
 

  "ְ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
  יגר :שם משפחה   ברקו:שם פרטי

    

  פתההשואה ובתקופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

       יגר   :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Iegar בלועזית  :םשם נעורי
                                                                                    
:       מין  :לידה תאריך   ברקו:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Bercu בלועזית

ז     22.4.1935  נ /                                                                                                 
 
  מוינשטי  ):מחוז, ישוב( מקום לידה Moinesti בלועזית   רומניה:ארץ לידה

                                                                                                   
   אברם:של האב שם פרטי   דובריצה:שם פרטי ושם נעורים של האם

   
  ):  אה לפני המלחמהנשו/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                          מוינשטי   :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע Moinesti בלועזית   רומניה:ארץ המגורים

                                                         
 

  : לפני המלחמה מיתואר אקד/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

   בקאו ברומניה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  23.8.1944:  תאריך השחרור                                                                      בקאו:   מקום  השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  מוינשטי ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1971 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
     
  

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


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)ארגוןחברות ב, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  . ואמא הייתה עקרת בית, לאבא היה מפעל לייצור גבינות. בעיירה מוינשטי, גרנו ברומניה
  .יהודלמדתי בבית ספר י) 1941שנת (עד גיל שש 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב,  וצעדות מוותמחנות, 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
העבירו אותנו בעגלות לעיר . כל אחד היה רשאי לקחת חפצים אישיים בלבד. הגרמנים הגיעו והוציאו צו לגירוש 17.6.1941-ב

בחדר , 70כולל סבא שהיה בן , שיכנו את כולנו. אמי הייתה בחודש שמיני להריונה בזמן הגירוש. מ מהעיר שלנו" ק50- כ, בקאו
  .אחד בלי רצפה

  .שנפטרו אחרי שבוע, אמי ילדה תאומות פגות.  שם יהודים מערים אחרותוריכזו, בעיר בקאו היו עוד יהודים
  . אמי עבדה כעוזרת בית. בכל בתי הכנסת היו כיתות לימוד לילדים. אבי עבד ברכבת ואני למדתי בבית ספר יהודי שהיה בבית כנסת

הוא . סבא נפטר ואבא נעצר.  קיבלנו פחם לחימום.היו לי נעליים מעץ ובגדים מנייר. בחורף היה קשה. וינט סיפק לנו בגדים ומזון'הג
  .היו לי קשרים עם הקהילה היהודית. הייתי עם אמא לבד והמשכתי ללמוד. לשלוש שנים) סילבינה קובוגורוט(נשלח למחנה צבאי 

 ללימודים במקרה לפני שנכנסתי. אבא ברח מהמחנה במדים גרמנים והגיע לעיירה שלנו בקאו, כשהחלה נסיגת הגרמנים, 1943-ב
מייד זיהיתי אותו ורצתי . הוא ירד מהעגלה ודיבר עם כולם ברומנית. נעצרה עגלה שממנה ירד חייל גרמני, אחרי הצהריים

  .גם אמא הופתעה, התחבקנו והבאתי אותו הביתה.אליו
רו הפליטים לעיר מונשט לאחר כחודשיים הועב.  אני בתור ילד יצרתי איתו קשר יומי.בתקופה קצרה נעצרו כל הפליטים כולל אבי

  .והמשפחה אוחדה, מרגע זה בוטלו מחנות המעצר. 1944והם התגוררו בבתי כנסת עד בוא הרוסים ביוני , )עיר הולדתי(
  

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

  .ואני המשכתי ללמוד באותה מסגרת לימודית, עבד כמנהל תחנת כיבוי אשאבא 
  .ואחרי כמה זמן עבר לעבוד במחסן יינות, אבא פתח מסעדה עם חבר. לאחר מספר חודשים חזרנו לעיר הולדתי וגרנו בבית נטוש

התגוררתי אצל סבתי . עיר בקאוגמרתי שבע שנות לימוד והמשכתי בבית ספר טכני ב, במוינשט המשכתי ללמוד בבית ספר רומני
  .וסיימתי את בית הספר

אחרי סיום ). כיום מתגוררת באשדוד(אז נולדה לי אחות . אבא עבד אז בחנות בגדים,  כל העסקים הפכו לממשלתיים1947בשנת 
  . לארץ כשהמשפחה החליטה לעלות25הייתי בן , התקדמתי בתפקיד. 1971הלימודים עבדתי בתעשיות נפט עד החתונה בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אני עבדתי בבתי זיקוק ואשתי עבדה . והגענו למרכז קליטה עתלית, נולד לי בן.  ארגון יהודי עזר לנו לעלות לארץ1972בשנת 

  .כאחות מוסמכת
  .המשכתי לעבוד במקצוע בבתי זיקוק. משפחתי והוריי עברנו לאשדוד,  מספר שנים אנילאחר

  .ואחותי גם מתגוררת באשדוד, יש לי נכד אחד. 1988אבא נפטר בשנת , 1986אמא נפטרה בשנת 
  . וגר בקרית חיים88הוא כיום בן . מתוכם נשאר אח אחד, לאבא היו שמונה אחים ואחיות

  .כל בני המשפחה הנותרים נמצאים בקשר, רתלאמא יש שני אחים בנצ
  .לפני כשנה ארגנתי כנס בני דודים מצד אמא.  ריכזתי כנס של יהודי מוינשט ברמת אפעל1980בשנת 

  

 


	                                          "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 



