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 מפגש חברים עם אלעזר שטרן .1

נפגשנו בפתח תקווה עם ח"כ בפועל, והאלוף במילואים, אלעזר  24.1.2018-הרביעי, ביום 

. הוא שיתף אותנו  (соймы)סויימי שטרן, שאימו הייתה ילידת הקרפטים מהעיירה

 כללה פעילות התנדבותיתבסיפור המשפחתי שלו וכן בעבודתו הפרלמנטרית. עבודה זו 

ת המשאבים לרווחת להגדלשדולה הפרלמנטרית של ניצולי השואה, שבה נאבק ב

והוביל ועדה ”, עדים במדים”שטרן יזם והוציא לפועל את פרויקט בישראל. הניצולים 

 חווינו מפגש מרתק.”. ל”רוח צה”מיוחדת שניסחה מחדש את ערכי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : יום השואה הבינלאומי .2

התוודענו במהלך , אליהם יוצאי זאקרפטיה ציינו יום זה במשלוח איגרת לניצולי השואה

החלוקה של תעודות ההוקרה; תהא זו מחווה קטנה לכך שאיננו שוכחים את גבורת 

 השורדים ואת רצח בני המשפחות שלנו.

 

 אתר ההנצחה ביער "בן שמן" .3

מפתח תקווה,  "הקתדרה"בחודש שעבר ביקרה קבוצת מטיילים מטעם  .א

מה העמותה בהשתתפות חברנו מרגרט ומשה מושקוביץ', באתר ההנצחה שהקי

לזכר בני הקהילות של זאקרפטיה. משה הסביר להם על האתר ועל ההיסטוריה 

של האזור. להפתעתו, שניים מן המבקרים גילו את מקום הולדתם של הוריהם 

 ..היישובים, הממוקמת על הלוח באתר.ברשימת 



 

ביקרו  ,31.1.2018-לכבוד ט"ו בשבט, שחל השנה בב. 

י וחיים דוידוביץ ונטעו במקום באתר חברינו אלכס שמעונ

שתיל. ברוכים תהיו על 

 היוזמה!

 אלכס שמעוני )למעלה( וחיים דוידוביץ )מימין(
 

 

 מסיבת פורים .4

בהמשך למסורת שהתחלנו בה בשנה שעברה, ולנוכח בקשת החברים, אנו מארגנים 

]פרטים מלאים בעלון הקודם מס'  .26.2.2018מסיבת פורים ביום שני, י"א באדר תשע"ח, 

39]. 

 ציונה[.-ראשל"צ ]בגבול נס 1המסיבה תתקיים ב"אמיליה", יעקב נחמיאס 

 בצמוד לאולם נמצאת חנייה.

 ועם החברים השמחה תהיה מושלמת! –המקום מרווח, האוכל טעים, המוזיקה שמחה 



 19:00-20:00קבלת הפנים: 

 20:00הארוחה והמסיבה משעה 

-והיא כוללת את הזמרת ויקטוריה גרשקוביץ, נגן כינור ו MYSTERYהיא  שתופיע הלהקה

D.J. :עלות הלהקה.₪  15עלות מנה + ₪  185-המחיר לאורח מורכב מ .לאדם₪  200 העלות 

 [ מוזמנים חינם/הזר /תניצולי שואה והמלווה שלהם ]עובד.  

   להזמנת מקומות: אנשי קשר

 הזדרזו להזמין מקומות!     050-8497401 גיטה: ברקוביץ

 052-8904335 :)גרישה( דוידוביץ צבי

 050-9922217 יוסי: קוטונו

 052-3496867שמעוני אלכס: 

 

 טקס האזכרה השנתית ב"יד ושם" .5

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

 שימרו את התאריך!על פרטי הטקס יצא מידע עדכני. 

 

 הודעות שוטפות .6

 carpati.org.ilפתוח לשירותכם:  העמותה אתר .א

לניצולי השואה. אם ידוע לכם על  תעודות הוקרהאנו ממשיכים בחלוקת  .ב

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

5643299 ruthfixler@walla.co.il.  

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

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

ruthfixler@walla.co.il 

 

 מפגש חברים במיאמי .7

 הצלחה במפגש זה!במיאמי. נאחל להם  18.2.2018-יוצאי הקרפטים ייפגשו ב

 

 'דב )ברנרד(, צבי וחיים זיסוביץ מכוחותינו: .8

ושל בניו , 2016, אשר נפטר באוקטובר 'נספר את סיפורם של דב )ברנרד( זיסוביץהפעם 

 התאומים צבי וחיים זיסוביץ יבל"א.

  .1920 שנת, סט[ּוק"מ צפונית לח 57] (волове) הֶ  בֹולֹויליד ו דב היה

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


בעל יערות.  –אחיות. אביו היה סוחר בדים, וסבו  3-בנים ו 5ילדים,  8-היה אחד מ הוא

המשפחה התגוררה באחוזה משפחתית. ש. ואימו הייתה ממוצא הונגרי, ממשפחת פורק

התרבות בה גדל הייתה התרבות הצ'כית, כשצ'כוסלובקיה הייתה בשליטה באזורים אלו 

 של זאקרפטיה. 

 משפחת זיסוביץ' כאחת המשפחות המכובדות בעיירה. ב"ספר מרמורוש" מוזכרת

ספר כללי, כשהשפה בבית הייתה אידיש, בעוד ברחוב -בילדותו למד דב ב"חיידר" ובבית

עבר ללמוד בישיבה בעיירה, ובמקביל למד להיות טכנאי  14בגיל  דיברו באוקראינית.

 שיניים, מקצוע בו לא עסק אף פעם.

 לאזור, נלקחו מהמשפחה רישיונות העיסוק שלהם. , כשההונגרים נכנסו1938בשנת 

 -בסלובקיה. בהמשך  217גויס דב לצבא ההונגרי ונשלח למחנה העבודה מספר  1941בשנת 

הועבר בין מספר מחנות עבודה באזור סאטמר. הוא ברח מן המחנה לכיוון הצבא הרוסי, 

אך נחשב על ידם כמשתף פעולה עם הגרמנים וההונגרים. גם מהרוסים הצליח דב לברוח 

ילדים ואחיינים שרדו  8כדי לגלות שמכל משפחתו, הורים,  הב  ֹולֹוווכך ניצל. הוא חזר ל –

 אחיו. 3-רק הוא, אחותו ו

דב הגיע ארצה כמעפיל, כולל גלות בקפריסין. עם קום המדינה הוא התגייס לבריגדה ושרת 

 .בצ'כיה

שהייתה גם כן ניצולת שואה. המשפחה התגוררה כל אסתר, בארץ הכיר דב את אשתו, 

 חנה ודב עבד במפעל "עץ לבוד". שם גם נולדו בניו התאומים, צבי וחיים.-השנים בפרדס

וכך נסגר מעגל חייו: נולד בערב שמחת תורה ונפטר , 2016קטובר דב נפטר, כאמור באו

  בשמיני עצרת...

           :  * עדותו ל"יד ושם" ניתנת לצפייה במספר קטעים לצפייה

vimeo.com/93070687 

vimeo.com/93073104              vimeo.com/93074519               vimeo.com/93079900 

vimeo.com/93079986              vimeo.com/93081305              vimeo.com/93086993  

 

ובצבא שרת בחיל  " )במועצה האזורית חוף הכרמל(כפר סיטרין"למד בישיבת  ,צביבנו, 

 החימוש.

 7-שאן, הוא אב לחמישה ילדים וסבא ל-כיום מתגורר צבי בקיבוץ שלוחות שבעמק בית

 נכדים. הוא פרש לפני זמן קצר מעבודתו כמורה לתקשורת.

התגייס לצה"ל  1969בשנת בפרדס חנה.  "מדרשית נעם"ב, למד זיסוביץ חייםאחיו התאום, 

בהמשך היה חיים מדריך חברתי ומורה ללשון  .הצנחניםשל  890ושרת כחובש קרבי בגדוד 

 במדרשיה, וכן עבד כמסגר.

http://vimeo.com/93070687
http://vimeo.com/93073104
http://vimeo.com/93073104
http://vimeo.com/93074519
http://vimeo.com/93079900
http://vimeo.com/93079986
http://vimeo.com/93079986
http://vimeo.com/93081305
http://vimeo.com/93086993


בסיום  .ועבר להתגורר בירושלים "קול ישראל" שללקורס כתבים חיים הצטרף  1977בשנת 

שנים בתפקידים שונים: כתב לענייני  27, שם עבד "קול ישראל"הקורס התקבל ככתב ב

רי. הוא הגיש מספר תוכניות אקטואליה ברשת ב', דתות, חינוך, ירושלים וככתב פרלמנט

מספר  בטלוויזיה בערוץ הראשוןויומני חדשות. במקביל הגיש  "ל דיבוריםוכ"ה: כגון

 ביניהן "על רגל אחת" ו"צירופים".  ,תוכניות אירוח על מסורת ודת

בכל פתיחת יומן  "פרשת השבוע" הוא פינת 'זיסוביץחיים אחד החידושים המזוהים עם 

בימי שישי, עליה זכה במהלך השנים לתגובות רבות מן המגזר  'רשת ב הצהריים של

את פרשת השבוע לענייני אקטואליה. בהסבריו הוא  חייםהחילוני והדתי. בפינה זו קישר 

 .העדיף לא להסתמך על פרשנים מסורתיים אלא להוסיף נקודות מבט משלו

רשת  המערכת )מנהל החדשות( של למזכיר חייםבתום תפקידו ככתב פרלמנטרי התמנה 

 לאחר שלוש שנים פרש מתפקידו, אך המשיך להנחות יומני בוקר.  '.ב

נשלח חיים מטעם "רשות השידור" לוושינגטון ככתב "קול ישראל", שם שהה  1995בשנת 

 חזר להגיש יומני חדשות ואקטואליה. שנים. כששב ארצה עם משפחתו 3

תיק " הטלוויזיהאת תוכנית חיים הגיש  ,2014-2015שנים , וכן בין ה2004-2008בין השנים 

 ". תקשורת

 משרד ייעוץ תקשורתי לראשי יישובים בדרום.  שדרות במקביל הקים בעיר

ושנתיים  כראש מערך דוברות והסברה" אילן-בר"לאוניברסיטת  הצטרף חיים 2009בשנת 

"ערוצים", שאליה גייס בעלי מונה גם לראש היחידה ללימודי תעודה בתקשורת, כך -אחר

 .שם רבים מתחום התקשורת

במכללת ", "אחווה" ונתניה מכללת"לימד רדיו במספר מוסדות אקדמיים, כגון:  חיים

גם הקים וניהל כמה  חייםכיהן גם כראש מנהל תוכניות וראש מסלול רדיו.  " ספיר"

 הקים וניהל מרכז תקשורת.  הוא ובנתיבותתחנות רדיו חינוכיות 

 .והקים את מערך החדשות "רדיו קול חי"להוא הצטרף כיועץ  2004-ב

שבחבל  חורון-נכדים. הם מתגוררים ביישוב בית 16-חיים נשוי לאילנה, אב לחמישה וסב ל

 בנימין. 

 ברוכים תהיו! 

  חיים הביע את הסכמתו להרצות באחד ממפגשי החברים, אשר אנו עורכים

 דעה נפרדתתצא הו. על פרטי המפגש המתוכנן מעת לעת

 



                                   

                                 

 דב זיסוביץ ז"ל

 

 
 

  דב זיסוביץ ז"ל )משמאל( עם שני אחיו: חיים וגדליה
 

 

 

 הזמנה לחתונה של דב ואסתר.

 הוא אב הכלה... ששרד המזמין היחיד 

 

 

 משפחת זיסוביץ הצעירה

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

דב זיסוביץ ז"ל עם 

שני בניו 

 התאומים: 

 צבי )מימין( וחיים


