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-יכולים לגמול לחברינו המתים , החיים, המעט שאנו"
"ואיתנוהוא הזיכרון ההולך אחריהם 

יצחק רבין

:נחקר בידי

7.03.1942 - 23.11.1920

ב"ח באדר תש"י-א "ב כסלו תרפ"י

קופפרמןלאה 
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קוםטרםשנפלו,איבהפעולותונפגעיישראלמערכותחללישלבהנצחהעוסק'לנופליםפניםלתת'המתנדביםארגון

.השחרורובמלחמתהמדינה

להשלמתהמתנדביםמפניםהלבתשומתעיקראת.שונותהנצחהופעולותתוכניותבקידוםעוסקיםהארגוןמתנדבי

ואיןתמונותיהםחסרותהביטחוןמשרדשליזכורושבאתרמידעחסרמצבותיהםשעל,עלומיםחייליםשלחייהםפרטי

.קורותיהםעלמידע

בודדיםחייליםאו,שואהוניצולישרידי,למשפחתםאחרוןנצר,אירופהילידיהםעלומיםחייליםאותםשלרובם

.זכרםשמנציחהיחידהואחייהםוסיפורלפקודשאפשרמצבהאוקבראיןלחלקם.ערבמארצות

וחבריםמשפחהבנילאתרמנסים,ל"ובחובארץ,בארכיוניםהחוקריםנוברים,החסרחייהםסיפורהשלמתלצורך

.פניהםתמונתובעיקרהחסרחייהםסיפורלהשלמתלהובילשיכולומידעחוטקצהכלולדלות

.המסמך הזה הוא סך המסמכים שנמצאו על אודות החייל ואפשרו למעשה את השלמת סיפור חייו ומותו

על אודות
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שטריזובר( הייני)היינריך 

,               חסרים שמות ההורים
,תאריך ומקום הלידה

,                            תאריך עליה
תמונה וסיפור חיים
איות שם המשפחה

משרד הביטחון-דף יזכור 
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STRISOWER, H
Cemetery: Halfaya Sollum War 

Cemetery

Country: Egypt

Rank: Pioneer

Force: Army

Official Number: PAL/13651

Unit: Pioneer Corps

Nationality: British

Details: 07/03/42 8. C. 6.

היינריך    שטריזובר

צילומי קברי המלחמה  : מקור
www.twgpp.org/photograph

עמוד הזיכרון ופרטי החלל      
אתר הצבא הבריטי: מקור

www.cwgc.org

סולוםהלפיהבית העלמין 

Photograph by David Milborrow
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www.cwgc.org אתר הצבא הבריטי:מקור
,                        מסמכים המציינים את המספר האישי הדרגה

תאריך ומקום הקבורה, היחידה
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609פלוגת חפרים 
1941בפברואר . נועדה להישלח ליוון, היהודית האחרונה שהוקמההחפריםפלוגת 

החל תהליך הקמתה של הפלוגה שנתמלאה והושלמה במהירות יחסית ובראשית  

התפתחות הקרבות ביוון שינתה את התוכניות  . נשלחה למצרים1941אפריל 

.הפלוגה נשלחה למדבר המערבי ושירתה שם כשנה. וההפלגה בוטלה
תולדות ההתנדבות, גלבריואב : מקור

לפני יציאה למדבר המערבי( צריפין)סרפנדבמחנה 609החפריםפלוגת 
טוביאסהנצחת מרסל , הצנחנים: מקור

http://www.202.org.il/Pages/zichram/marcel/marcel1940.php

http://www.202.org.il/Pages/zichram/marcel/marcel1940.php
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שטריזוברכרטיס עולה על שם היינריך 
S75EC כרטסת עלית הנוער , הארכיון הציוני: מקור

.תאריך הגעתו לחיפה ותאריך סיום ההכשרה: מופיעים
.לאחר מכן הועסק כאמן עד לגיוסו
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Strisower Heinrich היינריך שטריזובר
ישראלית מממשלת המנדט-הצילום מתוך תיקי בקשות עולים לאזרחות ארץ

6774/ 6-ארכיון המדינה מ: מקור
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ארכיון המדינה: מקור
6774/6-מ 
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שטריזוברתעודת אזרחות על שם היינריך 
6774/6-ארכיון המדינה מ : מקור



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

מודעה בעיתונות על מותו רומזת לקשר משפחתי  , שטריזוברהסב היינריך 
anno.onb.ac.at : מקור

STRISOWER Heinrich 1905 D 2
M

50y 2m 1905

Abraham STRISOWER

Ernestine RUBINSTEIN

jri.Poland org Jaroslaw -בסטריסובררישום מותו של היינריך 

ר  "ליוסטריסוברהיינריך , התמנה סבו1889בשנת   

.                                                        בירוסלבהקהילה 

פעלה בעיר אגודת החיסכון והאשראי  1883משנת 

אגודת דיסקונט  1891ומשנת , מולבאוארבראשות ארון 

(.סטריסוורהנשיא הנריק )

,  היה ראש הקהילהכשסטיסוור, 20-בתחילת המאה ה

,  בית אבות, מבנה בית ספר חדש, נבנה בית מדרש חדש

..ובית הכנסת שופץ, בית מטבחיים ומקווה טהרה

שטייטלאתר:מקור

1910, מבנה מפואר של בית הכנסת-ירוסלבפנורמה 
www.bagnowka.com : מקור
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No. 45051
Last Nam Strisower
First Name Sofie 
Address 1080, Ledererg. 18
Profession Private
Date of Birth/Age 68 
Place of Death
Date of Burial 16.04.1926
CemeteryZF Tor 1
20  Grou
Row 9 
Tomb No 103 

בניה, וילהלם ורודולף, אדולף

כלותיה, וחנה, ני'ג, פרניה

נכדיה, הייני ואדי

אחותה, הלברשטםצילי 

הלברשטםלבית סטריסוברמודעה על מות הסבתא סופי 

דודיו ובן דודו, הוריו, נכדה הייני: מופיעים שמות בני המשפחה

https://www.genteam.at/index.php?option=com_gesamt : מקור
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רישום לידה על שם  

היינריך אדולף בנם 

של וילהלם אוסקר  

נט לבית וייס  'וג
23.11.1920

רישום נישואין על שם 

נט                       'וילהלם אוסקר וג

15.02.1917

רישומי נישואין  

על שם האחים  

אדולף ופאני  

רודולף וחנה

JRI-Poland מקור :

רישומי המשפחה: מופיעים
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רישום לידתו של היינריך אדולף בנם 

נט לבית וייס  'של וילהלם אוסקר וג

וינה, 23.11.1920

,             רישום נישואיהם של ההורים

נט וייס                        'וגשטריזוברוילהלם אוסקר 

וינה15.02.1917

רישומי חיים
GEN TEAM : מקור
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1917בפברואר 15-הנישואין נערכו ב

בפברואר  8-נולד ב34החתן בן בוינה

. בירוסלב

הימים ימי  ), החתן סגן אלוף במילואים

( מלחמת העולם

איש עסקים                                         : אבי החתן

1886בינואר 23-נולדה ב31בת 

.    בוינה

ומופיע בתוך  בוינההמסמך הונפק 

של וינה  ( היהודי)רשומה של הרב הצבאי 

הרשומות  ( עיירות בגליציה)של וינה 

המקוריות מוחזקות בארכיון המדינה  

.בוינה, האוסטרי

שמו מופיע ברשימות דירוג של  : הערה

,  וינה)1918הצבא הקיסרי והמלכותי 

רשימת שמות אלפביתית( 1918

סטריסוברהיינרייךרישום נישואי אביו של 
סטריסוברהיינרייךבן סטריטוברוילהלם אוסקר ' דר

האלברשטםסופיה וקלרה

רינדסקופףוייס בת אדולף וייס ובטי נטה'געם 
Gesher Galicia :מקור

ד"עו, סטריסוברוילהלם אוסקר . חותמת נוטריונית של דר
Geni -ב, סיגלרום'ג: מקור

From the album Jérôme Segal's photos by Jérôme Segal

https://www.geni.com/people/J%C3%A9r%C3%B4me-Segal/6000000001750376050?through=6000000008067429710
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The digital State Library of Upper 

Austria

סטריסובראדולף 
שרת בצבא האוסטרו הונגרי

, רופא בכיר, רודולף. דרסטריסור. רּוִסָיה FKR. מס '

(  היה במלחמה ברוסיה. )1886, ירוסלאו, גליציה, 24

https://digi.landesbibliothek.at :מקור
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18-Jan-1934

16-Apr-1926

geb. 08.02.1884 Jaroslau

Zentral T1

Rudolph Strisower
Circa 1887
Feb 27 1940

Manhattan, New York, USA 
53:Age
4811 Certificate #

וילהלם אוסקר אביו ואדולף אחי האב, רישומי מותם של סופי סבתו של היינריך
JRI-Poland :מקור

אחי האב, רישום מותו של רודולף

New York City Death Index, 1862-1948

אתרי המשפחה  GENI : מקור

שמות  : על מצבתו של אדולף מופיעים
האם סופי ובניה וילהלם ורודולף
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תרשים משפחת 

שטריזובר
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הכבדת צעדי הגרמנים על יהודי וינה

רודולף מרטין  ' חודש לאחר מכן סולקו מהאוניברסיטה דר. השתנה גורלם של יהודי אוסטריה, 1938מרץ 12-ב" אנשלוס"לאחר ה

שוחרר ממעצרו לעבודתו , אולם, במאי הוא נעצר עם כמאה רופאים יהודים. וחבריו המרצים היהודים, דודו של היינריך, סטריזובר

.נעצרו אלפי יהודים ונשלחו לדכאו1938בחודש יוני . כראש משרד הבריאות בקהילה

עיתונות יהודית היסטורית: מקור
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Wien 6, Köstlergasse 10

Datei:Gedenktafeln Erinnern für die Zukunft -

Köstlergasse 10, 1060.jpg

בית המשפחה
.  10קסטלרגרגאס, 6לוח עם אבני זיכרון מול הבית בכביש 

,  הרחוב והסביבה שנרדפו, הלוח מנציח את תושבי הבית

. גורשו ונרצחו על ידי המשטר הנאצי
: יוזמי פרויקט ההנצחה Mariahilfer Kultur

האם ואליה הצטרפו            , בעת המלחמה התגוררו בבית זה

.שלוש מאחיותיה
https://www.geschichtewiki.wien.gv : מקור
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.                      נט האם ולאחיותיה שמצאו מקלט בביתה בזמן המלחמה'של גלזיכרןאבני זיכרון 

.בולודבהאידה וברטה הובלו יחד אל מותן , לאופולדינהנט ואחיותיה 'ג
https://www.geschichtewiki.wien.gv מקור:
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אביה אדולף וייס וילדיו, סטריסוברהאב והבעל וילהלם אוסקר , נט האם ואחיותיה'ג: גורלה של  המשפחה

http://www.erinnern-fuer-die-zukunft.at/downloads/koestlergasse.pdf :מקור

' גורשו מהבית ברחולאופולדינה, אידה, ברטה, נט'ג
.לולודובה21.04.1942–ב ספרל

התגוררו בעבר וליאופולדינהברטה , אחיותיה אידה
.2ווסרבור' ברח

צאצאיו של אדולף וייס 
רינדסקופףהוא ובטי . 1917-אדולף וייס נפטר ב

טמפל' ברח, בוינהוהתגוררו 1879-נישאו ב
12.11.1880' נלאופולדינה

23.01.1886' נט נ'ג
למשפטים וילהלם אוסקר  ' דר( אביו של היינריך).... 

-גליציה נפטר בבירוסלב8.02.1884'  נסטריטובר
16.01.1934בוינה
סופי : אמו, עורך דיןסטריסוברהיינריך : אביו

הלברשטאם

(ב"הגיע לארה, שרד את השואה)1887' בלה וייס נ
18.06.1888' אידה וייס נ
3.03.1893' ברטה וייס נ
עם 1941-נספתה ב)3.03.1893' פרידה וייס נ

(בעלה וילדתה 
,  שרד את השואה)יוסף וייס  , היו אחים נוספים

(ב"הגיע לארה
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רישומי חיים

GEN TEAM : מקור

,  רישום נישואיהם של הסבים

,  רינדקופףאדולף וייס ובטי 

.                      נט וייס'הוריה של ג

12.10.1879

,  נט האם'רישום לידתה של ג

בתם של אדולף וייס ובטי 

.  רינדקופף

23.01.1886



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

,  רישומי מותם של הסבא

והסבתא בטי  , אדולף וייס

.הוריה של האם, רינדסקופף

GEN TEAM : מקור



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

רישום לידתן של  

,  לאופולדינה

ברטה  , אידה

אחיותיה  , ופרידה

של האם שנספו  
בשואה

רישום לידתם של  

יוסף וייס ובלה אחיה  

ששרדו  , של האם
את השואה

רישומי חיים

GEN TEAM : מקור

רישום לידתה  

של מלני אחותה  

נפטרה  , של האם

1909בשנת 



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

,  עץ משפחת וייס

נט האם  'משפחתה של ג

הוריה ואחיה



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

,           עץ משפחת וייס

האם  ( נני'ג)נט 'משפחתה של ג

.הוריה אחיה וילדיהם
ancestry :מקור



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

רשימת יהודים נרצחים מאוסטריה
DÖW  מקור:

Documentation Centre of Austrian Resistance
.וינה, ארכיון תיעוד תנועת ההתנגדות באוסטריה

https://www.doew.at/result
לובלין           , לולודבהשל היינריך שולחה אמונט 'ג

27.04.1942–ב 

https://www.doew.at/result


ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

רשימת יהודים נרצחים מאוסטריה

DÖW :מקור

Documentation Centre of Austrian Resistance
.וינה, ארכיון תיעוד תנועת ההתנגדות באוסטריה

https://www.doew.at/result

1940-פאני דודתו שנותרה לבדה לאחר מות בעלה אדולף ב

29.11.1942-ונרצחה בלקובנונשלחה 

https://www.doew.at/result


ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

The Palestine Post, 26.10.1938, page 2 

,              הדוד אחי האב

סטריסובררודולף מרטין 
.  עם חנה אשתו21.10.1938-הגיע לארץ ב

ב "לאחר זמן קצר הצטרפו לבנם בארה

ארכיון המדינה : מקור

ידיעה בפלסטין פוסט על בואו של רודולף  

לפלסטינהסטריסובר

עיתונות היהודית ההיסטורית: מקור



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

שטריזובראדוארד 

בן הדוד רודולף מרטין
8.08.1938ב "הגיע לארה

:  ב על שם"תעודת אזרחות בארה

שטריזובראדוארד 

'הריטגבמיירשומות היסטוריות : מקור

סטריסובררשום הלידה של אדוארד אדי : מקור
https://www.jewishgen.org/databases/jgdetail_2.php

https://www.jewishgen.org/databases/jgdetail_2.php


ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

נט'יוסף וייס אחי האם ג
31.03.1939ב  "הגיע לארה

ב"תעודת התאזרחות בארה
New York, U.S., State and 

Federal Naturalization 

Records, 1794-1943

ancestry : מקור



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

1925באפריל 56851בניסן ' זלקראת פתיחת האוניברסיטה בירושלים   : מתוך מאמר

מאיר אבנר ' דר

№344 31.03.1925 Ostjüdische Zeitung מקור :

........

. אגודת הרופאים של וינה

יצא לירושלים כדי בוינהסגן הנשיא של אגודת הרופאים סטריסובררודולף ' דר, הוינאיםנציג 

.להשתתף בטקס פתיחת האוניברסיטה בירושלים
. אחי אביו, הינרייךדודו של סטריסובררודולף ' דר



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

בוינהבאוניברסיטה שטריזוברהנצחתו של רודולף מרטין 
Rudolf Martin Strisower - Gedenkbuch der Universität Wien

.עיתונאי וחוקר, היסטוריון ומרצה בסורבון, אוסטרי-צרפתי, סגלרום'ג

https://gedenkbuch.univie.ac.at : מקור

שטריזובררודולף מרטין 
11-05-1886: נולד

הפקולטה לרפואה: פקולטה
מורה מגורש: קטגוריה

Rudolf Martin Strisower         
1886בנובמבר 5-נולד ב

היה מרצה בבית הספר לרפואה  
.באוניברסיטת וינה

-הוא נרדף וסולק מהאוניברסיטה ב
.1938באפריל 22

"  אנשלוס"הוא נמלט מווינה לאחר ה
. הגר לארצות הברית

,  בניו יורק1940בפברואר 27-נפטר ב
.ב"ארה

2017נין של בן דוד , סגלרום'ג



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

סיפור חייו

בוינה23.11.1920א "ב כסלו תרפ"נולד בי, נט לבית וייס'אוסקר וגלוילהלםבן יחיד ( סטריסובר)שטריזוברהיינריך אדולף 

.בהיותו כבן ארבע עשרה התייתם מאביו. אוסטריה

היה מרצה  , סטריסובררודולף מרטין , דוד נוסף. מעורה בחיי הקהילה היהודית האב ואחד מאחיו היו עורכי דיןהיתהמשפחת אביו 

וסיפוחה של עלית הנאציםעם.בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת וינה וראש מחלקת הבריאות בקהילהלרפואה פנימית 

חודש לאחר מכן סולקו  . השתנה גורלם של יהודי אוסטריה, 1938מרץ 12-ב"( אנשלוס"ה), אוסטריה אל גרמניה הנאצית

בחודש מאי הוא נעצר עם כמאה רופאים  . וחבריו המרצים היהודים, דודו של היינריך, שטריזובררודולף מרטין ' מהאוניברסיטה דר

.אולם שוחרר ממעצרו לתפקידו בקהילה, יהודים

היינריך  . האדמה בערה תחת רגלי המשפחה שהצליחה למלט את ילדיה. נעצרו אלפי יהודים ונשלחו לדכאו1938בחודש יוני 

סיים , הוא התגורר בחיפה בשכונת הדר הכרמל. נשלח לפלסטין והגיע בראשית אוקטובר עם סרטיפיקט של עלית הנוער לחיפה

.והחל לעבוד שם כאמן1940את לימודיו בדצמבר 

הוא  . שהוקמה באותה עתהחפריםשל חיל 609והוצב לפלוגה, התגייס לצבא הבריטי1941במלחמת העולם השנייה בראשית 

היינריך נפצע בקרב  . נתונה בימי שירותה תחת הפצצות  בלתי פוסקות מן האווירהיתההיחידה , שירת במצרים ובמדבר המערבי

סולום-בהלפיההוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי הבריטי . נפטר מפצעיו7.03.1942ב  "ח באדר תש"וביום י

.שבמצרים

.ונרצחו שםלולודבהנשלחו , הן נעצרו. עם שלוש מאחיותיה שמצאו מקלט בביתהבוינהנותרה בביתה , של היינריךאמו, נט'ג

.ב"וכשנה לאחר מכן הצטרפו לבנם בארה1938הגיעו לארץ באוקטובר , נמלטו אף הם, הוריו, ב"אדוארד בן הדוד נשלח לארה

.ב"מצאו אף הם מקלט בארה, בלה ויוסף וייס, אמושני דודיו אחיי 


