
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .תו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחל

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 אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קריינר :שם משפחה

  

  ורה - לאה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייךבמידה                                   

  נאט  :איתו נולדתישם משפחה 

  

 Nath בלועזית

   :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
                                          
:                     מין

  נקבה

   :לידהשנת 

25/3/1930 
  אופבה: עיר לידה

  

 Tropau בלועזית
                                           

  כוסלובקיה'צ  :ארץ לידה

 
  הרמן :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  אליזבט קולפ :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                            אופבה: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Tropau בלועזית
 

  כוסלובקיה'צ  :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(

 
  

  פראג :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  טרזנשטאט

  בלועזית
therresienstat  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
             טרזנשטאט

 :  תאריך השחרור
8/5/1945 

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, קר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעי(

 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  פראג

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  קמפידוליו



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךי ילדותחבר, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

אחותי למדה בבית ספר . המשפחה שלי הייתה מסודרת כלכלית, הייתה לי ילדות מאוד יפה. כיה וקיבלתי חינוך גרמני'נולדתי בצ

ובכל יום המנהל היה מכין אותי ליום הלימודים הבא כי לא , כית'צ לא ידעתי, כי'שלחו אותי לבית ספר צ 1936בשנת . גרמני
אמנם כולם חשבו שהיטלר יסתפק רק בסודטים אבל במרץ , כיה וברחנו לפראג'עזבנו את צ 1938בשנת . ידעתי את השפה

  .בפראג הייתי רק שנה אחת ובה למדתי בבית ספר יהודי באוסטבה. כיה'נכבשה כל צ 1939

  

  ורותיך בזמן המלחמה י על ק/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

  
למדנו באופן פרטי . בית ספר יהודי אחד והגיעו אליו הרבה פליטיםהיה רק . יהודים כבר לא הלכו לבית ספר כללי 1940בשנת 

היינו . 1945גורשנו לטרזנשטאט ושם היינו שנתיים עד  1943ב. בביתה ספר הזה למדנו שנתיים. ובסוף השנה עשינו מבחנים
 1944ב .עזרנו לזקנים במשך היום היו כמה שעות לימודים ועבדנו בחקלאות וגם. ילדים בחדר אחד 27היינו , שם בבית ילדם

אבא שלי הלך לךמנהל היהודי , ורצו להכניס אותי לבד לטרנספורט 14הייתי אז בת . בסוף כבר לא נשאר את מי לשלוח לפולין

  רק אני הייתי עוד קטנה. וביקש להצטרף ואמא שלי עבדה אצל הגרמנים וגם אחותי

צריכים עלות לרכבת עמד מפקח התחנה בשם רם והוא בעצם הציל את יומיים היינו סגורים לפני הטרנספורט בקסרקטין וכשהיינו 

  .וכך גם אמי אחותי אוני נשארנו בחיים, כולנו

  .למזלנו בזכות עבודה זו נשארנו בטרזנשטאט. מחסן בגדים וניהל את המקום - "קליידר קמה"אבא שלי עבד ב

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, וחזרתך הביתההשחרור (
  
איש אחד בשם פיטר שעבר במשרד הפנים ביקש רשות להעביר לארמונות של . כשנגמרה המלחמה חזרתי לפראג 1945ב

אני הגעתי לשם ונשארתי שישה חודשים עד שפרצה מגפה של שיתוק ילדים וחזרתי . עשירים שנשארו ריקים ילדים יהודים

הלכתי לבית ספר ואחותי התחתנה עם בחור יהודי יליד . בהמשך הוריי רצו לעלות לארץ ישראל ואני לא רציתי לעלות. לפראג

  . מצבם הכלכלי היה בסדר, פראג

  . ואני רציתי להישאר בפראג עם אחותי אז נכנסתי לתנועת השומר הצעיר, הוריי הרגישו לא טוב כי אי אפשר היה לדבר גרמנית

  

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

 ):לדורות הבאים
  

הוא היה , הכרתי את בעלי בסלובקיה. של פליטה מגרמניה עליתי עם דרכון. שם כשהרוסים שלטו 1948 עליתי לישראל בשנת
  .הוריי ואחותי עלו לארץ ישראלוגם , הרוסים הרשו למי שרצה לצאת 1949באפריל  .1947איש צבא ועלה לארץ בשנת 

בתי  1961ב, ילדיי נולדו ברמת גן. ועבדתי כתופרת 1949נישאתי לבעלי בשנת . היוצרים - בארץ הגעתי לקיבוץ של בעלי שומרת

בעלי נפטר לפני . 10רואי בן , 12אלון בן , 14זורי בת , 17מיה בת : נכדים 4יש לי מהם  .בני עמוס קריינר 1963וב ,חגית קריינר
  . כחצי שנה

  .כרגע אני מחפשת להתנדב. ה להרצאותבמתעמלת ומקשי ,יהיידה ללכת לשחות בכפר המכבפקבכל בוקר אני מ

  

  

  יהודית טפר: ראיון

  2011דצמבר , גבעתיים


