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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  רוטר
   :שם פרטי

  טובה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, ה אינה נוגעת אלייךבמידה והשאל                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  'ברקוביץ

                                              בלועזית
Berkowitz  

 
                                                :איתו נולדתישם פרטי 

  הרזבט

   בלועזית
Harzbt                                          

:                     מין
 נקבה

   :לידהשנת 
1933 

  :  עיר לידה
  דברצן

       בלועזית
 Debrecen                                          

  :ארץ לידה
 הונגריה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  באלה' ברקוביץ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 פורקש היינה

                                                :     לפני המלחמה מגורים קבוע מקום

  דברצן

   בלועזית
Debrecen 

  :ארץ המגורים

 הונגריה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 השכלה תיכונית

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

   "עקיבאבני "

  אוסטריה ווינה :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית דברצן:  ציין את שמו, ית בגטובמידה והי

Debrecen ghetto 

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
8.5.1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ם אליו חזרתציין מקו
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
1965  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  םמאכליו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

שלושה אחיות שני אחים ו, במזרח הונגריה בעיר דברצן היינו משפחה בת שמונה נפשות חמישה ילדים 1933שנת באני נולדתי 
 כל מהקת נרות ארוחת שבת ולשמרנו שבת כל הדמסורתית ו כל החגים בבית חגגנו ויתה מאוד ימשפחתי ה .מא וסבתאיאבא א

 ,לפני המלחמה היו החייםאלה  .את כל זה אני זוכרת טוב מאוד ,אני למדתי בבית הספר יהודי שהיה אצלנו בעיר ,שקשור לכך
 הנאציתפו פעולה עם גרמניה תכאש פרצה המלחמה אנחנו לא הרגשנו כל כך כי הונגרים שי .כמו אצל כולם, םשלוויוים קטש

  נגריה בלי קרבותובערך פלשו לה 44הגרמנים רק ב  .דינות אירופהמוהגרמנים לא הפציצו את הונגריה כמו את פולין ושאר ה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב ,מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

רק אז  ,להיכנס לגטאותלאי צהוב וטאז יהודי הונגריה התחילו לתלות  בחודש מרץ הגרמנים פלשו להונגריה ורק 1944בשנת 
לקחו אותנו אך אחרי זמן מה  ,בהתחלה ההינו בעיר שלנו .התחיל הסבל של יהודי הונגריה כמו שסבלו יהודים בשאר אירופה

מערב הונגריה כבר היו באושוויץ יהודים ממרכז ו ,ראשונה של יהודים ממזרח המדינה קבוצהינו יה ,ברכבות ממזרח הונגריה
עוד מעט לא "ושם אמרו לנו " קושיצה" אאותנו עד מזרח סלובקיה אל מקום שנקר הרכבת לקח .ומחנות אחרים שנספו בהם

 ,הינו כל משפחה ביחד חוץ מאחי הגדול .יתה תחנה אחרונה לפני אושוויץיין שזאת ההבמזה היה אפשר ל ,"ו שום דברכרטצת
שם התחילו  ,כבת הגענו עד וינהעשינו פרסה ובר אאבל משום מה לא המשכנו לאושוויץ אל .שלמזלו היה במחנה עבודה אחר

היה שנים בבניין של בית הספר כלשהו והיו שם מיטות והיינו י ארבה הפלמוינה נשארנו עשרה חודשים ולוב .לעשות לנו סלקציה
האנשים ששמרו עלינו היו משתפי פעולה של נאצים הם לא לבשו מדים היו עם  ,ינה לא ראיתי גרמניםולמזלי בו .איפה להתרחץ

בגלל שהרוסים  ,באוסטריה מהאוזןאחר כך לקחו אותנו ברגל לכיוון מחנה וינה וועד פסח חודש אפריל נשארנו ב .אזרחיים בגדים

יתה יגלל שלאחותי הב אחותי לא הגענו לשםאבל אני ו לקחו אותנו לשם .אוסטריהעם גבול של הונגריה העברו את התקדמו ו
 ,אתם לא תלכו יותר לשום מקום-שפחה אוסטרית באיזשהו כפר והם אמרו לנובסוף נתקלנו במ ,בעיה ברגל והלכנו יותר לאט

עברה ממקום  ,אבל בגלל המצב של חוסר בית ,פיזית יחסית לא סבלתי. נשארנו שם עוד שבועייםו ,המלחמה עומדת להיגמר

כאשר ו 11ל בת וסך הכבי תייה. אני הרגשתי ממש לא טוב נפשית? מה יהיה אתנולמקום סלקציות ולקראת מה אנחנו הולכים ו
במאי ? האם יהיה מתישהו ?מתי יהיה לי בית עם חצר ובה פרחים ,חשבתי לעצמי ,איתי איפשהו פרחים בחצר של מישהור

ינה ואחר כך סידרו לנו רכבת בחזרה ותודה לאל הם לקחו אותנו לו .הם היו מאוד נחמדים אתנוו לעיירה והרוסים נכנס 1945
  .גמרה המלחמהאז הבנתי שנ .לבודפשט

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

ת שלי ואחי .לא נעלם לנו בכל הבלגן הזה ,נו הוא שרדיאחי הגדול כבר היה שם הוא חזר לפנ ,אנחנו חזרנו לבית שלנו בדברצן
שיחררו אותם ונתנו להם ללכת לכל כיוון שהם  .1945קיץ שבו ביתה ברדו ושגם  האוזןטמהגיעו עד ף כן ובסאח הנוסף שלי שו

חזרתי ללמוד בבית הספר  ,לאט החיים שלנו בעיירה חזרו לשגרה אחרי המלחמה .חדנו כל המשפחה עוד הפעםאתהף ובס .רצו

גם ו .כיתות 4היו רק  ,רוב הילדים נספו במחנות, הבית הספר כמעט היה ריק ,ז בבית הספר התגלה לי גודל האסוןא .שלי
זה היה שונה היו מעט מאד שיו כע,שמח יו הרבה אנשים ברחובות היה רעש ואם לפני המלחמה ה ,יתה מאד שקטהיהעיירה ה

יתי יה .תופרת ,שם סיימתי בגרות ולמדתי מקצוע ,הספר ממלכתי תעברתי לבי 1948בשנת  .הרבה לא חזרו ,היה שקטאנשים ו

  .עליתי לארץ 1965בשנת ו ,עבדתי בבית חרושת לבגדים ,תופרת
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

עליתי  .עשיתי דרכון ובאתי לישראל, הזמנה הם שלחו לי. 1946ואחות בארץ הם עלו עוד בשנת באותה תקופה כבר היו לי אח 
בבוקר  .הרגשתי את התרגשות הנוראית בדרך לחיפה ,באוניה היו הרבה עולים חדשים מרומניה .הלארץ דרך יוון והגעתי לחיפ

תי את כיפת הזהב שאני ראית על גלויות שאחותי שחיפ? תי בחיפהשמה אני חיפו ."תראי רואים את חיפה: "מוקדם אמרו לי



 

גרתי עם אחותי בירושלים והייתי תופרת בבית  ,לפן ולא עבדתי מחוץ לביתובארץ התחלתי ללמוד עברית בא .ייתה שולחת ליה

של בעלי נספו  והורי .בעלי הוא היה ניצול שואה מהונגריה והיה גר ברמת ישי ,התחתנתי 1966באוגוסט . כך התפרנסתי

את פה בעיר קיבלנו  .אליהים באזור נצרת עילית ולכן עברנו במאפיית אורנ בעלי עבד. כל משפחתו הוא נשאר לבדמ, באושוויץ
זה הדבר  ,תשמרו על ישראל בשתי הידיים – רוצה לומר לדור הבא אני .בנים ,לי ו לבעלי נולדו שני ילדים .דירה הראשונה שלנוה

.ש לעם שלנוכי יקר שיה  
  

 

  נצרת עילית, וק'ניקולאי מקובייצ :ראיון

  2013יוני 

  


