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 שמן"-ביער "בן סוכותפגש מ .1

וזכה להצלחה ( 26.9.2018)ב' חוה"מ סוכות -ב המפגש נערך, כמתוכנן,

רבה. הגיעו חברים ממקומות קרובים ורחוקים, מהארץ ומחו"ל 

, )ארה"ב, אוסטרליה(, צעירים ומבוגרים, מבקרים קבועים וחדשים

ומצוות "ושמחת בחגך" נחגגה ברוב עם,  – מכל מגזרי הקהילה

 ארבעת המינים. ה עלברכוב

במהלך היום נערכו שלושה מחזורי הדרכה ליד האנדרטה לזכר 

הקהילות שלנו בהנחיית מתנדבי הארגון: אלכס שמעוני )יוזם 

 (, אלכס נימברגר ודוד הרשקוביץ.בתמונה - הפרויקט

לילדים הייתה פעילות על מתקנים מתנפחים ובהפרחת בועות סבון 

 כפינוק נוסף.והם קיבלו ארטיקים 

 

 אריה גוטמן מברך על ארבעת המינים

 

 אלכס שמעוני במפגש הדרכה ליד אתר ההנצחה לבני הקהילה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –זו ההזדמנות להודות לכל החברים שהגיעו למפגש 

  ובמיוחד לפעילים שהיו עסוקים בארגון המפגש.

 

 

 סוכות באוז'גורוד .2

בזאקרפטיה, רוברט קיבלנו מנציגנו 

דרוב, "טעימה" מן ההכנות לחג 

 הסוכות בבית חב"ד בעיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 טיול שורשים לזאקרפטיה .3

יצאה לטיול שורשים בזאקרפטיה. הקבוצה התגוררה באוז'גורוד )פרט  חברים 40בת  קבוצה ראשונה

באוז'גורוד, בברגסס, יר(, ביקרה ֶֽב, שאז עברה למלון באזור שמורת הטבע סינלשני הלילות האחרונים

על  –חופשיים אורגנו קבוצות קטנות לביקורים פרטיים הימים הבקולוצ'בה. בשני חוסט, במונקץ' וב

 בבית הכנסת של חב"ד באוז'גורוד. בשבתהקבוצה התארחה  פי תוכנית שהוסדרה מראש.

 א!בעלון הב –חוויות ורשמים   מהטיול יועלו בקרוב לאתר הארגון.וסרטונים תמונות  •

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  –מורשת, זיכרון, טעמים, נופים וחברותא 
מזכרת מחוויות טיול השורשים הראשון שיזם 

 וביצע הארגון שלנו! 
 ולמדריכים! –תודה למארגנים, למשתתפים 

 



 2-הרצאה על יהודי זאקרפטיה אחרי מלה"ע ה .4

 בחודשתהיה ביידיש ותתקיים קוויליץ' אניה דר' של  ההרצאה

על עשייתה של ועל מקום / מקומות ההרצאה  .2018דצמבר 

  .בעלון הבאנפרסם  –המרצה 

 

 טקס יקירי הקהילה –חנוכה  מפגש .5

 בעלון הבא.  יתקיים בתחילת דצמבר. פרטים יימסרו בהקדם האירוע

 

  אתר הארגון באנגלית .6

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

יש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתר: וקריא גם לחברינו שבתפוצות. 

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

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

 

 מפגשי חברים  .7

. בקרוב נודיעכם על הפרטים. אשת הקשר בצפון 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 .8

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

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

  .ruthfixler@walla.co.il 050-5643299נא העבירו את שמם לרותי פיקסלר  –לא קיבלו תעודה 

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  נפטרו בשנה האחרונה.

 

 

 

 

 

http://www.carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/
mailto:ruthfixler@walla.co.il
mailto:ruthfixler@walla.co.il


 ז"למשלנו: סשה קליין  .9

לראיין את סשה למדור שלנו, אך לא הספקנו התכוננו 

והוא  12.8.2018-לממש זאת בחייו. סשה נפטר במפתיע ב

. המתנו עד לתום ימי השלושים ונכבד עתה 70עדיין לא בן 

 ועבור הארגון. -את זכרו ואת פועלו הכללי 

 

במונקץ', בן  1949ינואר קליין נולד ב)שמואל מרדכי( סשה 

 (заготовитель)הרש, שהיה סוחר -שני להוריו, חיים

של  הקודםולבלומה. אחיו הבכור הוא יצחק קליין )היו"ר 

ספר רוסי -האחים למדו בבית .יבל"א -הארגון( ורוזה 

בעיר, למרות שזה האוקראיני היה קרוב יותר לביתם; 

בביה"ס הרוסי למדו ילדי הקצינים הרוסיים אשר שרתו 

ור והוא נחשב לבי"ס איכותי, אותו סיים סשה באז

 בהצטיינות.

 שפת הבית הייתה הונגרית.

  .1968-בתום התיכון שרת סשה בצבא כקצין מנהלי בעירו, כולל גיחה מבצעית לפראג ב

  .(1970-1974) בפקולטה לעיתונאות באוניברסיטת לנינגרדסשה למד בסיום השירות 

 ( קליינברד.מישהמיכאל )עוד במונקץ' עם  ,במחתרת ,האחים למדו עברית

לימודי עיתונות אקדמאיים לא התקיימו בארץ, והמקצוע הקרוב ארצה. המשפחה ה תעל 1974בשנת 

לימודי העיתונות בלנינגרד לא  ביותר בו בחר להתמחות היה קולנוע, בדגש סרטים דוקומנטריים.

ללמוד  עבר בסיומם . (1974-1978) אביב-הוכרו לו וסשה החל את מסלול לימודיו באוניברסיטת תל

 .(1978-1979) ארה"בבולעבוד 

אך הצבא השתמש בקישורי  ,סשה גויס בארץ לצבא )שלב ב'( למשך חצי שנה ועבר קורס חובשים

 .הקולנוע שלו

מנהל במספר גופי שידור כעם שובו לישראל הוא עבד כעורך ו

  ואחרים. CNN, WTN, NBCבינלאומיים כולל 

אחת  - "בע"מסשה קליין הפקות "מייסד ומנכ"ל היה סשה  1986בשנת 

 30-שהפיקה  במשך למעלה מ,  מחברות ההפקה המובילות בישראל

בארץ  - שנה עשרות סרטים עלילתיים, תיעודיים ותוכניות טלוויזיה

בתי הקולנוע לוטלוויזיה ל םסרטיהפיקה וצילמה  החברה .ובחו"ל

אות פסטיבלי הקולנוע מובילים בכל מב הבעשרות מדינות והשתתפ

  ."אופיר"פרס כולל  ,פרסיםהרבה על כך  סשה קיבל .היבשות

  1997 - האוסקר הישראלי -"פרס אופיר" 



על החודש  -הממשלה"  ראש יומןמדליית זהב בפסטיבל הבינלאומי במונטה קרלו לסרט "כן זכה ל

וכר כסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר של ה"משחקי פוטין" הסרט  ;האחרון לחייו של יצחק רבין

 הסרט "גנבים בחוק" קיבל "פרס אירופה". ;בגרמניה "טלוויזיהלקדמיה לקולנוע והא"

 HBCכללי של רשת ערוצי הטלוויזיה הבינלאומיים של הכמנהל סשה כיהן  1996-1998בשנים 

 בהונגריה ובצ'כיה. 

 ., שהוא היה בין מייסדיו(9פלוס" )ערוץ , הוא כיהן כסגן מנכ"ל ערוץ "ישראל 2002-2003בשנים 

 ,Georgiy Danelia, Rolan Bykov, Elem Klimov    :יםמוביל יםסשה עבד עם במאים רוסי

Yevgeny Gerasimov, Konstantin Khudyakov, Pavel Lungin, Rustam Ibrahimbeyov,   

Pavel Finn, .ואחרים            

 בין ההפקות האחרונות: 
                  Mirage Adventures       עלילתי       No-one       2017 "אף אחד" ➢
 1דוקומנטרי        ערוץ       2016      "מבצע חתונה "  ➢
 1דוקומנטרי        ערוץ       2016"פצעי מדבר"                     ➢
 1דוקומנטרי        ערוץ       2016      "נוגעות בחלום "  ➢
 1דוקומנטרי        ערוץ       2016     "עד הבריכה הבאה "  ➢
 דוקו"-yesדוקומנטרי       "      2015     "נשות האוליגרכים"  ➢
 1דוקומנטרי        ערוץ       2014        "ריידרס "  ➢
 דוקו"-yesדוקומנטרי       "      2013         "משחקי פוטין"  ➢
 דוקו"-yesדוקומנטרי      "      2012   מא, אבא, התאסלמתי"י"א ➢
  רוסיה  עם קופרודוקציה        עלילתי         2012      "המנצח "   ➢
  RJC         דוקומנטרי       2012    ים"בשנה הבאה בירושל“ ➢
   yesסידרה דוקומנטרית        2011    שנה בלי ברה"מ"      20" ➢
 1דוקומנטרי        ערוץ       2011         "השוק הצהוב "  ➢
 "רשת"   דוקומנטרי           2010     "גנבים בחוק" ➢
 דוקו"-yes"  דוקומנטרי           2010      "אני לא פיליפינה"  ➢
 דוקומנטרי      "רשת"       2009     "כמו בבית"  ➢
 1דוקומנטרי        ערוץ       2008     "מבצע היורש"  ➢
 קזחסטן – רוסיה  קופרודוקציה          עלילתי        2007        "מתנה לסטלין"   ➢
  רוסיה עם קופרודוקציה     דרמהת סידר      2006                 "הרמון"   ➢
     PBS-USAדוקומנטרי               2000            "אין חוליה חסרה" ➢
 רוסיה  עם קופרודוקציה          עלילתי        2004    "השטן ממוסקבה"   ➢
 2000         מסע אל ארץ הקודש ➢
 1991   שיריםב נהמוסקבה מאמי ➢
 עם לינה צ'פלין      1990             הבימה במוסקבה ➢
 על   חיים יביןפרקים שהגיש  8סדרה דוקומנטרית בת       1990                  גחלת לוחשת ➢

 מצבה של יהדות ברה"מ לאחר נפילת מסך הברזל.                                                                                     



 ,ובמספר מכללות מורה באוניברסיטאות ישראליות/צלם היה סשה גם  מפיק / במאיפרט להיותו 

האקדמיה " חבר ,ולאומנות" לתרבות עצה"המוחבר  מחברם של סרטים רבים ותוכניות טלוויזיה,

 ."אגודת העיתונאים בישראלב" ברוח "אגודת המפיקים"חבר , "לקולנוע

 של הארגון שלנו. אתר האינטרנטסייע רבות להקמת  סשה

 סשה השתתף 1977הונגריה. מאז ברוסיה ובבחירות בישראל, ביועץ אסטרטגי ומוביל היה  הוא

יות בכנסת ובהסתדרות. הוא עבד עם פוליטיקאים בכירים: וניהל את מרבית החברות האלקטיב

ביבי נתניהו, נתן שרנסקי, איווט ליברמן, יולי רק, יצחק רבין, שמעון פרס, אריק שרון, אהוד ב

 ברוסיה עם קונסטנטין טיטוב. ;בהונגריה עבד עם פיטר מדישיאדלשטיין ואחרים. 

 כל כך...  לא כל התוכניות של סשה הוגשמו ומותו הגיע במפתיע

 שאמור להיוולד ב"ה בנובמבר. ,נכד ראשוןלא זכה לשני בנים וו עתליה, הותיר אישה,סשה 

  

 מתוך אתר הפייסבוק לזכרו - סשה קליין

חבר ואיש מקצוע יקר ניפטר בפתאומיות השבוע. סשה ": משה גאון

קליין. סאשה, היה מפיק ואיש קריאטיב מוכשר... קיבלתי את הבשורה 

הפתאומי בלילה בשוק גדול. אלוהים כמה שהחיים על מותו 

 "שבריריים!

...כי מי שמכיר את סשה יודע שהוא היה "קוזניצוב:  –ענת זלמנסון 

בריא, חזק, חרוץ. סשה תמיד עונה, תמיד ענייני, תמיד אפשר לסמוך 

איתו עבדתי בשותפות על  ,..סשה קליין, ידיד יקר ומפיק סרטים.עליו 

 .סרטי האחרון, איתו תכננתי לעבוד עוד שנים רבות, נפטר במפתיע מדום לב בשנתו בשבת בלילה

ה לפני חמש שנים כשחיפשתי מפיק לסרט שלי "מבצע חתונה". בדיוק חזרתי מניו שהכרתי את ס

תי שחיפושיי יורק והאמת היא שלא חיפשתי הרבה, הוא היה הראשון שדיברתי איתו ומיד ידע

אחרי שנתיים שעשיתי כמעט הכול לבד, פתאום היה מישהו שיכולתי לסמוך עליו,   .הסתיימו

היה לנו  .הרגשתי כאילו הורידו ממני את המשא הכבד ופתאום דברים התחילו לזוז ודלתות נפתחו

ו היו חיבור מצוין בעבודה וכל הזמן חשבתי "איזה מזל יש לי, שפגשתי את סשה". היחסים בינינ

סשה היה כנראה האדם הכי  .לומושתתים על כנות, פתיחות, הדדיות. איכשהו תמיד הסכמנו על הכ

ל, הוא תמיד היה בזמן, תמיד היה לו כוח ואף פעם לא התלונן. לא וחרוץ שהכרתי. הוא זכר הכ

היה .. הוא .הבנתי איך הוא לא מתעייף? הוא גם היה אציל נפש וחכם מאוד. נהג בכבוד ובהגינות

 ."פשוט אדם נהדר, אין כמוהו

 

 

 



  חלק מהפרסים בהם זכה סשה קליין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בשפה הרוסית)רשת קליטת עלייה( ע "ביום מותו שודרה כתבה לזכרו ברדיו רק

עם כתוביות בעברית:    You Tube,-. להלן קישור לתוכנית זו ב"זוכרים את סשה"

https://www.youtube.com/watch?v=coBPgJqyJVg&t=341s 

 

אביב, ביוזמת הסינמטק, ובו יוקרן הסרט "יומן ראש -ייערך ערב לזכרו בסינמטק תל 4.11.2018-ב

 הממשלה", אותו הפיק סשה קליין. 

 

 יהא זכרו ברוך!
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https://www.youtube.com/watch?v=coBPgJqyJVg&t=341s

