יצחק קרמר
אבינו יצחק קרמר ז"ל ,נולד בירמלינץ (חבל פודוליה ) בחנוכה  ,כ"ז כסלו ,תרע"ג ( )25.12.1912להוריו
גיטל לבית מוטיוק ולשמעון קרמר .
אביו שמעון נפטר בהיות יצחק בן  ,5ובעקבות זאת עברה אמו עם שני ילדיה  ,יצחק ואחותו שרה
הצעירה ממנו ,לקובל ,לבית הוריה  ,שהיו משפחת רוקחים  .להוריה של גיטל ,חיה ובריש מוטיוק ,היו
בנים ובנות בנוסף לגיטל ורובם נספו בשואה  .ידוע לנו רק על אח אחד  ,ישראל לייב ,שהגר לארה"ב.
אבא סיפר שהוא למד בתחילה ב "חדר" ואח"כ בבי"ס עברי עממי "הרצליה" ששייך לרשת "תרבות" –
הסתדרות עברית לחינוך ותרב ות בפולין .את לימודי התיכון סיים במגמה ההומניסטית בגמנסיה
"תרבות" בקובל.
אבא עלה לארץ בשנת  1933במסגרת תנועת "החלוץ" לאחר שעבר הכשרה בקלוסובה  .בארץ הגיע
במסגרת התנועה לקבוץ נען ושהה שם תשעה חודשים  .עבד בארץ כחלוץ בעבודות שונות בפרדסים .
עם המעבר לירושלים ,עבד כגנן בבית החולים "הדסה" בהר הצופים ,ובשנת  1942התחתן עם שושנה
(רייזלע) לבית פחטר ,אשר עלתה מלודמיר כחלוצה יחד עם שרה אחות אבא .
גם לשושנה (אמנו) היתה משפחה ענפה  ,הורים ,חיה ומשה-יוסף ושש אחיות ואח ,וכולם נספו בשואה.
אבא יצחק היה מוכר במשפחה ובקרב ח בריו בשם החיבה "סוּניה" שנגזר משם החיבה איצוּנייה.
אבא היה אוטודידקט .כל חייו הצר על כך שלמרות שסיים בהצלחה רבה את לימודי התיכון לא
הצליח ללמוד בטכניון כפי שתכנן עקב קשיי התקופה  ,אך למרות זאת סיים את לימודיו כטכנאי גנים
בבי"ס לגננות ושתלנות  ,והיה בעל השכלה כללית רחבה .אהב מאד מוסיקה קלאסית  ,וכן הפליא
לשיר בקולו הערב .היה איש ספר  ,כילדות אנחנו זוכרות את אבא קורא וצוחק מסיפורי שלום עליכם .
העברית בפיו היתה רהוטה  ,ועם זאת אהב לתבל דבריו בביטויים ביידיש .
היה איש משפחה למופת  ,השקיע בנו בשלוש הבנות בחינוך ובאהבה ,ואף זכה לבטא את אהבתו גם
לעשרת נכדיו.
נפטר בשנת  1988ה' באב תשמ"ח.
בהספד שנשא הרב רקובסקי רב בית החולים "הדסה" שם עבד אבא כגנן ראשי עד לפרישתו  ,נאמר
עליו .... ":תמיד קידם את כל רואיו בשמחה ובחיוך ברוח טובה ונעימה " (מתוך הספר :מן רקובסקי ,
יעקב" ,ארוכת בת עמי" כרך ד' ,ירושלים תשמ"ג עמ' .)289
אבא ואמא זכו להקים בארץ משפחה למופת  .אנו שלשת בנותיהם  ,תמר חשין ,חיהל'ה בק ויעל דיין ,
כולנו הקמנו משפחות ,עם ילדים ונכדים.
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