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 בסימן נכדים – 2017אוקטובר  –סוכות תשע"ח  .1

-כמדי שנה מארגנת העמותה מפגש חברים בין דורי בחול המועד סוכות ביער "בן

 שמן". 

 לפני הצהרים. 8.10.2017נתכנס למפגש ביום ראשון, ג' חוהמ"ס, 

כן ניתן יהיה לברך על ארבעת  במקום שתי סוכות כשרות שהקימה קק"ל.

 המינים!!!

ונפנק את הקטנטנים והקטנים ונפעיל במקום מתקנים מתנפחים  השנה נפנק

 ופינות יצירה לילדים!!!

בני הדור הראשון, השני  –נשמח מאוד לראותכם, יחד עם בני המשפחה המורחבת 

 והשלישי, מכל מגזרי הקהילה!  

 הצטרפו בשמחה למסורת המפגשים הללו!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 – מתקני סוכות לפינוק הנכדים

 של הילדים החופשי םלשימוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 זיכרונות מחגי תשרי .2

 כאן מעט זיכרונות וחוויות מחגי תשרי, כפי שסופרו לנו. נביא

  רונפרסמם בעלון אוקטוב –הנכם מוזמנים לשתף גם מחוויותיכם. 

 ruthfixler@walla.co.ilהכתובת למשלוח: 

 

 זיכרונות מחג סוכות / זאב מילבאואר*** 

היו בונים סוכות  ,שלפני המלחמה ,ואני זוכר שאימי סיפרה מונקץ'עיר נולדתי ב

וסבי )אביה( היה ישן בסוכה, ללא קשר לתנאי מזג האוויר. אך בשנות ילדותי לא 

 היה ביטוי פומבי לחגים וכולם נחגגו בצנעה בבית, רחוק מעיני השכנים הגויים.

, לקריית טבעון, ולמדתי בפנימייה. אני זוכר היטב, 1972עליתי ארצה באוקטובר 

בבניין בו גרנו נבנה ראיתי תכונה רבה בשכונה. ודים מהלימשכאשר הגעתי הביתה 

שבהם הבאנו את תכולת  חסנו הקרשים, מהם היו בנויים הארגזים,מחסן, בו או

עולים. הקרשים הוצאו אחר עוד חסנו הקרשים של ואבמחסן זה  ביתנו ארצה.

 ומהם נבנו כמה סוכות בחצר הבניין.  –כבוד מהמחסן 

לפני כן לא ראיתי סוכה! זו הייתה התרגשות עצומה אני יכול לומר שאף פעם 

חג סוכות ראשון במולדת החדשה! שוב לא היה צריך  הלקשט אותה ולחגוג ב

לחשוש מתגובת השכנים )או המשטרה(... זו הייתה שמחה עצומה והקלה לחגוג 

ובן מאליו! אני מייחס חשיבות רבה לאפשרות ואין זה מ –פי מסורת ישראל -על

מטקס הכנסת ספר תורה ועד כל חגי  –גוג כל אירוע הקשור במסורת לציין ולח

 ישראל!

 

 / רוזה קליימן זיכרונות מחגי תשרי בזאקרפטיה*** 

אבל  -. שמרנו שבת. לבית הספר הלכתי בשבת בזאקרפטיה גדלתי במשפחה דתיה

 בחגים.לא 

אחרונה בתיכון. עד אז רוב התלמידים היהודים הבמיוחד זכור לי יום כיפור בשנה 

ולא באו מדוע לא היו מגיעים לבית ספר ביום כיפור והמורים ומנהל בית ספר ידעו 

להראות  ,כנראה ,בטענות. באותה שנה התחלף מנהל בבית הספר והוא רצה

 ."אצלו זה לא יעבור"ש

כיתות כדי התחיל השומר להסתובב בין ה , באמצע השיעור,למחרת יום כיפור

כאשר כולנו  להתייצב אצל המנהל. ,לפי רשימה שהייתה בידיו ,להודיע לתלמידים

לנו  נהתינ , ולכןהסיבה יהבנו מה נפגשנו ליד המשרד, ראינו שרק יהודים הוזמנו.

mailto:ruthfixler@walla.co.il


. וכך "ספרהההורים לא נתנו לנו ללכת לבית מה לומר: "הזדמנות לסכם בינינו 

 ..נו כלום וגם לא הזמינו את ההורים.עשינו כולם כאחד. ברור שלא עשו ל

אחרונות השנים ה 15-אחרי שההורים בנו בית חדש נשאר בחצר הבית הישן וב

 ,שבת התקיים מנייןבבערב שבת ו הוא שימש כבית כנסת.]לפני העלייה ארצה[ 

 ם כיפור הגיעו כולם. וליו הגיעו רק גברים. בראש השנה וביא

צלחות עם  השאירולילדים  ;שהתקשו לצום בבית החדש היו מוכנות מיטות לאלה

 מבלי להפריע להורים. בצאת יום הכיפור נשארו ,לבד שיוכלו לקחת כדי ,אוכל

 .םביתהאנשים לולכוסית עם עוגה. רק אחרי מנוחה התפזרו  "לבנההברכת "ל כולם

 כדי לא להפריע לתפילה.   - שמרו שלא יכנסו אנשים לחצרוכל השכנים ידעו על כך 

 "יהודיםהסוכות של "שאם ב ,היו שואלים "מתי סוכות?" כי אמרו שהם יודעיםהם 

 ..יהיה גשום בסתיו ושלג חזק בחורף. -יורד גשם 

 ,שנבנתה כל שנה מחדש ,בסוכות היו מגיעים כל היהודים להתארח בסוכה שלנו

 שכל הקהילה תוכל להתפלל בה. כך ,והייתה גדולה

 

 הרשקוביץזיכרונות משמחת תורה / דוד  ***

. אצלנו בשמיני עצרת היו אומרים "יזכור", Tereseva)נולדתי בכפר טרסבה )

 כשהיום האחרון של סוכות הוא שמחת תורה.

כשעלינו ארצה, אני זוכר שמאוד הפריע למבוגרים, שבארץ שמיני עצרת ושמחת 

תורה נחגגים באותו היום. הם התפלאו איך אפשר לומר באותו היום "יזכור" וגם 

 מוח בשמחת תורה?לש

כל  -הדבר היפה שזכור לי מחגיגת שמחת תורה בטרסבה הוא, שאחרי ההקפות 

החבר'ה הצעירים היו עוברים בין הבתים, ובעלי הבית/הסוכות היו מוציאים כיבוד, 

 שירה, אחרי השתייה, בין כל הבתים!ו עוברים בשמחה ובניימשקה! כך ה –וכמובן 

 

 כפי שסופר ליהודה פיקסלר ע"י אימו, סימה –זיכרון מסוכות *** 

ובאותם ימים לא היו בתי כנסת מסודרים והתפילות  [Leh]ה ֶ  אימא נולדה בכפר ל

נערכו בבתים. באחת השנים, בעקבות שיטפונות, עלה נהר הטיסה על גדותיו וסחף 

הכנסת. היהודים המקומיים חשו צער רב, אך השכנים הגויים אמרו: -איתו את בית

אתה" ]בלשון קויידש[, אז עכשיו המים "שמעו" -ךֶ  רּבּוהשנים אתם מתפללים "כל 

לית, ניב אוקראיני[ היה כאן משחק ּוצּואתכם ו"לקחו את הבית". בשפת המקום ]ה

פירושו, כאמור, "לקחת את  (бере хата)ה" ̞אט̞ה חֶ  רֶ  ּב, כיוון ש"מילים משעשע

 הבית...



בסוכות היו אוכלים במשך כל  צ'קי"...ּובסקי קֹולסוכות עצמן קראו המקומיים "ז'יד

 ימי חול המועד, ללא קשר אם ירד גשם או לא )ואין חג שלא ירד גשם...(

 מפגש חברים ברחובות .3

 .והפעם ברחובות –אנו ממשיכים במסורת נוספת של מפגש חברים 

 . 26.9.2017ביום שלישי, ו' תשרי תשע"ח, המפגש ייערך 

 רחובות 22 המקום: "בית גלזר", רחוב הבעש"ט

 .18:00נתכנס למפגש ולכיבוד קל בשעה 

 19:00ההרצאה תחל בשעה 

במפגש נעדכן על פעילויות העבר והעתיד ובעיקר, נארח את מאיר שטרן, ניצול 

שואה, בוגר ה"גימנסיה העברית", איש יקר ומקסים, אשר ישתף אותנו בסיפור 

 .5חייו. "טעימה" מסיפורו בסעיף 

 

 הודעות שוטפות .4

 carpati.org.ilהעמותה פתוח לשירותכם: אתר  .א

אנו ממשיכים בחלוקת תעודות הוקרה לניצולי השואה. אם ידוע לכם על  .ב

-050נא העבירו את שמם לרותי פיקסלר  –ניצולים, שעדיין לא קיבלו תעודה 

5643299 

אנו מציינים בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את שמם של ניצולי השואה,  .ג

 050-5643299האחרונה. את המידע מרכזת רותי פיקסלר אשר נפטרו בשנה 

 

 סי / הרש( שטרןֹומאיר )א –"מכוחותינו"  .5

. משפחתו אמורה הייתה לצאת 10, נולד בסבליאבה וחי בה עד גיל 1929, יליד מאיר

לצ'ילה, שם חיכו להם בני משפחה, אך פרוץ מלחמת העולם שינה את התוכניות. 

למד בגימנסיה המשפחה השתקעה במונקץ' ומאיר 

 העברית.

הם הועברו לגטו מונקץ', בהמשך הועבר  1943בשנת 

שרד  1945מאיר לבירקנאו ושרד את הסלקציה. בינואר 

 מאיר גם את צעדת המוות.

אחרי המלחמה הגיע מאיר לפראג, ומשם ללונדון, בה 

כצייר. בלונדון פתח גלריה,  –ספר לאומנויות -למד בבית

 התמחות ברסטורציה.  ךתו

-עלתה המשפחה ארצה והשתקעה בתל 1967בשנת 



 אביב.

אביב, וגם שם עסק -פתח מאיר את "גלריית שטרן" ברחוב גורדון בתל 1971בשנת 

 ברסטורציה.

 ילדים, ממשיכי דרכו האומנותית, ושישה נכדים. 2למאיר ולאשתו מרים 

 

 וחתנומאיר שטרן )משמאל( 


