
  

 2016 יוני – 19עלון מספר 

 

 

 שלום חברים,

ידי הנאצים -טקס האזכרה השנתי לזכר בני המשפחות שלנו שנרצחו על .1

ב"יד ושם",  6.6.2016ועוזריהם  התקיים ביום שני, כ"ט באייר תשע"ו, 

 ירושלים.

קודם להתכנסות באודיטוריום התקיים טקס האזכרה ב"אוהל יזכור". את 

 ניצול השואה –המשואה הדליקו: מר מרמלשטיין 

משה, אמיתי ואסנת 

מושקוביץ, דור שני, שלישי 

 ורביעי של ניצולי השואה.

 

 

 

 

רחבת הטקס ב"אוהל 

 יזכור"

 

 
 
 



אמיתי מימין: יצחק קליין, שגריר הונגריה, משה מושקוביץ, אייזיק מרמלשטיין, 
 "אוהל יזכור" –ואסנת מושקוביץ 

 
 ידי נציגי ארבע הדורות: מר מרמלשטיין ומשפחת מושקוביץ-הדלקת המשואה על

 
 

, וכן יו"ר ד"ר אנדור נאג'ינשאו דברים שגריר הונגריה בישראל, באודיטוריום בטקס 

מ"יד ושם" הרצתה על "הילד היהודי העמותה, מר יצחק קליין. הגברת רעיה לופטה 

 בשואה" ובטי קליין שרה שירים ביידיש, בהונגרית ובעברית.

ניצולי השואה שנפטרו בשנה האחרונה, וששמותיהם יצחק קליין הקריא את שמות 

 :ב'[-]בסדר א' הועברו אלינו. להלן שמותיהם

 מלץ רוזה    אדלר חיה

   מוסקוביץ יהודה   הניה אייזנמן



   סלומון פרידה   אברהם אקרמן

 קופולביץ סידי   חנה בר ישע

 קופמן לאה    דויד ברגר

 קופמן יצחק    גיטל בש

 קליימן בלימה ברטה   יהודה גוטסמן

 קליין משה   אברהם גלזר

 קליין טוביה   פניה גרינשטיין

 שיינדל שרלוטהקליין    פאולה דוידוביץ

   קרייזלר רבקה   דבורה ויינגרטן

  שטרן משה  בלונקה לחמנוביץ

 פרידה שיינקופף  אברהם יעקב לייבוביץ

 זכרם ברוך! ייה

 

 

 ( נושאים דבריםלמטהיצחק קליין )למעלה( ושגריר הונגריה בישראל )



 

 

 

 שבועותחג לקראת  ,שנים 6רותי פיקסלר הקריאה את שירה, שנכתב לפני 

 

 איך אחרי?

 איך המשכתם 

 אחרי שהבנתם?  

 איך קמתם 

 אחרי שהתייתמתם?  

 איך אהבתם 

 אחרי שנותרתם?  

 איך ִחייכתם 

 אחרי שהוכיתם?  

 איך שרדתם 

 ואת פיכם אטמתם?  

 איך החלטתם 

 ובחיים בחרתם?  



 איך היה בכם האומץ 

 אחרי שנשארתם קומץ?  

 איך המשכתם קדימה 

 פנימה?ואת הסבל קברתם   

 איך לקחתם החיים בידיכם 

 אחרי שהמוות פצע סביבכם?  

 איך לא נכזבה אמונתכם 

 ולא אבדה תקוותכם?  

 חידה היא לי                                  

 ומענה לא לי.                                  

 רק אהרהר                                  

 איך אחרי?                                  

 

 

 *** תודה לכל הפעילים שסייעו לקיומו של יום חשוב ומרגש זה! ***

 

 

ידי חברתנו, חנה הופמן. -בסוף חודש מאי התקיים מפגש חברים, שאורגן על .2

הנה דבריה של חנה על  .ארה"בWatchung Reservatio, -המפגש התקיים ב

 היוזמה:

 . חשבתי לעצמי:רעיוןנולד ה ,חסאחרי פשבפיקניק  ,2010שהייתי בישראל בשנת בזמן "

עובדים קשה כדי  , אנושנה מדי ,מאז ?בארה״ב זאתאנחנו לא יכולים לעשות  מדוע גם

מודה לחברים שלנו בישראל על  ,אישית ,מכל רחבי העולם. אני חברינואת  להפגיש

 . משיך במסורת זושנבנו כדי  והתמיכהעידוד ה

 -זה את זה לא משנה מי אנחנו וכמה שנים לא ראינו  !אני מאוד גאה על השורשים שלי

  !אני מרגישה שכולנו חברים לנצח .כולנו גדלנו בקהילה יהודית חזקה



 ,שנולד בארץ ,לקיים את החלום שלי כדיקשה בשעמלו כה חברים לאני מאוד מודה 

  !!!120נמשיך כך עד שו

 סם שווארץ."מרינה ולארקדי גרשקוביץ, לפיליס שרייר ול במיוחד אני רוצה להודות

 

 

 

 



 

 

 

 

 


