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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  רייזר
  :שם פרטי

  סמי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

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

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                              ריישר

  בלועזית
 Raischer                                              

  :או בתקופתההמלחמה  שם פרטי לפני
                                                          סמי

   בלועזית
Sammy                                               

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
23.08.1932 

    :לידה עיר
                                                              בוקרשט

   בלועזית
Bucharest                                                           

  :ארץ לידה
 רומניה

  :של האב שם פרטי
  הרשקו

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 סופיה מונבלט

                                                :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   ציקאן

   בלועזית
                                          

  :ארץ המגורים
  רומניה

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

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, בישו( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  רומניה, וקאן'צ

                                                                                                                
         ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                      

                                                                                                              ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                               :              מקום  השחרור
            וקאן'צ 

 

  :  תאריך השחרור
1945 

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים

  
  

  :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1950 

  :)רך היםאם עלה בד( שם האנייה
  
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .וקאן שברומניה'בצ 1932נולדתי באוגוסט 

  .ונוצרים שהיה בית ספר מעורב ליהודים, למדתי בבית הספר היסודי בעיר

  .הם היו מכים את כל מי שחשדו שהוא יהודי, הנוער ההיטלריסטי לבש מדים . האנטישמיותחיינו בשגרה עד לפרוץ 

  

  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/עות נוערתנו/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
מסעדה עד שיהיה הציע למשפחתי ולי לעבור להתגורר במרתף ה,שהיה בעל מסעדה , שכננו, עם החרפת היחסים ליהודים

  .טוב יותר

  . הוא היה מספק לנו מזון ומים בחצות הלילה. אני ומשפחתי עברנו להתגורר במרתף

אותו מכות קשות  שהכוכשיצא נתקל בנאצים . יום אחד הוא מאס בישיבה במרתף והחליט לצאת החוצה, אחי היה חירש אילם

  .כך הם עזבו אותו והוא ניצל, ו וסיפר להם שהוא חירש אילםיצא שכננו ואמר שהוא בנ, למזלו. כי חשבו שהוא צוחק מהם

  .נשארנו במרתף המסעדה למשך שלוש שנים שלמות עד לתום המלחמה

  

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

  .סידר לי עבודה בחנות נעליים, שקיבל אות חסיד אומות העולם, נו הטובשכנ, עם תום המלחמה

  .שם נודע לי שיש בתנועה מדריכים המכינים לעליה לארץ ישראל, "הנוער העובד"כשנה מאוחר יותר הצטרפתי לתנועת 

אישור מההורים הוא אמר לנו להביא . בניהםאני הייתי , מתוך קבוצה של שלושים נערים אפשרו רק לעשרה לעלות ארצה

  .למחרת בנמל שולהיפג

  .הגעתי לנמל והעמיסו אותנו על אוניית משא והפלגנו לנמל חיפה. הורי אישרו לי לעלות ארצה והבטיחו לעלות אחריי

  

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

  .ל"חודשיים מאוחר יותר התגייסתי לצה, הגעתי ארצה לקיבוץ גבעת ברנר 1950באוגוסט 

  ".אגד"שירתתי בחטיבת גבעתי ועם שחרורי התחלתי לעבוד בחברת 

  .יש לנו שלושה ילדים ושמונה נכדים, נישאתי 1955בינואר 

  

  
  

  רייזר תשורה: ראיון

  2012יולי . קרית עקרון
  

  עדי מלכא: עריכה
  

 

 


