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 2018 נובמבר – 49עלון מספר 

 תוכן העניינים                                              

           שוטפות                   הודעות . 4                       לזאקרפטיהטיול שורשים  .1
 משלנו: ברטה נילסון )בשה ליבוביץ( . 5            טקס יקירי הקהילה -חנוכה  מפגש .2
                           באנגלית הארגוןאתר  .3
 

 טיול שורשים לזאקרפטיה .1

הקבוצה הראשונה שבה לארץ לאחר שבוע עמוס בחוויות מרגשות וכולם בהכרת תודה לארגון 

על ההדרכה  -דרוב  רוברטול ,והובלת הקבוצה על היוזמה המבורכת - , בדגש לזאב מילבאוארשלנו

חברים, בני הדור השני והשלישי, דתיים ושאינם  40המעולה והדאגה לפרט. הקבוצה כללה, כאמור, 

 שנה!  40-51או שזהו ביקורם הראשון לאחר  –דתיים, צברים וילידי זאקרפטיה, שביקרו בעבר 

 שתסכם את מסעם: ,ציטוטים שכתבו המשתתפים לחוברת כמהלהלן 

ואני מרגישה שהגוף פה, אבל זה לשגרה מטיול מרגש, מטלטל ועוצמתי קשה לחזור ". : מלכה א

אני עדיין שם... מנסה לעכל את המקומות והמראות ויודעת שהם ילוו אותי מכאן  -מבחינה רגשית 

 "לתמיד! -ואילך 

"טיילנו בהרבה מקומות מופלאים בעולם, בסוגי טיולים שונים ומיוחדים, אבל המסע הזה  : .גילה ב

 ".החוויה העוצמתית מכולם! תודה ענקית לכולםהוא 

יום אני י? האוקראיני? הונגרי? סובייט :עד הטיול לא ממש ידעתי להגדיר את המוצא שלי. : "ירון ג

 "! גאה להגיד שאני זקרפטי

אתה צריך לדעת מהיכן באת. כנראה שלא  -שכדי לדעת לאן אתה הולך  ,רבים אומרים. : "לאה כ

 "בהחלט ניתן לומר שזוהי סגירת המעגל. צריך לראות, להרגיש ולהבין! ;מספיק לדעת

באתי למקום, לעיר מונקץ', עם רצון וכמיהה עזה לחוש ולהרגיש, לנשום ולהריח, : " .יצחק י

ובעיקר לדרוך על האדמה, שבה התהלכו אבותיי ולנסות ולהבין מדוע  -לשמוע את ציוץ הציפורים 

 , עד יום מותה, כאשר הזכירו בבית את השם "מונקאטש".עיניה של אימי נצצו בערגה

 ".כנעה אותי להצטרף לטיוליאני חייבת תודה ענקית לאמי שש: " יפעת מ.

 "שזו חוויה אשר לא תשכח. הטיול היה מרגש מאוד ומעורר טעם של עוד. אין ספק. : "רעיה מ

 מעולם!"טיילנו לא פעם בחו"ל, אך טיול כזה עוד לא היה לנו . : "משה פ

 זו הייתה חוויה, כי הכול ריגש אותי, זה שלי!". : "מאיה פ

 "אי אפשר לתאר זאת במילים! -אני שמחה שהתברכנו במדריך כזה . : "אדית פ

 ", ובוודאי לקברו של הדוד!גורוד'אני הראשון שהגעתי מכל משפחתי לאוז: "משה ק. 

אני ומהיכן באתי. חזרתי גאה ובעלת  סוף יודעת מי-מהטיול הזה חזרתי כשאני סוף. : "אווה ש

 "תחושת שייכות חזקה מאוד לשורשיי.

למקום של  -שבתודעה שלי היה שחור  ,שהפך מקום ,ד מעניין ומרגשוהיה טיול מא: " עורית ש.

 ...חיים אמיתיים
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חבר הקבוצה, יצחק יוסף, הכין שתי מצגות מקסימות המסכמות את טיול השורשים הראשון; 

 , ובקרוב תועלינה לאתר העמותה. You Tube-הועלו להמצגות 

 !היפהפייזה המקום להודות ליצחק על העבודה המדהימה והמושקעת, המלווה במוזיקה יהודית 

 להלן הקישורים למצגות: 

 https://www.youtube.com/watch?v=RjDvNnei214&t=16s חלק ראשון:             

 https://youtu.be/qodhaeePaWM                                                                        חלק שני:

 

 בקולוצ'אבהתמונה קבוצתית 

 

 אך לא האחרונה! –שזו המשלחת הראשונה לטיול השורשים אנו בטוחים 

 

ברוכים יהיו כל המשתתפים והשותפים להצלחת יוזמה ברוכה זו. אין לנו ספק, שזו אחת הדרכים 

 היותר משמעותיות לקרב את בני הדור השלישי אל המקורות המשותפים שלנו!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RjDvNnei214&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=RjDvNnei214&t=16s
https://youtu.be/qodhaeePaWM
https://youtu.be/qodhaeePaWM
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 טקס "יקירי הקהילה" –חנוכה  מפגש .2

אנו ממשיכים את המסורת ונקיים גם השנה אירוע  –בעקבות ההצלחה של המסיבה בשנה שעברה 

  .5.12.2018-ביום רביעי, נר רביעי של חנוכה, הלכבוד חנוכה. האירוע יתקיים 

 
  אביב-)פינת אבן גבירול(, תל 1, דניאל פריש : "בית ציוני אמריקה"מקום האירוע

 'מרתה, קומה באולם                      
                       

 20:00 – 19:00                          ומזנון התכנסות

  20:00            הדלקת נרות חנוכהו ברכות

 "יקירי הקהילה"טקס 

 ברכת בת הדור השלישי

                   ג'אז בנד"            –של להקת "בללייקה  מופע

                      היסופגניושתיה חמה  - סיום המופעב

  
יש עוד חניונים באזור ] Waze -ל הכתובת זאת -תל אביב  3חניון דניאל פריש : חנייה

 נא לא להיכנס לחניון שלא בהסדר[ -

 

 החניון נמצא משמאל –אם תגיעו מאבן גבירול   שימו 

  החניון נמצא מימין –אם תגיעו מדובנוב                      

 זיכוי חינם כרטיס מנת לקבל-עלחניה הלהגיע לאירוע עם כרטיס יש 
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היא  אנטולי לייכטמן של בנד בללייקה להקת

בביצועים   ,מוכרים ושירים  המבצע מסע מוזיקלי מרתק ומלהיב, עם מנגינות ,הרכב אותנטי

הלהקה תלווה זמרת, שתשיר גם את  .וירטואוזיים של צלילים וקולות מתרבויות שונות

 ביידיש וברוסית.

מוזיקה קלאסית קלה, קטעי ג'אז מפורסמים, מוזיקה עממית מאירלנד, יוון, צרפת,  :כניתובת

 .וג'אז צועני , יידישישראל, רוסיה

 

 כשרהינו אוכל ה

 

 ברוסקטות )פרוסות של בגט קלוי( במבחר טעמים:

 וצלפיםגבינת שמנת, סלמון מעושן, בצל סגול 

  מטיאס, חמאה, בצל

  סלט ביצים ועלי רוקט

  אבוקדו ועגבניית שרי

  .ריבת בצל וגבינת קממבר

 

 פלטת ירקות העונה

 

 יין אדום / לבן, וודקה וויסקישתייה חריפה: 

 : מיץ תפוזים, לימונדה, מים מינרליםשתייה קלה

 .סוכרזית : נס קפה מגורען, תה, קפה שחור, סוכר חום, סוכר לבן ,שתייה חמה

 סופגניות

 

 בסבסוד הארגוןוהיא  –היא ללא תשלום הכניסה  :ניצולי שואה

 הקדימו להזמין מקומות, כיוון שמספרם מוגבל!. 200 :באולם המופע מקומותהמספר 
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 . (חינם , כאמור,חניהה) ח לאדם"ש 401 :עלות

המאפשר את בחירת בקישור הבא, עם ההרשמה  -תשלום בכרטיסי אשראי ה

)כמו בהזמנת כרטיסים לאירועי תרבות(:  המושבים באולם

https://www.eventer.co.il/cj3g3 

 לטלפון הנייד. לצלםאותו /  להדפיס. ניתן WhatsApp-מיד לאחר הרישום יישלח כרטיס ל 

 

       לשאלות: אנשי קשר

     050-8497401 גיטה: ברקוביץ

    052-8904335 :)גרישה( דוידוביץ צבי

 9922217-050 יוסי: קוטונו

 4007509-052קליימן רוזה: 

 052-3496867שמעוני אלכס: 

 

 

 

  אתר הארגון באנגלית .3

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

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

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

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

 

 

 

 

 הודעות שוטפות .4

  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.

 

 

 

https://www.eventer.co.il/cj3g3
http://www.carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/
mailto:ruthfixler@walla.co.il
mailto:ruthfixler@walla.co.il
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 משלנו: ברטה נילסון )בשה ליבוביץ( .5

 בליפשא 1920 -בברטה נילסון )בשה ליבוביץ( נולדה 

(Lipcse), אז בתחומי חוסטל צפונית ק"מ 13-כ ,

                                          .תה מאד דתיתיהמשפחה הי .צ'כוסלובקיה

היו לו  איכר וסוחר.היה  הירש )"ספודק"(-צבי אביה,

היו לו  תרנגולות ואווזים. עזים, כמה פרות, סוסים,

גם שתי עגלות והוא היה מסיע נוסעים לחוסט 

 מביא סחורה.  ובחזרה בזמן שהיה

תה עקרת יהי( אברהמוביץ)לבית הנדל -חיה אמה,

שהיה  (1912)יליד  ,בערל ,בכור לברטה היה אח בית.

ק"מ  Horinchovo)) ,15 והם גרו בהורינץ ,נשוי לפעסל

 .         מזרח לחוסט-צפון

 תעודת ברטה עם בתה, אלונה אבינזר, שבדיה, ו                                                                             
               ידי הארגון שלנו-ההוקרה שנשלחה אליה על                                                                             

 

  (.1929)ילידת  ( ודבורה1927ילידת  ,נטהי-)שרה שרי ,היו לה שתי אחיות צעירות

                 .5תה אחראית על האווזים כבר מגיל ייברטה ה

 של צ'כוסלובקיה, כשהיטלר החל את סיפוחה ,1938שנת ב, אך ברטה למדה תחילה בבית ספר צ'כי

כתוצאה מכך הוחלפו המורים הצ'כים האהובים בבית  סופח האזור שבו נמצאת ליפשא להונגריה.

 . םיהספר של ברטה במורים הונגרי

כך עקב  שהגרמנים מחפשים נערות צעירות. ,פשטה בליפשא השמועה 1939-אחרי פרוץ המלחמה ב

נשלחה  בתחילת שנות הארבעים הוריה של ברטה לשלוח את הבנות למקום בטוח יותר.החליטו 

אבל כשהמקום כבר . שם שהתה כמה חודשיםשבסלובקיה,  (Humenne) ֶעברטה להסתתר בהימנ

שגרו בעיר  ,כרים נוצריםלמ 1941-1942בחורף  ככל הנראה לא היה בטוח יותר נשלחו ברטה ושרי,

אך עם הזמן הן החליטו לעזוב את  ,שם הן נאלצו להתחבא במרתף הבית .)חלק מבודפשט( פשט

  בכדי להיות בין יהודים. Kiray Utca -ב   JudenHaus-המרתף והגיעו ל

נודע  1964-ב נרשם כנעדר. 1943ומאז אפריל  נלקח לשרת בפלוגות העבודה, בערל, אחיה של ברטה,

 שבערל קפא למוות. מניצול שהכיר אותו, ,לברטה

יתה הפעם האחרונה שהיא ראתה יזו ה ברטה הצליחה לחזור ולבקר בליפשא פעם אחת בתקופה זו.

חרון מהבית סימן החיים הא אך הקשר נמשך דרך מכתבים. את הוריה ואת אחותה הקטנה דבורה,

אפיתי  מחכים שהגרמנים יבואו כל רגע."אנחנו  תה זו גלויה מאמה:יהי. 1944היה בחג השבועות 

 כך יהיה קל יותר לקחת איתנו..." בישלתי דייסת אורז ושמתי אותה בכדי החלב. כמה חלות,

  ק"מ מליפשא. 9 , (Iza)זמן קצר לאחר מכן נאספו כל יהודי ליפשא ונלקחו לאיזא

 משם נשלחו הלאה לאושוויץ.
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 היה על היהודים להתאסף במפעל לרעפים. 1944באוקטובר  גם השהייה בבודפשט הגיעה לקצה.

ולאחר מכן בפיקוחם  -תחילה בפיקוחם של חיילים הונגרים  משם נאלצו לצעוד ברגל יום אחרי יום.

 של חיילים גרמנים. יהודים רבים התמוטטו ונורו שם למוות.

שם ה(. )מערב הונגריה, על גבול אוסטרי  Bozokהגיעו למשק חקלאי גדול בשם  1944בדצמבר 

בקור  שקועים במים ובבוץ עד הברכיים םכשה ,נאלצו לחפור בונקרים וגם לבצע עבודות חקלאיות

 ל היה חופש מסוים במשק הזה.ולמרות הכ רבים חלו בדלקת ריאות ומתו. העז.

תה יהצפיפות הי המצב היה נורא. שם הוכנסו לקרונות בקר.ו יום אחד לקחו אותם לתחנת רכבת

כשסוף  הנסיעה נמשכה יום אחרי יום ולילה אחרי לילה. רק לעמוד., מקום לשבתרבה ולא היה 

התנאים היו  מצאו את עצמם במחנה הריכוז ברגן בלזן. . הם1945היה זה בינואר  - סוף הגיעו ליעד

תחילה היה מצבה  יתה חלשה מאד.יאחותה של ברטה חלתה בטיפוס וה רב.  מחפירים והסבל

 יחסית וציוו עליה לפנות כל בוקר את גופות הנשים המתות מהצריפים. הבריאותי של ברטה סביר

 בסוף תקופת המחנה, היה עליה גם לסחוב כל יום את חביות המרק הכבדות מהמטבח לצריפים.

-י אולמרות שלא היו תרופות ולא היה שום טיפול רפ חלתה גם ברטה בטיפוס. ,1945אולי במרץ 

 הצליחה ברטה אט אט להתגבר.

לאפריל שוחרר המחנה ע"י חיילים אנגלים והאחיות היו צריכות להחליט לאן ללכת אחרי  15-ב

 יתה עדיין מאד חולה ונזקקה לטיפול רפואייברטה רצתה לחזור לבית הוריה אך שרי ה המלחמה.

שניתן לקבל שהות  ,הסבירו "הצלב האדום"אנשי  .]בתיק הרפואי שלה היא הייתה רשומה גולדי[

ומשם  -הגיעו לליבק הן ביוני  וזה מה שקבע את הצעד הבא. - חופשית וטיפול רפואי חינם בשוודיה

 Rydאחרי כמה חודשי החלמה בעיר  שבועות. 3שהו בבידוד במשך  בה ,Norrköping הגיעו לעיר

 לעיירה בשם 1946עה ברטה בפברואר יהגGöteborg  -וכמה שבועות של לימוד השפה השוודית ב

Gislaved ,תה לחסוך כסף ולרכוש כרטיס נסיעה חזרה הביתה יכוונתה הי .שם מצאה עבודה

  בתקוה להתאחד עם משפחתה. -לליפשא 

  מיד עם הגעתן לאושוויץ., ככל הנראה ,נרצחו ,דבורה ,אמה ואחותה הקטנה

מת כנראה גם  -ע"י חברה של ברטה  1944האב שנראה בחיים במחנה עבודה ליד אושוויץ בסתיו 

 באותה השנה.

 ,הוחו) nFjällgårde -בשלא הספיקה לסיים את לימודיה בגלל המלחמה נשלחה ללמוד  ,שרי

         והגיעה לאחר מכן גם שם מחוז בשוודיה( Dalarna ( -ב( בזמנו ,את הבנות כבית ספר הששימש

  Gislaved. -ל

מכיוון שלברטה לא הייתה השכלה מעבר לשנות לימודיה  בסופו של דבר התחתנו האחיות בשוודיה.

תפירה, מיומנות שרכשה לבד -ספר יסודי, היא עבדה במפעלים. היא ידעה לתפור במכונת-בבית

בילדותה, כשהתגנבה לחדר בו החזיקה דודתה במכונה כזו. למען האמת, חלמה ברטה להיות מעצבת 

פרה לעצמה, לילדיה )ומאוחר יותר לנכדיה( אופנה. היא למדה בשוודיה תפירה יותר עדינה ות
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בגדים. כשלא עבדה מחוץ לבית כשכירה היא עבדה כתופרת בביתה. בהיותה בעלת כושר שכנוע 

  אדיר הצליחה ברטה גם כשעבדה בחנות למכירת רהיטים.

 

  שניהם עלו לישראל בסוף שנות הששים. לברטה נולדו שני ילדים,

 והובאה לקבורה בירושלים. 1984-נפטרה ממחלת הסרטן בשרי  לשרי נולדו שתי בנות.

 גם בעלה.נפטר  2010-ובממחלה קשה  נפטר בנה של ברטה 1985-ב

 

 וה לפגוש שוב את הוריה.וח לשרוד את השנים הקשות היו האמונה והתקומה שנתן לברטה את הכ

חיה כיום בבית  ,ושתבל"א 98, בת ברטה למרות הקושי והסבל תמיד ידעה להעריך את מה שיש לה.

  נכדים ושתי נינות. 3בת ובן ויש לה  ,כאמור ,נולדו לה .Göteborg האבות היהודי בעיר

 אנו מאחלים לברטה בריאות איתנה ונחת מבני משפחתה!

 

והגיעה לארץ לבקר את אחיה, שהיה  1969בתה, אלונה, סיימה את לימודי התיכון בשוודיה בשנת 

בהכשרה בקיבוץ לביא )ליד טבריה(.  הביקור שנועד להימשך חודש הפך, למעשה, לעלייה ארצה 

שנים... אלונה למדה באוניברסיטה העברית בירושלים ארכיאולוגיה וספרנות ועבדה  49ונמשך כבר 

לציבור  לוגיוגנא מאז היא מתנדבת שם במתן ייעוץ. 2013-ועד פרישתה ב 1972-מיה הלאומית בספר

שלושה היא נוסעת לבקר את אימה, וכך גם הגיעה תעודת ההוקרה -פעם בחודשיים חינם. - הרחב

 שלנו לברטה נילסון לבית לייבוביץ.

 

 ברטה המרכזית מהן –התלמידות היהודיות  7המורים הצ'כים עם  שני

                                                                                           

 1947ברטה בשנת      
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 היה בהכשרה לפני גיוס, הוא כשבנה של ברטה :)עם המורים וחברות הילדות( של תמונה סיפורה

הם שוחחו על השורשים שלהם. למרבה ו ,לפני גיוסגם הוא שהיה  ,עשה תורנות מטבח עם בחור

האח הוזמן לפגישה  יתה!כהסתבר ששתי האימהות נולדו בליפשא ולמדו באותה ה ,ההפתעה

. האישה סיפרה להם שבת כיתה נוספת חיה בארץ... כך ביתם, פגישה שאליה הגיעה גם ברטהב

 ה... וכך קיבלה ברטה את התמונ –נערכה פגישה משולשת של חברות הילדות ששרדו 

 ברטה )בשה( נילסון )ליבוביץ( מתפללת בביתה: 2013

 

-ס"מ וצולמה על X 80 60הופיעה בתערוכה בנושא השואה במילנו, כשהיא בממדים של  זו תמונה

 ידי חתנה של אלונה, שהוא צלם מקצועי!

 

ן ונילס-ליבוביץ, כשברטה 2011בשנת 

 ב"יד שם": תועדה עדותה, ביקרה בארץ

)O.3/VT/11465  9426440פריט)          

נגישה  . היאנט-הועלתה לאינטרהו

לכל " יד ושם"באולם הקריאה ב

 .המבקרים

 

שנים מסרה ברטה לארכיון "יד  18לפני 

 ושם" פריטים מרגשים:

 
בלזן -תיק עשוי משמיכה שמצאה ברטה בברגן

 ובו שמה את כל "רכושה"
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זמנית שניתנה למשפחה תעודת זהות 
ידי -בלזן על-במחנה העקורים בברגן

 בעלות הברית
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  ברטהשקיבלה  מזוןמנות  ם שלכרטיסי
  לאחר הגעתה לשוודיה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


