
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                              

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                    
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  אשר :שם פרטי  קרייס :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, שאלה אינה נוגעת אלייךבמידה וה                                  

                                              בלועזית  קרייס :איתו נולדתישם משפחה 
 

   בלועזית  אשר: איתו נולדתישם פרטי 
                                            
  :מין

                     זכר

   :לידה שנת

1941 
  טרנופול :  לידהעיר 

                                                              

 פולין  :ארץ לידה                              Tarnopol בלועזית

  נוטע קרייס :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  חיה שוורץ :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

   סבין: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
              

   בלועזית
                                         

  פולין :ארץ המגורים
  

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
   )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

                                

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

    :  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
  

                                                                       :לך כי הנך אדם חופשי המקום בו נודע

  רוסיה

 

  :  תאריך השחרור

 

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

  

 

  :השחרורלאחר  ציין מקום אליו חזרת

  פולין 

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  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
  

 ורייהבתחילת המלחמה . אבא היה גלון ואמא הייתה עקרת בית. אני נולדתי במהלך המלחמה, היינו שבעה ילדים בבית אהוב

לאחר זמן מה נולדתי . תה בהריון איתיימא הישם פגשו אדם שנתן להם חדרים לכמה לילות כי א ,ברחו ונדדו והגיעו לטרנפול

לכן ללא הרדמה ו ,ים עשו לי ברית מילהיתי בן שנתיי המשיכו לנדוד עם העגלה של אבי וכאשר הייהורלאחר מכן . בבית זה

  .ררתיועהתוואז כיסו אותי בטלית  לרגע חשבו שאני מת. אבדתי את ההכרה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, יתך ארצהתחושותיך בעת עלי(
  ):לדורות הבאים

  
לאחר ו י למחנה עולים בפרדס חנהנשלחתי עם משפחת. 1949- עלינו באוניה ב .לארץ תהועל שרדה את המלחמהכל משפחתי 

 3התחתנתי עם בלה ויש לי . שנה 30- ם כ"שקעבדתי ב. רתי בצבא במשטרה הצבאיתיש. לרמלה נו לרמת גן ואזמכן עבר
  . בראשון לציוןילדים ושישה נכדים וכיום משפחתי גרה 

  
  

  

  

  הסיפור נכתב על ידי אשר קרייס

  2013יולי , ראשון לציון


