
 

 2018 מאי – 34עלון מספר 

 האזכרה השנתית בקהילות בחו"ל. 4   ב"יד ושם" הנחת הזרים .1
 סרט על בני הדור השני. 5      ב"יד ושם"האזכרה השנתית   .2
 מוסקוביץ ישראלמכוחותינו: . 6            ניצולי שואה שנפטרו השנה          .   3

 
 

 ת הזרים "ביד ושם"חטקס הנ .1

כ"ז בניסן תשע"ח, ולגבורה,  שואההזיכרון לביום 

ייצגו שלושה מחברינו את קהילת  ,12.4.2018-ה

יוצאי הקרפטים והניחו זר מטעם העמותה בטקס 

 הממלכתי שהתקיים ב"יד ושם".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זאב מילבאואר ויוסי קוטונה              

 

 

 זאב מילבאואר ויונה רוב

 



 האזכרה השנתית ב"יד ושם". 2

התכנסנו ברוב עם לטקס האזכרה השנתית לזכר בני  6.5.2018, כ"א אייר תשע"ח, ביום ראשון

 המשפחות שלנו, אשר נרצחו במחנות המוות בתקופת השואה.

מר : ניצולי שואה ו שניהדליק , אותהאש התמידהטקס נפתח ב"אוהל יזכור" על ידי הדלקת 

  ., מלווה באשתורייזמן מרדכיומר  ,ו ובנכדויפרוימוביץ זליג, מלווה בבנ

ופרק [, את תפילת "אל מלא רחמים" ניצול שואה] עמוס רוביןאת תפילת ה"קדיש" נשא 

 .]דור שלישי[מרדכי נשא הרב אנגלמן התהילים 

 אחיותיו, שר את שירת "התקווה" בסיום ההתייחדות. מפרידמן צבי, שאיבד שבעה מאחיו ו

לך המלחמה גוייס למחנות העבודה ההונגריים, הצליח קריבו. במהב נולד :זליג מר פרוימוביץ ●

 אחים ואחיות הוא הניצול היחיד! 12לברוח והתחבר לפרטיזנים. ממשפחה בת 

ויהוף שטרסהוף ונ ותנחמחוסט, היה בגטו סגד בהונגריה ובמ 1933: יליד מרדכי מר רייזמן ●

ממשפחה  .12נה, בהיותו בן ש 73לפני  , בדיוק היום6.5.1945-באוסטריה. השתחרר בטריזנשטט ב

הקים בה את  ,1946-. מרדכי עלה ארצה בשל הורים וששה ילדים שרדו רק מרדכי ואחותו

 .נכדים 12-ילדים ו 4 גבני הזולמשפחתו ו

 

דוד מימין: צביקה פרידמן, נציגת "יד ושם", הרב אנגלמן מרדכי, רובין עמוס, מילבאואר זאב, 
 זליג פרוימוביץ )משמאל(, שני בניו ונכדו )שמאל מאחור(הרשקוביץ, פנינה ומרדכי רייזמן, 



 "ספרא" נערך מפגש ההמשך.  באולם

  מר זאב מילבאואר, יו"ר העמותה, נשא את דבריו:

 
ברצוני להודות לאנשי "יד ושם",  -בראשית דבריי 

ובראשם, לאסנת לוין, על עזרתם ומסירותם לקיום 
 טיה.האזכרה השנתית לנספי השואה יוצאי זאקרפ

אני רוצה להודות לניצולי השואה: אנגלמן שלמה, 
הברמן מנחם, ליברמן חמדה, סיקוביץ גיטה, פיקסלר 
ציפורה, פרויימוביץ זליג, קופולוביץ בוניה, קלוש 
שמואל, קלוש שרגא, קליימן חיים, רובין עמוס, 
ריטנברג יוסף, רייזמן מרדכי ושווימר אמיל, אשר 

 מרגש זה. מכבדים אותנו בנוכחותם ביום
אנו בטוחים שהגעתכם לכאן כרוכה במאמץ פיזי 

נוכחותכם כאן, איתנו, מייצגת  -ונפשי, אבל עבורנו 
 דור שלם של ניצולי שואה.

אני רוצה גם להודות למלווים של ניצולי השואה על 
 עזרתם הנדיבה.

תודה לפעילי "עמותת יוצאי זקרפטיה", תודה מיוחדת 
 לאנשים מיוחדים;

שמוכנים לתרום מזמנם, מכוחם, על מנת אלו אנשים 
 להמשיך ולתרום לקהילה שלנו. 

 אפרט רק חלק קטן מפועלם של פעילינו:

  ביקורים  300מעל  -איתור וכיבוד ניצולי שואה
נעשו בבתי הניצולים בארץ וחולקו תעודות הוקרה על 

 .מלחמת ההישרדות שלהם כנגד כל הסיכויים

  ובפוריםנערכו ערבי גיבוש ושמחה בחנוכה . 
 המעדכן בכל חדשות הקהילה ובפועלם של אנשים בולטים , מדי חודש רואה אור עלון

 .בתוכה
 ארגון מפגשים בנושא מורשת יהודי הקרפטים. 

 על מנת לשרוד  -המספרים את תלאותיהם והתמודדותם , מפגשים עם ניצולי שואה
 .ולבנות את החיים מחדש

  על מנת לצרף לשורותינו גם את בני הדור האנו מקיימים מפגשים בחול המועד סוכות-
 . של יוצאי זקרפטיה 4-וה 3

 שלאחר שיפורים רבים , אתר האינטרנט שלנו: בניית ערוצי תקשורת מול הקהילה כמו
בימים אלה מושלמת הכנסת מידע באנגלית . )שנעשו בו זוכה לכניסות רבות מצד אנשי קהילתנו

 (.באתר זה

 שמטרתן לגבש את הקהילה ולתרום להתפתחותה, עילויותאנו מוסיפים עוד פ, מדי שנה. 
 כל הפעילות הענפה הזו לא יכולה הייתה להתקיים ללא הפעילים המסורים שלנו:

אינדיק מיכאל, ברקוביץ גיטה, דוידוביץ חיים, דוידוביץ צבי, הופמן יעקב, הרשקוביץ דוד, וובר 
טונה יוסי, קליימן רוזה, קליין יצחק, אריה, מושקוביץ משה, נימברגר אלכס, פיקסלר רותי, קו

 רוב יונה, שיינברגר ישראל ושמעוני אלכס.
 

וכמובן, תודה רבה למתנדבים: ברגר צבי, גוטסמן יעקב, ויינברגר לאה, מלץ אפרים, רייזמוביץ 
 מנדי ושקד יענקול. 

 אתם אנשים מדהימים, עם לב רחב! 



אין קפה ועוגיות בישיבות על חשבון העמותה. אין אצלנו בעמותה משכורות, אין כיסויי הוצאות, 
 כל הכסף שמתקבל מדמי החברות, או מתרומה, מנוצל אך ורק לפעילויות למען הקהילה! 

 תודה רבה לכם!
 

על אף החשיבות המרובה שיש לכלל הפעילויות, האזכרה השנתית לנספי השואה היא האירוע 
 המרגש ביותר, הדורש מאיתנו את המאמץ המרבי.

עה היא בהיבט הלוגיסטי של האירוע, בתוכן, בהבאת המידע לקהילה ובתיאומים עם "יד ההשק
 ושם". 

 וכמובן, לתת מענה לבקשות רבות, הבאות מצד הקהילה.
מדי שנה, אנו מתמודדים עם שאלת קיבולת האולם עקב הביקוש הרב של אנשי הקהילה להגיע 

 לאזכרה.
הילה היחידה, שמספר המשתתפים בטקס האזכרה אנחנו הק -ע"פ דבריהם של אנשי "יד ושם" 

 שלה רק הולך וגובר...
על מנת לציין יחד איתם  -אנחנו עושים מאמץ גדול לצרף קהילות של יוצאי זקרפטיה בעולם 

 את היום החשוב הזה.
 בשנה שעברה, שלוש קהילות של יוצאי זקרפטיה ציינו יחד עמנו את יום האזכרה: 

 ובודפשט. קהילות מיאמי, אוז'גורוד
 השנה מצטרפות אלינו: עוד שתי קהילות: זו של ניו יורק וקהילת לוס אנג'לס.

 ממארגני האירועים אנחנו מקבלים דיווחים, שמספר המשתתפים אצלם הוא עצום.
 תעודות לניצולי שואה באירועי אזכרה בקהילות חו"ל של יוצאי זאקרפטיה. 80-השנה יחולקו כ

ות הגדולה שחלה בקהילה שלנו לציין את יום הזיכרון לנספי קשה לי להסביר את ההתעורר
 השואה שלנו.

אבל אלו העובדות. אני רק יכול להניח שהתשובה לשאלה שאני שואל את עצמי: "למה זה 
אם  -קורה?" היא תחושת האחריות שלנו לשימור הזיכרון של יקירינו ובני המשפחות שלנו 

 ים.זה פשוט לא יתקי -אנחנו לא נדאג לכך 
על אף שאני בטוח, שאף אחד מהורינו לא ביקש מאתנו, מפורשות, לקיים את ימי הזיכרון, אין 

 ספק כי בעשייה שלנו אנו מקיימים את ציפיותיהם.
 יש במעשה זה כיבוד הורים, עליו התחנכנו!

 
אתמול שאלתי את בתי הצעירה, מאיה: "מה יהיה אם אנחנו, בני הדור השני, כבר לא נוכל 

 את האזכרה בעתיד, מפאת הגיל?" לקיים
היא ענתה לי: "אל תשכח שההורים שלך הם סבא וסבתא שלי. שורשי המשפחה שלי חשובים 

 לי בדיוק כמו שהם חשובים לך."
 

אנחנו, אנשי הדור השני, צריכים למצוא את הדרך לצרף את ילדינו ונכדינו לפעילות שלנו, על 
 מנת שהם יהיו ממשיכי דרכינו.

שאלו שורשים נפלאים, שהייתה בהם אהבה, חסד, אמונה, כיבוד הורים וכיבוד הזולת;  אני חושב
 דברים שאינם טריוויאליים כיום וכדאי לעודד את ממשיכי דרכינו להתחבר לשורשים האלו.

 
 אמי, הנמצאת בבית אבות, שואלת בכל חג שמתקרב: "האם יש תפילת "יזכור"?

 לשאול את מועד תפילת "יזכור" היא לעולם לא שוכחת. היא כבר לא זוכרת המון דברים, אבל,
ביום אמירת "יזכור" אני הולך איתה לבית הכנסת ועוד מספר אנשים מתקבצים סביבי וסביב 

 וגם להם תפילה זו חשובה. -אמי. בודדים שנשארו 
 הם מסתכלים עליי במבט שואל, "אנחנו לא מפספסים?" "האם לא הגיע הזמן?"

 וד הם אומרים "יזכור", יקיריהם שנספו, לפחות, קיימים בזיכרונם.הם יודעים שכל ע
אני מנסה להעלות את כל שמות הסבים והסבתות, הדודים  -כשאומרים "יזכור" לנספי השואה 

והדודות, בני הדודים ובנות הדודות מצד אימא ואבא. יש כל כך הרבה שמות,  אך אני מרגיש כי 
יומם היה תלוי רק בי, ואם לא אומר את שמם, הם ייעלמו אני חייב לומר את כולם, כאילו ק

 כאבק הכוכבים.



-כ -לא מזמן ציינו את "יום הזיכרון לזכר הנופלים במלחמות ישראל ונפגעי פעולות האיבה" 
 חללים, אשר מתו למען המדינה. 26,000

הנפילה; החללים יש תאריך לידה, שם, שמות ההורים, שמות הילדים, תאריך  26,000כמעט לכל 
 כל הפרטים אשר מאפשרים לקיים אזכרה אישית לכל נופל ונופל.

יהודים נספו בשואה. ואין אפשרות לקיים אזכרה אישית לכל אחד  100,000-בזאקרפטיה, כ
ואחת. המספרים הם עצומים, וגם אם היה בידינו המידע המלא, לא היינו יכולים לציין את יום 

טרת הנאצים? למחוק את היהודים ואת זיכרם מעל פני כדור הזיכרון האישי. אולי זו הייתה מ
הארץ. אבל אנחנו כאן, אנחנו זוכרים אותם, אנחנו זוכרים אותם ביחד. והם יהיו נצורים בליבנו 

 לעד!
 

בעת המלחמה, עם הגעת הגרמנים לאזור הקרפטים, גויסו למחנות העבודה אלפי גברים יהודים. 
דמו והתבצעו במהלך המלחמה, אנו נזכה היום לקבל את בצד ההיסטורי, ועל התהליכים שק

 סקירתו של ד"ר רוברט רוזט, מנהל הספרייה ב"יד ושם". 
 

 אני יכול לדבר רק בהיבט האישי שלי.
. אחוז ההישרדות במחנות אלה היה Munkaszazad]]אבא שלי היה במחנות עבודה הונגרים 

 כאחוז השורדים בקבוצת גיל זו במחנות ההשמדה.
 ני המפגש שלנו היום, דיברתי עם מספר אנשים, שאבותיהם היו במחנות עבודה.לפ

 שאלתי אותם: "מה האבות שלכם סיפרו לכם?"
 תשובתם הייתה: "כמעט כלום."

דיברתי עם האחים שלי ושאלתי: "האם אתם יודעים משהו, או שאבא סיפר משהו על התקופה 
 הזו?"

הוא, שאבא אמר ש"מי שלא היה רגיל לתנאי תשובתם הייתה, שמה שהם זוכרים בוודאות 
שרד. זו  -לא היה יכול לשרוד את המחנות. רק מי שידע להסתדר  -מחייה קשים לפני המלחמה 

 הייתה מלחמת הישרדות יומיומית".
 

אבל אני כן זוכר סיפור של אבי על כך שהוא עבד בכריתת עצים, ולאחר מכן היה עליו   לסחוב 
יוון הנחל. באיזשהו שלב, כשהוא הרגיש שהוא כבר אינו יכול להמשיך את בולי העץ מהיער לכ

 יותר והוא יימחץ  תחת בול העץ, מכיוון שכבר היה באפיסת כוחות, הוא  יצא להימור חייו.
 הוא התחזה לאדם שאיבד את הכרתו והוא ידע ששני דברים עלולים לקרות:

 ז'נדרם, חייל הונגרי יירה בו.הוא יוכל לנוח במשך מספר רגעים ולצבור כוחות, או ש
למזלו, הוא לא נורה, והייתה לו אפשרות לצבור קצת כוחות ולהמשיך במלחמת ההישרדות 

 היומיומית שלו.
 להישרדות של רוב ניצולי מחנות העבודה היה גם אלמנט של מזל.

וות עם שחרורו של דודי ממחנות העבודה, הוא נעצר על ידי החיילים הרוסים ונידון לעונש מ
 במשפט שדה.

כיתת יורים הייתה צריכה להוציא אותו להורג למחרת, ובינתיים, הוכנס אל תוך מרתף, עם חלון 
קטן, שהיה פרוץ. הוא ראה מולו שני קצינים רוסים, העומדים ומדברים, והוא החל לצעוק שהוא 

רתף, חיבק יהודי ושהוא לא נאצי, שהוא לא שיתף פעולה עם הגרמנים. אחד מהקצינים ניגש למ
 אותו והתחיל לדבר איתו ביידיש וכך הוא ניצל.

אבל, ביום כזה, כשכל כך מעט בקרב ההונגרים סייעו ליהודים לעבור את המלחמה הזו בחיים, 
מן הראוי שנציין שמונה חסידי אומות עולם שהיו חלק מהצבא ההונגרי ועזרו ליהודים, כל אחד 

 אר בחיים:בדרכו וללא תמורה, תוך סיכון עצמי להיש
 

NAGY VILMOS ,KIRALY BELA  ,OZORAY IMRE ,REVICZKY ,IMRE ,
SZABO IMRE ,HORVATH KALMAN ,THASSY JENO ,GORGEY GUIDO ,
GOMABY JENO. 

 כולם היו קצינים בדרגות גבוהות.
 .REVICZKY IMRE -ו NAGY VILMOS אני אגיד רק כמה מילים על שנים מהם:



 
 30,000בצבא ההונגרי, מפקד בחטיבה המזרחית, ותחת פיקודו היו רביצקי אימרה היה קולונל 

 פועלי כפייה יהודים.
הוא ניסה להילחם בהתעללות ביהודים, על אף שכל הפגנת יחס אנושי כלפי יהודים היה בגדר 

 בגידה.
 הוא הבריח יהודים בקרונות, שהיו אמורים לספק עצים לחזית. 

כשנודע לגרמנים על מעשיו עצרו אותו והוא נשלח  במקום עצים הוא העמיס עליהם יהודים.
 לדכאו.

 -לאחר המלחמה, חזר לשרת בצבא ההונגרי, אך נזרק בהמשך ונאלץ לעבוד בעבודות כפייה 
 לאור יחסו החיובי כלפי היהודים.

 הוא הוכר כ"חסיד אומות עולם" ע"י "יד ושם" ורחוב על שמו נקבע בצפת. 1966-ב
 

NAGY VILMOS 1943עד  1942טחון במשך כשנה וחצי, משנת היה שר הבי. 
הוא ניסה לרסן את התרבות האנטישמית בצבא ההונגרי ואת הטיפול הבלתי אנושי בעובדי 
הכפייה. הוא התנגד בתוקף לבקשת הגרמנים לשלוח עשרת אלפים עובדי כפייה למכרות 

 הנחושת בבור שבסרביה.
הביטחון, הואשם בהיות חסיד יהודי והיה בשל עמדתו בסוגיות אלה, הוא פוטר מתפקידו כשר 

 תחת מתקפה מתמדת של הימין הקיצוני.
 הוא התפטר מהצבא ההונגרי. 1943ליוני  8-ב
 הוא היה הקצין ההונגרי הראשון שהוכר כ"חסיד אומות עולם" ע"י "יד ושם". 1965-ב
 

אסור לנו לשכוח על אף שדוגמאות אלה אינן מייצגות את כלל האוכלוסייה ההונגרית, כיהודים, 
 את המעטים שכן סיכנו את עצמם למען הצלתנו.

 
מדינת ישראל קמה הרבה מאד בזכותם של ניצולי שואה, שנלחמו ובנו את הארץ הזאת. 

יהודים צריכים היו להירצח במלחמה, על לא עוול בכפם, על מנת שמצפון העולם  6,000,000
 . יתעורר ויעניק לנו את האישור להקמת המדינה שלנו

 
יכול לקרות  -מחובתנו, כילדים של ניצולי השואה, להתריע כל פעם מחדש, שמה שקרה בעבר 

 שוב.
 אנחנו מחויבים לשמור על מדינתנו ולעשות את הכול למען ביטחונה והבטחת עתידה.

 ודבר לא לשכוח!" -כמדי שנה נמשיך ונוסיף לומר "לזכור 
 

 https://youtu.be/PDfBBJgJzD8 ניתן לצפות באירועי הטקסים בקישור הבא:
 

 carpati.org.il.גם לאתר העמותה: הועלו האירוע  מיצילו
 
 
 
 

לפני הטקסים ביקרנו 
בתערוכת צילומים על השואה 

 ב"יד ושם"
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/PDfBBJgJzD8


 רשימת הנפטרים שהוקראה באזכרה .3
 

 חודש פטירה פטירהמקום  מקום לידה שם פרטי שם משפחה מספר
 

 18פברואר  קריית גת קוסטרינה אטלה אבסלנדר 1

 18 מרץ נורדיה מונקץ' מלכה אסטרייכר 2

 17וסט אוג יקום מונקץ' רחל ברנהיים 3

 17מבר ספט ראשל"צ קושלובו בנימין ברקוביץ 4

 17מבר ספט ירושלים חוסט שלמה גוטמן 5

 17 וסטאוג בני ברק סיילש מנחם מנדל גוטמן 6

 17מבר ספט ברוקלין זאדניה הנדל גולדנברג )מייזליק( 7

 18 מרץ ניו יורק אילניצה דוד גרינשטיין 8

 17מבר ספט קרני שומרון טייץ' יצחק גרשוני  9

 17בר דצמ אשדוד מונקץ' שלמה הלפרט 10

 18אר ינו ניו יורק נרסניצה אסתר הרבסט 11

 17מבר ספט טורונטו סיגט מונצי הרץ )סמוק( 12

 17מבר ספט מגדל העמק קמיינסקה ברנרד הרשקוביץ 13

 17י יול אשקלון חוסט שמואל ויזל 14

 17 מאי נתניה אוסוי רבקה ויינברגר 15

 17בר דצמ נצרת מונקץ' הרמן ויינברגר 16

 18ואר פבר נצרת מונקץ' דורה ויינברגר 17

 17בר דצמ פתח תקווה ראחוב שלמה ויינגרטן 18

 18ואר פבר רחובות מונקץ' נטי סויי 19

 17יל אפר ניו יורק מונקץ' שמיל וייס 20

 18 מאי רמת גן ראחוב ברטה וייס 21

 17טובר אוק בני ברק חוסט דבורה יוסוביץ 22

 16יל אפר בני ברק ווליקי ברזני משה צבי כץ  23

 15 מאי בני ברק ווליקי ברזני בומי כץ  24

 17י יול קליבלנד ץ'טיי אווה כץ )פיקסלר( 25

 17י יונ כרמי יוסף מונקץ' בונדי-אברהם וייס-לבנת 26

 17מבר נוב מזכרת בתיה אוז'גורוד מרטה לבקוביץ )פרידמן( 27

 17 מאי רחובות הוולוב רוזה ליברמן 28

 17וסט אוג רחובות טייץ' יעקב )ינקל( מושקוביץ  29

 17וסט אוג רחובות סבלייבה אריה מרקוביץ 30

 17וסט אוג לוס אנג'לס ז'בורובצי הלנה )הנצ'י( פוקס 31

 17וסט אוג לוס אנג'לס מונקץ' הנצ'י פוקס 32



 חודש פטירה פטירהמקום  מקום לידה שם פרטי שם משפחה מספר
 

 18אר ינו דטרויט לה סם )שמיל( פייג 33

 17טובר אוק בני ברק טייץ' רחל פיש 34

 17טובר אוק טורונטו לה חנה פרל )פייג( 35

 18יל אפר קריית גת ברגסס שרה קליינמן 36

 2018אפריל  רמת גן קושלובו מיכאל וזנרר 37

 18 מרץ ירושלים רוסטיקה חנה רייזנר 38

 18אר ינו בני ברק חוסט רוזה גיטל שולומון 39

 17פברואר  רחובות דובובה מנדל שטיינמץ 40

 17מבר נוב בני ברק ראחוב חיים-ישראל שיוביץ 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,רוברט רוזה, מנהל הספריות של "יד ושם"דר' 
 הרצה על גדודי העבודה בצבא ההונגרי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בטי קליין שרה 
בעברית, באידיש 

 ובהונגרית
 

 



יו לָּ ר עָּ ת־ְכֹתנֶׁת ַהַפִסים ֲאשֶׁ ְנתֹו, אֶׁ ת־כֻּתָּ ת־יֹוֵסף אֶׁ יו; ַוַיְפִשיטּו אֶׁ חָּ ל־אֶׁ א יֹוֵסף אֶׁ ר־בָּ הּו, . ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ חֻּ ַוִיקָּ

ִיםַוַיְשִלכּו ֹאתֹו ַהבֹ  ה; ְוַהבֹור ֵרק, ֵאין בֹו מָּ  (24-23)בראשית ל"ז,  .רָּ

 
 

  
 פיקסלר                         רותי /    כתונת הפסים 

 
 שם, במקלחת, 

 גולחה מקלעת. 

 נדחקו עירומות 

  נשים ועלמות. 

                       הופשטה זהות, 

 הולבשה כתונת. 

 - לאורכה פסים 

 ..ופני הרוע ׂשׂשים. 

 הושלכו אֵלי בור, 

 אפסו תקווה ָואור. 

 נקבע מספר, 

 נקרא מסדר. 

 -בשמש ובשלג  

 ורק כתונת לבגד. 

 נלקח שיער, 

 נסגר שער. 

 אפסו רחמים, 

  גדלו מכאובים. 

 אייה מים? 

 היכן שמיים? 

 נורא הזדון, 

 עמוק האבדון! 

 

 

 

פיקסלר קוראת את שמות רותי 
 )ברקע שכתבה הנפטרים ואת השיר

 מוקרנים שמות הנפטרים(



  קלוש )מיקי( מרטין / ילדה עם צמות 

 

 ,ילדה קטנה ואמיצה עם שתי צמות
 .מכפר קטן לעיר גדולה הלכה ללמוד

 ,בתעוזה ובנחישות מצאה דירה ועבודה
 .באירופה הייתה שנה קשה 44אבל שנת 

 
 ל הסתדר בכלל לא רע, בהתחלהוהכ

 .דולהלעיר הג, עד שהגיעו הגרמנים יימח שמם
                       ,ואז בבוקר בדרך לעבודה, מתוך תחנת ההסעה

יימח שמם אספו את היהודים ואת הילדה למחנה 
 .ההשמדה

 מיקי קלוש קורא את שירו                                    ,קרחת קיבלהובמקום הצמות הילדה 
 ,במקום בגדים יפים קיבלה סמרטוט בריח קדחת

 , 0נראה כמו  6-ה ,8156קעקוע מכוער וגורלי מס'  ועל הזרוע
 !"זה מה שיש" –, המקעקע צרח "תשתקי"

 .הילדה עם הקרחת למדה לשרוד במחנה ההשמדה  
 .כל יום פרוסה קטנה של לחם, צעקות, מכות ועבודה קשה  

 אך התקווה והאמונה לצאת מכאן עזרה לשרוד את התקופה
 .ילדה יותר קטנה, שזו גם אחותה עד שיום אחד הגיעה עוד רכבת עם

 הילדה עם הקרחת הרגישה והבינה שלהיפגש הן מוכרחות, הן חייבות!!!
 .ולמרות השמירה היא הצליחה לעבור מהמחנה שלה למחנה של האחות

 ,היו שם חיבוקים, דמעות, מידע מי חי, מי מת, איך צריך לשרוד
 .יל האחותפרוסות של לחם מתנה, שהיא הצליחה לחסוך בשב 3וגם 
 הזמן חולף מהר ואחרי הפגישה המרגשת          
 .חייבים לחזור למסדר ולספירה להספיק לגשת  
 אך הגרמני ההוא במעבר היה הפעם ערני  
 !"מיד לרכבת תחזרי" –וצרח על הילדה עם הקרחת   

 ".עברתי בטעות", הצביעה הילדה, "בל אני משםא"
 ,ענה לה ברשעות "כך את תשלמי על"הגרמני היה מופתע, 

 ",תראי לי את הזרוע, אני אמצא אותך בוודאות"
 , ולזה יש משמעות!0שבסופו נראה כמו  ,ורשם את המספר

 ,וכך חזרה הילדה בזמן אל הספירה ואל סיום יום העבודה  
 .ולעוד לילה קר של שינה על קרשים בשמיכות מעופשות  
 ,עם אחותהאבל הפעם עם חלום ילדות מתוק מהמפגש   
 .שלרגע לא פסקה, איך הן ביחד מהמחנה יוצאות ,והמחשבה  

 ,הבוקר הגיע מהר, כמו תמיד לפני זריחה
 .ושוב מסדר ושוב ספירה, ייאוש לקראת יום עבודה

 אבל בחוץ כולן פתאום הבחינו על עמוד מול הרחבה
 .תלויה גופה של אישה ממחנה ההשמדה

 :כל הבנות לעבעונג  וה"יימח שמם" צחקו וצרח  
 "תראו מה קורה למי שמהמחנה יוצאת בניגוד להוראות!"  
 ,ועל הזרוע של האישה האומללה שעל העמוד ברחבה מתנדנדת  
 .מבצבץ מספר, כמעט כמו זה של הילדה שעל אחותה עדיין חולמת  

 המספר היה זהה, רק עם סיומת אפס במקום שש
 יש!הגורל שיחק לטובתה, אלה החיים וזה מה ש

 - וכך הגורל שיחק גם לטובתי ולטובת משפחתי
 אימי! -כי הילדה עם הצמות כעבור שנים תהיה 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקהל גדש את 
אולם ספרא 
 . ב"יד ושם"

 
מודים לכם על 
השתתפותכם 

טקס בהמכבדת 
 חשוב זה!

 

 

 



 ל"האזכרה השנתית בקהילות בחו  .4

 .ר העמותה, בעברית ובאנגליתתמונות רבות וסרטונים יועלו לאת

אנו מודים לכל מנהלי האירועים בקהילות השונות, ולא פחות מכך, לכל עשרות ניצולי השואה, יחד 

עם בני המשפחות, דור שני, שלישי ורביעי, אשר כיבדו בנוכחותם את הטקסים. שיזכו לבריאות 

 ולאריכות ימים, אמן!

 

 קהילת אוז'גורוד ●

אנשים מאוז'גורוד ומהעיירות  40שהצליח לאסוף זו השנה השנייה, דוד רוזנר, ידי -האירוע אורגן על

 ידי דוד רוזנר. -שסביבה. הטקס התקיים בקפה "ירושלים" בעיר, כשהכיבוד נתרם על

 אורח הכבוד היה מרשל כץ מארה"ב.

 התוכנית כללה צפייה בשידור של טקס ההתייחדות ב"אוהל יזכור" ב"יד ושם".

ידי הרב וילהלם מנדל, רב -על –ידי מר רוזנר ותפילת "אל מלא רחמים" -קדיש" עלנאמרה תפילת "

 הקהילה היהודית בזאקרפטיה.

גב' הלפרט  –ידי ניצולי השואה -ו עלקששה נרות זיכרון הודלקו בטקס: שני הנרות הראשונים הודל

 והרב מנדל וילהלם.ידי לאו קסלר, מרשל כץ, יפים רוזנטל -ו עלקומר נוייבאואר; שאר הנרות הודל

 

 

  הרב מנדל וילהלם

 

 דוד רוזנר                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קוליה שולומון ומי שסייעו לו הם: השנה את הטקס ארגן  :קהילת בודפשט ●

Mrs Zsófia LEFKOVICS מנהלת ,ERZSÉBETVÁROS MUSEUM OF JEWISH ARCHIVES 
Mr Gábor DEÁK , Leading activist of Hungary’s Jewish community 
 
Mrs Zsuzsa RÓZSA,      Mrs Éva KELÉNYI,       Mr Sándor HALPERT,  
Mr Ferenc JÁVORI, composer, pianist,             Ms Eszter ÁDÁM, opera singer 
Ms Katalin DOMÁN, Opera House pianist 
Mr Benjámin KELEMEN (Israel), businessman, voluntary photographer  
 

 למרות שכל הטקס היה מרגש במיוחד, להלן האירועים המרכזיים:
. הענקת תעודת הוקרה לגב' בלה קירשנבאום ותפילת ה"קדיש"1  
לאחר קראוס )אשר משפחתם הצילה את אילונה וייס  ,Újlaki השתתפותם של בני הזוג .2

 !יתה הפתעה לבאי הטקסזו הי'. נערה ממונקץ(, נישואיה
, "א יידשע מאמע" באידיש(, בעברית -שלושה קטעים מוזיקליים )"התקווה", "אלי אלי" .3

 כשהקהל מצטרף לשירה עם מילות השירים שחולקו מראש ,Eszter Ádám ששרה
 Miklós Salamon הרצאה על גדודי העבודה בצבא ההונגרי, שניתנה ע"י דר'  .4
 הנכדה היחידה, בת הדור השלישי, שהשתתפה בטקס ,Eszter Salamon -מתן פרחים ל .5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 קוליה שולומון מרצה על גדודי העבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דור שלישי



 אנג'לס-קהילת לוס ●

של קטלין )קטי( ויינברגר, לה סייעו קלרה פירסטון, בארגונה  –התקיים לראשונה השנה  הטקס
מנכ"לית המקלטים למען ישראל, ) מירה גבאי(  ו, דור שני"ידישהיקול "מייסד ומנצח ) מרק דוד
 (.דור שני

 .וניל ברוסטוף, פסנתרן (דור שני)סגלשטיין, כנר,  קוקי בליווישירת "התקווה" 
 ניצולעמרם דויטש, : דובר בולט

 ניצול.טיבור ויינברגר, סיפר  הקרפטיםמזיכרונות על "
 ; ברהם ברגר, ניצולא" נשא קדישזיכרון; את תפילת " נרות הודלקו

 ניצול.עמרם דויטש, נשא  "אל מלא רחמיםאת תפילת "
 ניצול.דוד לנגה, " מפי נמוליזוג נישט קי"

לשעבר רכז תוכניות למוסיקה יהודית על התוכנית המוזיקלית,  תודה מיוחדת לניל ברוסטוף
 ;באוניברסיטת קליפורניה

בהרי  20-וה 19-סטרומנטלית מהמאה הקוקי סגלשטיין, המתמחה במוסיקה עממית יהודית אינל
 ;הקרפטים

(; אלן גבאי; איתן FranklinVideoProductions.comאודיו / וידאו / צילום: מארק פרנקלין )
 (B & B Fineהדפסה: יוג'ין מוסקוביץ )דפוס , גבאי; אנדרס סומוגי )צילום(

 .יינברגרבהוקרה: דבי דוד, קרן דוד, אן רייזמן, לסלי וסקוט שלטר, טיבור ו
 

 

 יבור ויינברגרט

 



  



 לת מיאמייקה ●

ארגנו פרופ' אשר מילבאואר )זו השנה השנייה(, יחד עם אהרון ניומן. אנו את הטקס השנה 

 מבקשים להודות להם ולאנשים הבאים, אשר סייעו בזמן, במאמצים, במזון ובמקום הטקס: 

 Sam Schwartz, President of Balmoral Condo association; 

 Michael Spiegel, Treasurer, and the entire Board of Directors, for opening and 

hosting the event in this beautiful facility; 

 Boris Vertsburger, for sponsoring the Tikkun collation; 

 Henry Ramos, Concierge, for facilitating the room, seating, and the Media outlet 

for our visual presentation. 

 Dr. Krieger, for assisting with the set-up of the video presentation. 

 All women and men, volunteers who helped to set up the collation tables and 

directing the traffic to the Hall. 

 .סיוע בארגון האירועתודה מיוחדת לאלכס שפיגל )סנדי( על 

, על )בני הדור השלישי( לבקוביץ ולסם, בעלה-אנו מבקשים להודות במיוחד גם לגלי מילבאואר

נשא הרצאה על מסע  אשר)דור שלישי(  Randy Narkir-ולתפעול הטכנולוגי והכנת המצגת, ה

 .למחנות הריכוז



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ג'רסי-/ניו יורק-קהילת ניו ●

יורק. חנה -נפגשנו עם חנה הופמן בארץ והעלינו את הרעיון לערוך את טקס האזכרה בניו 2017 בנובמבר

 הצטרפה ברצון והחלה בגיוס האנשים, אשר סייעו לקיום הטקס:

, אשר נשא נאום מרגש The Brooklyn Borough President ,Eric Leroy Adamsאלכס רוט הזמין את 

 ויוצא דופן, 

 .David Mandler, Ph.D, המרצה הראשי היה 

 ,Chattanoogaמאוניברסיטת טנסי,   .John C. Swanson, Ph.Dהיה ההיסטוריון  מרצה אורח

עזרה גדולה מאוד התקבלה מאלכס 

 רוט.

 Michaelתודה מיוחדת ל: 

(Mendu) Spiegel,  

Dave Maskoupf, Ervin Roth and 

Lily Mauskop  

ולרבים שעזרו לחנה הופמן לארגן את 

 קס החשוב הזה.הט

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סרט על בני הדור השני. 5

[ יצר סרט על בני הדור השני של ניצולי השואה. בסרט מתראיינת 98ערוץ הטלוויזיה המקומית ]ערוץ 

 . המספרת גם על פעילות העמותה שלנוחברתנו, רותי פיקסלר, 

בקישור הבא:   you tube-ן לצפות בו בכמו כן נית carpati.org.il.: ועלה לאתר העמותהההסרט 

https://www.youtube.com/watch?v=28cukOxag9g&feature=share 

 

 

  מכוחותינו: מוסקוביץ ישראל. 6

]כיום נקרא המקום ה ֶשּפא-ֽליטִבמ 1926-ב ישראל נולד

Serednje Vodyane :ברוסית ;Середни Водяне ,]

 כפר בנפת ראחוב. 

ילדים בבית  14הוריו היו מאיר ומלכה. ההורים גידלו 

מרווח. האם הייתה עקרת בית והאב שרת במשטרה 

-. באחת השבתות נעצר האב בבית1940הצ'כית עד 

 הכנסת בטענה שהוא מרגל רוסי, אך שוחרר כעבור יממה.

ה מזרחה )כמו כל מי שלא יכול גורשה המשפח 1941בשנת 

 היה להוכיח את אזרחותו(, אך הם הצליחו לחזור לביתם.

 הגורשה המשפחה לגטו באוקנה סלטינ 1944בפסח 

[. ישראל עבד בגטו בניקיון דיר aknaszlatina]בהונגרית: 

הכנסת שבגטו. -המשפחה מצאה מחסה בביתחזירים. 

 תות היה המפגש האחרון ביניהם...האבא חלה, אושפז באיזושהי יחידה ובאחת השב

ידי דר' מנגלה ימ"ש ימינה. היה עליו -שבועות נשלחה המשפחה לאושוויץ וישראל נשלח עלחג ב

להתפשט לגמרי  –לזרוק את כל הציוד שהביא; בשני  –לעבור תהליך בשלושה צריפים: בראשון 

ח ישראל להתגנב כך נדרשו להסתדר בשלשות, אך אז הצלי-תספורת מלאה. אחר –ובשלישי 

 לק חצי מהלחם לכל האנשיםילצריף הראשון ולחלץ משם כיכר לחם גדול. בצריף אליו נשלח ח

 לק למחרת בבוקר. יהמחצית השנייה חאת ו – לארוחת הערב

, צריף הילדים; מספרו האישי 8אחרי שבוע באושוויץ נשלח ישראל לבוכנוואלד, לצריף מספר 

ישראל העיד בחצי היום האחר למדו רוסית מאסיר אוקראיני. . . במחנה עבדו חצי יום57035היה 

 על עצמו שהיה סקרן מאוד ונהג להסתובב ולהכיר את המחנה בו נאסר. 

אך הספיק לברוח; במשך  –ידי קצין גרמני לתא השריפה -באחד המסדרים נשלח ישראל על

נשלח לתא השריפה. ושוב הוא  –חודש התחבא ואז חזר לצריף. הקצין זיהה אותו שוב במסדר 

ושוב ברח... כשחזר שוב לצריף, האחראי במקום בחר בו,  –הוא התבקש להמתין מספר דקות 

https://www.youtube.com/watch?v=28cukOxag9g&feature=share


שעל יד כולם  ,פיקח עליהם קצין נאציכאחד מעשרה ילדים, לעבודה במפעל במחנה גלייביץ. 

 ..הוא היה נותן להם אוכל ושתייה. - כשאף אחד לא היה רואה . אבלהיה צועק ומקלל אותם

. ילדים שינקו את החצר שניהבית של הקצין היה בקצה המחנה ומדי פעם הוא היה שולח לבית 

 .נוסף אוכלבאשתו האכילה אותם במרק ו - ובזמן שהם היו בבית

ואמר להם  לקראת סוף המלחמה הוא נתן להם פתק עם הכתובת האמיתית שלו, בעיר הסמוכה,

כשהאמריקאים שיחררו את ישראל ויתר  שאם הם יצטרכו עזרה שיבואו והוא יעזור להם.

הוא היה לבוש במדים  ,םתעתולהפ, 1945ביום הרביעי של פסח  ,הילדים הם נסעו אליו הביתה

 !הסתבר שהוא היה מרגל בריטי... של קצין בריטי

ידי המפקד "כלב". הנקמה לא איחרה -בזמן שהותו של ישראל בבוכנוואלד הוא כונה לא פעם על

ידי האמריקאים, הם הביאו למקום אזרחים גרמניים כדי להראות -וחרר עללבוא: כשהמחנה ש

להם מה עשו ליהודים. מפקד זה התחזה לאזרח והגיע איתם למחנה. ישראל זיהה אותו, האיש 

הוכנס למחנה השבויים שליד השער והנאצים שבמקום הצדיעו לו. כשהם נשאלו מדוע נהגו כך 

 וכך עשה... –החליט לחסלו  הם השיבו, שזה הוא מפקדם! ישראל –

בתום המלחמה חזר ישראל הביתה וגילה בביתו דיר חזירים. הוא השיג גרעיני חיטה מורעלים, 

מההרעלה. ישראל נאלץ לברוח,  רובםהתגנב לבית ו"האכיל" את החזירים, שעד הבוקר מתו 

החל הכשרה  הוא ברח לרומניה ומשם להונגריה, שם כיוון שהמשטרה הרוסית הייתה בעקבותיו.

לעליה לארץ. משם הגיע ליוגוסלביה ולאיטליה ושהה זמן מה במחנה הפליטים צ'ינצ'יטה 

שברומא. משם התגלגל ישראל לארגנטינה, אך בהגיעם לחוף לא התירו ליהודים לרדת מהאוניה. 

התקבל אישור לקליטתם. ישראל  –פרסום הנושא זימן למקום את אנשי הג'וינט ובסיועם 

" והחל בהכשרה לקראת עליה ארצה. הוא ליווה את דרור עת הנוער "הבוניםהצטרף לתנו

הקבוצה שעלתה על אוניה ועלה על האוניה באופן לא חוקי. משטרת ברזיל אסרה אותו והוא 

 הוחזר לארגנטינה.

-הגיע ישראל לארץ, לקיבוץ מפלסים ]בנגב הצפון , לאחר כל כך הרבה טלטלות,1948בשנת 

 צאי דרום אמריקה[.מערבי, בו חיים יו

 פינה, פיתח משק חקלאי ועבד, במקביל, גם במספרה.-הגיע ישראל לראש 1956בשנת 

  נינים! כן ירבו! 6-נכדים ו 29בנות(,  2-בנים ו 5) ילדים 7יש לו 

 

 

 


