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סשה  ,הארגון, על פטירת אחיוהקודם של יו"ר האנו מבקשים לשלוח את תנחומינו ליצחק קליין, 

  ז"ל בטרם עת. מן השמיים תנוחמו!

"מכוחותינו", אך לא הספקנו לממש זאת בחייו. נמתין לראיין את סשה למדור שלנו, הנקרא התכוננו 

עד לתום ימי השלושים ונכבד את זכרו בכתבה על עשייתו המעניינת והמיוחדת בתחום העיתונות 

 והקולנוע הדוקומנטרי. יהי זכרו ברוך!

 

איש  39שהארגון יזם לראשונה יצא בעוד כחודש לזאקרפטיה. הקבוצה מונה  טיול השורשים .1

ובימים אלו נסגרים כל פרטי המסלול. אנו מאחלים לחברינו חוויה מרגשת, מיוחדת וחשובה. 

פעיל בארגון: מיכאל אינדיק.  עוד ארגון, זאב מילבאואר, ואליו מצטרףבראש הקבוצה עומד יו"ר ה

יהם את הקבוצה ידריך רוברט דרוב, נציגינו בזאקרפטיה, והוא יסתייע בחבר נוסף, איגור ראד; שנ

לול את הדרך לקבוצות סונאחל גם להם הצלחה, שת –אחראים לכל היבטי הטיול הנדרשים 

 הבאות. 

אנו חוזרים ומציינים שהארגון נטל על עצמו משימה זו מתוך רצון לחזק את הקשר וההשתייכות 

 ל זאת ללא כל כוונת רווח!כו –משפחות שלנו ולהיסטוריה המשותפת השל הארגון למקור 

 

 "כות ביער "בן שמןמפגש סו .2

  .26.9.2018 -יום רביעי, ה סוכות, סחוהמ"ב' -פגש יתקיים כמדי שנה בהמ

דורי, שבו גם לנכדים ולנינים אנו מארגנים פעילות חווייתית על -זוהי הזדמנות משמחת למפגש רב

( ומניסיון השנה שעברה זו כפי שנבדק על ידינומתקנים מתנפחים. המתקנים בעלי תו בטיחות )

 . )והוריהם...( הייתה הנאה מלאה של הילדים

 . ארבעת המינים ה שלברכהאת  בהןונקיים  במקום נמצאות גם שתי סוכות כשרות שהציבה הקק"ל

 !לזכר בני הקהילות שלנובמקום זו גם הזדמנות לבקר באתר ההנצחה שהקמנו  •

ידי  פעילי הארגון ליד מקום האתר -אנו נערוך שלושה מפגשי הסברה על האתר על

 יחד עם בני המשפחה! –הנכם מוזמנים להגיע           .14:00    12:30   11:00בשעות: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 וגמא של מתקן מתנפחד

 

 

 אתר הארגון באנגלית .3

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

 :יש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתרוקריא גם לחברינו שבתפוצות. 

http://www.carpati.org.il  או דרךhttp://www.en.carpati.org.il 

 

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

 

 יקירי הקהילה .4

תשע"ח הענקנו, לראשונה, את אות יקירי הקהילה לשני ניצולי שואה, אשר תרמו בעשייתם בחנוכה 

 לקבל את המלצות חברי הקהילה.ות בחנוכה השנה אנו מבקשים לקראת הענקת התעודלקהילה. 

מקבלי ההוקרה הינם, בעדיפות ראשונה, ניצולי שואה, אשר בעשייתם הייתה תרומה לחיי  •

 הקהילה ולהנחלת מורשת יהודי הקרפטים. 

שמות המועמדים ירוכזו אצל ועדת הפעילים שתעסוק בנושא, וזו תבחן את ההמלצות  •

 ים לאישור סופי. ותסכם את המלצותיה. אלו תובאנה לישיבת הפעיל

 : חברים הבאיםאחד מהאנא העבירו את המלצותיכם ל

 052-4007509רוזה קליימן   050-8497401גיטה ברקוביץ   052-3496867אלכס שמעוני 

 050-5643299רותי פיקסלר   054-3034424איצו קליין 

 

http://www.carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/


 מפגשי חברים  .5

כם על הפרטים. אשת הקשר . בקרוב נודיעבצפון הארץאנו מתקדמים בהתארגנות למפגש חברים 

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

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

 

 הודעות שוטפות .6

  http://carpati.org.ilפתוח לשירותכם:  אתר הארגון .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.  

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

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

 

    הרב יוסף מרדכי כהנא זצ"ל מכוחותינו: .7

 

בחרנו לספר את סיפורו של הרב  –חגי תשרי הקרבים  לכבוד

הרב של הקרפטים  יוסף מרדכי כהנא זצ"ל, הרב של מונקץ',

 שלאחר מלה"ע השנייה. 

של  תו, חנה מיכלין, אשר סיפורה שופך אור על חייוּבנעזרנו ב

לייב -ידי יהודה-הצלתו עלב, הכרוכים במעשי חסד ואביה

הברמן ז"ל מאוז'גורוד ושל בני 

 .ז"ל נבאוםהזוג רבקה ודוד רוז

יוסף מרדכי נולד בל"ג בעומר של 

 . 1908שנת 

ר עטשעהגאון משה טאביו היה 

  .כהנא

בימים שלפני מלה"ע השנייה היה הרב תלמיד של חיים אלעזר שפירא, 

יוסף מרדכי שכינויו היה "מנחת אלעזר" )על שם חיבורו העיקרי( וכן היה 

 . ראש ישיבה במונקץ'

 יוסף מרדכי גויס לצבא ההונגרי ושרת בפלוגות העבודה. 

 כולם נספו בשואה.  –אם ששת ילדיו ו אסתר מלכה,אשתו הראשונה, 

 משה טעטשער כהנא

 

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


לאחר השחרור חזר יוסף מרדכי למונקץ' ובל"ג בעומר של שנת 

לזוג הוא נישא בשנית לחווה )לבית גרוס(.  ,38, בהיותו בן 1946

 ילדים, כשחנה היא הבכורה ולה שני אחים ואחות. 4כהנא נולדו 

הבין יוסף מרדכי  1950ובשנת  –אלא שהימים ימי שלטון סטלין 

שהוא מבוקש על ידי השלטונות, שאסרו על קיום החיים הדתיים. 

לייב הברמן באוז'גורוד, -הוא ירד למחתרת והגיע לביתו של יהודה

שהסתיר אותו במשך שלוש שנים, תוך נטילת סיכון גדול ביותר, 

 וללא כל קרבה משפחתית ביניהם.

 

              

 

                                                                                              

 יוסף מרדכי בצעירותו                           

 

)בתמונה מימין( אפילו בנה בביתו  יהודה לייב הברמן

 מקווה לשימושו של יוסף מרדכי.

יהודה לייב היה נשוי לפני המלחמה והוא איבד, או כך 

שנים  7ילדיהם. רק כעבור שמונת כל אשתו ואת ידע, את 

 ..., היחיד ששרד, מנחם הברמןהבןהתגלה 

נספתה  אשתו של יהודה לייב

; אחות םבשואה עם ששת ילדיה

טיפוס מחלת הנוספת נפטרה מ

סמוך לתום המלחמה. מנחם 

תגלגל לכל מיני עבודות: חקלאות, הובלת אפר ומשם ה הגיע לבירקנאו

הנספים וזרייתו בנחל, ערבוב קש עם צואה, אשר שימשו דשן לשדות, 

ועוד כהנה וכהנה. הוא שרד את מצעד המוות  והגיע  -טיפול בסוסים 

ק"ג... מחלת השחפת כמעט וחיסלה אותו, ועם  34לבוכנוולד, במשקל 

חולים בשוויץ, עבר ניתוח -ביתהשחרור הועבר מנחם ע"י הצלב האדום ל

ניסיוני ואחרי חצי שנה התאושש. או אז נשלח לג'נבה ללימודים והוכשר 

לא ידע  הוא הגיע מנחם לחיפה. 1950כטכנאי של מכונות כתיבה. במאי 

, טיפל באישור הגעתו של מנחם אנטת ּושאביו שרד. מזכיר האום דאז, א

       ... אחרי שנים  אביואוז'גורוד, שם פגש לראשונה את ל 1963בשנת 

 

 מנחם הברמן בבגדי האסיר              



 

הביא ילדים לעולם. רק כשעלו ארצה, ואחרי לשנים  20במשך לא הצליחו לייב ואשתו השנייה -יהודה

הם זכו  – 40גיל מעל שאשתו הייתה 

להוליד שתי בנות... חנה אומרת שנאמר 

 מעשה חסד בעבר... ולהם שכנראה עש

הקשר של יוסף מרדכי עם בני משפחתו 

במונקץ' נשמר במשך שלוש השנים הללו 

 רבקה ודוד רוזנבאוםבעזרתם של בני הזוג 

, שרק הם ידעו את (שמאל)בתמונה מ

אה רבקה, שחבשה פ .מקום המחבוא שלו

הסתירה )אחת הבודדות, אם לא היחידה( 

שאחרי שאימה קראה את הפתקים . חנה זוכרת ה פתקים שכתב יוסף מרדכי לאשתותמתחת לפא

 היא הייתה מציתה גפרור ושורפת אותם....

הבינו בני המשפחה שיוסף מרדכי יוכל לצאת ממחבואו ולשוב לביתו.  1953כשסטלין נפטר בשנת 

בית ": סיפור כיסוי"תכננה את חזרתו הביתה עם  לאשתו נאמר "הרב חי ואת יודעת היכן הוא"... היא

בלילה הוציאו את גב הארון, שחיבר ידי דלת שיצרה נישה מאחוריה. -על המשפחה הופרד לשניים

, בזקן עבות ובמראה ת, הניחו בנישה שנוצרה מיטה ושולחן ויוסף מרדכי יצא משםיבחלקי הבין שני 

  של אדם קשיש יותר מכפי גילו.

 תו...פיו הוסתר יוסף מרדכי כל השנים בבי-כך לקחה על עצמה אשתו את סיפור ההסתרה, שעל

יוסף מרדכי חשש לעסוק בפומבי בתפקידו כרב ולכן פתח במרתף הבית עסק למיחזור בקבוקים. כך 

מגיע עם  היההיה לו תפקיד רשמי, שזיכה אותו במשכורת חודשית. חנה זוכרת שכל מי שפנה לרב 

מספר בקבוקים לביתו... בימי ראשון הוא היה עסוק בענייני גיטין, חליצות וניהול שלום בית של 

 זוגות במשבר. מכל רחבי זאקרפטיה היו מגיעים שוחטים כדי שהוא יבדוק את כשרות הסכינים.

 הכנסת היחיד שפעל בזאקרפטיה אחרי-בחגים היה מגיע הרב לחוסט ושימש כבעל תפילה בבית

המלחמה. הוא התגורר אצל משפחת משה ורחל שולומון )היכן שגם התגורר חמי ז"ל, אורי פיקסלר, 

  .שמשפחת שולומון היו קרובי משפחתו...(

  יורק.-, ניופארק, ברוקלין-בורושכונת היגר יוסף מרדכי לארה"ב והתגורר ב 1971 שנתב

המתינו לו צוותי עיתונות, אך הוא סרב לדבר, כיוון שבתו, חנה, התגוררה עם בעלה, יואל  –בהגיעו 

 מיכלין, במוסקבה, ואסור היה לו לעסוק בענייני דת כאיש חינוך.

  )בזמן מלחמת המפרץ(. 1991ב' בשבט תשנ"א, ינואר -יוסף מרדכי נפטר ב

 שניספו בשואה, יחד עם שם אימם. מאשתו הראשונה על מצבתו נחקקו שמות ששת הילדים

 

 



 

 

 

 

 
המצבה של הרב יוסף מרדכי כהנא, עליה חקוקים 

שמות ילדיו שניספו, יחד עם שם אימם, וכן שם 

 אביו.

 
 

ליואל מיכלין, יליד מוסקבה, שהיה  17נישאה בהיותה בת  חנהוכמה מילים על חנה ומשפחתה: 

עלו ארצה עם שני ילדיהם: יעקב וברכה  1972מתמטיקאי ומרצה באוניברסיטה המקומית. בשנת 

 ברק.  -והתיישבו בקרית הרצוג שבבני 

חנה למדה כלכלה וראיית חשבון ובארץ עבדה במקצועה ב"תנובה". יואל עבד כמורה למתמטיקה 

 חנה הייתה פעילה ב"תנועת האישה הדתית הלאומית". כעבור שנים גם כן ל"תנובה".והצטרף 

 "יישום"הן כמנכ"ל י, כ"טבע"שימש בעבר עורך הדין של חברת  הואהבן יעקב הוא עורך דין וכלכלן. 

 חברת מסחור הטכנולוגיות של האוניברסיטה העברית. כמו כן, שימש יו"ר ודירקטור בכמה -

משווקת קסדה  ]החברה בריינסוויי חברת המכשור הרפואיכיום הוא מכהן כמנכ"ל . ביומד חברות

  ת[.טפלת בהפרעות עצביות ופסיכיאטריוהמייצרת גירוי במוח ומ  Deep TMSאלקטרומגנטית בשם

 ילדים. בנו הבכור נמצא בקורס קצינים. 3יש לו ולאשתו 

http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%93.tag
https://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-3959-1100718,00.html?quote=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99


במשפחה והיא רכזת מרכז  הבת, ברכה פרסמן, היא עובדת סוציאלית, המטפלת בבעיות של אלימות

ילדים; שלושה מתוכם הינם שליחי  9קשר ופקידת סעד. המשפחה נמנית על חסידי חב"ד ויש להם 

יורק ואחרי החגים יעבור לישיבת חב"ד -ובטורונטו; בן נוסף לומד בניו םחב"ד בסין, בווייטנא

 במוסקבה כדי לקבל הסמכה כשוחט.

 שנות נישואין.  50. יואל מיכלין ז"ל נפטר לפני שנה, אחרי נינים 9-נכדים ו 12לבני הזוג מיכלין 

 

 
 1976" הצופהעיתון " –סיפורה של חנה מיכלין 

 
 
 
 

 

 שנה טובה ומבורכת, שנת 

 עשייה, שמחה ובריאות 

 איתנה לכל חברינו ולכל 

 עם ישראל בארץ ובתפוצות

 


