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  .ון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכר

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

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

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו ם יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורי. וחינוכית

                                      

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  הושיה
  :שם פרטי

  קלרה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               ברקוביץ

  בלועזית
BERKOVITS                                               

  :המלחמה או בתקופתה לפני שם פרטי
                                                            קלרה

   בלועזית
 KLARA                                              

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
25.01.1931 

    :לידה עיר
                                                              יאשי

   בלועזית
YASSI                                                           

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  ברל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   יאשי

   בלועזית
 YASSI                                         

  :ארץ המגורים
  רומניה

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( פת המלחמהמקומות מגורים בתקו
  רומניה,יאשי

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              השחרור  מקום
             

 

  :  תאריך השחרור
1945 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

  יאשי
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1964 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  
  

  



 

  בזמן המלחמה לפני ו י על קורותיך/נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  .הבכורה מבין שלוש אחיות ואח, ביאשי שברומניה 1931נולדתי בינואר 

בגלל היותי הבכורה . אחיותיי ואותי לקחו לרכבת המוות,את אמי . לקחו את אבי ואחי לתחנת המשטרה, עם פרוץ המלחמה
  .באחיות עזרתי לאמי עם אחיותיי 

  .מרעב וחוסר דם 1945ת הוא נפטר בשנ. הוא איבד המון דם והגרמנים סירבו לפנותו לבית החולים, אבי נפצע במלחמה

  .לא ידענו היכן אנו נמצאים תקופה ארוכה. לא היה לנו אויר ולא אוכל, זו היתה רכבת שהסיעו בה בהמות. עלינו לרכבת המוות
  .כך ניצלו חיי, אישה שעמדה לידי אחזה בי והתחלנו לרוץ, חייל גרמני הרביץ לי עם נשקו , כששחררו אותנו מהרכבת נפלתי

  .הבית נותר ריק, תנו ביאשי מצאנו שכל רכושנו נבזזכשהגענו לבי
עבדתי , שהיה בעיר" אגודת ישראל"הצטרפתי לקיבוץ .הייתי בעיר אוראדיה אני . הלטרנסילבניוינט לקח אותנו 'ארגון הג

  .בהמשך הבטיחו לנו שנעלה ארצה, כתופרת כדי לקבל אוכל

  

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

  .נפגשתי עם אמי ואחיותיי ולמדתי בבית ספר מקצועי , חזרתי הביתה 14בגיל 
  .אמי מכרה את כל הרכוש שירשה מסבתי על מנת שנוכל להתקיים. מצבנו בבית היה קשה, אבי נפטר

  .נישאנו ונולד בננו הבכור 1952ת בשנ, הכרתי את בעלי 15בגיל 

  .נולד בני השני 1954בשנת , בני נפטר בהיותו בן שלושה חודשים
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  . 1964עליתי ארצה עם משפחתי בשנת  לעיר אילת 
אחי הגיע בשנת . והשנייה הגיעה לאחר כמה שנים כשקיבלה את אשרת העלייה,ת מאחיותיי הגיעה כמה חודשים אחרינואח 

1946 .  
  .עבדתי בתפירה ובעלי עבד במפעל בנהריה שם רכשנו דירה משלנו. לאחר כמה חודשים עברנו להתגורר בעכו בעזרת אחי

  .ובעלי עבד בבנייה ר שניםלאחר תקופה התחלתי לעבוד בעיריית נהריה למשך עש
  .הוא נשוי ויש לו שני ילדים, בני לזר מתגורר בקרית

  .ל"נכדתי נשואה ונכדי משרת בצה

  
  

  
  2011מרץ . נהריה

  

  עדי מלכא: עריכה
  

 

 


