
 

  "ְלדֹורֹות"                                                           
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                                     

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                                         

  
  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום

  ויסברג :שם משפחה

  

  דב :שם פרטי

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

                                            Weissberg  בלועזית           ויסברג: שם משפחה איתו נולדתי
 

  ברוניסלב :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Bronislaw בלועזית
                                          
:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה

17/11/1929  

   לבוב: עיר לידה
                                                              

     Lwow בלועזית
                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  ישראל :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  דורה קלינגר :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    לבוב, 56ינובסקה : מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

 Janowska בלועזית
56, Lwow 

 

  פולין :ארץ המגורים

 

  יסודי :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה

  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

     פולין -, ובהכסטו'צ, ורשה, לבוב: המלחמה מקומות מגורים בתקופת

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    ובהכסטו'צ :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  17/1/1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 ובהכסטו'צ

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

 ליד ורשה zatrzebie - בית ילדים ב

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  גלילה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                 

לאבי היה בית מסחר . היה לי אח צעיר ממני בשנתיים. גדלתי בבית יהודי חילוניולמדתי בבית ספר יסודי כשהייתי ילד 

 היו נוסעים ההורים .בבית הייתה עוזרת קבועה לילדיםו מצב כלכלי של משפחתי היה מצוין ,ל לאריגיםסיטונאי גדו

  .לאיטליה 1938ליוגוסלביה וב 1936נסענו ב, ל"לחופשות קיץ בחו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

כמו . NKVDאבי נעצר על ידי  הולאם עסק של אביהבית . בשנתיים הראשונות של המלחמה היינו תחת הכיבוש הסובייטי

כפועל בבית חרושת  קאבי הועס. הוכנסנו לגטו 1941הנאצים בבבוא ו ואנחנו גורשנו מהבית םהבית שלנו הולא כן גם

אבי ואחי . 1942של אוגוסט  אקציהמהלך הב "ץ'לזב"ו בתאי הגזים במחנה פואמי ורוב משפחתי נס Textilaלאריגים 

ודות מזויפות על ד בתעימצוהייתי . 1942הייתי בגטו לבוב עד דצמבר  יאנ. 1943במרץ  "ינובסקה"נרצחו ביריות במחנה 

אחרי . מקומות שונים 18ב, במשך שנתיים חייתי בין הפולנים כפולני נוצריהגעתי לוורשה ו .חתי מהגטוברו שם יוזף בליצקי

  . 1945שחרור בינואר השם הייתי עד , ובהכסטו'נשלחתי למחנה פליטים בצ 1944ה במרד ורש

  

  תך לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עליי/אנא ספר

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

  

אחות , דודתי גרתי אצל 1949עד  1947מ. הייתי בבית ילדים של הוועד המרכזי של יהודי פולין 1947עד  1945משנת 

שנה ראשונה  ללמודהתחלתי  1950שנת ב. בגרותהבחינות את שם סיימתי בית ספר תיכון ועברתי  'ולברזיץבעיר , אימי

  .ביולי הגעתי לארץ באונייה גלילה 6ב. קיבלתי רשות לעזוב את פולין 1950ביוני ורפואה באוניברסיטת ורוצלב 

  

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

התגייסתי לצבא וסיימתי שירות  1958בשנת . למדתי רפואה בירושלים ובמקביל עבדתי לפרנסתי 1956עד  1050משנת 

כירורגית ניהלתי מחלקה  1971שנת ב .התמחיתי בכירורגיההמשכתי ללמוד רפואה ו .1961בשנת , צבאי של שלוש שנים

לבית חולים וולפסון עד פרישתי אחר כך עברתי . כירורגיה של בית החזה וכירורגיה כללית ;בבית חולים שמואל הרופא

כיום . של אוניברסיטת תל אביב ,על שם סאקלרבבית ספר לרפואה שימשתי כפרופסור לכירורגיה  1986משנת . מלאותלג

  .אני נשוי ויש לי ארבעה ילדים



 

  

  : יפור שלי במלואוהוצאתי לאור שני ספרים שבהם אפשר לקרוא את הס

  .1998הוצאת פרנויה  "התעוררתי משריקת הקטר"

  2001הוצאת פרוינד " בחרתי בכירורגיה"

  

 

  הסיפור מכתב על ידי דב ויסברג

  2012 מאי, רחובות

  


