
 

  "ְ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
  יוסף  קרייסברגר

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

     Kreisberger  קרייסברגר  
:       מין   :לידה תאריך  :ההמלחמה או בתקופת שם פרטי לפני   בלועזית

      Yosef 11/04/1935 נ / ז     יוסף  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית

Bucharest  רומניה  בוקרשט 
  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם

  רוזה רוזנפלד  חיים לייב
  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית

     Bucharest  רומניה  בוקרשט 
  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון

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

 
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

  רנוביץ'צ, מוגילב
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
 1944 מוגילב

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

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
   1961  אנוטריה

  
  
  

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


 

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

  .הייתי בן יחיד.  היה פקיד מוערך מאודיאב.  ברומניהטשבבוקר 1935בשנת נולדתי 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ות וצעדות מוותמחנ, 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 

 אני זוכר שהייתה רשימה של אנשים מי עולה .רנוביץ' ועצרנו בצברחנו לכיוון רוסיה . כאשר התחילה המלחמהששהייתי בן 
אימא ארגנה בריחה כי . לאחר מכן הגענו למחנות השמדה. נסענו כמה ימים עם קרונות סגורים. העלו אותנו לרכבות. לרכבות

  .בזכות זה ניצלנו. ב למוגילהחזרבח ורבהצלחנו לבאיזשהו שלב . הבינה שהולכים להשמיד אותנו
  

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

  .למדתי באוניברסיטה לתואר בכימיה

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, ישירות צבא, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 למדתי עברית. הקליטה הייתה יחסית קלה. לאחר מכן התגוררנו בנתניה. לקריית שמונהוהגענו  1961בשנת עלינו לארץ 
. ישראל בכל המלחמות בהשתתפתי. כ התחלתי לעבוד בתעשיה הצבאית ככימאי"ואחעבדתי במפעל לייצור תרופות . באולפן

. ופתחתי קליניקה בבית בתחום זה, לפני הפנסיה למדתי רפואה אלטרנטיבית.  נכדים14נולדו לי שלושה ילדים ומהם יש לי 
   .גולן במושב בני יהודהרמת הכיום אשתי ואני אני מתגוררים ב

  
  

  נירית חבשוש: ראיון
  2012פברואר . מושב בני יהודה

  
  קרן אלמוג: עריכה
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	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
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