
 

  "ְ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

  ברקוביץ :שם משפחה   יהודית:שם פרטי
    

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

         פריד :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Frid בלועזית  :שם נעורים
          
:       מין  6.7.1932 :לידה תאריך   יהודית:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Judit בלועזית
נ/ ז                  

  מישקולץ  ):מחוז, ישוב( מקום לידה      Mishkolts    בלועזית   הונגריה:ארץ לידה
    
   אדה:של האב שם פרטי   אילנה:שם פרטי ושם נעורים של האם

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

   
                                      מישקולץ:   לפני המלחמה  מגורים קבוע Mishkolts בלועזית   הונגריה:ארץ המגורים

          
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

                                    
  הונגריה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  1945:  תאריך השחרור
  

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

  צרפת :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1949 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
     
  
  
  

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(

אמי נפטרה ממחלה כשהייתי בת . שהגיעו אליו נוצרים, אבי החזיק בפאב. להוריי אדה ואילנה, נולדתי בעיר מישקולץ בהונגריה
והייתי בקשר , אחיי היו מבוגרים ממני בהרבה. מרצל ותיבור,   יוסף- היו לי שלושה אחים מאשתו הראשונה של אבי. שנתיים

למדתי בבית . ושלחו אותי לבית יתומים, בשלב מסוים דודותיי החליטו שאבי לא יכול לספק לי תנאים ראויים. רק עם אחד מהם
  .סתמתחת לבית היתומים היה בית כנ. שבו היו נוצרים ויהודים, ספר מעורב

  
  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; לתך להצבאופן משמעותיסייע 
אחיי יוסף ומרצל נהרגו בזמן . ולא חזר משם, אבי נלקח לאושוויץ. והתחלנו ללכת עם טלאי צהוב, הגרמנים הגיעו להונגריה

  .בלזן-ישראל בעלי היה באושוויץ ובברגן .רק תיבור שרד, המלחמה
  

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

   .גדלתי בלי חום ואהבה. אחרי המלחמה חלמתי רבות על כך שאני פוגשת את אבי
, טים וגורשנו למרסיי בצרפתנתפסנו על ידי הברי,  ויחד הפלגנו לארץ באוניית אקסודוס1947הצטרפתי לעליית הנוער בשנת 

  .שם נשארו שנתיים
  

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

.  עין השופטקיבוץאת לימודי העברית השלמתי ב. הגעתי לקיבוץ יקוםבמסגרת עליית הנוער ו עליתי לארץ שוב 1949בשנת 
במסגרת עליית הנוער .  יחד עם בני נוער שעלו ארצה בעלייה בלתי ליגאליתקיבוץ גבולות בנגבהצטרפתי לגרעין ההתיישבות ב

  . זכינו לליווי של צוות מורים ואם בית מסורים
  .  נישאנו1957הכרתי את בעלי ישראל ברקוביץ בקיבוץ ובשנת  .התגייסתי לצבא ושירתי בבאר שבע

  2011בעלי נפטר בספטמבר ). 1964(ויעל ) 1958( אילנה –אמא לשתי בנות ,  אני מתגוררת בנהריהכיום
  
  
  
  

  רכי'שושנה צ: ראיון
  2012מאי 

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


	                                         "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 



