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 שלום חברים,

 מסיבת חנוכה .1

, נר חמישי של חנוכה, התכנסו כמאה חברים למסיבת 10.10.2015-, הביום חמישי

 . מקום מהסרטים" 14"אחד העם חנוכה במסעדת 

 גרישה פרידמןו קטיה אוסמק )ויזנר(אחרי הדלקת הנרות התמוגגנו עם שירתם של 

  .(פרנץ )פדיה( יעקובוביץ )יאבוריומנגינתו של )משמאל( 

לחברינו שהופיעו, כולם תודות לזאב מילבאואר, יוזם האירוע, ו

 בהתנדבות. 

בעקבות האירוע המוצלח אנו בודקים אפשרות למסיבה 

 בפורים.

 

 שווימר (זוליזלמן ))!(  100יום הולדת  .2

 .(Долге) ההבדול 1915-שווימר נולד בזולי מיהו זולי שווימר? 

לשם  פלשו הגרמניםכשהחל ללמוד רפואה באוניברסיטת ברנו בצ'כיה, אך  1936בשנת 

הוא  .שנות לימודים בהצטיינות 3; הוא סיים להפסיק את לימודיו נאלץ 1939בשנת 

גויס לפלוגת עבודה אך שוחרר  ,, שעתה הייתה תחת שלטון הונגריעיירת הולדתוחזר ל

 .לאחר מספר חדשים

לקמיניץ  גרושהעזר ליהודי הסביבה לקבל אישורים מתאימים בכדי לחמוק מ זולי

 (VAC) בשנית לפלוגות העבודה והוצב במחנה ואץ זוליגויס  1942בשנת . פודולסק

 רך בחזית האוקראינית. ליד בודפשט. משם נשלחו הפלוגות לעבודות פ

גורשו  1944ה, אך במאי הוהוא חזר לדול ושוחררה קבוצת העבודה של 1944במרץ 

 .גורשו לאושוויץ וממנו (Berehovo) ובוגובני משפחתו לגטו בר הוא

ועבד בעבודת כפייה  [רוזן-תת מחנה של גרוס]למחנה וולפסברג  זולי  מאושוויץ נשלח

 .כבתבסלילת כבישים ובסחיבת פסי ר



עם אסירי המחנה בצעדת מוות שארכה שבועיים לכיוון זולי יצא  1945בפברואר  15-ב

 15-והאסירים המועטים שהצליחו לשרוד אף את זאת, שוחררו ב הוא בלזן.-ברגן

 .ידי הצבא הבריטי-על 1945באפריל 

וביקשה להעניק לאביה בתו של זולי, מרים, פנתה לפני זמן מה לאוניברסיטת ברנו 

 שלא זכה לקבלה....  ,הדיפלומהאת 

 100לציון  התקיימה חגיגת יום ההולדת של זולי בנתניה 23.12.2015-ביום רביעי, ה

. בחגיגה השתתפו בני שנות נישואין עם אשתו ]ילידת סבלייבה[ 65ולציון  ותיושנ

אוניברסיטת ברנו  גמשפחתו הענפה, מהארץ ומחו"ל; שגריר צ'כיה בישראל ונצי

נציגי העמותה: יצחק  השתתפו כןבוד". לי שווימר תעודת "דוקטור לשם כהעניקו לזו

נאחל לו למר שווימר מגן מטעם העמותה.  שהגישו ,קליין, יוסי קוטונו ורותי פיקסלר

 בריאות טובה ועוד שנים רבות וטובות בחיק משפחתו.

 היה זה אירוע יוצא דופן ומרגש ביותר! אין ספק ש

 http://youtu.be/ZhZgsulTV4A  ולי שווימררצ"ב קישור לסיפורו של ז

         

 

 

 

 

 

 

 100-עוגת יום ההולדת ה           

 

 זולי שווימר עם אחת מנינותיו         

 

http://youtu.be/ZhZgsulTV4A


 זולי שווימרמר קליין, רותי פיקסלר ויוסי קוטונו מברכים את  יצחק

 קליין מעניק את מתנת העמותה למר זולי שווימריצחק 

 

 

 

 

 

 

 מגן העמותה



 ציוני, בתו, יוסי קוטונו, רותי פיקסלר ויצחק קליין דבימר זולי שווימר עם 

 

 

 

 

 

 

 

קבלת תואר דוקטור לשם כבוד 
מאוניברסיטת ברנו, יחד עם  שגריר צ'כיה 

ונציג האוניברסיטה )משמאל( בארץ 
 הבר , מרים)מימין( ושתי בנותיו בישראל

 ציוני ודבי

 

 

 

 

 

 הדיפלומה של אוניברסיטת ברנו, צ'כיה



 פטירתו של מר טוביה קליין .3

נפטר מר טוביה קליין, המייסד של ארגון יוצאי קרפטורוס  6.1.2016-ביום רביעי, ה

 :בטקס הלוויה נכדותיו ידי-לע , שנישאובארץ. הננו מביאים את דברי ההספד

של טוביה היו מלאים תהפוכות וקשיים, לצד שמחות ותקומה, ומסמלים  "חייו

פרק משמעותי ביותר בהיסטוריה של משפחתנו, וכולנו כעם. החלטנו לשתף 

שבדרך זו תזכו להכיר יותר  ,אתכם בחלק מקורות חייו המרתקים ואנו מקווים

ואתו כל כך הרבה, ולהצטרף אלינו בקיום צולעומק את האדם, שעבורנו מסמל 

 שימור הזיכרון. –החשובה מכל 

, כ"א בשבט תרפ"ד, בעיירה מונקץ' שבצ'כיה 27.1.1924-טוביה בצלאל קליין נולד ב

נפשות. אביו, יהושע, היה סוחר טקסטיל  7למשפחה חרדית אמידה ומכובדת בת 

מצליח מאוד, שבבעלותו היו מספר חנויות ובתי מסחר. ניתן להניח כי ממנו ירש 

 סקי המפותח והיזמות, שאפיינה אותו על חייו.את החוש הע

חייו כילד היו נוחים, מלאים בכל טוב, בעושר תרבותי, בלמידה ובסקרנות, על 

רקע הנוף הפסטורלי והירוק של ההרים מסביב למונקץ' ונהר הלטוריצה הזורם 

השתייך לתנועת "בני עקיבא" בעיירה, שם  ,לאור אופיו פורץ המוסכמות בעיירה.

יסטוריה עברית, שר שירים עבריים ודן בנושאי ציונות, כל זאת בהיחבא למד ה

, ובמהרה, פרצו הגרמנים לעיירה 20מאביו, שהתנגד לכך באופן נחרץ. בהיותו בן 

רוכזו כל היהודים בגטו. קבוצת נערים יהודיים, וביניהם טוביה, הוצאו מן הגטו 

לא היה להם, ולו צל של לעבודה משפילה בחוות חזירים. בתור יהודים חרדים, 

בעזרת שוחד, הצליחו הנערים לחפות על  איך לבצע את העבודה. אך,מושג, 

שגיאותיהם. באחד הימים קיבל טוביה הודעה על פטירת סבו ועל כך שהלווייתו 

ם המחרת. מתוך הכבוד הרב שרכש לסבו, ועל אף סיכון החיים שבכך, ותתקיים בי

גטו, על מנת ללוות את סבו בדרכו האחרונה. ברח טוביה מחוות החזירים לתוך ה

הייתה זו הפעם האחרונה בה ראה את הוריו ואחיו, צבי, אשר הובלו לאושוויץ 

 מספר ימים לאחר מכן ושם נרצחו. 

מחוות החזירים הועבר לאושוויץ ומשם להקמת מחנה קטן ואיום בשם דורה. 

מאוד, כגון, חציבת  בתקופה בה הוחזק בדורה, אולץ לבצע עבודות פיזיות קשות

קרקעות לטילים גרמניים ולסחיבת קירות שלמים להקמת צריפי -מנהרות תת

המחנה, כל זאת במצב גופני ירוד ואומלל. לאורך השנים סיפר מספר סיפורים 

, בהם גילה תעוזה בלתי נתפסת ומקוריות מדהימה, שלא ייאמנו מאותה תקופה

מוות. ממחנה דורה הועבר למחנה מציפורני ה ,פעם אחר פעם ,על מנת להינצל

 ידי חיילי כוחות בנות הברית. -המחנה על עד לשחרור ,בלזן-ברגן



לאחר השחרור הועבר, יחד עם יהודים רבים, לשבדיה, שם הוענק לו טיפול רפואי, 

יחס אנושי. בשבדיה פגש את אולגה ז"ל, גם  –אוכל, מקום מגורים, וחשוב מכל 

 1949עלו השניים לארץ ובשנת  1948-היא בת מונקץ', אותה זכר מילדותו. ב

ילדים: צבי  2גן. לימים, נולדו להם -התחתנו והחלו את חייהם המשותפים ברמת

 ופנינה. 

עם הגיעו לארץ החל טוביה לעבוד כפועל ייצור במפעל "חמת" לברזים, שהיה 

שייך למפעלי ההסתדרות ולקבוצת "כור". בחריצות האופיינית לו למד הנדסה 

בלימודי ערב, במקביל לעבודתו. בחלוף הזמן התקדם, עד שהגיע למעמד מנכ"ל 

עסק ללא לאות נר "חמת", ובהמשך, למנהל חטיבה ב"כור". בשנים בהם היה פנסיו

 בעבודות התנדבות בארגון הגמלאים ובארגון יוצאי הקרפטים. 

אחותו, רבקה, ברחה בדרכי המחתרת לבודפשט, ומשם לארץ ישראל, והייתה 

קרובה מאוד לטוביה, עד שנפטרה לפני כשנתיים. שני אחיו הנוספים עברו 

את מה שעבר תלאות רבות באירופה, והגיעו גם הם לארץ. קצרה היריעה לתאר 

טוביה בחייו, ועוד יותר קצרה מלתאר את אופיו המיוחד. עבורנו הוא היה ויישאר 

סמל לעקשנות, חריצות, סקרנות, אומץ וחוכמה רבה. סיפורו חקוק בלבנו ויעבור 

 מדור חדור במשפחה."

יצגו יצחק קליין ויוסי קוטונו את חברי עמותת ההמשך והניחו זר יבטקס הלוויה 

 על קברו.

פי -, על1.11.2005-, שהפך ב27.1-]מעניין לציין שמר טוביה קליין נולד ב** *

 . החלטת האו"ם, ל"יום השואה הבינלאומי"

 מורשתו האישית חופפת להחלטת האו"ם[.

 

 

 

 

 

. פרטים נוספים 24.3.2016-לחברים ביום חמישי, ה מסיבת פוריםאנו מתכננים  .4

 נעדכן בהמשך.

דפי בימים הקרובים ייפנו אליכם נציגי הפעילים על מנת לאמת ולהשלים את  .5

, כך שיהיו מעודכנים ויכילו את מירב הפרטים לתקשורת ראויה. אנא הקשר

 שתפו עימם פעולה.



של חברי העמותה. נזדקק לחומרים  אתר האינטרנטבשבועות הקרובים יעלה  .6

 בהמשך.הרבים הנמצאים ברשותכם, ועל כך יימסרו פרטים 

 . 7.5.2016-שמן" יתקיים בפסח תשס"ו, ה-הבא ביער "בן מפגש החברים .7

-, עלשמות ניצולי השואה, הנפטרים בשנה זונוהג מתמשך: אנא מסרו את  .8

 מנת שנציין את שמם בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם". 

 .050-5643299את המידע מרכזת רותי פיקסלר, טלפון 

 

 

 

 בברכה

 יצחק קליין

 העמותהיו"ר 

 

 

 


