
  "ְלדֹורֹות"                                           
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

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

, לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב את הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. מחקרית וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרצר: שם משפחה
  

  :שם פרטי
  משה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

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

        קרמר:    שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                   

  בלועזית
           KEREME                   

  :שם נעורים
 

  מוסיה  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                                            

   בלועזית
   MUSIS                                      

:                     מין
  זכר

   :לידה תאריך
 1939 

  מיניץ פודולסקק): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

   בלועזית
KAMINITZ 
POSOLSK                                                    

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  יצחק ::של האב שם פרטי
  

  ויצמן זוהרה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( בעלה/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 דורה רידר

                                                   קמיניץ פודולסק: לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
KAMINITZ 
PODOLSK                                      

  :ארץ המגורים
  אינהאוקר

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  רוסיה -סיביר                                      

                                                                           
 ?        אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                       /                                                                                               

  / ?     אילו ומתי? האם היית במחנות
                                                                                                                                                                      

                                                          :              מקום  השחרור
 

  :  ריך השחרורתא
 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

   :עליה שנת
1949  

 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  )אינני זוכר שם(אוניה 



  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  
ה מורה למתמטיקה אבי הי .נו מסעדה וסבא וסבתא ניהלו אותהתה ליהי .מא עבדה כמנהלת חשבונות במשרד ממשלתייא

  .י המלחמהבן יחיד לפנ, הייתי רק אני .בבית ספר תיכון

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור 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 ותיבאופן משמעסייע 

  
לשני משפחות נתנו משאיות ואפשרו להם  .בקמיניץ פודולסק בזמן המלחמה פינו את כל עובדי המדינה מחשש לשלומם

לאן נסענו –דרכים ביום משום שהגרמנים היו מפציצים את ה, אנחנו נסענו במשאית בלילה .להתפנות לאן שכל משפחה רצתה

מא לא עבדה בסיביר ואבא עבד במקצוע יא .1946ועד שנת  1941היינו שם משנת  .עד שהגענו לסיביר ושם השתקענו, בלילה

  .כמורה בתיכון בסיביר –שלו 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, מהחיים אחרי המלח, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

אחרי המלחמה היה הסכם בין  .לאותו שרצר היתה נתינות פולנית. בסיביר אמא התגרשה מאבא והתחתנה עם הרמן שרצר

הרמן . חזרנו לפולין 1946וכך אנו בשנת  –מ רשאים לחזור לפולין "בהסכם זה כל אזרחי פולין הגרים בבריה. מ לפולין"בריה

אני למדתי בבית . שנים 3ואנחנו שהינו שם , ואחרי המלחמה היתה הרבה עבודה בפולין במקצועו, ס בניןהיה במקצועו מהנד

  .עלינו ארצה 1949ובשנת  1949כך עד שנת  . ורשהוספר יהודי ב

  
  
  

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

שם , אותי שלחו למוסד אונים ליד כפר סבא. היתה לי אחות נוספת. גרנו באוהל. אנחנו הגענו בארץ למחנה ישראל ליד לוד

  . במשך שמונה שנים, בקיבוץ הייתי עד הגיוס לצבא. שהיתי כמה חודשים ומשם שלחו אותי דרך עליית הנוער לקיבוץ משמרות

  . אני חזרתי הביתה ועבדתי והפכתי למפרנס, שלא היה מפרנס בבית ומכיוון, אמי התגרשה מהרמן

  

ראשית עבדתי כמתכנת במשרד  –כ עברתי קורס מחשבים ועבדתי כמתכנת "אח, ע בבתי ספר תיכוניים"עבדתי כמדריך גדנ

אותה בתום  .שנים 5.2לאחר מכן עברתי למשרדך החינוך בירושלים ועבדתי כמתכנת במשך , שנים 4.5טחון במשך יהב

ואני עבדתי , יחידת המחשוב במשרד החינוך התפרקה .אביב לירושלים- תקופה העברתי את המשפחה המורחבת שלי מתל

לאחר משרד הקליטה החלו בעיות רפואיות . שנה בביטוח לאומי ומשם עברתי למשרד הקליטה למשך שנתיים כמתכנת 1/2

תה ייבעבודות מזדמנות כדי לטפל באמא וגם בסבתא שלא ה עזבתי את עבודתי ועבדתי. בריאותיות עם עמא שהפכה לנכה

  .בקו הבריאות

  

צבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי ובין לבין אני עובד כמשגיח בבחינות התחלתי לקבל ק 65ובגיל , י נפטרהלאחר מכן אמ

  .ונהרגה בתאונה בים, יםהיא היתה נשואה לאיש  .שנה 23אחותי נפטרה כשמלאו לה  .עברתי גם שני ניתוחים בעיניים .בגרות

  .בר גדול בעקבות מותהשעברנו מ

  
  2014פברואר , ירושלים, לאה שרפלר: ראיון



 


