"לְדוֹרוֹת"
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 :סילביה

שם משפחה :ברקוביץ

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

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה :וינקלר

בלועזית Vinkler

שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה :סילבנה

בלועזית

מקום לידה )ישוב ,מחוז(:

פיאטרה נאמץ

שם פרטי של האב :ישראל

בלועזית

שם נעורים:
תאריך לידה9.9.1929 :

מין:
ז/נ
ארץ לידה :רומניה

שם פרטי ושם נעורים של האם :מינה

שם פרטי של האישה/הבעל )אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה(:

שם נעורים של האישה:

בלועזית

ארץ המגורים :רומניה

מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :

פיאטרה נאמץ

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

מקצוע לפני המלחמה:

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

פיאטרה נאמץ ברומניה

חבר בארגון או בתנועה:

האם היית בגטאות? אילו ומתי?
האם היית במחנות? אילו ומתי?
מקום השחרור:
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה? קפריסין

מקומות/מחנות בדרך לארץ :קפריסין

תאריך השחרור1945 :
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור )ציין מקום(?

שנת עליה1948 :

שם האנייה )אם עלה בדרך הים(:
עצמאות

נא ספר/י על קורותיך לפני ובזמן 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(:
שמענו שהחלה מלחמה נגד היהודים בגרמניה .הרומנים היו אנטישמים והכו יהודים ברחוב .למדתי ארבע כיתות וכל הזמן
הזיזו אותנו ממקום למקום.
היינו בעוצר .זרקו אותי מבית הספר ,בגלל שהייתי יהודיה .את אחיי ואבי לקחו לעבודות ,ואני נשארתי בבית עם אחיותיי ואמי.
התחבאנו בבוידעם כל המלחמה ,חיפשנו דרכים לשרוד .בגלל העוצר לא היה אוכל .כשהגרמנים גילו שאחי הגדול מנגן בכינור
ואהבו את נגינתו – לקחו לו את הכינור .הגרמנים הפציצו את העיר ,והעיר נראתה כחורבה .הם פחדו מהרוסים ועזבו את
המקום.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
אחרי המלחמה המשכנו לסבול .נסענו להכשרה לעליה .האנגלים תפסו אותנו במי טורקיה ושלחו אותנו לקפריסין .בקפריסין
היה קשה ,לא היה אוכל .באתי לשם עם אחותי .היא נשארה בקפריסין ואני עליתי ארצה לבד.

נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
הגעתי לבית חלוצות .חיפשנו עבודות מזדמנות .התגייסתי לצבא ובגלל מחלה )פרונקלים( לא המשכתי בשירות הצבאי .עבדתי
בחנות פרחים ,התחתנתי עם בעלי ישראל בשנת  ,1954ובנינו בית בנהריה .הוריי הגיעו בשנת  1952ועברו לגור ביפו .שמרנו
איתם על קשר .נולדו לי שלושה ילדים ושישה נכדים.

נהרייה ,אוגוסט 2009

