"ְלדֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :פאני

שם משפחה :ברקוביץ

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס )גם בלועזית( במקומות המסומנים

שם משפחה לפני
המלחמה או בתקופתה:
שם פרטי לפני
המלחמה או בתקופתה:
מקום לידה
)ישוב ,מחוז(:
שם פרטי
של האב :חיים
שם פרטי של האישה/הבעל
)אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:
מקום מגורים קבוע
לפני המלחמה
)ישוב ,מחוז(:
השכלה/תואר אקדמי
לפני המלחמה:
מקומות מגורים בתקופת המלחמה
)ישוב ,מחוז ,ארץ(:

שם נעורים:

בלועזית

Goldstein

|

Fani

|

תאריך
לידה30 |07 | 1930 :
ארץ לידהRomania :

בלועזית
בלועזית

| Vaslui
שם פרטי ושם
נעורים של האם :שרה סגל
שם נעורים
של האישה:
ארץ המגורים:

בלועזית

|
מקצוע לפני
המלחמה:

חבר בארגון
או בתנועה:

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
לא
האם היית במחנות? אילו ומתי?

מקום השחרור:
האם שהית במחנה
עקורים? שם המחנה? לא
מקומות/מחנות
בדרך לארץ:

לא

תאריך השחרור _|_ _|_ _
לאן עברת/חזרת לאחר ישראל
השחרור )ציין מקום(?
שם האנייה:
שנת
)אם עלה
העליה1951 :
בדרך הים( טרנסילבניה

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
נא לכתוב בגוף ראשון
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:
משפחת גולדשטיין מנתה אבא אמא ושתי בנות .אני הבכורה וכן שני בנים של אבא מנישואיו הקודמים.
למדתי בבי"ס עממי ובבית כנסת.
בעיר היתה קהילה יהודית מסורתית והשתתפתי בפעילות של הקהילה.
אמא נפטרה בשנת 1942

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
בשנת  1942הגיעה המלחמה לעיר שלנו אבא נלקח למחנה עבודה מאות ק"מ רחוק מהבית
הבנים היו בבוקרשט .אחד האחים הפליג בספינה סטרומה.
נשארתי עם אחותי לבד .הגרמנים נכנסו ראשונים ולאחר מכן הרוסים.
הרוסים השתלטו על הבית שלנו ונאלצנו לחיות בחצר של השכנים עד תום המלחמה.
שכנה למדה אותי להכין אוכל ולמכור אותו לרוסים ומזה התקיימנו אני ואחותי

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
עם תום המלחמה אבא לא הצליח לחזור היות והרכבות לא עבדו הוא חזר בשנת .1946
בשנת  1946התחילו לארגן את הנוער והמפלגות ולדבר על עליה לישראל .אני השתייכתי ל"נוער הציוני" יצחק ארצי היה המדריך
שלי בתנועה עד .1951

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
עליתי ב 14/10/51-הועברתי למחנה עתלית ומשם עברתי לבית החלוצות בכפר שמריהו שם התגוררתי ועבדתי.
חצי שנה אחרי ב 01/52-אחותי הגיעה לארץ היא למדה באולפן ואני עבדתי ופרנסתי את שתינו.
נשאתי בשנת  1954לצבי ,ממנו התאלמנתי לפני  15שנה.
תחילה גרנו ברמת גן ומזה  30שנה אני מתגוררת בחולון.
יש לי שתי בנות שרה המאירי לה  3ילדים
עדה ברוקר לה  2בנות
יש לי נין בן שלוש.
עבדתי כל השנים בקונדיטוריה.

