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  משה מושקוביץ
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 .אוקראינה, טרנסניסטריה
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו
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Stkovic  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 אוקראינה,  ורין'ג

  :  תאריך השחרור
 לא זוכרת
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 70מחנה 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  חדרה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1947-1948  

  

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  המדינה היהודית



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
  
 

, בבוקר היו לוקחים אותי במזחלת עם שני סוסים לבית הספר, בית שהיו עשרה חדרים, אני גדלתי בבית מאוד עשיר בויזניץ

ואני נשארתי עם , פחהבגלל היותו פולני הייתה לו בעיה להישאר עם המש, אבי היה פולני שעזב אותי ועלה בגיל שלוש ארצה

אצל המשפחה היינו אני אחי . למשפחה של אימי היה עסק של קצבים והם היו משפחה אמידה מאוד. מי בויזניץהמשפחה של א

כל המשפחה עבדה בעסק המשפחתי בקצבייה בשנת . מא שחיו אתנו ביחדיבנוסף היו עוד ארבעה אחים של א, ואמא שלי

הוא עלה לארץ בהתגנבות , יוון שלא הייתה לו אזרחות רומניתהסיבה שאבא שלי עזב אותנו היא מכ. לערך 1941או  1940

ל והיה לנו שפע מהכ, עד פרוץ המלחמה הייתה לי ילדות מאושרת. בתוך משלוחי בקר וכך הוא הצליח להתגנב למדינת ישראל

ב שם למדתי קרא למדתי שנתיים כיתות א ו ב בבית ספר יסודי ולפני כן למדתי בערך שנתיים בבית יעקו. ולא חסר לנו כלום

כיום שמה ) רייזל(הראשונה היא שושנה . היו לי מספר חברות ילדות שעד היום שמרנו על קשר. וכתוב וגם למדתי תורה

  . איני זוכרת את שם הנעורים שלה, שושנה ילנגר

  

עוף ורגל  מרק, נהגנו לאכל בחג כבד ודגים ממולאים, משפחתי הייתה משפחה מסורתית אשר שמרה על מנהגי הדת והחג

בעסק המשפחתי היו לנו שני רפתות של בקר היינו ). ולא לפי משקל(היינו נכנסים לחנות ולוקחים בשר לפי חתיכה . קרושה

  .כמו כן היה לנו הרבה עצי פרי בחצר הבית. מעין תחנת מעבר לבקר שהגיע מהגויים ועבר דרכנו לבתי המטבחיים

  

  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
  
 

נו ושם הופרד, אנחנו גורשנו עם עגלה וסוסים עד לנהר אנייסטר, גרשו אותנו לטרסנטיה 1940-1941בתחילת המלחמה שנת 

גם עם פרוץ המלחמה . שנים בערך 10מנחם נפטר לפני כ , )מנחם מושקוביץ(מי ואחי אני נשארתי עם א, מהדודים שלי

ורין שנמצא 'בשלב בו הופרדנו מהדודים שלי הגענו לכפר שנקרא ג .הופרדתי מכל החברות שלי וכל אחת נלקחה למקום אחר

ורין בבית של אדם יהודי ומכיוון שלא היה 'בתקופת המלחמה גרנו בכפר ג.  אני הייתי בת עשר ואחי היה בן שבע,  באוקראינה

ימים מכך שאחי היה היינו מתקי. לנו כסף לשלם לו עבור השכירות הוא דחף את סבתא שלי מהמיטה והיא  נפלה ונפטרה

אני הייתי אוספת את הדברים שהיינו מקבלים , א או כל דבר אחר "מחלק מים לעובדים בשוק ובתמורה היינו מקבלים תפו

  .והייתי סוחבת את זה בתוך סל

  

חתי למשפ. ויצאו שמידי פעם גרנו ארבע משפחות בחדר אחד, פעם כלעברנו דירה , ל חיינו באופן רגיל ולא במסתורובסך הכ

אסור היה לנו לצאת מהכפר ואם היינו רוצים לצאת . לא יצא לחוות מחנות או צעדות מוות אלא רק גטאות או מחנות עבודה

בכפר גורין אף אחד לא עזר לנו  .אוספים עצים ומוכרים אותם בתמורה למזון או כל דבר דומה , היינו יוצאים בהתגנבות ליער

בסוף , שעות ביום 12אני ואחי עבדנו תמורת מטבע אחד של מרק עבור . ו עובדיםלמעט בעל מסעדה שהיה במקום בו היינ

את העצמות . היא לא ידעה , )מא הייתה דתייה יא(אלה היו עצמות חזיר , היום הייתי לוקחת את העצמות שנשארו במסעדה

  . מא והיא הייתה עושה לנו מזה מרקיהייתי מביאה לא

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  
  
  

כאשר הגענו לרומניה לא נתנו לנו להיכנס אז המשכנו , בסוף המלחמה חזרנו כל הדרך חזרה עם הצבא הרוסי ברכבים שלהם 

מי בעלייה עלינו לארץ יחד עם אחי ואי 1947בערך ובשנת  1946זה היה בשנת , לוושקוץ ומשם הלכנו ברגל עד לויזניץ



 

  ".העלייה היהודית"שנקראת 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  
  

אבי . ל"הגענו לארץ והתחושות לא היו טובות מכיוון שהבית שההורים של אימא שלי קנו נלקח  מאיתנו על ידי קק 1947בשנת 

בנות נוספות ובן שאני לא איתם הוא היה נשוי בשנית והיו לו בארץ שתי , שהיה כבר בארץ לא הכיר בנו ולא רצה לקבל אותנו

 1956נולדה לנו בת אחת בשנת , באברהם טאועם   14.6.1955התחתנתי  בארץ ב . בקשר ומעולם לא הייתי  איתם בקשר

  .יש לי חתן שאין כמוהו בעולם ושמו יהונתן. היום אני סבתא לשני נכדים בן ששמו סיוון ונכדה ששמה מיכל, ששמה חנה 

  

להעביר הוא שאני מקווה שכולם יזכרו את מה שעברנו בשואה ואת הסיפור שלי בפרט שזה רק תמצית ועל המסר שאני רוצה 

  .קצה המזלג ממה שסיפרתי פה 

  

  
  2014מרץ , חיפה, עופר נתנאל: ראיון

  

  

  

 

  


