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 טיול שורשים לזאקרפטיה  .1

והשנה נענינו לאתגר  –אנו מתבקשים על ידי רבים מהחברים לארגן טיול שורשים מזה זמן רב 

המידע שלהלן מסכם את שני החוזרים שפרסמנו עד כה, ונותן הטיול הראשון יוצא לדרך...  –

 מענה לשאלות המרכזיות שעלו בעקבות הפרסומים:

 .שלישי( -)ימים שלישי  2.10.2018-9.10.2018תאריכים:  .1

 טיסה סדירה בחברת התעופה הלאומית האוקראינית. .2

 דרך לבוב. -נחיתה והמראה חזרה ארצה  .3

 מיועד לכל הגילאים. .4

 בעברית.הדרכה צמודה על ידי מדריך מקומי  .5

 לילות )ליד  5במשך  ,מלון ספא, נויבעיירה ניז'ני סולוטב Termal Starמתאכסנים במלון  .6

 במשך שני לילות.  –( )באזור קולוצ'בה Kamynka אוז'גורוד( ובמלון 

 כשרותללא  – )לינה וארוחת בוקר(  BBעל בסיס דולר/אדם  850א. העלות:  .7

ארוחת הבוקר במלון תכלול . כשרותעם  – דולר/אדם על בסיס פנסיון מלא 1075ב.        

מזון בסיסי, שאין איתו בעיית כשרות. מהמלון ניקח ערכת מזון, שתכלול כריכים למשך היום. 

שר חב"ד ו/או דגים. הארוחה החמה תהיה בערב, כשאנו מתארגנים לרכישת בשר כשר בהכ

 !פעמיים-הכלים הינם חד

    . 15.08.2018עד  -דולר  370על סך  התשלום הראשון .8

 .]זול הרבה יותר מבכל טיול מאורגן[ המלון. בתישני עם ההגעה ל -היתרה 

 מבחינת הכשרות! –עשינו מאמץ גדול כדי להוזיל את העלות, וגם לתת מענה לחברי הקהילה  .9

 ובחזרה. -טיולים ולהעברות מלבוב  5-ס צמוד לואוטוב .10

שבת( למנוחה ולביקורים אישיים. ניתן יהיה לקבל הדרכה ו חמישישני ימים פנויים ) .11

 הערכות. על סמך הודעה מראש לצורך -והסעות )בתשלום( לביקורים אישיים 



זהו המתווה הכללי, נתון לשינויים, וללא פירוט אתרי הביקור בכל עיר. מסלול הטיול:  .12

 יותר.הפירוט יינתן מאוחר 

 בניז'ני סולוטבינו  Termal Star: טיסה מנתב"ג ללבוב, נסיעה לבית המלוןיום שלישי() 2018.102.

 לילות[. 5וארוחת ערב חמה במלון. ]במלון זה נלון 

 )יום רביעי(: אוז'גורוד ]פרטים מדויקים על האתרים יפורסמו בהמשך[ 3.10.2018

 מתואמים מראש  –)יום חמישי(: יום לביקורים פרטיים  4.10.2018

 )יום שישי(: מונקץ' 5.10.2018

 )שבת(: יום פנוי / לביקורים פרטיים 6.10.2018

 Kamynka)יום ראשון(: ברגסס וחוסט. לינה באזור קולוצ'בה במלון  7.10.2018

 [http://www.kamyanka.com.ua]כתובת האתר של המלון הינה 

 (Kamyankaקולוצ'בה )לינה במלון )יום שני(:  8.10.2018

 וחזרה ארצה –ללבוב  יציאה )יום שלישי(: 9.10.2018

 

http://www.kamyanka.com.ua/


 קרפטיה ונציג של הארגון יתלווה לקבוצה.איוצאי זהטיול מאורגן על ידי ארגון  .13

  כל רווח לארגון והוא ניתן כשירות  ייווצרלא התשלום הוא לכיסוי ההוצאות בלבד!  .14

 קרפטיה.אבלבד ליוצאי ז

 (לא כלול במחירכל הנרשמים מתבקשים לעשות ביטוח אישי לתקופת הטיול ) .15

מקומות על בסיס  –איש  50להגיע עד . ניתן 35מספר המקומות המובטח לטיול הוא  .16

 פנויים בטיסה.

 .לאוגוסט 15 -רשם עד היחובה לה .17

 maya.milbauer1@gmail.com דוא"ל ,את כל התיאומים ניתן לעשות מול מאיה .18

 .(בהתנדבותעושה את העבודה ש)

תחת השם "מסע שורשים". כל מי שמעוניין  רק לנרשמיםעודית יי WhatsAppתוקם קבוצת  .19

 .(18יף ע)ראו ס של מאיה ויצורף לקבוצה הודעה למיילישלח  -רשם או לקבל מידע יהל

 

  אנו מבררים את תוספת התשלום הכרוכה לשהות של אדם אחד/חדר ]בהתאם לשאלה

 שנשאלה[.

 

 ביקורים פרטיים

 נאסוף מכל נרשם את יעד העיירה/העיר בה ירצה לבקר ואת מספר האנשים שיסעו לביקור. 

 נוסעים   4-. רכב פרטי ל1אפשרויות:  3ישנן 

 אנשים 8-. מיני ואן ל2                        

 אנשים 16-.  מידי ואן ל3                        

 ידי חיבור קבוצות קטנות, הנוסעות ליעדים דומים/קרובים.-ניתן, כמובן, להוזיל עלויות על

 ! בתשלום נוסףנסיעות פרטיות אלו אפשריות 

 ומית.הנהג יוכל לתקשר אתכם ועם האוכלוסייה המק

 

 אנו מקווים שנתנו מענה לשאלות הגדולות.

 .whatsApp-ניתן, כמובן, לשאול שאלות נוספות בקבוצת ה

 

 נרשמו. רבים אנו מציינים בשמחה שההרשמה כבר החלה ואנשים 

 איש. 50-אנו ערוכים להגדלת הקבוצה עד ל

 zeev2855@gmail.comההרשמה הינה על ידי הודעה לכתובת המייל הבאה: 

 

 נודה לכם על הרשמה בהקדם, כיוון שמספר הנרשמים מוגבל!

mailto:maya.milbauer1@gmail.com
mailto:zeev2855@gmail.com


 

 הודעות שוטפות .2

 carpati.org.ilפתוח לשירותכם:  תר העמותהא .א

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, אנו מציינים בכל שנה בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את שמם של  .ג

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

ruthfixler@walla.co.il 

 

 באנגלית ארגוןאתר ה .3

הוא יהיה זמין פתח לשונית בשפה האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך ש ארגוןתר הא

 . il.org.carpatiיש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתר . בתפוצותשחברינו לגם וקריא 

  תגוררים בחו"ל על אפשרות זו.מחברים הבני המשפחה והאנא ידעו את 

 

 מפגשי חברים  .4

. אשת הקשר . בקרוב נודיעכם על הפרטיםבצפון הארץחברים בהתארגנות למפגש נו מתקדמים א

 !לא בשבת, בבקשה, 4007509-052למפגש זה היא רוזה קליימן, 

 שגם עליו נודיעכם בהמשך. באזור ירושלים,לערוך מפגש חברים נוסף כמו כן בתכנון שלנו 

 

 מפגש סוכות ביער "בן שמן" .5

 . פרטים יימסרו בהמשך. 26.9.2018מתוכנן ליום רביעי, ב' חוה"מ סוכות,  מפגשה

 דורי שלנו.-שריינו יום זה למפגש הרב

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


 מכוחותינו: ארבעת האחים לבית דוידוביץ .6

ה ֶשּפא-לֽיטִבמלבית דוידוביץ, בני הדור השני, שנולדו של ארבעת האחים  פעם נספר את סיפורםה

 [, כפר בנפת ראחוב. Середни Водяне; ברוסית: Serednje Vodyane]כיום נקרא המקום 

וזהו סיפור של קליטה מוצלחת, כשכל אחד מהם הגיע  70-האחים עלו ארצה, בהדרגה, בשנות ה

 המאפיינת כל כך את בני המקום. להישגים מכובדים, בעמל ובחריצות,

דוויד ושיינדל )לבית רייזמוביץ( ז"ל. האב היה -ישראלחיים, יוסי, מנדל ואבי דוידוביץ הם בניהם של 

ניסה  50-הבית היה ציוני ועוד בשנות הוהאם ניהלה מזנון בבי"ס.  -"נצ'לניק" / מנהל בנייה בקולחוז 

 שראל להעלותם ארצה, ניסיון שכשל...דוד המשפחה מי

 הקרובה, ( עבר ללמוד בעיר 13.5. בגיל צעיר )1949הרש( הוא בכור הבנים, יליד -)חיים חיים

עבד חיים בכל מיני מקומות: במפעל קרטון,  ,ראחוב, והתגורר בבתי יהודים בעיר. כשבגר מעט

למד לנהוג על אופנוע ועבר איתו תאונת דרכים. אשפוז  17-18ועוד עיסוקים. בגיל  מדריך ספורטכ

   פטרו אותו משירות בצבא...  –, ו"תשלום" לאדם המתאים בבביצ'קוממושך בבית החולים 

  .הֵ̞בֵסרֵבטהתחתן עם מלכה  ובהמשך - כטכנאי מכונות בצ'רנוביץחיים כשבגר עבד 

 ל לעבוד במספנות ישראל. חוהגיעו לאולפן בקריות וחיים ה הם עלו ארצה 1972בנובמבר 

 "שם היית מישהו, כאן אתה משהו"... תה יהתחושה שליוותה אותו הי

 יעו ארצה הוריו.גחודשים בצבא... אז גם ה 9( שרת חיים 1973במלחמת יום הכיפורים )

אביב. מלכה וחיים -הגיע יום אחד קרוב משפחה רחוק והזמין אותם אליו לאירוח בתלבמפתיע, 

יוסי הוא גם זה שעזר  .שהו אצל מלכה ויוסי יונגר במשך שלושה חודשים וזכו לאירוח מלא ותומך

האחרון  תפקידושנים עד לפרישתו.  43חברת החשמל, בה עבד חיים במשך בקליטתו של חיים ב

 שנים. 7, ממנו פרשה לפני ובביה"ח "ברזילי" "אסותא"ב מלכה עבדה כאחות היה מנהל עבודה בכיר.

שנה מתגוררת  20גן, בחדרה ובאשדוד ומזה -במשך השנים נדדה המשפחה בין דירות ברמת

 ד אשדוד(. לי)המשפחה במושב שתולים 

 .ונכדות נכדים 6שתי בנות ובן ויש להם להם במשך השנים נולדו 

 חיים פעיל ומתנדב לפעילויות שהארגון שלנו עורך עבור בני הקהילה.

 בר ללמוד ע. גם יוסי עזב את ביתו באפשה ו1951לייבי(, הבן השני, הינו יליד יוסי ) יוסי

ושרת שנתיים וחצי  ברה"מיוסי לצבא גוייס  –כשבגר  בסולוטבינו, שם גר בבתי יהודים.

 .סטן, מרחק אלפי קילומטרים מהביתטורקמניב

ששהו , לאחר ובנו בן השבועייםאסתי  עם אשתוו גיסו,ו הורי אשתועם  ארצה עלה יוסי 1974בשנת 

 את הברית ערכו בנהריה.  ...תחנת ביניים בת שבוע באוסטריהב

י מאבק עיקש עם הסוכנות, שהתעקשה לשלוח אותו לשדרות, למרות עם ההגעה ארצה ניהל יוס

המאבק הצליח והמשפחה הגיעה לחיפה, ומשם זור הקריות, שם שהו כבר הוריו. אשביקש להגיע ל

  .כמסגר וכמכונאיעבד  כך-ת בצבא חצי שנה ואחריוסי שרלקריית אתא. 



 שנה והשתחרר בדרגת ניצב משנה! 40, בה שרת במשך למשטרהיוסי  התגייס 1976בסוף שנת 

כשתחת פיקודו ( והתמקצע בתחום הלוגיסטי, שפרעםקריית אתא )ליד הוא שרת בבסיס המשטרה ב

. יוסי מתגאה ראי הלוגיסטיקה של כל משטרת ישראללאחיוסי התמנה  2006בשנת אלפי שוטרים. 

 !65א. הוא היחידי שפרש מהמשטרה בגיל   בשלושה נתונים: 

 !משנהכניצב  –הוא החל את שירותו כנהג וסיים ב.    

 !כל שירותו במשטרה באותו הבסיס ךג. הוא שרת במש   

או . בוששרתו שוטרים רבים בעקבות כך פרשו שמש. -והועבר לבית 2005-הבסיס בשפרעם נסגר ב

 את מועדון הגימלאים של צוות שפרעם וכן הקים יחידה מתנדבת במשטרה.אז הקים יוסי 

מותת "קרנות השוטרים" והוא אחראי, בין השאר, מונה יוסי לע (2016-פרישתו )ב חודש לאחר

 להפעלת בתי ההבראה בראש הנקרה ובנעורים )נתניה(.

משטרה; גם שתי קצין  –והשני  קצין בשרות בתי הסוהר אלאסתי וליוסי שני בנים, שאחד מהם הו

 שישה נכדים!גם יש זוג לטחונית למופת! יבמשפחה  –אכן  !כלותיו משרתות במשטרת ישראל

     כאחיו הבוגרים, גם הוא למד בסולוטבינו 1952, יליד הוא השלישי בבנים ()מנדל ברוך מנדל .

 (. ספר רומני-ספר רוסי )בכפר הולדתו היה רק בית-בבית, 12מגיל 

 הוא שרת בצבא בברה"מ בלבוב, קרוב, יחסית, לזאקרפטיה.

ומתגוררים  הם עלו ארצה 1974ובמאי  (1973)ריטה לאשתו  הֵ̞בסֵרֵבט ( נישא מנדל21.5) גיל צעירב

מאז . א"""אלת האלקטרוניקה בחברתהחל מנדל לעבוד  לאחר עלייתו. ארבעה חודשים באשדוד

הוא מנהל מחלקת הרכבות האלקטרוניקה ואחראי על  ועד היום עובד מנדל באותו המפעל וכיום

 התעשייה האווירית לישראל של בת חברה היא "אלתא מערכות בע"מ"]הנדסת הייצור במפעל. 

 ,מכ"םבתחום ה אלקטרוניות צבאיות במערכותואחת החברות המובילות בעולם 

של "אלקטרוניקה תעשייה  ראשי תיבות השם אלת"א הוא .הלוחמה האלקטרוניתו תקשורתה

 [.."אווירית

הוא משמש כיושב הראש באשדוד:  ההתנדבותית וזמן )ונפש...( רבים מקדיש מנדל לפעילות משאבי

היה יו"ר העמותה של "מכבי עירוני" בכל ענפי  90-מתחילת שנות ה של מ.ס. אשדוד בכדורגל.

אשדוד[ הוא  " ]מ.ס.אשדודדון ספורט עמו"חדה עם "הפועל" המקומית וקם התאהספורט. כשזו 

ילדים ומונה  200, שהחל עם מונה לתפקידו. מנדל היה שנים רבות יו"ר מחלקת הנוער של המועדון

ודירקטור במינהלת  דות לכדורגלחוא חבר ההתאהכמו כן ילדים, כולל בי"ס לכדורגל.  1500-כיום כ

כדורגלני עבר  מפגשים עםנסיעות לאליפויות אירופה והליגה. מנדל חווה חוויות רבות בשנים אלו: 

 .פושקש )ההונגרי( ץֶפֶרנ  ו)הגרמני( בקנבאואר פרנץ , )הצרפתי( טיניאפלמישל כגון  מפוארים

)!( והיא משלבת אהבה גדולה לכדורגל, לטיפוח הצעירים  נה בהתנדבותיזו, כאמור, ההפעילות הכל 

 ולתרומה לקהילה. 

 שבעה נכדים ונכדות.שלושה בנים ו ריטהלמנדל ול



  הוא היחיד שלמד באפשה ועבר לגור עם הוריו 1954 , צעיר הבנים, הוא יליד)אבי(אברהם .

 . אשדודבוהתיישבו , (19)בן  1973-בברגובו )ברגסס( כשנה וחצי לפני עלייתם ארצה ב

ץ הוא כן את הפטור מהצבא בברה"מ השיגו בכל מיני "שטיקים", שהפכו את אבי ל"חולה"... באר

 שרת בצבא, במסגרת הנח"ל, במשך שנתיים וחצי. 

שם  ,באשדוד )כמו אחיו מנדל( באלת"א גם כן, ,אך עבר לעבודחברת החשמל בבתחילה עבד אבי 

 שנה. 40-הוא עובד בתחום ההנדסה המכנית קרוב ל

בנוסף למקום . ליד רחובות() ב בית גמליאלחיה המשפחה במוששנה שלושים עם שרה ואבי התחתן 

גם משפחה: שתי בנות ובן,  ולעבודת החקלאות, נטע וטיפח פרדס וביחד גידלאבי התמסר עבודתו, 

 וכן חמישה נכדים. כעת גרה המשפחה ברחובות.

 !ברוכים תהיו על עשייתכם העשירה 

 

 

 מימין: אבי, חיים, יוסי )עם הנכד של חיים( ומנדל דוידוביץ


