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 #50X50משואה

 שנה למכון משואה.  50ימלאו  2022בספטמבר 

 שבועות, פריט נבחר מתוך אוספי ארכיון משואה. 50לקראת שנת היובל נחשוף מידי שבוע, במשך 

 

 משפחת דיסקנט – 25פריט מספר 

 

המבוססת על סיפורי משפחה ותמונות  "תצלומים מאלבומי משפחה"במשואה תערוכת קבע בשם 

 .המופקדות בארכיון. אחת המשפחות היא משפחת דיסקנט

אם ול היה מורה לעברית ומשוררשאב המשפחה משה למשפחת דיסקנט התגוררה בעיר קובנה ליטא. 

יצחק, אייזיק ואבא(, כולם לחמו )בנים ה שלושבת בכורה )רבקה( ו -ארבע ילדים היו המשפחה גוטל 

 כנגד הנאצים.ה בגבור

נאלצה להפסיקם תם או ,בלימודי רפואה באיטליההחלה ( לפני המלחמה 1918רבקה )ילידת  •

 .והצטרפה לפרטיזניםברחה ליערות מגטו קובנה  ולחזור לקובנה. תחת שלטונו של מוסליני

 .1941-נהרג בעת לחימה בהתגייס לצבא האדום ו –( 1920 יליד)יצחק  •

בעת נהרג בצבא האדום,  16-בדיביזיה ההיה חייל  - (1922יליד ) ככל הנראה ישעיהו אייזיק •

 .18.10.1944-ב ,על יד קניגסברגלחימה, 

, בדרכם להצטרף לפרטיזנים. קרקינובסקינתפס עם חברו פנחס )פיניה(  -( 1924 יליד)אבא  •

 פורטהלאחר עינויים קשים בכלא הם נשלחו לפורט התשיעי. על סיפור הבריחה המופלא מ

תפקיד מפתח כאשר קדח את החורים בדלת המתכת של  קרקינובסקיהתשיעי )בו היה לפנחס 

(. 15המנהרה ואפשר את פתיחתה ביום הבריחה( תוכלו לקרוא בפוסט קודם שלנו )פריט מספר 

הבריחה מהפורט התשיעי חזרו אבא דיסקנט וחברו פנחס קרקינובסקי לגטו ומשם יחד עם  אחרל

 1944ערות ולחמו כפרטיזנים בגדוד "מוות לכובשים". אבא נהרג באפריל רבקה ברחו ליאחותו 

 באחד הקרבות.

משה נשלח למחנה שטוטהוף ושם נרצח שרדה את השואה רבקה בלבד. אביה הגרעינית ממשפחת דיסקנט 

 נגד הנאצים. כאחיה נהרגו בקרבות  .1944-גיטל מתה בעת חיסול גטו קובנה ב. אמה 1944-ב

פנחס קרקינובסקי עמו לחמה בגדוד הפרטיזנים "מוות לכובשים. הם לרבקה ישאה נלאחר המלחמה 

 .1971-הקימו משפחה ועלו ארצה ב

 

  



 פריטים מקושרים:

  משה זלמן וגוטל דיסקנט עם שלושת בניהם, ליטא - 27668פריט מספר  •

 

 

 

 

  , ליטאבצעירותו אבא דיסקנט - 27673פריט מספר  •

 

 

 



 אייזיק דיסקנט   - 27674פריט מספר  •

 

 

 יצחק דיסקנט - 27670מספר פריט  •

 



-בזיק אל אחותו רבקה יאי שכתב ם שלו(ותרגו)מכתב  - 109368-ו 6914 מספרפריטים  •

את מות אחיו הצעיר אבא, שמח כי אחותו שרדה ומקווה אייזיק מבכה  במכתב .30/9/1944

על אדמה  ,( לאחר כתיבת המכתב18/10/1944שבועות ) 3-לפגשה בקרוב. אייזיק נהרג כ

 .ליטא

 

•  

 

 

 

 

 


