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 חנוכה אירוע. 4                            מפגש חברים ברחובות .1

 שונות. 5   שמן"-מפגש סוכות ביער "בן .2

 . מכוחותינו: דר' סיקוביץ גיטה6   מפגש חברים בפתח תקווה .3

 

שיתפה נערך מפגש חברים ב"בית זלצר" ברחובות. הגב' גיטה סיקוביץ  26.9.2017-ב .1

 על הערב המרגש!. אנו מבקשים להודות לה [6אותנו בסיפור חייה ]ראו סעיף 

ה להצלחה כוז 8.10.2017-ג' חוה"מ סוכות, ה-שמן" נערך ב-מפגש סוכות ביער "בן .2

רביעי, שנהנו מהמתקנים המתנפחים, מהפרחת  –רבה. המפגש עמד בסימן דור שלישי 
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אמצע  –: אנו מתכננים מפגש חברים בפתח תקווה בראשית מפגש חברים בפתח תקווה .3

 מוזמנים כל חברינו מהעיר ומהסביבה! נובמבר. האורח יהיה הפרופ' יעקב פרידמן.

 .פרטי המפגש יפורסמו בהודעות בפייסבוק ובמיילים

 

אנו ממשיכים את המסורת  –בעקבות ההצלחה של המסיבה בשנה שעברה : חנוכה אירוע .4

 . דצמברל 18-ב ביום שני, נר שביעי של חנוכה, . האירוע יתקייםחנוכה אירוע לכבודונקיים 

מאור גרינר ופיע בפנינו ת 20:30ובשעה  19:00( החל בשעה ...)ונאכלב"בית ציוני אמריקה" נתכנס 

 שימרו את התאריך!!!יימסרו בקרוב!  בשירי אידיש. פרטים מדויקים

 הודעות שוטפות .5

 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 ruthfixler@walla.co.il. 

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

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

la.co.ilruthfixler@wal. 

 

  (פרידמןמכוחותינו: דר' גיטה סיקוביץ ) .6

 

 3צעירה מבין ה ,1927בשנת  גיטה נולדה בחוסט

 בני המשפחה היו -העיר רוב תושבי אחיות. כמו 
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 . אבא היה ציוני ודיבר כל הזמן על ארץ ישראל. (התחתנו עם גויותבחורים  3-4)דתיים. 

נע ונד,  כמו הייתהרוסיה -צ'כוסלובקיה התפרקה, סלובקיה הייתה עצמאית. קרפטו – 1939

עצמאית. הכמו סלובקיה  - הכריז על מדינהלא ידעו מה שיקרה. האוקראינים רצו לכיוון ש

הורטי קיבל הרבה  וון שהעוצרכי ,אך לא קרה דבר. אחרי זמן קצר נכנס הצבא ההונגרי

זמן מאוד קצר תוך  והוא פחד מהם פחד מוות. בכה כי זכר שהיו אנטישמים יהשטחים. אב

 –ליהודים נפרד ס "לא היה ביש , אך מכיוון12הייתה בת  גיטה .מחדש בתי הספר נפתחו

יהודים שלמדו בבוקר בחדר, עם ילדים יחד עם הונגרים ואוקראינים, כולל היא למדה 

 שלה, שבו היה כתוב מישהו זרק נייר על הגב באחד השיעורים. ביחד בנים ובנותוכמובן, 

, היו רגילים שאלה החייםהיא לא התייחסה לכך יותר מדי, כיוון שהם . "מוות ליהודים"

 התלמידים, אך מיד שאלה תא . המורה ברכה"צריכים למותשיהודים מסריחים " ושהם

 !לצאתהורתה להם  –כשהצביעו מיהם היהודים? 

 בשבת.  הלימודים התנהלו גםיכלו ללמוד שם כי  לאיהודים הגימנסיום, אך בחוסט היה 

עוד  ולפלשתינהשלחו ילדים לארה"ב ההורים לפלוגות העבודה. גייסו ומעלה  18 -הבני  את

 .מכוון..מום , או הטילו בילדיהם להימנע מהצבאכדי  –קודם 

, הונגרית לא הייתה להם אזרחותש , אלויום אחד בשבת נכנסו למספר בתי יהודים - 1941

קצת לקחת , תוך זמן קצר ביותר להתכונןהם נדרשו למרות שחיו שם דורות על דורות. 

, נדרשו אורחיםותינוקות  לכול כל השוהים בבית,לתחנת הרכבת. ולהגיע  אוכל ובגדים

 שם הם נורולקולומיי ולקמיניץ פודולסק.  חיכו מספר ימים בתחנה ומשם הוסעו הם .לעזוב

 .צילו את עצמיכם"הכתב: " של גיטה ו, אך היו שניצלו. בן של בן דודלבורות. רובם מת

, בבודפשט. אטושהו  יה של גיטהאחיות 2שבועות לפני פסח הגיעו הגרמנים.  3 - 19.3.44

נלקחה לגטו בהונגריה. האחות  , אלא שמשם היארכבתה יצאה לתחנתהגדולה  האחות

  כתבה מהגטו שהכול בסדר אצלה.הצעירה, אלטי, לא רצתה ליידע את ההורים. אטו 

לא זיהתה את אביה כי הוריד  -כשחזר בתי כנסת גדולים ואבא יצא לתפילה.  3 בחוסט היו

הרגיל, את זקנו, את הכובע השחור 

 ש מין כובע.ובמקומו חב

אלטי הגיעה לליל הסדר סמוך מאוד 

 זרק עצמו על הרצפה יה. אבמבודפשט

ברוך השם שלפחות את " ואמר:

 ."הגעת

 יצאה הוראה להתייצבות שללמחרת 

חזקים לעבודה. הצעירים  גברים 200

בני גילו. כל  יחד עם יצא יהלא היו. אב

ביום הראשון של  –היום ישבו סתם 



 פחד.לכאב ול לגרום הייתהשל ההונגרים , כשל כוונתם פסח

הגדול,  הכנסת-בביתאספו אותם  אזיזוכרת דבר מליל הסדר.  גיטה איננהשבוע עבר. סוף ה

בהם  –רחובות  3 :גטאותהוגדרו הישבו על הרצפה. אח"כ  , כך שהםמושביםה והוצאבו 

היו, לכל  כל ביתב. אלו רחובות 3-ליהודים  7000-כואז דחסו  של הרחוב, פינו צד אחד בלבד

כשחיו בבתיהם, בחוץ. היו שירותים כשהמשפחות,  4-5כנסו והלתוכם חדרי שינה,  2 היותר,

עכשיו,  כל המשפחה התרחצה לשבת.ומטבח אמבטיה מפח ל היו מביאיםפעם בשבוע 

אלטי יצאה לראות מה קרה בתנאים אלו של חוסר פרטיות, לא ניתן היה אפילו להתרחץ. 

 ,חלון קטן, דרך הוציאו )קיילער( ראתה סוס ועגלה ליד הבית ומהמרתףהיא בית שעזבו. ב

על והושארו  ,נדוניהים, ארוזים, עבור הפריטים חדש אוחסנו שם את כל הדברים שאוחסנו.

 .ההיסטריחזרה משם באלטי  .הרצפה

 כשהלכו. לכיוון אושוויץ לתחנת הרכבתשהובאו האחרונים בגטו, הם היו  שבועות 5אחרי 

 ראו את הגויים מרוקנים את הבתים. הם  םידרך הרחובות היהודי

ישבו הם שירותים. השני למים ואחד לדליים,  2היו רק  ,שבתמקום ל לא היהרכבת קרון הב

, בושה בציבורזו הייתה שאלה אם בכלל ניתן להתפלל שם... ה עלתהצפיפות. ב ,על החפצים

תנדבו לכל שישמרו על עצמם, על אימא וילהתפלל. אבא ביקש ש , בכל זאת,החליטו אך הם

  אותן.עבודה תציל ש , כיווןעבודה

להם מושג מה קורה. , ולא היה עם פסים ראו אנשים ;ימים 3אחרי  הגיעו לאושוויץהם 

 כי כולם חיפשו ,כאוסשרר רמפה. ה -בטון ה תרחב מהקרון אל ידיים לקפוץלהם  הושיטו

, מסביב עצים היה מגודר,ל והרעל של אושוויץ. הכהייתה מכאן ואילך  -סלקציה הקרובים. 

 ..לא הבינו כלום.הם תאי גז עם ארובות.  5 לא היו עצים, עשב וציפורים, אלא בבירקנאו אך

צריפי  2-שירותים וצריפי  2 מהם ,צריפים היו 32לאגר  C-ב .גילוח השיער ;מקלחות

לשירותים. המתינו שירותים. שעות חורי  400-להיכנס להיו  צריכות נשים 15,000 ;מקלחות

 1100-1200 ;חמישיותבבבוקר,  04:00שעה מסדרים ממ , חוץלא עשו כלוםבמשך היום 

. אימא (כמעט חצי צריף)נשים  500 ת הסלקציות נלקחוחבא כל פעם סלקציה.בבצריף. 

 האבא הוצא להורג לאחר שעבד במכרות פחם. הסתתרה וניצלה בינתיים. 

חלקי חילוף של  עםחודשים  7 קשה העבדמאושוויץ הועברה גיטה למחנה עבודה, בו 

 פולין. של עליים בלויות בקור נבשעה הליכה  יום, אוכל דל,בשעות  12, מטוסים

 לפני הסוף לימדו אותה איך לשרטט, מקצוע ששרת אותה מאוחר יותר.שבוע 

חזרה גיטה, בדרך רוויית קשיים, לעיר הולדתה, חוסט.  8.5.1945-בעקבות השחרור ב

-בוקרשט, סטוכלל המסע החדש את  -שאין טעם להישאר  היא ובנות המשפחה כשהבינו

שנים. רב שלמד אצל  3נות העקורים בגרמניה ופראג, בה חיה גיטה מארה, בודפשט, מח

גם  –האחיות היגרו ואחרי זמן מה  3אביה שלח מסמכים, שאיפשרו את המעבר לארה"ב. 

האם שניצלה. עתה עבדה גיטה בשרטוט, אותו למדה במחנה העבודה. היא רכשה את 



גיטה בישראל ועבדה כמתכננת בחברת  שהתה 1955-56 תהשפה האנגלית תוך שנה. בשנ

נולדו שתי  ,יורק-ניושב ברוקלין. ב, יצחק סיקוביץהחשמל. היא הכירה את מי שהפך לבעלה

 Cityהחלה גיטה ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטת  3בנותיה והבן. כשהיה הבן הצעיר בן 

University חברתית  בהתמחות פסיכולוגיה ,ועברה, במסלול ישיר ללימודי דוקטורט

ואישיותית. שנתיים התמחתה בפסיכולוגיה קלינית ועבדה כפסיכולוגית בחברת הטלפונים 

  יורק.-בניו

 –עלתה גיטה ארצה ועבדה בארגון "עמך"  כך-ושנה אחר 1991-היא התאלמנה מבעלה ב

 בסיוע נפשי לניצולי שואה. גם ילדיה חיים בארץ.

גם כיום, בגילה המתקדם, עובדת דר' גיטה סיקוביץ במתן עזרה נפשית לניצולי שואה, גם 

 לאלו שאינם ניידים, כולל ביקורי בית. 

 ברוכה תהיי על עשייתך!

  

 עם דר' גיטה סיקוביץ –מפגש החברים ברחובות 
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https://www.youtube.com/watch?v=iFl2sDsxwjM 
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