
 

  "ְלדֹורֹות"                               
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                        

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

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

  www.ledorot.gov.ilד שכתובתו אתר אינטרנט מיוחב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  ברקוביץ :שם משפחה

  

  קלרה :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          בוכבינדר: שם משפחה איתו נולדתי

                                           

                                             Buchbinder בלועזית
 

  קלרה :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Klara בלועזית
                                           

:                     מין
    נ/ז

  : שנת לידה
24/9/1915 

   טרנבו: עיר לידה
                                                              

  כיה'צ :ארץ לידה                       Ternavo בלועזית
  

  מנחם :האבשם פרטי ושם משפחה של 
  

  רחל :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                  בודפשט: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

  הונגריה :ארץ המגורים Budapest בלועזית

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  שנים 8יסודי 

  

   :מקצוע לפני המלחמה

  תופרת

    

  :בארגון או בתנועהחבר 

  בני עקיבא

  

    אושוויץ: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(
  : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  
 

  בלועזית
                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  אושוויץ

   

 בלועזית
Auschwitz  

   :תאריך השחרור                                                                  אושוויץ  :אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך 

 1945מרץ 
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה
 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  בודפשט

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  בזמן המלחמה לפני ו י על קורותיך/נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

לאחר מכן עבדתי במתפרה ולמדתי את . שנות לימוד בבית ספר יסודי 8שם חיינו עד שסיימתי , כיה'בצ גרנו בטרנבו

בתקופה  .אבי נרצח בשוגג בצבא כשאני הייתי בת עשר. והיו לי שני אחים ואחות, למשפחתי היה מרעה. יסודות המקצוע

אותי לקחו לגטו : הפרידו ביני לבין בעלי. אותהגרמנים פלשו לאזור ולקחו אותנו לגט ,שהתגוררנו בבודפשט בהונגריה

באותה תקופה . שאת חלקו הייתי אוכלת ואת היתר מוכרת, היינו מקבלים מנת לחם ליום. ואת בעלי לקחו למחנה עבודה

  . הייתי חברה בתנועת נוער בני עקיבא שהייתה קבוצת הכשרה לעלייה לארץ והמנהיג דאג לנו לאישורי יציאה מהמדינה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

כל אחד חיפש את בני משפחתו שהרי היינו . הם פתחו לנו את השערים וכך השתחררנו כשהגיעו החיילים האמריקאים

שני אחיי . בעלי היה כותב על העצים את שמי ועם הזמן מצאנו גם אנחנו אחד את השני. פרודים בכל הזמן הזה בכליאה

ת משקל וקרה נס שהצלחתי כיוון שהייתי בת, בני היחיד בן החצי שנה נולד במזל .מתו בגטו ואחותי הצטרפה אלינו

  .גרם והיה הרבה מאוד זמן באינקובאטור 400הוא נולד ב. להיכנס להריון

דרך גרמניה ומשם למרסיי ומהנמל שם עלינו על בעלי ואני ביחד עם בני בן החצי שנה , אבי, אחותימבודפשט הלכנו 

ולא אפשרו לנו  בריטיםעצרו אותנו ה שהגענוממש לפני ו הגענו לארץלאחר הפלגה של שבועיים . אונייה לארץ ישראל

 .שלחו אותנו לקפריסין ורק אחרי מספר חודשים הרשו לנו לעלות על אונייה לארץ הם .להיכנס לארץ

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  

לאחר . גרנו באוהלים גם כשהיו גשמים ורוחות והתנאים היו נוראיים. הפעם הגענו עד לחוף ונשלחנו למעברה ברעננה

הוא היה אופה , בשנים הראשונות רק בעלי עבד .1979יד פתח תקווה ושם גרנו עד שנת דירה בשיכון לזמן מה קיבלנו 

מאוחר יותר אני הצטרפתי אליו ועבדתי איתו עד . כבסה פרטיתולאחר מכן הפך להיות עצמאי ופתח ביחד עם שותף מ

כבר ארבעה  םומתוכ יש לי מבני היחיד שני נכדיםכיום  .ואני הפסקתי לעבוד ביחד איתו 1990 פרש לגמלאות בשנתש

 .ל"החל לעבוד כמלווה לנכה צהגם בני היה מנהל בית ספר במועצה האזורית גזר ולא מזמן . נינים
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