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  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של
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  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  קנזבראון

   :שם פרטי

  יוסוב

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

                                            קנזבראון

                                              בלועזית
  

Knzbraun 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יוסוב

   בלועזית
Hyosub                                          

:                     מין

 זכר
   :לידהשנת 

1926 
  :  עיר לידה

                                                               סוריצה 

       בלועזית
Soritzh                                           

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  משה סטורל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 האנה לאה קלמנוביץ
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  גאלצי

   בלועזית
Galtzi 

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי ותיכון 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               תלמיד

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

  "הנוער הציוני" תנועת

   גאלצי :  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

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 גאלצי הצבא האדום הודיע

  :  השחרורתאריך 
27/8/1944 

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1985 

  שמה ציין את, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

למדתי , אני בן יחיד להורים משה סטרול ואימא חנה לאה.  ברומניה בעיירה סוליצה 1926שמי יוסוב קנזבראון ונולדתי בשנת 
בבית הייתה לי מורה פרטית , בבית ספר יהודים בקהילה היהודית שבעיר גאלצי ברומניה ולפני שהתחלתי ללמוד בבית הספר

רוב משפחתי גרה באותה העיר , אבי היה רואה חשבון ואימי עקרת בית ובבית תמיד נשמרה המסורת היהודית בבית. לעברית

  .ובחגים היינו הולכים יחד לבית הכנסת
  

  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

  :נאצי ברומניה וסבלתי מכל הרדיפות שנבעו מיישומם של החוקים הגזעניים-התחיל המשטר הפרו 1940מסתיו שנת 

ענדתי טלאי צהוב ובאותה השנה עצרו את אבא שלי ואת שאר הגברים  1941אף בית ספר חוקי ובשנת אסור היה לי ללמוד ב

בערב (היה אסור לנו לצאת מהעיר ובשעות מסוימות . בגאלצי למספר חודשים ושלחו אותו לעבודה מאולצת עד סוף המלחמה

תחילה עבדתי , וזו התוצאה העיקרית של הרדיפות חייבו אותי לעבוד בפרך 16בהיותי בן  1942משנת . אפילו מהבית) ובלילה

כך עבדתי בפרך בעיירה ברבושי בתחזוקת פסי הרכבת ובמיוחד בפריקת קרונות רכבת מלאות -בניקיון רחובות העיר ואחר

  .בחול
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

סיימתי את האוניברסיטה  1950המשכתי ללמוד ובשנת , בוטלו כל החוקים הגזעניים 1944עם גמר המלחמה ברומניה בשנת 

בשנת . שנים ושנה לפני תחילת לימודיי נישאתי לאשתי אאוגינה זוננפלד 40-עבדתי בבוקרשט כ. עם תואר מהנדס חשמל

גם אנחנו רצינו לעלות איתו למרות התפקידים הבכירים , הוא עלה ארצה 1980אדריאן ובשנת , בכורנולד לנו הבן ה 1953
ברומניה היו לנו הורים זקנים ולא בריאים שאנחנו טיפלנו בהם ולא יכולנו לעזוב . שהיו לי ולאשתי כי לא הרגשנו שייכים לרומניה

הגשנו בקשה לעשות עלייה שאושרה לאחר שנתיים , נפטרה) םהאחרונה מבין ההורי(אימה של אשתי  1983רק בשנת . אותם

  . 1985וככה עלינו בשנת 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

הלכנו לכרמיאל ללימוד באולפן ושם גרנו תקופה של , בני מחדשכשהגענו לארץ ישראל הרגשתי מאוד טוב  כי התאחדתי עם 

עבדתי . לעבוד בחברת החשמל ועברנו לגור בחיפה התקבלתי) 59בן (לשמחתי ולמרות הגיל שלי , שלושה חודשים ולאחר מכן

מהנדס בעל "קיבלתי את המעמד של  1989בשנת . בחברת החשמל בהתלהבות ועם סיפוק שאני תורם לכלכלת הארץ

חברת החשמל ". חלקי בבניית מערכת החשמל בישראל"החברה העניקה לי מדליה על  1993ובשנת " התמחות מיוחדת

לסיכום אני רוצה לומר שאנחנו מאושרים . ואז פרשתי עקב תאונה 76שמרה אותי בחיקה מעבר לגיל הפנסיה ועבדתי עד גיל 

אני מאחל לדור הצהיר שלנו להמשיך להיות חזקים . הישראלימרגישים שייכים לה ואנו חלק של העם , שעלינו לארץ ישראל

  .וחרוצים והרבה הצלחה בפיתוח המדע והטכנולוגיה בארץ
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