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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

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

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  'ברקוביץ

   :שם פרטי

  מרים 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  מיקל

                                              בלועזית
  

Mikel 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מרים

   בלועזית
 Miriam                                         

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

15.6.28 
  :  עיר לידה

  פשקאן

       בלועזית
     Fashkan                                      

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  דב מיקל

  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 שרה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  פשקאן

   בלועזית
    Fashkan                                      

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  פשקאן :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   פשקאן רומניה

  בלועזית
Fashkan Romania 

  

                                                                       :לך כי הנך אדם חופשיהמקום בו נודע 
 פשקאן רומניה

  :  תאריך השחרור
1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1947  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

לאבא שלי הייתה מאפיה ואימי הייתה . דב ולאימי שרהלאבא שלי קראו , בעיר פשקאן שברומניה 15/6/1928נולדתי בתאריך 

אנחנו , המאפיה של אבי הייתה מוצלחת, טובהמצב בבית היה . אני האחות הבכורה. ת בית שגידלה אותי ואת חמשת אחייעקר

חגגנו את , סורת חגי ישראלובבית היינו שומרים על מ 14אני הייתי בת . למדנו בבית ספר ואימא ניהלת את משק הבית למופת

ת האנטישמיות והשנאה ליהודים הלכה התקרבה המלחמה הרגשנו אככל ש. יום כיפורים וגם את השבת, ראש השנה

  . רומנים והגרמנים היו מרביצים לנואני זוכרת שלא היינו יכולים לצאת החוצה לרחוב מפני שה, והתגברה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , 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

אני זוכרת שלילה אחד ביום ראשון הגיעו הגרמנים וכרזו לכל היהודים לצאת החוצה , המלחמה בשבילי התחילה בפתאומיות
אני וזכרת פעם ששכחתי בבית את הטלאי . מהבתים ומי שהתנגד שילם בחייו וכך הוציאו אותנו והחלו להרביץ ולהשפיל אותנו

 .כמובן שאסור היה לנו להסתובב ברחובות וכך היינו מסוגרים בבתים. נמרצותהצהוב וכאשר ראו אותי בלי הטלאי הרביצו לי 

הוא לקח אותי . אבא כבר לא עבד במאפייה והוא לקח את העגלה והסוס שהיו ברשותו והחליט להבריח אותנו אל מחוץ לגטו

נסיעה הוא חש ברע ובמקרה אבא נסע איתנו בלי שאף אחד ירגיש רק שבמהלך ה, ואת אחיי ושם אותנו בעגלה וכיסה בברזנט

ככה למעשה ניצלו גם , אנחנו נשארנו בעגלה ואחרי ימים מספר איתרנו אותו, עברה מכונית שעצרה ולקחה אותו לבית החולים

  . 1945חיי וגם חיי אחיי מידי הנאצים שברחנו כל פעם לעיר אחרת עד שנגמרה המלחמה בשנת 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

וינט היהודי שעזר לי והכשיר אותי לקראת עלייה 'בסוף המלחמה אני זוכרת שברחתי חזרה לרומניה ושם פגשתי בארגון הג

בסוף ההכשרה עליתי לארץ באונייה והתגייסתי לבסוף , העבירו אותי הכשרה צבאית ונעשיתי לבסוף מדריכה. לארץ ישראל

  . גם לחמתי במלחמת העצמאות של מדינת ישראל, להגנה

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

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

  ):לדורות הבאים

התחתנו ותחילה גרנו בנשר שם בעלי , מאיר פרידמן, הכרתי את בעלי הראשון, ושירתי בצבא 1947אחרי שעליתי לארץ בשנת 

לאחר כמה שנים . 36ילדים בגיל  שלושהילדים עם הזמן ולצערי הוא נפטר ואני נותרתי אלמנה עם  3נולדו לנו , עבד במפעל

נכדים  12עברו השנים והילדים גדלו והתחתנו יש לי כיום , עברנו לעפולהואז כבר ' הכרתי את בעלי השני אביגדור ברקוביץ
  . בעלי אביגדור נפטר לפני שנים והיום אני נמצאת במרכז לקשיש בעפולה, נינים 20ועוד 

  

  


