
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

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 ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  יעקב  ברגנגולד

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

     Goldenberg  גולדנברג                   
:       מין   :לידה תאריך  :לחמה או בתקופתההמ שם פרטי לפני   בלועזית

      Yaakov 08/08/1929 נ / ז     יעקב  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Wiesbaden גרמניה  וייסבאדן 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  אלה ברנסטורפר  משה
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/האישהשם פרטי של   :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Frankfurt  גרמניה  פרנקפורט 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהע לפני מקצו  :   או בתנועהחבר בארגון

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

                                                      שוויץ-בקס ,  איטליה– נונאנטולה,  סלובניה-לובליאנה , זאגרב
       ?  לו ומתיאי? האם היית בגטאות

  
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 5.1945 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
   

   :ך לארץבדר מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  ברצלונה, צרפת 1945  נון פלוס אולטרה 

  
  
  

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


 

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

  .11 ועד גיל 6ס יהודי מגיל " בבילמדתי. כורכשאני הבן הב, ם הורי ושני אחיםחייתי בפרנקפורט ע

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

י הרבנית רשה פראיר על מנת " עזבתי את גרמניה באופן בלתי לגאלי ליוגוסלביה במסגרת קבוצה שאורגנה ע1940בשנת 
אמורה הקבוצה התחנה הראשונה הייתה זאגרב בקרואטיה ושם הייתה . להעביר בני נוער יהודים מגרמניה לארץ ישראל

 עזב את –'  חלק א2 - התחלקה הקבוצה ל-1941בשנת .  סוריה-טורקיה- בולגריה-י דרך היבשה "להתארגן על מנת לעלות לא
 תחת הקבוצה היתה .י פלישת הנאצים"נשאר בזגראב והופתע ע -ואני ביניהם  –' חלק ב. י"אף הגיע לאי ו"יוגוסלביה לכיוון א
 את הגבול לסלובניה שהיתה תחת שלטון הכיבוש האיטלקי נועברביחד ו) אינדיק( יוסף איתי "השומר הצעיר"ניהולו של מדריך 

אחי בנימין שהיה צעיר לקבוצה שלי  הוברחפת הנדודים בתקו .ח יותר ליהודים מאשר השלטון הקרואטי האנטישמיונשהיה 
 .מכתביםהקשר עם ההורים נשמר ב.  איתי כל התקופההוא נשארוי הוריי "ע , שנים4 -ממני ב
 בעזרת השלטונות , נפשות60 - כ,הועברה הקבוצה והמדריכים שלה, סלובניהב כאשר נהיה מסוכן כבר -1942בשנת 

 ינושה. EMILYA במחוז אמיליה NONANTOLA - לעיירה בצפון איטליה בשם נונאנטולה,יההאיטלקים והמוסד היהודי באיטל
הוקמה ממשלה ו הדיקטטור מוסוליני הופל , הסכם שלום עם בעלות הבריתחתמהכאשר איטליה  .1943עד אוקטובר שם 

 הועברה ,וכן ליהודיםכאשר המצב נהיה מס. הנאצים פלשו וכבשו את איטליה שלפני כן היתה בת ברית שלהאך , אחרת
לי א באופן בלתי לג,ם נוספיםי נונאנטולה ואנשעיירה בעזרת תושבי ה, בני נוער ומדריכים100 - שמנתה בינתיים כ,הקבוצה

 .  המתועד ביד ושם'אמה ילדי וילה'זהו סיפור . דרך הגבול לשוויץ
מאורגן תחת ניהולו של יוסף איתי במבנה  היה  בבקסהבית . וציפתה לעליה ארצהBexבשוויץ הקבוצה התארגנה בעיירה 

 . והכל תוך ציפיה לסיום המלחמה. ' עברית וכו, כיתות לימוד ידיעת הארץהופעלו  .ציוני
 . השתכנו באיטליה,י הצבא האמריקאי"שוחררו עכש .מחנה פליטים ממשלתילדרום איטליה ל 1943 בשנת הצליחו לברוחהורי 

  

   חמה ועד עלייתך לארץ מתום המלי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

התארגנה הילדים בה הייתי  תקבוצ . אבי חזר לגרמניה ואמי עלתה לארץ ישראל ושהתה בה מספר שניםלאחר השחרור
  .נון פולס אולטרה על האוניה ינו דרך צרפת לספרד ושם עלנו ונסע"החלוץ"בעזרת ארגון 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אני עברתי עם עוד בני . בהגיענו לארץ התחלקנו לקבוצות לפי האמונה הפוליטית והועברנו לקיבוצים. 16הגעתי לארץ בגיל 

שנתיים במסגרת חברת נוער ואחר כך עברנו שם שהיתי  . כפר מסריק שבמפרץ חיפה- לקיבוץ השומר הצעירנוער אחרים
 על גבול מצריים רקיבוץ ספמכיוון שקיבוץ זה נחשב . 1953בנירים הייתי עד . כהשלמה לקיבוץ צעיר בנגב המערבי בשם נירים

עזבתי את  .ות מילואים לקורס קצינים אותו סיימתי בהצלחה אבל הקיבוץ שלח אותי במסגרת שיר,הייתי פטור משירות צבאי
 . ואילך חייתי בגרמניה1953- מ. לקבל בחזרה את הרכוש שלולשם כדיחזר שאבי על מנת לעזור ל,  לגרמניהונסעתיהקיבוץ 

 1960-ב.  ארבעה ילדיםעם כבר הייתי נשוי. 1973לא הסתדרתי עם אבי ופתחתי עסק מסחרי משלי אותו ניהלתי עד שנת 
 7כ יש לי היום "נולדו לי עוד ילדים ובסה,  בהמשך התחתנתי עם אישה אחרת בשם אביבה.אשתי נירה נספתה בתאונת דרכים

  . החלטנו לחזור ארצה והתיישבנו בכפר שמריהו1973בשנת . ילדים
  
  
  

  קרין שלו: ראיון
  2009ספטמבר . רעננה

  
  קרן אלמוג: עריכה

  



 

 


	                                         "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 



