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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  רייס קרמניצר
  :שם פרטי

  רמה

  תההשואה ובתקופפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               קרמניצר

  בלועזית
KREMNITZER                                               

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                           רןמה 

   בלועזית
ROMA                                               

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
31.05.1937 

    :לידה עיר
                                                              לבוב

   בלועזית
LAVOV                                                           

  :ארץ לידה
 פולין

  :של האב שם פרטי
  מוניו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ברטה שפירא

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   לבוב

   בלועזית
 LAVOV                                         

  :ארץ המגורים
  פולין

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( ומות מגורים בתקופת המלחמהמק
  פולין,לבוב

                                                                                                                
  :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

       לבוב
                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור

            פולין,לבוב
 

  :  תאריך השחרור

1945 

  : ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
 אטליה,אוסטריה, גרמניה 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  פולין, גלייביץ

  

  :בדרך לארץ מחנות/ומותמק
   איטליה, גרמניה,אוסטריה,כיה'צ

  :עליה שנת
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  אוויונה

  
  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , ויזהות בדויה ושם בדבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

, התגוררנו בדירה בבית משותף .אבי היה רופא שיניים ואמי עקרת בית .בת יחידה להוריי.בלבוב שבפולין 1937נולדתי במאי 

  .אני זוכרת שהיו לי חיים נהדרים
  .עם כניסת הגרמנים ללבוב הועברנו לגור בגטו בעיר

  . ובעזרתו הבריחו אותי מהגטו למשפחה פולנית מזויפותר קרמניצר שהה בצד הארי של העיר עם תעודות "ד, דודי

  .בדידות וגעגועים,לא הכרתי אותם וחשתי פחד. המשפחה קיבלה בעבור זה תשלום רב מרכוש משפחתי.הייתי רק בת ארבע
היא היתה . לאחר מספר חודשים הצטרפה אליי בת דודתי לישה .ליד חלון הדירה בתקווה לראות את הוריי יביליתימים רבים 

  .בואה אליי היה כמו קרן אור באפלה בה הייתי שרויה. מבוגרת ממני בתשע שנים
הצלחנו לברוח . חיינו יחד במסתור למשך שנה עד שהגרמנים נכנסו לדירה ומצאו אותנו מסתתרות מתחת למיטת המשרתת

לישה ואני הצהרנו שאנו פולניות מחבל וולין . טיפול בפולנים שברחו מערי שדות הקרבמהם והגענו למרכז שהיה מיועד ל

שמי היה מריה קנרקובסקה ולישה , מסרנו שמות פולניים. ושמשפחתנו הותקפה על ידי שודדים אוקראינים וכולם נרצחו מלבדנו
לא הכרנו . שהם מכירים אותנו בשמות אלהשני בחורים שנשבעו להפתעתנו הגיעו . היתה אחותי ושמה היה זישה קנרקובסקה

  .אינני יודעת מאין באו והלכו אך בזכותם קיבלנו תעודות פולניות, אותם
עובדות ,לבית התמחוי הגיעו אנשים שחיפשו משרתות.ו עד שימצאו מקום עבורנוננשלחנו לבית תמחוי עלוב ומלוכלך ושם שהי

בסופו של דבר נלקחנו על . לקחת את לישה כמשרתת אך לא הסכמנו להיפרדהיו אנשים שרצו לאמץ אותי או . או ילדים לאימוץ
נאלצנו למלא אחר , השהייה בביתו היתה קשה מאוד. הוא התגורר בפרבר של לבוב שנקרא קלפרוב. ידי איש שהיה אלמן

  .הוראותיו

  .בביתו של האיש שהינו עד לסוף המלחמה
  

   ך לארץ מתום המלחמה ועד עלייתי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  .ה בכל דרך אפשריתצאשר מטרת חבריו היתה לעלות אר לקיבוץץ ושם הצטרפנו ילגלייב, בתום המלחמה נסענו לקראקוב
אנשי . לה בנוגע להצטרפותי לקבוצהבקיבוץ קיבלו אותי בחום ואהבה אך כשהגיע הרגע לנדוד לכיוון הארץ התעוררה שא

 אהו. לישה פגשה את דויד הירט שלימים הפך לבעלה. לילדה קטנה יבוץ תכננו את העלייה בדרכים שלא באמת התאימו הק
הוא טיפל בי ועזר לי בכל מקום במשך כל תקופת . היה אדם יקר ולקח על עצמו את האחריות עליי ובזכותו צורפתי לקבוצה

  .חבריו נשאו אותי לא פעם על הכתפיים או החזיקו את ידי במקומות הקשים בהם עברנודוד ו.הנדודים

  .שם היה עלינו לחצות את האלפים ברגל במזג אויר סוער . גרמניה ואיטליה,אוסטריה,כיה'שהינו במחנות עקורים בצ
  . 1948מאיטליה עלינו לאוניה אוויונה והגענו לחופי חיפה בקיץ 

  

  בארץ י על חייך /נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

שם התחלתי ללמוד . אחות אמי ובעלה קיבלו אותי לביתם ברמת גן, דודתי .עם הגיענו לארץ הועברנו לבית עולים בבנימינה

  .געגועים ללישה ודוד שהיו המשפחה שלי מלאי, צוביםאלה היו ימים ע. בבית הספר ושהיתי למשך כשנה וחצי 
בתקופת השירות הצבאי למדתי בסמינר ערב . נשלחתי לקיבוץ גניגר ושהיתי שם למשך כחמש שנים עד לגיוסי  1950בשנת 

  .נולדו לנו שלושה בנים. הכרתי את בעלי בניה רייס ונישאנו .נשלחתי לעבוד כמורה בקרית גת 1958למורות ובשנת 
  .מורה ליוגה הומאופט והאמצעי עוסק במוסיקה וכל הקשור לארץ ישראל ובני הצעיר , אלוף-ל בדרגת תת"י הבכור קצין בצהבנ

  .נולדו לנו שמונה נכדים, כיום אנו מתגוררים באשקלון
  .ומטפלת בהנאה בנכדיי" ברזילי"פרשתי מעבודתי וכיום אני מתנדבת במכון להתפתחות הילד בבית החולים 

במשך כשנה נפגשנו כעשרה ניצולי שואה עם . שהעלו עירית ועזרא דגן "עדות" ןתיאטרו בפרויקטכשנתיים השתתפתי לפני 

בסיומו של הפרויקט התקיימה הצגה בה הילדים שיחקו את . וסיפרנו להם על חיינו בתקופת המלחמה 14עשרה ילדים בני 
  ".להיות כמו כולם"תי וכתבתי את ספר ששמו בעקבות חוויה זו הייתי מוכנה לדבר על שחוויי .סיפורינו

  
  2009נובמבר . אשקלון
  עדי מלכא: עריכה

  

 


