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  על הארגון וההשתתפות בטקסי  -בישראל ובקהילות בחו"ל  –אנו חוזרים ומודים לכל חברינו

 יהא זכרם ברוך! האזכרה השנתית לזכר בני המשפחות שלנו, אשר נספו בשואה.
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 טיול שורשים בזאקרפטיה .1

אנו נמצאים במגעים עם נציג של חברת נסיעות במטרה לארגן טיול שורשים בימים אלו 

 . דרך לבוב, 2018באוקטובר  2-9 – המתוכנןלזאקרפטיה, במיוחד לדוברי עברית. המועד 

 יימסרו בהמשך. נוספים פרטים . במספר הנוסעים התלוי –דולר  850-העלות המשוערת לאדם: כ

מאיה, אנשים המעוניינים להצטרף לטיול זה מוזמנים להעביר את פרטיהם, כולל מספר טלפון נייד ל

 ., אשר תרכז באופן ראשוני את שמות המעוניינים050-5647304

 

 ניצולי שואה עזרה ל .2

ממטרות העמותה אנו מנסים לשמר, כמיטב יכולתנו, את הקשר עם ניצולי השואה יוצאי  כחלק

ים לאיזשהו צורך, כולל ביקור /ים, הזקוק/זאקרפטיה, החיים עמנו. אם ידוע לכם על ניצול/ה בודד

 , נא ידעו אותנו. בביתם

  ,לא בשבת, בבקשה 8497401-050אשת הקשר היא גיטה ברקוביץ! 

 

 בצפון מפגש חברים .3

 ובשרון.  בשנים האחרונות קיימנו מספר רב של מפגשי חברים במרכז, בדרום

אנו  –שם" ו, ובעקבות הקבוצה הגדולה שהגיעה לטקס האזכרה ב"יד (ללא הצלחה)לאחר זמן ארוך 

 על הפרטים נודיעכם בקרוב. מפגש חברים בצפון הארץ.יוזמים 

 לא בשבת, בבקשה 4007509-052אל רוזה קליימן  פנונא  – / שאלה ל רעיון / הצעהלכ! 

 

 

 



 הודעות שוטפות .4

. בימים הקרובים יסתיים גם carpati.org.ilפתוח לשירותכם:  אתר העמותה .א

 .תרגום האתר לאנגלית

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

 050-5643299נא העבירו את שמם לרותי פיקסלר  –שעדיין לא קיבלו תעודה 

ruthfixler@walla.co.il.  

ניצולי השואה, אשר נפטרו אנו מציינים בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את שמם של  .ג

  ruthfixler@walla.co.il 5643299-050את המידע מרכזת רותי פיקסלר  בשנה האחרונה.

 

 ביער "בן שמן" מפגש סוכות .5

 יימסרו בהמשך.  טים. פר26.9.2018ליום רביעי, ב' חוה"מ סוכות, נן כמתו המפגש

 דורי שלנו.-שריינו יום זה למפגש הרב

 

 כוחותינו: הרשקוביץ יעקבמ .6

יעקב הינו יליד הארץ, אשר הוריו נולדו 

ילידת קניגספלד  –בזאקרפטיה: אימא חיה 

 תכיום נקראק"מ צפונית לנרסניצה,  30-כ)

ואבא מנדי ז"ל,   (Усть-Чорна עיירהה

בדרכם ארצה יליד גאניץ' )ליד נרסניצה(. 

ים דרך מחנה אחרי המלחמה עברו ההור

עקורים באיטליה, שם נולדו שתי הבנות 

הראשונות )שאחת מהן נפטרה שם(. יעקב 

ים(, -ים )כיום העיר קריית-נולד במעברת גב

עוד שני אחים צעירים.  בארץ נולדוו

המשפחה עברה לעכו )בהיותו בן שנה 

למושב  -כעבור כשנה וחצי וחצי( ו

 , שם יעקב גדל ובגר.)ליד טבריה( "הזורעים"

 נכדים. 19-ילדים ו 6שרת בצה"ל, התחתן וגר עד לא מכבר ברובע היהודי בירושלים. יש לו יעקב 

שנים. גולת  22-התנדב יעקב לעמותה, המסייעת לילדים חולי סרטן, ובה התמיד כ 1991בשנת 

המסייעת לחולי סרטן  "מחוברים פלוס",הכותרת של פעילותו ההתנדבותית היא הקמת העמותה 

אשר עד אז לא קיבלו מענה מתאים לצורכיהם. לאחרונה חזרה ארצה קבוצה שהוציא בוגרים יותר, 

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


יעקב לנופש באיטליה. כל הפעילים בעמותה הינם מתנדבים ללא שכר, והפעילות מתפרשת על כל 

 שבע.-בתי החולים שבין חיפה לבאר

 1.12.2017-בשל צביקה הדר, אשר שודרה "מחר שבת" להיות "גיבור השבוע" בתוכנית יעקב נבחר 

 . אנו ממליצים לכם לפתוח את הקישור ולהתרגש כמונו מעשייתו ההתנדבותית האדירה! 13בערוץ 

ְלָך ָזר ְוֹלא ִפיךְיה  "  ), בכ"ז משלי) "לֶּ

https://www.facebook.com/reshet.tv/videos/10154997979840373 

 פלוס מתוך האתר של עמותת "מחוברים:" 

 

 בגילאי הסרטן במחלת חולים למען הוקמה מחוברים מותתע
35-20. 

 בשנת הרשקוביץ יעקב של ובהנהגתו ביוזמתו הוקמה העמותה
 הארץ. רחבי מכל חולים בתוכה ומאגדת 2015

של העמותה הינה לחבר את החולים מקבוצת גיל זו, עם פעילויות  מטרתה העיקרית
 החיים התוססים והמהנים, שנעצרו והשתנו בעקבות הסרטן.
לצאת לימי  ,ואף מגיע ,העמותה הוקמה מתוך הבנה כי גם לקבוצת הבוגרים יש צורך

ולו במעט, משגרת הטיפולים  ,ף, לפעילויות מהנות ומאתגרות, על מנת להשתחררכי
קבוצת הבוגרים מתמודדת עם קשיים וניתוק משגרת החיים הדינמית והתוססת,  .הקשה

 לו.המאפיינת אנשים בגילאים א
כל הווייתם מוקדשת למלחמה במחלה ובניסיון לשמור על אופטימיות וחיות במסע 

 הקשה לניצחון.

הרעיון המרכזי לעטוף את החולה ואת משפחתו במסע זה, בהתמודדות עם המחלה ועם 
 זקים הנגרמים לחולה ולמשפחתו באספקטים השונים.הנ

הטיפול במחלת הסרטן דורש זמן רב ומשולבים בו אשפוזים, ניתוחים, טיפולים 
לכל אורך  כימותרפיים, הקרנות ועוד. נדרשת לכך סבלנות וסביבה תומכת ומכילה

לה דואגת לתת תמיכה, שיתוף וליווי רציף לחו :"מחוברים" שותפה למסע ההתמודדות.
 ולמשפחתו.

 המתמזגים ביניהם. ,העמותה פועלת בשני מישורים
 מפגשים משותפים לכל חברי הקבוצה. –במישור הקבוצתי 
 ליווי אישי לכל מתמודד. –במישור הפרטני 

לכל קבוצת חולים מדריך/ה מלווה, אשר מקיים קשר רציף עם המתמודד. קשר חם 
רכיו ולמצבו הרפואי והנפשי של המתאימה לצ, ותומך זה מאפשר מתן תמיכה קונקרטית

 המתמודד.
פעילות העמותה במישור הקבוצתי מאופיינת בפעילויות חווייתיות במקומות ובאתרים 

בחולה  ותמישמעצ ,ומרוממות שונים בארץ, בהופעות אומנים ידועים, בהנאות קטנות
"במחוברים" משפחתיות וקשרי חברות  ובמהלך מפגשים אילו נוצר את הכוח לחיות.

 וחדים בין החולים ובין הצוות המלווה.מי
 לחיות עם הסרטן.תחושה זו מעניקה חוסן וכוח 

https://www.facebook.com/reshet.tv/videos/10154997979840373


"מחוברים" מעניקה קשת רחבה של תמיכה נפשית ופיזית הכוללים: קבוצות  ,בנוסף
השגת תרופות, תיווך עם רופאים  תמיכה, יעוץ זוגי, תמיכה פיננסית במידת האפשר,

  מומחים, מכשור רפואי ועוד.

 מותה מבוסס כולו על התנדבות של כל הצוות הניהולי וצוות המדריכים,מערך הע
 המאמינים בכוח החיבור והשיתוף במסע זה.

 

 

 

העמותה לניצולי השואה הרשקוביץ, אימו של יעקב, מקבלת את תעודת ההוקרה שהעניקה  חיה

 ואחד מאחיו ועם גיטה ברקוביץ, מתנדבת העמותה. ויוצאי זאקרפטיה. יעקב )מימין( עם אחות של


