מקצוע חרט

בכל החגים הנוצריים והיהודים הייתי . אבל בשבתות לא הלכתי לבית הספר ולכן הייתי רק השני בכיתה, בבית ספר יסודי למדתי טוב
  .אנטישמיותהייתה . והנוצרים קינאו, בחופש

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךותיבאופן משמעסייע 
נחנו בכפר . לקחנו מעיל וברחנו עם מה שהיה עלינו. בבית הייתה רק חלה שאמי אפתה לשבת.  החלטנו לברוח ברגל3.7.1941-ב

לא היו . הגענו לנהר גדול עם גשר גדול. חבבוקר המשכנו לברו. ובאותו לילה הגרמנים נכנסו לכפר, דונדושני במשך אחר צהריים
ברחנו והצלחנו לעבור את אז התחיל להפציץ ו, שחשבנו שהוא גרמני, הגיע מטוס). ?למה( עזרו לנו והנאצים, לא אוכל ולא מסמכים

בסוף . תמ ברגל כדי לבדוק איפה החזי" ק7ואבי הלך ,  ברוסיהאשהוה עצרנו איפ. מ ביום" ק100אחר כך נסענו ברכבת . הגשר
  .ברחנו לקזחסטן, כשהחזית הגיעה לעיר רוסטוב, הקיץ

ראיתי שאפשר לקבל . לא הייתה לי השכלה חיצונית.  שנים8עשיתי קורס חרטים ועבדתי כחרט .  לא נלקח למלחמה-מי שעבד בנפט
 למדתי 1946-1951אחר כך בשנים . כדי לקבל השכלה תיכונית,  שעות ובערב למדתי12אז עבדתי כחרט . השכלה בלי לשלם

  .אחר כך לימדתי מתמטיקה ועברתי לפיזיקה. במכון פדגוגי כדי ללמד בחטיבות ביניים
   .1951בשנת , עקב זריקה שקיבלה,  אמא נפטרה מצהבת. ימים לפני תשעה באב5 -  נפטר סבי מרעב1942בשנת 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה,  וחזרה הביתההשחרור: ציוני דרך(

. המשכתי ללמוד בבית ספר ערב ולעבוד כחרט. לעיר בלץ,  חזרנו1947ורק באפריל ,  לא הרשו לחזור לבסרביה1947עד שנת 
ני כניסה למכון באותו זמן עברתי מבח.  נפטרה אמי26.8.1951-וב,  נפטרה אחותי הבכורה19.8.1951-ב.  התחתנתי1950בשנת 
  . נולד בני יהודה1957 נולדה בתי חנה ובשנת 1952בשנת . פדגוגי
אשתי .  יצאתי לפנסיה מוקדמת1981בשנת .  סיימתי מכון פדגוגי והתחלתי לעבוד כמורה למתמטיקה ואחר כך לפיזיקה1953בשנת 

ך שלושה חודשים נפטרו שלושה אנשים  במש-שנה קשה זו הייתה.  נפטרה אשתי1985בשנת .  וטיפלתי בההייתה חולה מאוד
,  קיבלנו אישור לעלות לארץ1991בשנת .  הגעתי לארץ לשלושה חודשים כתייר1989בשנת . בין היתר אשתי וחתני, במשפחתי

  . השכלה ובריחה מהגרמנים-קיבלנו שני דברים טובים מהרוסים. חודש אחרי העליה התפרקה ברית המועצות. וברוך השם שעלינו
  

  י על חייך  בארץ/פרנא ס
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

נתתי שיעור דוגמא במכללות . תוך חודש התחלתי מכללה טכנולוגית. ' ושכרנו דירה בשכונה ג1.7.91-  בהגענו לבאר שבע
 התחלתי אולפן 9.7.91-ב. הייתה עליה גדולה והיו צריכים לתת לאנשים ידע בעברית. ות שנים במכינ3לימדתי פיזיקה . טכנולוגיות

  .' שני אולפני בהיא סיימהבשנה השניה . 1992וקורס למורי מתמטיקה בשנת ' בתי סיימה אולפן ב. 'א
  . לי כסףנשארנו כמעט ב, כל סל הקליטה הלך לשכירות.  זה עזר לשפה- גרנו בסביבה שכמעט ולא היו בה רוסים

  .בני נשאר במולדובה
  . הרגשנו שהגענו הביתה-כשהגענו ארצה וירדנו מהמטוס

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



