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 מפגש חברים בפתח תקווה .1

 בפתח תקווה. –אנו ממשיכים בקיום מפגשי החברים והפעם 

רחוב אבי עוז, -הפיס בנווה באולם בית 21.11.2017ג' כסלו תשע"ז, , ביום שלישיניפגש 

 פינת אמסטרדם )חנייה במקום(. –אורן 

 פנייה שמאלה[. –ברח' אבי אורן  64]ברמזור 

 : התכנסות וכיבוד קל18:00-19:00

 : הרצאת אורח19:00

בנו של , , יליד מונקץ'פרופ' יעקב פרידמן הפעם נארח את

עליו הכתבה המלאה פיזיקאי בעל שם עולמי. השוייחט, 

הבא:  קישורבחב"ד מופיעה במגזין 

http://chabad.info/magazine/. 

)מספר  2016עמותה מאוגוסט הניתן לקרוא עליו גם בעלון 

21.) 

 א. החיים היהודיים בברה"מ הקומוניסטית ההרצאה תעסוק בשמי היבטים:

 ב. הקשר בין החיים היהודיים והעיסוק המדעי                                          

 

 אירוע חנוכה .2

גם השנה אנו ממשיכים את המסורת ונקיים  –בעקבות ההצלחה של המסיבה בשנה שעברה 

  .18.12.2017-ביום שני, נר שביעי של חנוכה, האירוע לכבוד חנוכה. האירוע יתקיים 

  אביב-)פינת אבן גבירול(, תל 1, דניאל פריש בית ציוני אמריקה": "קוםימה

                   'אולם מרתה, קומה ב            

 20:30 – 19:00                            :ומזנון התכנסות

  20:30             :הדלקת נרות חנוכהו ברכות

 20:45                   :           מופעהתחילת 

 22:00                     :           סיום המופע

 בסיום                     היסופגניושתיה חמה 

http://chabad.info/magazine/
http://chabad.info/magazine/


 Waze -ל הכתובת זאת - 3חניון דניאל פריש : חניון 

 חינם זיכוי כרטיס מנת לקבל-עלחניה הלהגיע לאירוע עם כרטיס יש 

 

שהתפרסמה בפייסבוק כמי ששרה  ,מאור גרינרזמרת המופע של באירוע נצפה ב

 לסבתה שירים ביידיש. הלינק לסרטון הזה הינו:

https://www.youtube.com/watch?v=S6Qb5pJ8sdQ   

  https://www.youtube.com/watch?v=KelZhRSTe0E -טריילר המופע 

 ]ניתן לדלג על הפרסומת[

 

  .כשרהינו אוכל ה

 חמהושתיה קלה  ,ויסקי ,לבן, וודקהויין אדום  :שתיה

 .(טפנד זיתים ופסטו)סלסלת לחמים בליווי ממרחים 

 .(מטיאס, הרינגים )פלטות של דגים מלוח

 מלוח –קיגל תפו"א    כבד קצוץ

    מתוק חריף –ירושלמי קיגל     חזרת

 מתוק –קיגל תפוח עץ     סלט ביצים

 עוגת שוקולד )פרווה(       סלט סלק

 מבחר פירות העונה  - פלטת פירות                      סלט ירקות

     חמין 

 הכיבוד מוגש בכלים רב פעמיים איכותיים.

 

 חינם(ב , כאמור,חניהה) ח לאדם"ש 165 :עלות

 חינםהכניסה  :ניצולי שואה

-על -פי סדר ההגעה -]מקום הישיבה ייקבע על 200 :באולם המופע מקומותהמספר 

 ידי דיילת המקום[.

  מוגבל! םמקומות, כיוון שמספר להזמיןהקדימו 

 

  להזמנת מקומות: אנשי קשר

 050-8497401 גיטה: ברקוביץ

 052-8904335 :)גרישה( דוידוביץ צבי

 050-9922217 יוסי: קוטונו

 052-3496867שמעוני אלכס: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Qb5pJ8sdQ
https://www.youtube.com/watch?v=KelZhRSTe0E


 : אמנה בינלאומית לביטחון סוציאליפנסיה לעובדים ברוסיה .3

חתם שר הרווחה, חיים כץ, הסכם עם מקבילו הרוסי, אשר יאפשר לכל  2017יולי בחודש 

 , ועבד ברוסיה, קצבה חודשית על עבודתם לפני העלייה ארצה.1993מי שעלה עד שנת 

 .1.10.2017-ההסכם נכנס לתוקף ב

פרטים על הזכאות ועל הטפסים והמסמכים הדרושים לקבלת הקצבה נמצאים באתר 

 הביטוח הלאומי בקישור הבא:

a.aspxhttps://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/rosi 

 

 הודעות שוטפות .4

 carpati.org.ilאתר העמותה פתוח לשירותכם:  .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 

ruthfixler@walla.co.il. 

 

  מכוחותינו: הבובנאית ברכה גילאי .5

מצד האימא היא בת  כבת עשירית ואחרונה במשפחה. - בברגסס 1929שנת נולדה ברכה ב

  זינגר. –משפחת בק, ומצד אביה 

  .”ילדת פלא” נחשבההיא שרונות דרמטיים ויכ מגיל שלוש גילו בה

היא עברה לבית ספר הונגרי. כעבור  ,הועבר לשליטת הונגריה , כשהאזור1938בסוף 

שנתיים החליטו ההונגרים לגרש את רוב היהודים מהאזורים שסופחו להונגריה והם ברחו 

שם הוכנסו  ,בירקנאו–לו לאושוויץבמשהחל הכיבוש הגרמני הוגבלו בגטו והו .והסתתרו

 הקטנים לתאי הגזים.  אחיהשתי אחיותיה ושני 

 ,שם פגשה אחות נוספת ,בלזן בגרמניה–ה ברגןלמחנברכה הועברה  1945בראשית 

 .שנפטרה כעבור זמן מה

ה ומקו"הספר החקלאי –ארצה בעליית הנוער ונקלטה בביתברכה עלתה  1946שנת ב

 כך לצבא. –. בתום הלימודים יצאה לשנת שירות ואחר" שבחולוןישראל

https://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/rosia.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/Pages/rosia.aspx
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. כאן עבדה במחלקת 1946לחולון, שבה היא מתגוררת בקביעות מאז  חזרההתחתנה והיא 

 ."ביאליק"הספר –החינוך והתרבות בעירייה והייתה מזכירה בבית

 .לילדים את אהבתהשרונותיה וישביטא את כ ,הקימה עם שותפה תיאטרון בובותהיא 

ות לכל היא פעילה בו במתן עצ]בית לניצולי השואה[ בחולון ” בית להיות“מאז הקמת 

פניהם היא נעזרת בבובותיה. היא חברה במקהלה בש ,הגילאים, לרבות ילדים קטנים

  .”וה מלכהומל“ועורכת מדי פעם ערב תרבות בשם 

סיפור  את , המספרסרט , כוללהברית ובקנדה עם בובותיה–ערכה סיור בארצות ברכה

הישיבה "יורק במוזיאון –חייה בתקופת השואה. הבובות שלה הוצגו גם בתערוכה בניו

  .שם נשאה דברים" יוניברסיטי,

להופיע עם הבובות לפני ילדים קטנים ולפני תלמידי תיכון כן היא מרבה לנסוע לגרמניה 

  .ומבוגרים בשפות אנגלית וגרמנית

 ."חולוןקיבלה את אות "יקירת העיר  2010בשנת 

 

 בקישור הבא: you tube-ב "תעשי את" בסרט ברכה גילאי את סיפור חייה מספרת

-https://www.youtube.com/watch?v=Q

BqmBgHUv0 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

עם תעודת ההוקרה שניתנה לה גילאי ברכה  

 על ידי מתנדבי העמותה
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