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 מסיבת חנוכה .1

 , קיימנו אירוע חנוכה ב"בית ציוני אמריקה".18.12.2017בנר שביעי של חנוכה, 

 במפגש חברים ובמזנון עשיר. המפגש החל 

 לאירוע הוזמנו ניצולי שואה, אשר כיבדו אותנו בנוכחותם.

 הטקס באולם כלל שני הדגשים: 

 א. הדלקת נרות מסורתית ושירי חנוכה

 

 משה מושקוביץ מקדש על הנרות

 

 יר חנוכהגרישה פרידמן מנעים בש

 

ב. לראשונה ציינו השנה הענקת תואר יקיר ויקירת הקהילה לשני ניצולי שואה, אשר 

מנובמבר[ ופולי  36תרמו רבות לקהילת יוצאי זאקרפטיה: ברכה גילאי ]ראו עלון 

  מדצמבר[. 37קראוס ]ראו עלון 

 היקירים קיבלו תעודה ושי: חנוכייה, אשר נתרמה ע"י אחד החברים.



גילאי, עם רוזה ברכה 
 קליימן ובומי טראוב

 

 

 

 

 

פולי קראוס, עם זאב 
מילבאואר, רותי 

 פיקסלר ובומי טראוב
 

 

  המשתתפים

באירוע ציינו לטובה 

את הארגון, את 

הטקס ואת התוכן 

המרגש והתרבותי 

 של הערב. 

תודה לכל הפעילים, 

אשר סייעו לקיומו 

 !של אירוע זה

 

 מפגש חברים עם אלעזר שטרן .2

אלוף )במיל( כ אלעזר שטרן, ניפגש עם ח" 24.1.2018-ה רביעי, ח' בשבט תשע"ח,ביום 

 [.Sinevir]ליד שמורת הטבע   (соймы)שאימו ילידת סויימיוראש אכ"א לשעבר, 

פינת אמסטרדם )חנייה  –עוז, רחוב אבי אורן -באולם בית הפיס בנווה המפגש יתקיים

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

 נשמח לראותכם!!!           אורחה: הרצאת 19:00         : התכנסות וכיבוד קל18:00-19:00

 

 פוריםמסיבת  .3

 26.3.2018-ב פורים, נקיים מסיבת לאור ההצלחה לפני שנה, ובהיענות לבקשת החברים

 , ראשל"צ.1באולם האירועים "אמיליה", יעקב נחמיאס 

על פרטי האירוע ונוהלי ההרשמה נפרסם מידע בנפרד )בקבוצות הפייסבוק והווטסאפ( 

 שימרו את התאריך ונשמח לראותכם!וכן בעלון הבא. 



 נלאומיייום השואה הב .4

, יום שחרור מחנה אושוויץ ע"י הצבא 27.1-ה התאריך את 2006קבע בשנת  האו"ם

 כיום השואה הבינלאומי. ,האדום

גרת לניצולי השואה, אליהם התוודענו במהלך החלוקה של יבמשלוח א אנו נציין יום זה

שאיננו שוכחים את גבורת השורדים ואת לכך תעודות ההוקרה; תהא זו מחווה קטנה 

  רצח בני המשפחות שלנו.

 

 

 

 

 

 

האיגרת, הכוללת  צדישני 

תמונה של אתר ההנצחה לבני 

 הקהילה ביער "בן שמן"

 

 

 ושם"טקס האזכרה השנתית ב"יד  .5

 . 6.5.2018ביום ראשון, כ"א באייר תשע"ח, הטקס יתקיים השנה 

 שימרו את התאריך!על פרטי הטקס יצא מידע עדכני. 

 

 2017סיכום הפעילות בשנת  .6

התחדשנו במדור "מכוחותינו", המספר את סיפורם של  .עלוני מידע 13פרסמנו  .א

 .בני הקהילה

של העמותה כולל יותר ויותר מידע. הנכם מוזמנים לבקר בו אתר האינטרנט  .ב

 carpati.org.ilבכתובת 

 התרחשות[: הע"פ סדר הרשימה הינה ] מגוונים אירועיםקיימנו  .ג

  מסיבת פורים .1

 אלכס עם משפחת רוט -גת -הכנסת ספר תורה בקריית .2

 תעודות 300חלוקת תעודות הוקרה לניצולי השואה: חולקו מעל  .3

 עם הארגון בטקס יום השואה ב"יד ושם"הנחת זרים מט .4

בני המשפחות שלנו, אשר טקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" לזכר  .5

 צולם במלואו הטקס ;בשואה נספו



טקסי אזכרה מקבילים במיאמי, באושגורוד  3לראשונה נערכו  .6

 ובבודפשט ]שיורחבו לאתרים נוספים בשנה הבאה[

 בזאקרפטיהמפגש חברים בנתניה בנושא שיקום בתי הקברות  .7

בדגש בני הדור השלישי  –שמן" -מפגש חברים בסוכות ביער "בן .8

 והרביעי

 מפגש חברים ברחובות עם הגב' גיטה סיקוביץ .9

 תקווה עם פרופ' יעקב פרידמן-מפגש חברים בפתח .10

מתן תעודת הוקרה ליקירה וליקיר הקהילה,  אירוע חנוכה, שכלל .11

 ניצולי השואה. 

 מאור גרינר וצוותה שליש מופע שירים באידב חזינובאירוע 

 

 הודעות שוטפות .7

 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 נפטרו בשנה האחרונהאשר 

ruthfixler@walla.co.il. 
 

  מכוחותינו: עמוס רובין .8

אביו  במונקץ' להוריו אליהו ורחל. 1933נולד ביולי  עמוס

באותה  -בסלובקיה ולמד הנדסה בפראג  Kurimaהיה יליד 

, תקופה בה למד בפראג חיים קוגל. יחד פעלו בחוג "עבריה"

שהיה מטעם "האגודה לקידום 

בעיר  "התרבות והלשון העברית

]בצילום: הזמנה למסיבה מתרמ"ב, 

1922.] 

כשחיים קוגל עמד להקים את 

הגימנסיה העברית במונקץ', הוזמן 

וכך הגיע למונקץ', התחתן עם רחל, ילידת  –אליהו ללמד מתמטיקה 

החליף את חיים קוגל בניהול רובין האב  העיר, ובה נולד עמוס.

שימש בסגן יו"ר "המזרחי" במונקץ' ופעיל ב"הסתדרות הגימנסיה, 

בתי הספר העבריים בקרפטורוס". כשבחר לבנו את השם התלבט 

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


, שלא היו תנכ"ייםהאב בין שני שמות שהציע חיים קוגל: איתמר ועמוס, שניהם שמות 

עמוס  והןשמו של י-ניתן לבן על מקובלים באזור. הוא שכנע את פקיד הרישום שהשם

 עמוס הינו בן יחיד להוריו. , שהיה פדגוג צ'כי ידוע...קומנסקי

 ,יוזף ,גרמני. האב –אחת המשפחות שגרו בעיר הייתה משפחת שטראוס, ממוצא שוובי 

היה עובד הרכבת. הוא ביקש שבנו, יוזף שטראוס הבן, יורשה ללמוד עברית, מתוך 

אוס הבן התלמיד מורה. כך היה יוזף שטרתסייע לו בלימודי הכ השפה תעימחשבה שיד

משפחות שטראוס ורובין התפתחה הבין הלא יהודי היחיד שלמד בגימנסיה העברית. 

. חברות

השתנו הזמנים לרעה. המשפחות קיבלו  ,סלקרפטורור כניסת ההונגרים , לאח1944במרץ 

הוראות לעזוב את הבתים, עם ציוד מינימלי, והגטו בעיר כבר הוקם. שכנתם של משפחת 

יין, אמרה לאליהו רובין: "לכם קל, אתם מכירים את משפחת טרובין, הגב' בנצי מרמלש

צל משפחת שטראוס! למחרת פגש שטראוס"... וכך נולד הרעיון להשאיר את עמוס א

אבל  ,אליהו את יוזף האב וביקש את הסכמתו לקחת את עמוס תחת חסותו. יוזף הסכים

ביקש לקבל גם את הסכמת אשתו, מרגיט. בנם היחיד של בני הזוג שטראוס סיים כבר 

את לימודיו בגימנסיה והתגורר בשופרון 

 )הונגריה( בלימודי יערנות.

קיומו של הגטו, הגיע ימים, למרות  3כעבור 

עמוס לבית משפחת שטראוס. הוא היה ילד 

 ושם שהה שנה ורבע –לערך  10.5בן 

, שהיה יום 23.7.1945עד  1944)מאפריל 

 !הולדתו...(

שער ראשו גולח והשם שנקבע לו היה 

על שם  פיםייונצ'י. השיגו עבורו ניירות מזוי

שהילד  סיפור הכיסוי היהיאנוש שטראוס. 

בהונגריה, שהוריו  rő[דייר  רבעינולד  Gy[

נהרגו בהפצצות ושהילד היתום נלקח על ידי 

 בבית הצמוד לבית המשפחה חיה משפחה שאיבדה ילד קטן בטרגדיהדודו, יוזף שטראוס. 

 ם לא נשקפה סכנת הלשנה.ומה -

עמוס לא יצא מביתם של משפחת שטראוס, אלא לחצר בלבד. למשפחה היה משק קטן 

ועמוס האכיל את האווזים, התרנגולות והכלבה )איתה בתמונה(; רק את החזיר האכילה 

 מרגיט שטראוס...



כל 

שב

ועיי

ם 

הגי

ע 

מכ

תב 

מא

ביו, מתוך אוסף מכתבים שהשאיר 

 אצל יוזף.בכתב ידו,  ,מראש ,אביו

עמוס מעיד שמרגיט הייתה כמו אם אוהבת 

אותו ודאגה לכל מחסורו באהבה רבה. עמוס ראה במרגיט  עבורו: היא חיבקה ונישקה

 וביוזף את הוריו הנוספים ואהב אותם מאוד. 

חסידי אומות "מרגיט שטראוס בתור בביוזף ו "יד ושם"הכיר  1964באוקטובר  13-ב

 ."העולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העץ שניטע ב"יד ושם" לכבוד מרגיט ויוזף שטראוס
 

 

 1945יוזף ומרגיט שטראוס עם חיילים רוסיים אחרי שחרור מונקץ' בשנת 

  ,קישור: עמוס רובין מספר על חסידי אומות העולם, משפחת שטראוס

 https://www.hidabroot.org/article/114194שבזכותם ניצל 

 

https://www.hidabroot.org/article/114194


, אך 1945אליהו חזר בסוף אפריל  אליהו ורחל נלקחו למחנות, אך למרבה המזל שרדו.

כך הגיע מכתב מהאם ביולי -בשל מצבו הרפואי הקשה, אושפז בבית החולים בעיר. אחר

 (. 12 היה בןכשעמוס עבר עם הוריו, דרך צ'ופ, להונגריה באותו החודש ). 1945

 3ד היה מעון לילדים יהודיים דתיים, שרובם היו יתומים. הוא שהה שם ֶ  גֶ  ליד העיר ס

 חודשים. 

בסיוע תלמיד הגימנסיה לשעבר, שעבד במשרד החוץ ההונגרי, קיבלה המשפחה תעודת 

 מעבר לסלובקיה. 

 אילן"[-בהתערבותם של חיים קוגל, הרב מאיר ברלין ]שעל שמו נקראת אוניברסיטת "בר

קיבלה המשפחה  –והרב יהודה לייב פישמן מיימון ]לימים שר הדתות הראשון[ 

 1.4.1946-סרטיפיקטים לעליה לארץ ישראל. עמוס הגיע ארצה עם "עליית הנוער" ב

לחיפה, דרך מרסיי; הוריו הגיעו ארבעה חודשים אחריו. בנמל חיכה לו קרוב משפחה 

בשנה שלאחר מכן  הדתי "תחכמוני". ים, שם התקבל לכיתה ו' בביה"ס-והוא עבר לבת

 ון "צייטלין". כאביב ושם סיים עמוס את ביה"ס היסודי ועבר לתי-עברה המשפחה לתל

תוכניתו הייתה ללמוד חקלאות, זיכרון ילדות טוב משהותו בבית משפחת שטראוס. אך 

וכך הגיע לשירות צבאי  –מכיוון שלא היה בן משק, נדרש היה להוכיח קשר לחקלאות 

נח"ל, בקבוצת יבנה. עם שחרורו מהצבא החל עמוס את לימודיו בפקולטה לחקלאות ב

חתן "פרס ישראל" בתחום  –ברחובות ועבד כעוזר לפרופסור אליהו סבירסקי ]לימים 

החקלאית ]מדע חקר החרקים[. בהמשך לימד  ההאנטומולוגי[ בתחום 1994החקלאות, 

ת. הוא פרסם מאמרים מחקריים ועסק, אילן" ועסק בהדרכה חקלאי-עמוס שנתיים  ב"בר

 עם אשתו, מרים, בגידול חרקים מועילים ושיווקם בארץ ובחו"ל.

 למד עמוס בקנדה. 1969-1973בין השנים 

 נכדים. 8-לעמוס בן ושתי בנות ו

 ברוך תהיה!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


