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                                                                                    לבימוג, פופוביץ: טרנסניסטריה .בסרביה, חוטין: רומניה
       שמוציין את , במידה והיית בגטו

 לבפופוביץ ומוגי,סקורן, חוטין
   בלועזית

                                                                                   
Hotin, Secureni,popovitch, Mogilev-Podolski                                                                  

    ציין את שמו, במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה והיית 
                                                                                                            ל שימשו גם כמחנות השמדה"הגטאות הנ -1944משנת   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1.5.1944 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  עליתי לארץ

  ציין ממתי עד מתי, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :עליה שנת

1944  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  יטה עד טורקיה'בלה צ



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  

תה בזמנו חלק מרומניה והיום היא חלק מהרפובליקה ישהי, יליד העיר חוטין אשר בצפון בסרביה, שמי נחום מורגנשטרן

התכוננו להגר לארץ היו פעילים בחיי הקהילה בעיר ועם זאת הוריי . דתית וציונית , נולדתי למשפחה בורגנית. האוקראינית

  .אבי היה בעל מספרה והעסיק גם ספרים במספרה שלו. אימי ניהלה את עסקיו, סבי היה סוחר ובעל נכסים. ישראל

כילד למשפחה . המשולב עם תלמוד תורה של התנועה הציונית" תרבות"סיימתי את לימודי בבית הספר  1939שנת ב

  .הייתי חבר בתנועת ביתר - שהשתייכה לתנועה הרוויזיוניסטית 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתלות ותפקידים פעי, 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

  

ילה הגיעו חיי היהודים בקה. מולוטוב -בנטרופכחלק מהסכם רי ברית המועצותל סופחובסרביה וצפון בוקובינה  1940ביוני 

וגם גיוס לצבא  טיביםקואופרהקמת ה, היו מאסרים וגירוש למחנות בסיביר, הקהילה הולאםרכוש  ,בתי כנסת נסגרו, לקיצם

אבי התגייס לצבא האדום ואני נשלחתי לבית ספר ממלכתי בו שפת הלימוד הייתה יידיש  - בכדי שלא נגורש לסיביר. האדום

הצבא האדום נסוג בבהלה , נפרצהלאחר מכן החזית , ר נשרפההפצצות ומרכז העי בהמשך החלו .ונלמדה השפה הרוסית

יהודים  מאותנכבשה והתחיל הפוגרום הגדול בו נהרגו , נובוסלודה, עיר הולדתו של אבילאחר כשנה  . רנוביץ נכבשה'והעיר צ

והוחזקו שם עד לגירוש לגטו בבית החרושת נאספו כל היהודים  1941ביולי . עזר מורגנשטרן אשר נרצח בביתוי אלידהם דוינוב

, יהודים מאותבמהלכו נרצחו ממושך בפוגרום  באותה התקופה נכבשה גם העיר חוטין. ניסטריהזמני בשם וודינץ ומשם לטרנס

  . הגירוש משם לאחר כחודש הגטו בחוטין חוסל והחל  .יהודים ואחרים 1200 -סטר עוד כיוליד נהר הדני

גטו ובחיסול . אשת סבי ניסן ניסנבוים ועוד כחמישים בני משפחה ,סבתי חוה ניסנבוים נרצחו  של גטו סקורןבמהלך החיסול 
בדרכי הגירוש . ובני משפחה רבים נוספים שהתגוררו בנובוסליצה בלה מורגנשטרן - סתרא, וודינץ נרצחה דודתי

טו פופוביץ וסבי בג, ב"ו בשבט תש"אימי נרצחה בט. נרצחה סבתי מרים מורגנשטרן - בנר ראשון של חנוכה, לטרנסניסטריה

   .ב"ב ניסן תש"נפטר ביניסן ניסנבוים 
ומשם העבירו אותי חזרה , לבמוגישם חליתי והועברתי לגטו , טו פופוביץ והייתי בקבוצת עבודהאני הועברתי לבית יתומים בג

העבירו אותי עם קבוצת ילדים שנמצאו , 1944בערב פסח  ברומניה הייתי תחילה בעיר ברלד. לרומניה עם קבוצת ילדים

   .לבוקרסט, מתאימים לעלות ארצה
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  .הידע שלי בשפה העברית עזר לי מאוד, בהגיענו ארצה

אני וקבוצת ילדים יתומים שניצלו ממחנה ההשמדה בטרנסניסטריה הועברנו ברכבת צבאית בריטית במנהרות ראש הנקרא 

  .שוחררתי ממחנה עתלית וקיבלתי אזרחות ארץ ישראלית לאחר כחודש . מחנה עתליתלחיפה ומשם ל

, ערהנו תיהכשרת עלישם פעלה , חדרהלעברתי  מתלפיות. ירושלים, הנוער בתלפיות  ועברתי לבית עלייתבשלב ראשון ה

  .לימודיי שהופסקו במלחמת העולם השנייה והמשכתי את
היה פצוע מלחמה ולאחר  אבי .ד את המלחמה ונמצא בברית המועצותששר, הצלחתי ליצור קשר עם אבי 1946בשנת 

כנסת "והגיע עם אשתו באוניית  אבי התחתן בנובוסליצה. נובוסליצה, ום והגיע לעיר הולדתושהבריא שוחרר מהצבא האד

למחנה השחרור , היות והייתה אשתו בהריון הם הועברו בחזרה לארץ. קפריסיןעצר באך גורש למחנה המ, ארצה" ישראל
  .בקריית שמואל בחיפה

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

צונך להעביר המסר שבר, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

 . בחדרה והצטרפתי לתנועת השומר הצעיר" עמל"למדתי בבית ספר , התגייסתי לארגון ההגנה 1945ג בעומר "בליל ל

תי באופן מלא במשטרת היישובים העבריים במרחב שר ולאחר כשנתיים כבר, בקיבוץ נגבההתקבלתי כמועמד להכשרה 

החל ממלחמת הקוממיות וכלה , ישראלמלחמות כל השתתפתי ב, בחטיבת גבעתי 52גדוד הייתי ממייסדי . הדרום ורחובות

לאחר  השתחררתי משירות המילואים בדרגת סרן .)ה"על( עיטור לוחמי המדינה ביום הכיפורים וקיבלתי אותות כדוגמת

   .כארבעים שנות שירות

  .עד פרישתי לגמלאות שם עבדתי ,מקרקעיןאגף מס הכנסה ומיסוי , הייתי עובד מדינה במשרד האוצרלאחר הצבא 

 -ילידת רומניה אשר הגיעה ארצה באניית המעפילים פאן, לאה הייתה ניצולת שואה. התחתנתי עם אשתי לאה 1954באוגוסט 
  . ארצה שוחררה והגיעה הם נתפסו ונשלחו לקפריסין ולפני הכרזת המדינה. נטקרש

שה רבת פעלים והתנדבה בבית יתומים ילאה הייתה א. נו להתגורר ברעננהשנים ואחר כך עבר במשך עשרנו ברמת השרון גר

כמו כן היינו ממייסדי סניף בני ברית , י"בהסתדרות הכללית ובמפא, שנינו היינו פעילים בקהילה. לניצולי שואה בבני ברק
אמירה ויורם ושלושתם נשואים עם , ברוך: ויש לנו שלושה ילדים שואין מבורכותינו ביחד חמישים ושלוש שנות  נחיי. ברעננה

  . שנים 5לפני  אשתי נפטרהלצערי הרב  .נכדתי הבכורה כבר נשואה. ילדים

  .בעיקר בנושא טרנסניסטריה, היום אני מתנדב ביד ושם ומרצה מטעמם על השואה
 .משפחתי מצד אבי גרים ברחובות ואנו שומרים על קשר

  

  

  ,נחום מורגנשטרן, המספרהתיעוד נכתב על ידי 

  .רעננה, 2012אפריל 

  


