
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  ברקו  ויגדר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

     Vigder  ויגדר  
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   יתבלועז
      Bercu 30.12.1941 נ / ז     ברקו  

  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Iasi רומניה  יאסי  

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  מלכה מלבינה  יהושע

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

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
          

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :  ה או בתנועחבר בארגון
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 רומניה, יאסי

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1946 יאסי

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1951  סטרומה

  
  
  

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


 

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

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

אמא הייתה צריכה לעבוד אצל אנשים זרים כדי ,  אבא היה במחנות עבודה.בתקופה קשה,  בזמן המלחמה1941נולדתי בשנת 
את הברית עשו לי במחתרת תוך סכנת נפשות כי בתקופה ההיא אסור  .נות נישואין ש25לאחר איתי למרות הריונה , להתקיים

אפילו לבית הכנסת היה אסור ללכת  .היה להתקהל מאחר ועל הרחוב הוטל הסגר ועמד שומר גרמני לפקח על הנעשה ברחוב
 תפס אותי ,שערותיי הבלונדיניות לי הוריי שאותו גרמני ראה את סיפרו, לאחר שגדלתי מספר שנים .כי זה היה נקרא התקהלות

 . נשאתי על בגדי את הטלאי צהוב עד לאחר המלחמה, באותה תקופה. עם פגיון שהיה אצלו בנדן וגזז את שערותיי
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
אמא  ולסוחרים בשוקה תוד כרכז תוצרת חקלאית ושיווק אועבחזר ממחנה העבודה והחל לאבא . 1946 -מלחמה נגמרה בה

הפסדתי שנת , חליתי בדלקת ריאות קשה עם מים בריאות ולכן נאלצתי להישאר כיתה' כשעליתי לכיתה א .הייתה עקרת בית
 .51ארצה בשנת קיבלנו אישור לעלות ' כ כשעליתי לכיתה ב"אח, לימודים

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ביקשתי מהמורה המסייע וסכסוך עם המורה היה לי ',  לכיתה דלותהייתי אמור לעשכ .'כשעלינו ארצה העלו אותי ישר לכיתה ג

) 'כיתה דללמוד מבלי (' לאחר אישור מנהל בית הספר נכנסתי ללמוד בכיתה ה. ' חדש ללמוד אצלו בכיתה השעזר לי כעולה
 .)באותה תקופה לא היה חוק לימוד תיכון חינם(גמרתי בהצטיינות עם מלגה ללמוד בתיכון ' בכיתה ח. 'וכך המשכתי עד כיתה ח
עד  .ס להכשרה מקצועית"בבי" מסגרות כללית" לחו אותי ללמוד מקצוע ולממן אותי בלימודיי בתיכון וש הוריי לא יכלו להמשיך

בתור  שנתיים בקבע  ועודל שם שרתי שנתיים וחצי" גויסתי לצה6019בשנת . גם שם הצטיינתי, ל עבדתי כנער עובד"גיוסי לצה
 .פקיד בביטוח לאומי ועוד, מנהל מחסנים, ל עבדתי במקומות שונים כגון מזכיר בקופת חולים"לאחר צה. נגד אפסנאי בכיר

 . וחצי6נהרגה בתאונת דרכים כשהייתה בת , אחת מהן,  נולדו לי ארבעה ילדים1965בשנת , אחרי הצבא התחתנתי
בעלת תואר  מורה, רויטל, ביתי". רותם דשנים"עובד כרתך צנרת ב, חנן, בני הבכור. את שלושת ילדיי האחרים גידלתי וחינכתי

   .מהנדס חשמל ואלקטרוניקה בשירות צבע הקבע, זיו, י הצעירבנ. ראשון בחינוך מיוחד
  
  

  אורטל יונה: ראיון
  2010פברואר . באר שבע

  
 קרן אלמוג: עריכה
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