
 

 

 2017 דצמבר – 73עלון מספר 

 . הודעות שוטפות3תקווה                 -מפגש חברים בפתח .1
 פולי קראוס. מכוחותינו: 4       אירוע חנוכה .2

 

 תקווה  -מפגש חברים בפתח .1

תקווה -קיימנו מפגש חברים בפתח 21.11.2017ביום שלישי, ג' כסלו תשע"ח, 

 המרצה .פיזיקאי ומתמטיקאי בעל שם עולמיאירחנו את פרופ' יעקב פרידמן, ו

ועל  2-סיפר על התחדשות חיי הקהילה היהודית בזאקרפטיה שלאחר מלה"ע ה

 עבודתו המדעית המרתקת. האולם היה גדוש בחברים, אשר כיבדו את המעמד.

: carpati.org.ilבאתר העמותה לראות ניתן , בתמונות ,מצולם של המפגשהתיעוד את 

 תמונות ממפגש חברים עם פרופסור יעקב פרידמן –"הודעות לקהילה" 

 

 

 

 

 

 

 פרופ' יעקב פרידמן

 

 

 

 הקהל באולם

 

 

 

 

 

 

 

הקישור לסרטון יופיע 

 בעלון הבא!



 אירוע חנוכה .2

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

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

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

                   '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 

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

 זיכוי חינם 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 –קיגל ירושלמי     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

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


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

 ידי דיילת המקום[.

  להזמנת מקומות: אנשי קשר

 050-8497401 גיטה: ברקוביץ

 052-8904335 :)גרישה( דוידוביץ צבי

 050-9922217 יוסי: קוטונו

 052-3496867שמעוני אלכס: 

 הזדרזו לשריין את מקומותיכם –עדיין נותרו מספר מקומות 

 

 הודעות שוטפות .3

 carpati.org.ilפתוח לשירותכם:  אתר העמותה .א

לניצולי השואה. אם ידוע לכם על  תעודות הוקרהאנו ממשיכים בחלוקת  .ב
      נא העבירו את שמם לרותי פיקסלר –ניצולים, שעדיין לא קיבלו תעודה 

5643299-050 ruthfixler@walla.co.il. 

אנו מציינים בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את שמם של ניצולי השואה,  .ג
 050-5643299. את המידע מרכזת רותי פיקסלר שנה האחרונהנפטרו באשר 

ruthfixler@walla.co.il. 

 

 מכוחותינו: יקותיאל )פולי( קראוס .4

קלמן , הצעיר מארבעה ילדים, נולד להוריו, פולי

 1925בעיירה בושטינו באוקטובר  ,ואלזה קראוס

ה ֶ  , אימר(היו אנדריאס )בונדי חיוֶ  [. א92]בן 

  ולילי.

הסבא )מצד אימא(, יחיאל פרנקל, היה ראש 

הקהל בסאטמר. לסבא )מצד אבא(, איגנץ 

יקותיאל קראוס, הייתה מנסרת עצים בבושטינו. 

בעקבות משבר  - 1928המנסרה פשטה רגל בשנת 

כלכלי עולמי, אך עדיין סיפקה פרנסה למשפחה, 

הונגרים בסיוע גם אם לא בשפע, כבעבר. 

"מקושרים" קיבלה המשפחה רישיונות להשגת 

 עצים.

והמשיך  (1931-)מ פולי למד בבי"ס יסודי צ'כישפת האם בבית הייתה הונגרית ו

, כשכמעט סיים את לימודיו, נקבעו חוקי נומרוס קלאוזוס, 1940לתיכון. בשנת 

mailto:ruthfixler@walla.co.il
mailto:ruthfixler@walla.co.il


ספר מקצועי, שמנהלו פעל -היה בית סיילש-בנודילמזלו, ם. מולא ניתן לו לסיי

שם יכלו  ,בניגוד לחוקים וקיבל תלמידים יהודיים. הוא הקים במקום פנימייה

 התלמידים להתגורר, ושם גם נבחן פולי במבחני הבגרות. 

לא ניתן  ", כדבריו:האמתיותאך אז החלו "הצרות  1943-את לימודיו סיים פולי ב

ויסו לצבא ההונגרי )ובונדי כבר נהרג(; אנשי היה למצוא מקום עבודה, שני אחיו ג

קסטנר עברו בין הכפרים והזהירו שהגרמנים מתכוננים לכבוש את הונגריה בסוף 

שבלילות כבר שמעו  ,. הם התקשו להאמין לאזהרות, במיוחד לאור העובדה1943

מרחוק את התותחים הרוסים. אלא שהאזהרות התממשו: הגרמנים פלשו 

ו הוראה לערוך רשימות של בני הקהילה היהודית, אותן ; הם נתנלקרפטורוס

פקודת גירוש, מהיום למחר, עם רשימת ציוד שניתן  נדרשו בני הקהילה לבצע;

ללבנים  ריכוז היהודים בבית החרושתלקחת; הפקדת מפתחות הבתים במשטרה; 

, (Mátészalka)בושטינו לגטו מטיסלקה  גירוש יהודי )ליד תחנת הרכבת(,

 . רכבת, במשך יומיים וחציבקרונות 

 היה זה חג הפסח הראשון, בו לא הוחזרו כלי הפסח לבויידם...

חסור של מים ומזון. אחות אביו, , בממתומצומצ הצר גג-עלייתבגטו התמקמו ב

מהגטו  שגרה בעיירה, אך ביתה היה כבר מאוכלס במגורשים, הביאה מעט אוכל.

ושם נלקח מעט רכושם. הם חטפו מכות  לילות 2-3נאספו לביה"ח למשך 

בחקירות הקשות, בהן התבקשו לדווח היכן הוסתרו תכשיטיהם. כשהרביצו 

גם חטף  – למכות התקשה פולי לראות את האירוע; כששאל על הסיבה –לאימו 

 מלקות "כי הפריע"...  25הוא 

ישבו הם  -הם הועלו על הרכבת, דלתות הקרונות נסגרו, ובהיעדר ספסלי ישיבה 

על מעט הציוד שעוד נותר ברשותם. תוך כדי הנסיעה עקב פולי אחר שמות 

הרי הטטרה וקושיצה.  ריה,התחנות והבין כי הם נוסעים מערבה: דרך צפון הונג

לילות. תוך כדי המסע אנשים הקיאו, התעלפו והטילו  3-ימים ו 3ה"טיול" ארך 

קרונות ולא היה ברור את צורכיהם. לפנות ערב הגיעו לתחנה, הקטר ניתק מה

חיל אחד צעד הלוך ושוב לאורך הרכבת. פולי צעק לו בגרמנית: "  להיכן הגיעו.

היכן אנחנו?" החיל ענה: "באושוויץ". הם הושארו בקרונות למשך הלילה. בבוקר 

שמעו את פתיחת הדלתות מהקרונות הקדמיים, ברעש נוראי שהעיר אותם. גם 

ח כי חשב "שהגיע הסוף לדבר הרע". אסירים דלת הקרון שלהם נפתחה ופולי שמ

יהודים זרזו אותם לרדת, אך לא היו מדרגות לירידה בטוחה. אימו של פולי נזרקה 

מהקרון. פולי עוד נשאר עם אביו. נותר לו בקבוק מים לשעת חירום, אותם רצה 

לתת לאביו; הוא הספיק לפתוח את הפקק, קיבל מכה על היד עם מקל, הבקבוק 

בר, המים נשפכו... אביו עוד הספיק לומר )ביידיש(: "אתה רואה ילד, יש נפל ונש



גם אביו נזרק מהקרון. ההמון היה בריצה. פולי רצה  לנו רק מה שאכלנו".

קיבל מכות והתקדם. זה היה המבט  אביולהתקרב לאבא, מבטיהם הצטלבו, אך 

ם הנשים; . האימא והאחות לילי הופנו ע, שנרצחהאחרון שפולי ראה את אביו

 האם נרצחה ורק לילי שרדה. 

צעירים  10הוא עבר את התקופה עם  באושוויץ הוטבע המספר על ידו.

. הוא הועסק במכבסה, וכך שרד, בזכות התנאים מבושטינו, עיירת הולדתו

היחסיים הטובים. אך לא לאורך זמן: פולי הועבר עם חבריו למכרה חול, בו 

נה חהגעה למ –ולרוץ בחזרה. ואז  –נדרשו לרוץ עם קרוניות לבניין, לרוקן 

אל מצעד המוות יצא פולי בפיז'מות, בסנדלי עץ, שהשלג  .גלייביץ ברכבת פתוחה

 הם...נדבק אלי

המלחמה תמה. פולי הכיר את אריקה, ילידת צ'רנוביץ, שתהפוך לאשתו. יחד 

נשלחו לסאטמר ועסקו בהעברת פליטים מרומניה, דרך הונגריה, למחנות 

. מזויפיםהעקורים בגרמניה, עיסוק מחתרתי ומסוכן, שכלל גם שימוש בדרכונים 

 ., ללא אמצעי קיום1948-ב עם דרכונים כאלו הם הגיעו ארצה

 פולי גם לחם במלחמת העצמאות בירושלים.

מסחר לברגים. יום אחד נכנס לחנותו יהודי אמיד, איצ'ה -פולי פתח בית

הציע לו להיות  ,[. ביידישINFASCOלברגים במונטריאול ]  גולדהארט, בעל עסק

הסוכן שלו בארץ. הוא זה שהעמיד את פולי "על הרגליים". פולי דאג לרישיונות 

ארט החל לשלוח סחורה, באמון מלא בפולי, ובלי לשאול על מועד היבוא וגולדה

התשלום. לאחר מותו, המשיכו גם בניו של "המלאך הגואל" את הקשר המסחרי. 

מצליחה ביותר, חברה להמסחר של פולי, הנקרא "שיברוג" התפתח והפך -בית

 .מתמחה בברגים ומחברים לקונסטרוקציה, לבניה ולתעשייה הכבדהה

פולי היה אחד ממקימיו של הארגון שהקימו ניצולי השואה יוצאי זאקרפטיה 

 וגם לעמותה שלנו, בני הדור השני. -ותרם רבות בעשייתו לארגון זה 

 ברוך תהייה!

 

https://www.youtube.com/watch?v=wJnJ_4H7KkQ 

 2016עם רפי רשף" מיום השואה  –זיה "אינטימי שידור טלווי

 סרטונים -----: גלריה lcarpati.org.iאת הסרט ניתן לראות באתר העמותה 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7L8v6r6AFKs 

 2014שידור בגלי צה"ל ביום השואה 
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