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 :מפגש חברים בנתניה .1

התכנסנו בנתניה למפגש חברים, שהדגש בו היה על פעולות  10.7.2017-ביום שני, ה

 בתי הקברות בזאקרפטיה.השיקום של 

 במפגש סקר זאב מילבאואר את פעולות העמותה בשנה האחרונה.

חברנו, אדוארד ברגר, סיפר מחוויותיו בטקס חידוש בית העלמין בווישקובו, בו נכח 

 .ESJFבסוף חודש מאי, שיקום שהתבצע ע"י עמותת 

ם גוף בשם בחסות "ועד רבני אירופה" ו"קונגרס היהודים של אירופה ואסיה" הוק

ESJF: European Jewish Cemeteries Initiative שמטרתו העיקרית היא הגנה ושימור ,

של בתי קברות, סימון והגדרה של שטחם, חתימת הסכמים עם הרשויות המקומיות, 

הקהילה היהודית, או בעל שטחים אחר, להגנה של חלקות הקברות ובניית גדר מסביב 

 למתחם. 

העמותה הענפה של פעילות המפגש על ב, הסביר ליפ כרמלמנכ"ל העמותה, מר פי

, בה נמצאים מאות בתי קברות, הרבה מעבר לשטח הטיפול היחסי של בזאקרפטיה

 .carpati.org.ilהמצגת שהוצגה תועלה בקרוב לאתר העמותה . העמותה

 

 מסביר על פעילות העמותה ESJF מר פיליפ כרמל, מנכ"ל

 אנו משתתפים בצערו כי רב של חברנו, חיים דוידוביץ, 

 על פטירת בנו, אליעזר )אלי( בטרם עת



חוויותיו בביקור בבית רד ברגר מספר על אדוא

 העלמין בווישקובו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק מהקהל במפגש

 

 

תודות ליצחק קליין על היוזמה 

 והארגון, כשסייע לו יונה רוב

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



תוכלו לצפות גם בתמונות מטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם", כולל  העמותהבאתר 

 גורוד.ז'מהטקסים בארץ, במיאמי, בבודפשט ובאו you tubeסרטוני 

 

 :תעודות ההוקרה .2

 אנו ממשיכים בהענקת תעודות ההוקרה לניצולי השואה בארץ.

 התעודות; 81מהלקט הראשון חולקו כל 

 חולקו רוב התעודות; ,שמות 92מהלקט השני, שמנה 

  שמות, החלה חלוקת התעודות; 93מהלקט השלישי, המונה 

 הרשימות! 3-שמות ב 266סך הכול 

ונודה לכם על העברת שמות רבים ככל  –התחלנו ברישום שמות ללקט הרביעי 

 האפשר של ניצולי שואה יוצאי זאקרפטיה, החיים עדיין בארץ.

מרחיבים את חלוקת התעודות לניצולי השואה מקהילתנו, החיים בחו"ל. , אנו במקביל

 לשם כך נחוצים לנו הפרטים הבאים: 

 ל הניצול/ההשם המלא ש 

 הכתובת ומספר הטלפון 

 .שם איש הקשר למשלוח התעודה במייל, כולל כתובת הדוא"ל של איש הקשר 

  את הפרטים העבירו למיילruthfixler@walla.co.il 

 

: המפגש יתקיים, כבכל השנים האחרונות, ביער "בן שמן" ביום מפגש סוכות .3

 . 8.10.2017ראשון, ג' חוהמ"ס, 

 נעדכן באחד העלונים הבאים. על צביונו של המפגש

דורי, החל מדור הניצולים, דרך בני הדור השני, -זוהי הזדמנות למפגש רב –מקרה בכל 

 השלישי והרביעי! הנכם מוזמנים לחגוג בצוותא את שמחת חג הסוכות.

סוכות  2ידי קק"ל -במקום הוקמו על –להזכירכם 

 כשרות!

 

 : מכוחותינו .4

 – דוידוביץ)מוריקה( מרים הפעם יובא סיפורה של 

 פרופ' ברפואה!לרגל קבלת תואר 

מרים, לבית שטרן, נולדה במונקץ', שם רכשה את 

 אותו סיימה, בביה"ס "אלכסנדר פושקין" התהשכל

מקצוע עם מדליית זהב. את  בהצטיינות יתרה,



ה הראשונה ייהודיאוניברסיטת אוז'גורוד והייתה הבה לרפואה בפקולטלמדה  הרפואה

 .להצטיינות בפקולטה לרפואהשזכתה 

. בת שבוע , שהייתה רקארצה עם הבעל והבת הבכורה מוריקה התעל 1975דצמבר ב

"ח יהז' בבאסט, עברה עפולה ליד קליטה לרופאים בגבעת המורההמרכז היא נקלטה ב

  .נפרולוגיהה בתחוםתמחות ברפואת ילדים בביה"ח "בילינסון", ה " והחלהמאיר"

בכירה ביחידה לנפרולוגיה, יועצת במערך ילדים  הרופאמוריקה כשימשה  1986שנת  מ

-סטודנטים ומרצה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל ת, מדריכ"בילינסון""ח יבב

 .אביב

 ".שניידר""ח ינפרולוגיה של בהלמנהלת יחידת  התמנתההיא  2003בשנת 

 . לרפואה"ה בפרס "המורה המצטיינת של הפקולטה תזכהיא  2005, 1997 בשנים

 .נפרולוגיהמכון המנהלת בהמשך התמנתה ל

אוניברסיטת בנוי של מרצה בכירה בפקולטה לרפואה ימקיבלה מוריקה  2011בשנת 

 מחקרים בכנסים בארץ ובחו"ל הציגהפרויקטים מחקריים רבים, היא ניהלה אביב;  -תל

 . מובילההלאומית  -בין הרפואית המחקרים בעיתונות  ופרסמה

 בלה מוריקה דרגת פרופסור לרפואה!יק השנה

מרכז שניידר א' ב" מנהל מחלקת ילדים ,פרופ' שי אשכנזימתוך דברים שכתב עליה 

דה לנפרולוגיה ילדים במרכז כמנהלת היחימשמשת דר' דוידוביץ ": "לרפואת ילדים

תחת ניהולה עשתה היחידה קפיצת מדרגה משמעותית: נפח הפעילות  ."רשנייד"

כמות ובאיכות, ובפרט מבחינת ילדים מושתלי כליה, ילדים תחת הקלינית גדל ב

מכון לנפרולוגיה "הפכה היחידה ל 2008דיאליזה ומבחינת מחקר. לאור זאת, משנת 

סמכא -, שאף הוכר כמרכז מציינות. דר' דוידוביץ רכשה מוניטין כברת"ילדים ודיאליזה

 9ת של מאמרים בתחום. בנפרולוגיה ילדים והיא מוזמנת לוועדות מובילות וכסוקר

על בנפרולוגיה ילדים בהנהגתה, והם מהווים כיום חלק ניכר -רופאים עברו התמחות

דר' דוידוביץ היא  -מבחינה אקדמית  ל.י יחידות לנפרולוגיה ילדים בישראממנהל

הן  -חוקרת פורייה, מקורית ונמרצת. רשימת פרסומיה המדעיים מרשימה ביותר 

ם והן באיכותם ובדרוג העיתונים המדעיים בהם פורסמו; במספר המאמרים המקוריי

בו מתבצעות מרבית השתלות הכליה  ,"המכון הנפרולוגי"דר' דוידוביץ מנהלת את ... 

היא התרכזה במספר מחקרים חשובים בתחום. בוצע  ,בילדים בישראל. לאור זאת

נמצאו  שנים, בו 33ניתוח מדעי של תוצאות השתלות כליה בילדים בישראל במשך 

מרכזים ההעומדים ברמה דומה לזו של  ,נתוני שרידות החולים ושרידות השתל

מטופל המספר הרב  ,אותו מנהלת דר' דוידוביץ ,מכיוון שבמכון ...המובילים בעולם

ביותר של ילדים חולי דיאליזה ואי ספיקת כליות בישראל, נחקר גם נושא זה לעומקו 

טווח ארוך של טיפול בדיאליזה כרונית בילדים במספר מחקרים. כך, נחקרו התוצאות ל



 ...בהשוואה לספרות העולמית -נמוכים  במשך כעשרים שנים. נמצאו אחוזי תמותה

היא  ...לצורך ביצוע מחקריה זכתה דר' דוידוביץ במספר מענקי מחקר תחרותיים

 .פרסמה גם סקירות ופרק בספר לימוד ברפואת ילדים

משתתפת זה שנים בהוראת סטודנטים לרפואה דר' דוידוביץ  :מבחינת הוראה

כזה קורס בנפרולוגיה ילדים בביה"ס ללימודי המשך של יכן ר-בפקולטה לרפואה. כמו

הפקולטה לרפואה סאקלר. דר' דוידוביץ היא מורה מעולה והרצאותיה מקצועיות 

 ורהוטות. לאור זאת היא זכתה שלוש פעמים כמורה מצטיינת בפקולטה לרפואה, הישג

 12דר' דוידוביץ הדריכה סטודנטים לרפואה לעבודת הדוקטורט, . משמעותי ביותר

 רופאים למחקר מדעי היסוד וסטודנט אחד לתואר מוסמך. 

 ."אין לי ספק שהיא הייתה זוכה לקידום גם באוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם... 

בנות:  3ולזוג  מנתח, אורתופדמוריקה נשואה לדר' אפרים )פימה( דוידוביץ', שהוא 

 טק בכירה ובת נוספת המסיימת לימודי רפואה. -רופאת שיניים, עובדת היי

 .מנגנת על פסנתרגם מוריקה 

 היא מוכנה להושיט עזרה לכל מי שזקוק לעצתה ולעזרתה.

 ברוכה תהיי!

 


