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 טיול שורשים לזאקרפטיה .1

ים. עדיין נותר מספר נרשמב מתמלאתשלנו לטיול השורשים קורמת עור וגידים והיא הקבוצה 

  !מקומות קטן למהירי החלטה

 15.8.2018-ניתן להירשם עד ה

על ידי הודעה לכתובת המייל הבאה: המעוניינים מתבקשים ליצור קשר מהיר עם זאב מילבאואר 

zeev2855@gmail.com. 

 שהודרך עללהלן מצורף מכתבה של שרית אבני, אשר חזרה מביקור שורשים בזאקרפטיה ,-

 :ביקשה למסור לחברים את הדברים הבאיםוהמדריך המיועד לקבוצה, רוברט, ידי 

מתוך תקווה לשמר את  -כבת לאב ניצול שואה הצטרפתי לארגון יוצאי זאקרפטיה לפני כשנתיים "

 מורשת משפחתי מצד אבי.

ן לתולדות ב"מוזיאו בצפת ארגנה העמותה סיור לצפון, אשר כלל ביקור 7.9.2016-ב]בטיול לצפת 

ללמוד, להתחבר  –כמה נשים בנות הדור השני. מטרתן כמטרתי  פגשתי היהדות דוברת ההונגרית"[

רוב נוסעי האוטובוס היו דוברי הונגרית ורוסית והרגשתי מאוד זרה. ניסיתי ליצור קשר  לשורשים.

ולהצטרף לטיולים לזאקרפטיה, אך ללא הצלחה. לאחר שאיבדתי תקווה להצטרף לטיול מאורגן 

 המליץ על מדריך מקומי דובר עברית.אשר  ,לאזור פניתי לישראל שיינברגר

 החלטתי לצאת לדרכי לבד!!!!

תה לו ילנשום את אוויר המקום ולנסות לדמיין איזו ילדות הי ;רציתי רק להגיע למקום בו אבי גדל

לאושוויץ. רציתי לבקר בתחנת הרכבת  איתם אז נלקח עם משפחתו ונשלח ,16עד שהגיע לגיל 

 דרך אל הלא נודע.ב ולנסות לדמיין את הרגעים ההם

יהיה מנוח  ,אולי ,ההם ואזקיוויתי שהשהייה הפיזית במקום תחבר אותי מבחינה רוחנית לרגעים 

היום כבר אין כש ,שמקורן בחוסר ידע, בחוסר יכולת לתקשר ולשאול שאלות ,מחשבותלמחשבות; 

 קשים. תלא היינו שואלים מפחד להעלות זיכרונו –את מי לשאול. גם אם היה 

 אותי בדברצן. יצאנו לדרך. פגש[ רוברט]המדריך 

רוסית, אוקראינית, הונגרית. ביקורים בבתי  –מסע קסום למקומות יפהפיים. פגשנו שפות שונות 

 . םעלמין, בתי כנסת, בתי ספר. נופים שונים, יפהפיים ופסטורליי
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  ;גישות מקצועיתהמדריך ידע להגיש לי המידע במנות קטנות וברכאשר  ,עברתי מסע רגשי מרתק

 יודע בדיוק מה קורה לנו ברגעים אלה ומתי תגענה השאלות. מוכן לתת מענה, לצלם, לעזור.

 קארפאטורוס –כרך שביעי  ," אנציקלופדיה של גלויות" -רוברט נתן לי לעיין בשני ספרים. האחד 

 " מאת רותי פיקסלר.םשם בהרי הקרפטי" –והשני 

מצוא קווים משותפים בין פיקסלר ומאוד התרגשתי ל קראתי את ההקדמה לספרה של רותי

 רגשות משותפים לדורנו, הדור השני . רגשותינו, 

 .תיקראו, תבקרו, תשאלו, מכיוון שעדיין ניתן לקבל תשובות –המסר שלי אליכם 

 חזרתי אדם חדש. אדם שלם יותר. אדם בעל רקע רב יותר על מקורותיו.

 העושה מלאכת קודש. ,שליחמאושרת שביקרתי והודרכתי על ידי 

 תודה רוברט דרוב 

 .תודה ישראל שהמלצת" 

 ותודה לשרית אבני על מכתבה המרגש!

 

 מפגש סוכות ביער "בן שמן" .2

המפגש מתוכנן ליום רביעי, ב' חוה"מ 

 . 26.9.2018סוכות, 

יכלול המפגש כמו בשנה שעברה, 

מתאימה לנכדים ולנינים ה ,פעילות

מתנפחים, שלנו, ותכלול מתקנים 

 הפעלות וארטיקים...

במקום מותקנות שתי סוכות כשרות 

 שהתקינה קק"ל.

 דורי שלנו.-שריינו יום זה למפגש הרב

 

 

 



 אתר הארגון באנגלית .3

אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה זמין 

או דרך  carpati.org.ilיש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתר וקריא גם לחברינו שבתפוצות. 

en.carpati.org.il 

 .אנא ידעו את בני המשפחה והחברים המתגוררים בחו"ל על אפשרות זו 

 

 מפגשי חברים  .4

. בקרוב נודיעכם על הפרטים. אשת הקשר בצפון הארץאנו מתקדמים בהתארגנות למפגש חברים 

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

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

 

 הודעות שוטפות .5

 carpati.org.ilפתוח לשירותכם:  ארגוןאתר ה .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  נפטרו בשנה האחרונה.אשר 

ruthfixler@walla.co.il 

 

 מכוחותינו: אהובה ליטמנוביץ .6

   סיפורה של אהובה הוא סיפורם של בני

הדור הראשון, שהגיעו ארצה אחרי השואה, 

 ובנו בה את ביתם. נלחמו על הקמת המדינה

 1930לבית ברקוביץ, נולדה במרץ  אהובה,

במונקץ'. הסבא היה מחסידי הרב שפירא, אשר 

ללימודים בגימנסיה העברית  מאוד התנגדו

יליד )ישראל, -שנפתחה בעיר. אביה, איזידור

כפר בנפת (, Yгля, Igleאיגלה )ב נולד, (1897

הוא נישא לחנה  ק"מ מזרחית לחוסט. 30טייץ', 

( שנולדה במונקץ' ועבר לגור בעיר, 1902)ילידת 

 בה היה בעל חנות לבדים ולחייטות.
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 ובת יחידה מבין ארבעת ילדי המשפחה. –אהובה הייתה השלישית 

כמו משפחות רבות: שמירת כשרות, שמחות וחגים, כשכל משפחה  -המשפחה חיה חיים דתיים 

ם ההתכנסות המרכזי ומתן צדקה היה עניין בית הכנסת היה מקוגרעינית מציינת את החג בביתה. 

 שבשגרה.

 שפת הדיבור בבית הייתה הונגרית ואידיש.

 בכל עבודות הבית נעזרה המשפחה בעוזרת.

 י השבוע היה די קבוע:מסדר הפעילות בי

 מכינים אטריות ופרפל'ך –יום שני 

 כביסה –יום שלישי 

 קניות )ואכילת צ'יפקל'ך ובונדל'ך...( –יום חמישי 

 אפייה ובישולים –יום שישי 

 .כספי סיועני מהקהילה, אשר זכה לארוחה ולעבכל יום חמישי היה מתארח על שולחנם איש 

, 1-ס מסריק, שהיה נשיאה הראשון של צ'כוסלובקיה לאחר מלה"ע הא, כשנפטר תומ1937בשנת 

 .והיה ידיד חם של העם היהודי, נסע אביה להלווייתו

 ידי הוריה בשמחה ובמחיאות כפיים.-הם התקבלו על 1938זאקרפטיה בסוף  כשההונגרים כבשו את

נאסר האב ונשלח לגליציה, אך שוחרר  1942ומוטעית... בשנת  –אלא שהשמחה הייתה מוקדמת 

 כעבור שבועיים.

 ומשם לאושוויץ. –זעזע גם את ביתה של משפחת ברקוביץ, שהובלה לגטו בעיר  1944פסח של שנת 

 החרושת ללבנים שרופים.-היה בבית גירוש,לפני המחוץ למונקץ', מקום הריכוז 

 .13, בבלוק Cושוכנה בבירקנאו, במחנה  22.5.1944-אהובה יצאה לאושוויץ במשלוח שהגיע לשם ב

וממנו לליפשטט. היא הועסקה  –הועברה לזמן קצר למחנה ראוונסבריק  1944בראשית נובמבר 

ל שעוני המטוסים, כשבזכות אצבעותיה הדקות יכולה במפעל מטוסים של הגרמנים, בחריטה ש

 בלבד...  14.5הייתה להתמודד עם המשימה הקשה, כשהיא בת 

ובנימה מאוד אישית: אותו מסלול, ובאותם מועדים, עברה גם אימי, פנינה יגר )לבית ברבן(, יחד ]

נזכרה בה  היא –עם שתי אחיותיה, הלין/חנצי ורוז'י. כשהראיתי לאהובה את תמונת אימי 

ובאחיותיה, אשר ישנו מולה. אימי הייתה מבוגרת מאהובה בחמישה חודשים בלבד והן היו 

 הצעירות שבחבורה... לשתינו הגילוי היה מרגש ומטלטל...(

, הן מבחינת התנאים הפיזיים והן מבחינת המזון. התנאים בליפשטט היו "גן עדן" לעומת אושוויץ

, כשאנשי וורמאכט מבוגרים שמרו הן הוצאו לצעדת המוות ,1945, באפריל אלא שזמן קצר אחר כך

עליהן. במשך שבועיים ניזונה אהובה מעשב ומשלג וישנה במתבנים. באחד מעיקולי הדרך, נמלטה 

ונרדמה. בבוקר פגשה אישה נוספת, שעבדה בפחחיה בליפשטט  - בזריזות אל עובי היער, לבדה

תמורת אוכל. התעסוקה  –)בוורסן(זרתן בבית מקומי ויחד, בהתחזותן לגרמניות, הציעו את ע

 הרוסים כבשו את אזור צפון גרמניה ואהובה עזבה. ...שניתנה לה הייתה האכלת החזירים



משה,  הבכור אחרי המלחמה חזרה אהובה למונקץ', אליה הגיע גם הניצול היחיד ממשפחתה, האח

 –"אנחנו באירופה לא נשארים שהשתחרר בצ'כיה. אחרי שבועיים בעיר אמר משה לאהובה: 

טי בבודפשט, בה שרר תוהו ובוהו של ֶֶלמצ'ופ הם הגיעו לתחנת הרכבת ק נוסעים לפלשטינה!"

גם אנשי "ההגנה"  ?" ]אתה מהעם שלנו?[ּופליטים; אנשים חיפשו מידע זה מזה בשאלה "עמכ

עיר ומשם אורגנו לחם ב-ה" ברחוב ביתֶלֹוקֽהסתובבו במקום. אהובה ומשה שוכנו ב"ארז'יבייט ש

היי, גבולות הוברחו בהרי האלפים וכך הם הגיעו לאיטליה. מסע הנדודים -קבוצות לסומבוט-קבוצות

ומחנה של הבריגדה שהתמקם במילנו. הללו אספו ניצולים להכשרות  פדובה, כלל את אודינה

ים של אותה חקלאיות, בהן חוו ערבי שבת עם "עונג שבת" ופעילות של תנועת נוער. ביום הכיפור

הזמינו חיילי הבריגדה ראשי קבוצות לליל ראש  –שהתה בנאפולי. כששהתה בפדובה  (1945) שנה

 .ידין ויוסיחנה מרון והשחקנים השנה ליד ונציה, כשבארוחה החגיגית הופיעו גם פסנתרן, זמרת, 

]סמוך  מג'נטה בווילה ֶפָזָנה ליד "המוסד לעלייה ב'"ידי אנשי -לקראת העלייה ארצה הם רוכזו על

תחנת מעבר במקום הופעלה  .מבנה שלפני המלחמה שימש את ארגון הנוער הפשיסטיב, למילנו[

שרצה לכפר  ,הטירה הייתה שייכת לרוזן איטלקי .בית ספר חקלאי למעפילים שפעלה במסווה של

 .על העובדה ששיתף פעולה עם הפשיסטים, והפך למגן היהודים

ה שוקמה הטירה על ידי היחידות הארץ ישראליות ולמקום הובא במהלך תקופת התארגנות הקצר

)מיטות, מזרנים, שמיכות, חביות דלק, ציוד מטבח וכדומה(.  הצבא הבריטי ציוד רב שנגנב ממחסני

מעפילים וכן קרקעיים שבהם הוסתר הציוד שנועד לספינות ה-במקום הוקמו מקומות מסתור תת

החלו להגיע למחנה מאות צעירים שחיכו להעלאתם ארצה. בתוך זמן קצר  .נשק לפני שנשלח ארצה

המחנות " ,"השומר הצעיר") הדריכו אותם מדריכי תנועות הנוער השונות שפעלו הארץ באותם ימים

ועוד(. על הצעירים ששהו במחנה הוטלו מטלות רבות ובכללן: הכנת ארגזי מזון  "דרור" ,"העולים

תרמילי גב,  תריתפכמיטות בימי ההפלגה ואף  שישמשו ערסלים תריותרופות לספינות, תפ

שיאפשרו למעפילים לארוז את ציודם האישי. בערבים אורגנה במחנה פעילות תרבותית ובין היתר 

העובדה שבמחנה שהו אנשים כה רבים )עד אלף איש  .ששרה משירי ארץ ישראל ,הוקמה מקהלה

מה שרר מחסור גדול. בעקבות פנייה בו זמנית( יצרה בעיות אספקה, שכן באיטליה של אחרי המלח

לפני הפלגתה של כל אחת מהאניות עברו המעפילים הכנה  .לראש העיר מג'נטה זכה המחנה לעזרה

ובטיפוס על  ואף עברו אימונים בנשק קר ,פסיכולוגית

. הצעירים תודרכו כיצד להתנהג בזמן סולם חבלים

ההפלגה, מה לעשות אם הספינה תתקל באניות הצי 

  .יעלו על הספינה ואיך להגיב אם חיילים בריטים הבריטי

עלו אהובה ומשה על אוניית המעפילים "אנצו  1946בינואר 

נפשות,  908ה הפליגו על סיפון האוני, כש)משמאל( סירני"



תידרכו את ]פלמ"ח ים[ אנשי הפלי"ם  .רובם צעירים ,נשים, בהן נשים הרות( 357-ברים וג 551)

ות סבילה כאשר יעלו כוחות בריטים לאוניה. וכך אכן אירע עם עלייתם המעפילים לגלות התנגד

, כאשר הייתה לאוניהשל חיילים בריטים 

אנצו . "ארץ ישראל מייל מחופי 70במרחק 

 מלה"עסרני" הייתה האוניה הראשונה אחרי 

 הצי המלכותי השנייה אשר נתפסה על ידי

יית הכוחות . עם עלבלב ים הבריטי

ה הושלכו מכשירי האוניהבריטים לסיפון 

 .על ידי אנשי הפלי"ם למיםהקשר והצופן 

מחסני המזון הרזרבי נפתחו וסיפקו מזון 

 מסלול ההפלגה של הספינה                                                            למעפילים.

 ,הפלי"ם והימאיםהמעפילים, ועמם אנשי  .נמל חיפה המשחתות אילצו את האוניה להפליג אל

הורדו אל החוף ושם חילקו להם תפוזים, אותם קשרו שהתערבו בים המעפילים לבל יעצרו, 

ובו  נשלחו למחנה המעצר בעתליתהצעירים בחבל אל מתניהם בהתלהבות ובהתרגשות. משם הם 

לחודש  סרטיפיקטיםה 1500מעפילים שוחררו על חשבון מכסת ה .פברואר תחילת קו עדהוחז

  .ורובם הועברו ליישובים ברחבי הארץ לעולים יהודים הבריטית ה הממשלהשהקציב

, שם למדה עברית ציונה(-)בין ראשל"צ לנס "עיינות" של "עליית הנוער"הנוער אהובה הועברה לכפר 

וכן תנ"ך, חשבון, ספרות והיסטוריה. בין לבין הועסקו הנערים והנערות בעבודות חקלאיות, אשר 

 י ובחדר האוכל.ֹוהיא עבדה ברפת, בלול, בנמאוד קסמו לאהובה, שהייתה נערה עירונית עד אז. 

הם התגוררו מ"עיינות" יצאה אהובה להכשרה ברמת הדר, שהפכה מאוחר יותר לחלק מרמתיים. 

 שם בבניין של הסוכנות היהודית.

 שבע(.-ק"מ מזרחית לבאר 8הצפוני ) יצאה אהובה להגשמה לנבטים אשר בנגב 1947בשנת 

עשר יישובים אשר הוקמו במבצע התיישבות גדול -אחד": הנקודות  "11 מושב נבטים נוסד במבצע

, ביוזמת 1946באוקטובר  6-ל 5-בין הבנגב הצפוני, במוצאי יום הכיפורים תש"ז י"א בתשרי, בלילה ש

הסוכנות היהודית. מטרת המבצע הייתה לגרום להכללת אזור הנגב בתוך גבולותיה העתידיים של 

 המדינה היהודית. מבצע התיישבות זה נחשב לגדול מסוגו בשנים שקדמו להקמת מדינת ישראל.

ם עשתה אהובה עם גרשון את כל המסלול שהחל עוד באירופה, דרך ספינת המעפילים ועד נבטי

 , במהלך ליווי שיירות, החליטו השניים להינשא...1948ליטמנוביץ, שנותר יחיד ממשפחתו. בינואר 

מנבטים יצאה אהובה לקורס חובשות, כשברקע צויין כ"ט בנובמבר, יום הכרזת האו"ם על סיום 

ההתקפה הותקפה. המנדט והקמת המדינה; הדרכים היו כבר מסוכנות ובמלחמת השחרור נבטים 

 .ההתקפה הראשונה על יישוב יהודי במלחמת העצמאות הייתהעל נבטים 

 משה אחיה התגייס לצבא הבריטי. של הפלמ"ח. 8אהובה צורפה כחובשת לגדוד 



 )ליד קריית מלאכי(. בתום המלחמה התיישבו אהובה וגרשון במושב אביגדור

יה קואופרטיבית "דרור", שהייתה שבע, כשגרשון הצטרף למאפ-עברה המשפחה לבאר 1957-ב

 הראשונה והיחידה בעיר. אהובה טיפלה בתינוקות.

החולים "סורוקה" בסיוע לחיילים המאושפזים -אחרי מלחמת "ששת הימים" התנדבה אהובה בבית

 )כתיבת מכתבים, קניות, אוורור מחוץ לביה"ח(. 

 שבע.-בארב ההפיזיותרפישנים התנדבה אהובה במכון  17, ובמשך 1969משנת 

 שבע.-עד היום אהובה משמשת אשת עדות לסטודנטים בבאר

 נינים. לפני כשלוש שנים נפטר בעלה, גרשון ז"ל. 6-נכדים ו 8בנים ובת,  2לאהובה ולגרשון 

 ברוכה תהיי על עשייתך לאורך השנים ונאחל לך ולמשפחתך בריאות איתנה!

 

 

 

 

 

 

 


