
 

  "ְ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

  רייס :שם משפחה
  

  שמואל :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

      רייס: שם משפחה איתו נולדתי

                                            

                                 Reiss  בלועזית
  
 

  שמואל :שם פרטי איתו נולדתי

  

:                     מין                         Shmuel בלועזית

    נ/ז
  6.6.1929: שנת לידה

 
  רוזבדוב:  עיר לידה

                                                              

      Rozwadow בלועזית

                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  נפתלי :שם פרטי של האב

  

  יפה שיינדלה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  מחוז לבוב: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  
   בלועזית

Novo-Sibirsk 
  :ארץ המגורים

 ברית המועצות
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ס עממי"בי) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
  

   :מקצוע לפני המלחמה
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

  

  , זקליקוב ,יגהיטיערות ה, מחוז נובוסיבירסק, ברית המועצות:    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
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במחנה עקורים במידה והיית

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  )ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  העיר יאבור, פולין

  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                                                                                                                                         

היה חייט וניהל בית , נפתלי רייס, אבא שלי. על נהר הסאן בפוליןבעיר רוזבדוב במחזור לבוב ש 6.6.1929נולדתי בתאריך 

סבא . 4אחים ולאמי עוד  6לאבי היו עוד . הייתה עקרת בית, שיינדלה שהגיע מבית פייר, אמא. עוזרים 3מלאכה בו העסיק 

נרשמתי לבית הספר העממי בעיר ועד פרוץ  7כשהייתי בן . א היה קצב בעל אטליז וסבא מצד אבא היה סנדלרמצד אמ

היו לי חברים רבים , למדתי בשעות אחר הצהריים בו "דרח"נרשמתי לבגיל שמונה . המלחמה הספקתי לסיים שלוש כיתות

  . שביליתי איתם הרבה שעות במשחקים שונים

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, 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, בהתנגדות

  

גירשו את כל ו כעבור מספר שבועות הגרמנים כבשו את העיר .פרוץ המלחמהעם  1939ילדותי הסתיימה בגיל עשר בשנת 

הוקמו ליד העיר שלנו מפעלי פלדה ונשק בשם  1936-9בשנים . עזבתי את הבית יחד עם הוריי ואחותי בת השלוש. יהודי העיר

שלא היו בה אתרים ראויים " בקליקּוזֵ "ברחנו לעיירה סמוכה בשם , מחשש של הפצצות המפעלים והעיר. "הלֵ בה וֹוסטאלֹו"

העיירה ו הם לא השאירו לנו אף בית שלם. יםגרמנ 24העיירה הופצצה על ידי  ,בערב ראש השנה, להפצצה ולמרות זאת

  .נשרפה כליל

עד  - וחיינו מספר שבועות תחת הכיבוש, שם פגשנו את הצבא הגרמני שכבש את המקום, למחרת חזרנו הביתה לעיר שלנו

את אבי לקחו כל יום לעבודות כפייה , אני הייתי בן עשר וכבר לא הייתי יכול ללכת לבית הספר. ת הגסטאפֹוה ִמְפֶקדֵ שהגיע

ולהתייצב בכיכר המרכזית תוך רבע שעה באחד הבקרים הגסטאפו ציווה שכל יהודי בעיירה חייב לעזוב את הבית . שונות

ציאו את כל היהודים לגדה השניה של נהר הסאן ושם פרסמו כעבור כמה שעות הו. שהייתה מוקפת חיילים עם רובים וכלבים

התנאי הזה אילץ אותנו לנדוד מזרחה עד שמצאנו את עצמנו בפולין המזרחית שנכבשה על . יישרף, שכל כפר בו יימצא יהודי

  .בובגרנו שם מספר חודשים בעיר סטניסלוידי הצבא האדום 

שם גם , קיבלנו ספרים ביידיש שהובאו במיוחד מבירוביזאן. יתה יידישאני למדתי שם בבית ספר יהודי בו שפת ההוראה הי

זה . וכמובן שדודי ביחד עם רבים אחרים נרשמו, רוסית שבה היה אפשר להירשם כדי לחזור הביתה -נוסדה ועדה גרמנית

ובתור כאלה נלקחנו באחד הלילות לרכבת משא , שלא רוצים להישאר אצל הסובייטים" העם אוייבי"הספיק כדי שניחשב 

מזרחית לנובוסיבירסק ' מ 1000-היינו ביערות כ .במשך כחודש ביערות הטייגה בסיביר, תחת משמר צבאי, שהובילה אותנו

 5ער הסבוך והביצות הטובעניות התחילו הי. מנותקים מכל קשר עם העולם, ללא רדיו, ללא ספרים, ללא חשמל, במשך שנתיים

הוריי עבדו בכריתת  .מעלות 40-45 מינוס בחורף הטמפרטורה ירדה עד. מטר מהמפתן ונמשכו מאות קילומטרים לכל הכיוונים

  .לא היה שם בית ספר ולא למדתי. הלשמור על אחותי הקטנ ףתנאי לקבלת מזון ואני נשארתי בצרי מה שהיה עצים

שם גרנו בכפר ליד העיר , עברתי יחד עם משפחתי לקרגיזיה. נו ונתנו לנו אפשרות לעזוב לאזורים אחריםשוחרר 1942בשנת 

, ואימי עבדה בחקלאותבקואופרטיב אבי עבד במקצוע  .שם גם המשכתי ללמוד בבית ספר עממי. שנים 4-ונזה במשך כרפ



 

. וקצתה לנוים וקצת תירס שגדל בחלקה קטנה שהתקיימנו מעשבים שונהיה שם רעב גדול וה 1943בשנת . בשדות הקולחוז

  .נוצרה האפשרות לחזור לפולין 1946בשנה האחרונה עברנו לגור בעיר פרונזה ושם למדתי בבית ספר פולני עד שבשנת 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

בגלל , ניסינו לחזור לעיירה שלנו אך ללא הצלחה. אפשרו לנו לחזור לפולין, שנה אחרי סיום המלחמה, 1946בחודש יוני 

עברתי לגור יחד עם הוריי לעיר בשם . האנטישמיות ששלטה שם והרס מוחלט של החיים היהודיים שהיו שם לפני המלחמה

בגלל שאימי חלתה לא יכולתי להמשיך ללימודים שרציתי . מודים שלישנות הלי 12סיימתי את  שם. במחוז וורוצלאב יאבור

 1950בחודש אוקטובר . קיבלנו רישיונות לעלות לאץ ישראל 1950עבדתי בזה כשנה עד שבשנת . ולמדתי הנהלת חשבונות

  .ישירות לחיפה, לארץ" גלילה"נסענו ברכבת עד וונציה ומשם הפלגנו באונייה קטנה בשם 

  

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

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

. 2005המשכתי בחברות בנייה שונות עד שנת  ואחר כך "סולל בונה"חשבונות בהתחלתי לעבוד בארץ כמנהל  1951בתחילת 

דיור שהיה ליד שדה התעופה בן גוריון ואחר כך עברנו ל" מחנה ישראל"בארבעת השנים הראשונות שהינו במחנה עולים בשם 

בשירות , 1983עד , שנים 29ל ואחר כך במשך "שרתי בשירות חובה בצה 19.7.54 -21.1.52בתקופת . קבע במקומות אחרים

נשאתי את סופיה שוסטר ונולדו  1954בשנת . ומלחמת יום כיפור, במלחמת ששת הימים, השתתפתי במלחמת סיני. יםמילוא

-ל ו"שניים מהם סיימו שירות חובה בצה. 17-27נכדים בגילאים  6כיום יש לי . 1962ובן בשנת  1959בת בשנת ; לנו שני ילדים

 .הנותרים עומדים להתגייס 4
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