
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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 רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

 אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרייבר :שם משפחה
  

  יוסף :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
         סמסטרס:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   בלועזית

                                                                                   
   :שם נעורים

:       מין                  מישל     :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית
 נ / ז                                       

 :לידה תאריך
28.2.1941  

  בלגיה :ארץ לידה  אנטוורפן  ): מחוז, ישוב( מקום לידה  בלועזית
                                                                                                   

  יעקב :של האב שם פרטי  יטה גולדבלט :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

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

                                        :      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע   :ארץ המגורים                          בלועזית 

                     
 

 : לפני המלחמה יתואר אקדמ/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                   

  אנטוורפן ובריסל בבלגיה ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :         מקום  השחרור
 

 1947  :תאריך השחרור

 ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים  אנטוורפן ?)יין מקוםצ(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  
  

 :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  גלילה

  וילה גבי בצרפת :בדרך לארץ מחנות/מקומות 1949 :עליה שנת

  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
   ראשוןנא לכתוב בגוף                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .כל משפחתי ניצלה, למעט אבי.  ילדים6אני הצעיר מבין 
  

  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 ,מהלחי/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

המושל הבלגי הצליח . בלילה באו הגרמנים ולקחו אותי למחנה מעבר לאושוויץ. בגיל שנה נותחתי בגלל כילה, 1941נולדתי בשנת 
לאחר מכן הועברתי לבית יתומים של . שאני יהודישם לא ידעו . וכך הגעתי לבית יתומים, חנהלשחרר את הילדים מאותו המ

שיתווכו ביני לבין יוסף , טיפנברונר פנה לתנועת ההתנגדות הבלגית. אך לא יכלו להשאיר אותי שם בגלל שהייתי יהודי, טיפנברונר
לא ידעתי שאני . במהלך המלחמה למדתי בגן ילדים.  הכי צעיר לסמסטרס היו חמישה ילדים ואני הייתי.סמסטרס שרצה לאמץ ילד

  .ולא ידעתי שאני מאומץ, יהודי
  .גם אמי התחבאה. אחיי ואחיותיי גם התחבאו במנזרים ומוסדות ילדים במהלך המלחמה

  

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

הוא לא רצה . שהפנתה אותה ליוסף סמסטרס, הוא הפנה לתנועת ההתנגדות. לאחר המלחמה אמי חיפשה אותי ופנתה לטיפנברונר
  .לבסוף הוא נכנע והחזיר אותי. שפירסמה בעיתון שסמסטרס מחזיק בילד לא שלו, אמי חזרה לתנועת ההתנגדות. להחזיר אותי

  
   על חייך  בארץי/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  . אחר כך לאלוני יצחק.והגענו לכפר הנוער ניצנים,  באתי לארץ בעליית הנוער עם אחותי הקטנה1949בשנת 

.  שנים4למדתי גרפיקה בבצלאל .  התחתנתי עם עליזה1962 בשנת . ולמדתי מכונאות מטוסים בחיל האויר1959התגייסתי בשנת 
  . בגרות ולמדתי הנדסת מכונות באוניברסיטת תל אביבבמהלך השירות עשיתי. 1985 חתמתי על שירות קבע עד שנת 1967בשנת 

  .שניה בגרמניהבת אחת גרה בשוויץ ובת . מתגורר בדיור מוגן, 43בן , הבוגר ביניהם חולה נפש. יש לנו שלושה ילדים
  . עובדים בבית מלאכה בחריטות עץ באופן עצמאיאני ואשתי. כיום אני בפנסיה

  .כיום הקשר בינינו רופף מאוד. הם קיבלו אות חסידי אומות עולם.  יצרתי קשר עם המשפחה שאימצה אותי במלחמה1992בשנת 
  

 


	                                          "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 



