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  – בדומה להרחבת פעילותו של הארגוןשל הארגון שלנו.  היובל, הוא עלון  50שמספרו עלון זה, 

 !ושדרוגשיפור תהליך  עברו ניםגם העלו

 

 "יקירי הקהילה"טקס  –פגש חנוכה מ .1

נהנינו ממזנון  הבהתכנסות, הב"בית ציוני אמריקה". לאחר  5.12.2018מפגש חנוכה נערך בנר רביעי, 

ירת "מעוז צור" ששר , ובשמיכאל אינדיק ידינפתח המפגש בהדלקת נרות חנוכה על עשיר וטעים, 

 צבי פרידמן. את נרות החג הדליקו ניצולי שואה, שהוזמנו לאירוע.

הראשון  נשא דברי ברכה ואווה שטיינברג, אשר יצאה לטיול השורשים ,יו"ר הארגון, זאב מילבאואר

 דברים כבת הדור השלישי. , נשאהשלנו

במרכזו של המפגש נערך, זו השנה השנייה, טקס "יקירי הקהילה", בו אנו 

לה, אשר בלטו בתרומתם לחברה. השנה זכו בתואר חולקים כבוד לאנשי הקהי

 וכן בן הדור השני.  - , בני הדור הראשוןניצולה וניצול שואה

 להלן תמצית עשייתם:

 1927נולדה בחוסט בשנת  :סיקוביץ גיטה   .א

משך שנים רבות, ואף כיום, בגילה המתקדם, ממשיכה דר' גיטה סיקוביץ להתנדב במתן עזרה ב

נפשית לניצולי שואה, גם לאלו שאינם ניידים, כולל ביקורי בית; היא נוסעת לכנסים מקצועיים 

גיטה גם התנדבה להרצות במפגש שנים.  23בארץ ובחו"ל ומתמידה בלימודי מחשבת ישראל זה 

 נו בשנה שעברה ברחובות.חברים שערכ

במשך  .שבנפת אוז'גורוד )вкаиЧабан(צ'בניבקה  עיירהמה ,1925יליד  :משה )אילקוביץ( אלון .ב

 שנה הוא עוסק בפעילות התנדבותית: 20

נפגש עם בני נוער וסיפר את סיפור השואה והגבורה, ואת עיקר פעילותו השקיע בעמותת  שהמ

השואה. משה היה " הרוח החיה" בארגון פעילות חברתית "עמך", המשמשת "בית שני" לניצולי 



ומסיבות לניצולים ושנים רבות השקיע בלימוד עצמי ובהנחלת סודות 

השימוש במחשב לניצולי השואה ב"עמך" בסניפי חיפה וקריית מוצקין. כמו 

  כן לימד גם ברידג' את החברים במועדונים אלו.

ולהערכה רבה מכל באי  על פעילות הענפה הוא זוכה עד היום לכבוד

 המועדונים הללו.

, שזכתה להיות הוריו נולדו בזאקרפטיה: אימא חיהויעקב הינו יליד הארץ,  הרשקוביץ יעקב: .ג

 ואבא מנדי ז"ל, יליד גאניץ' )ליד נרסניצה(.   ((Усть-Чорнаילידת קניגספלד  – נוכחת בטקס

שנים. גולת  22-התנדב יעקב לעמותה, המסייעת לילדים חולי סרטן, ובה התמיד כ 1991שנת ב

המסייעת לחולי סרטן  "מחוברים פלוס",הכותרת של פעילותו ההתנדבותית היא הקמת העמותה 

בוגרים יותר, אשר עד אז לא קיבלו מענה מתאים לצורכיהם. כל הפעילים בעמותה הינם מתנדבים 

 שבע.-פעילות מתפרשת על כל בתי החולים שבין חיפה לבארללא שכר, וה

 רבת השנים! ההתנדבותיתברוכים תהיו על עשייתכם 

 

     שרגא קלוש מדליק נר ראשון עם מיכאל אינדיק

 ינדיק מברך על הנרותאמיכאל                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

מאיר שטרן ורעייתו 
 מדליקים נר שני



צביה מילבאואר וחיה הרשקוביץ 
 נר שלישי מדליקות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  עמוס רובין ורעייתו מדליקים נר רביעי
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 צבי פרידמן בשיר "מעוז צור"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניצולי השואה יושבים בשורה הראשונה



 

 2018יקירי הקהילה 

את השי, מקבלים  –

ה עם הקדשה, יחנוכי

 :מידי אלכס שמעוני

 

 

 

 

 , , ירושליםסיקוביץ גיטה
 דור ראשון

 
 
 
 
 
 

 , , חיפהמשה אלון )אילקוביץ(
 דור ראשון

 

 

 

 

 , הרשקוביץ יעקב, ירושלים
 דור שני

 

 

 ברכת יו"ר הארגון, זאב מילבאואר       



 ברכת בת הדור השלישי, אווה שטיינברג

 

 

 

 נד"להקת "בללייקה ב

 

 

 

 

 

 

 

 



 :מבקשים להודות אנו

 ניצולי השואהוכיבדו בנוכחותם את  אשר השתתפו במפגש מרגש זה אורחיםלכל ה 

  אספרסו לחברת ההסעדה"ZOA "על המזון המשובח 

  המוזיקה והמחול הנפלאיםעל  "בללייקה בנד"ללהקת 

 לנציגי "בית ציוני אמריקה" על השרות הטוב והמתחשב 

  למאיה מילבאואר -ובכלל זה סייעו לארגון ערב זה, לכל מתנדבי הארגון אשר 

 
 

, ה באוז'גורודייחנוכ
ברחבה שהייתה בעבר 

לפני בית הכנסת 
 ררכזי בעימה

 
 

 

 

 

 

 

                                      

 חנוכייה במונקץ'                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018יכום שנת הפעילות ס .2

עדכני ואת סיפורם של אנשי הדור הראשון, השני והשלישי  מידע , הכולליםםעלוני 13פרסמנו  .א

 של יוצאי זאקרפטיה

של העמותה כולל יותר ויותר מידע. הנכם מוזמנים לבקר בו בכתובת  אתר האינטרנט .ב

carpati.org.il 

 פי סדר כרונולוגי(-)עלקיימנו אירועים מגוונים  .ג



 24.1.2018לוף )במיל( וראש אכ"א עם ח"כ אלעזר שטרן, א : מפגש חברים בפתח תקווה

 (соймы) לשעבר, שאימו ילידת סויימי

 27.1.2018 לציון האירוע לניצולי השואה יוצאי  אגרתחילקנו  –: יום השואה הבינלאומי

 זאקרפטיה

 26.2.2018 : ראשל"צבאולם האירועים "אמיליה",  2018מסיבת פורים 

 15.3.2018: שם יצחק לבנת ז"ל, -"בית השנטי" ביפו על נציגות שלנו השתתפה בטקס חנוכת

 יליד סיילש, אשר תרם רבות לעמותה שלנו 

 12.4.2018 :ייצגו שלושה מחברינו את קהילת יוצאי  "ולגבורה שואההזיכרון ליום "ב

 והניחו זר מטעם העמותה בטקס הממלכתי שהתקיים ב"יד ושם" זאקרפטיה

 6.5.2018יד ושם", ירושליםשואה: טקס האזכרה השנתית לזכר הנרצחים ב" , 

  כמו בשנה שעברה( גורוד ובבודפשטז'במיאמי, באו :טקסי אזכרה מקבילים 5נערכו( - 

  יורק-אנג'לס ובניו-ולראשונה נערכו טקסי אזכרה גם בלוס

 26.9.2018 :בדגש בני הדור השלישי והרביעי –שמן" -מפגש חברים בסוכות ביער "בן 

 2.10.2018 - 9.10.2018 ( לזאקרפטיה עם בני הדור השני 1טיול שורשים )מספר : יציאת

 והשלישי

 5.12.2018 : ניצולי )שני הקהילה  ייקירולשני אירוע חנוכה, שכלל מתן תעודת הוקרה ליקירה

 "בנדשל להקת "בללייקה באירוע חזינו במופע . ובן הדור השני( השואה

  :יכים בחלוקת תעודות הוקרה המשכנו, ועדיין ממשחלוקת תעודות הוקרה לניצולי השואה

 וכן חולקו עשרות רבות בחו"ל תעודות 300מעל  לניצולי השואה. בארץ חולקו

 

 טקס האזכרה השנתית .3

ובמרכזי  –ב"יד ושם" בירושלים  – 26.5.2019 -השנתי יתקיים ביום ראשון, כ"א באייר, ה הטקס

 !שמרו את התאריך.  החיים של הקהילות שלנו בחו"ל, כמו בשנה האחרונה

 

 סיור ב"ניר גלים" .4

", מוזיאון "בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואהנמצא  לאשדוד,, הסמוך מושב ניר גליםב

שנים ערכנו שם סיור מרגש  4המתמקד ביהדות דוברת ההונגרית, כולל יהדות הקרפטים. לפני 

יומיים לפני ] 25.1.2019-הבבוקר יום שישי,  יתקייםנוסף. הביקור  סיור מודרךומוצלח ואנו מארגנים 

 – 09:30פורסמו בנפרד ]בכל מקרה: הביקור יתקיים בין יפרטי התוכנית  .יום השואה הבינלאומי[

 !שמרו את התאריך. [12:30



 זכויות ניצולי השואה .5

בכנס השתתפה ניצולי השואה. , שעסק בזכויות של כנס ארצי התקיים בפתח תקווה 6.11.2018 -ב

לידיעתכם. ארגונים רבים פועלים מתנדבת הארגון, גיטה ברקוביץ, ואת המידע מכנס זה אנו מביאים 

 בתחום, ואלו שעשויים לעזור, במידת הצורך, אלו הגופים הבאים:

 שם הארגון
 

 דרכי תקשורת

מרכז המידע והשרות למיצוי זכויות 
 הניצולים ומשרד לשוויון  חברתי

*8840טלפון   
5605034-02 פקס  

 
קרן לרווחת נפגעי השואה בישראלה  
 

6090866-03 תל אביבפון לאזור טל  
8221250-04     חיפה פון לאזורטל  

 
לתמיכה נפשית" עמך" 6250745-02  פון לאזור ירושליםטל   

4-5665701-03תל אביב פון לאזור טל  
 

 
הלוואות/  מענקים – משרד האוצר  

                     שם הארגון
5682651-30 פוןטל  

פיצוי לאלה שסבלו ": תביעותהועידת "
מנזק בריאותי כתוצאה מרדיפת הנאצים     

 בקשה בגין סבלםולא הגישו 
 

5194400-03טלפון   
 

ללא עלות - האגף לסיוע משפטי  
 

  שרות הטלפוניהמוקד 
 4שלוחה  1-700-70-60-44

 
מרכז התמודדויות עם  -" אלה"  

 אובדן - שכול – אבל
 
 

 052-8333849     תל אביב פון לאזורטל
 050-5501237      ירושלים פון לאזורטל

 054-5904917       חיפה והצפוןטלפון ל
 050-8504008 באר שבע והדרוםטלפון ל

 
  – הלשכה לפיצויים אישיים

 ביטוח סוציאלי
 

 03-6234100 תל אביבפון באזור טל
 
 

 

 8497401-050ניתן לפנות לגיטה ברקוביץ, טלפון  –בכל מקרה של שאלות נוספות 

 

 יםאות המעפיל .6

"המשרד לענייני ירושלים והמורשת" הוציא לאחרונה הודעה, המזמינה את הציבור להגיש בקשה 

  ".יםלקבל את "אות המעפיל

הם מי שעלו באופן "בלתי חוקי" לארץ ישראל, בתקופת המנדט הבריטי בארץ, משנת  "מעפילים"

 , דרך הים, היבשה או האוויר.1948-ועד הקמת מדינת ישראל ב 1934

 "אות המעפילים" מוענק להם כהוקרה על פועלם ותרומתם להקמת מדינת ישראל.



 ?"אות המעפילים"מי  זכאים לקבל את 

 ים לקבל מי שעומדים בתנאים הבאים:זכא "אות המעפילים"את 

 .1934-1948מי שעלו באוניות המעפילים בתקופת המנדט הבריטי בארץ בשנים  .א

 ילידי מחנות העקורים באירופה, שהגיעו לארץ לפני ואחרי קום המדינה.  .ב

 ילידי מחנות המעצר בקפריסין, שהגיעו לארץ לפני ואחרי קום המדינה. .ג

 יות הגירוש, שנולדו בדרך והגיעו לארץ לפני ואחרי קום המדינה.ואונ "אקסודוס"ילידי אוניית ה .ד

 בגרמניה, שהגיעו לארץ לפני ואחרי קום המדינה. "אקסודוס"ילידי מחנות ה .ה

 .1934-1948כלל המעפילים בדרכי היבשה שעלו לארץ בתקופת המנדט הבריטי, בשנים  .ו

  מעיראק  1947מבצע להעפלה בדרך האוויר, באוגוסט  -מעפילי מבצע מייקלברג )מבצע כנף(  .ז

 ומאיטליה.

, לאחר סגירת כל מחנות העקורים 1952הכוונה היא עד שנת  -"אחרי קום המדינה"  ו': –ב' בסעיפים 

 באירופה.

 שתוקם לבירור הזכאות. ,יידונו בוועדת חריגיםאלו חריגים מההגדרות בסעיפים 

 

 דרך אתר המשרד. באופן מקוון  ייעשה מילוי טופס הבקשה

 המקוון: והוראות למילוי הטופסלהלן קישור לסרטון הסברה 

 https://www.youtube.com/watch?v=_RDp6cNoK_I 

 

 :הורדת הטופס המקווןללהלן קישור לאתר המשרד 

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?formType=aw

ardRequest@pmo.gov.il 

 

 מחקר על חיי היהודים בזאקרפטיה .7

מהמחלקה  John C. Swansonפרופ' בימים אלו מבקר בארץ 

 ארה"ב.ב  University of Tennessee-להיסטוריה ב

התמחויות המחקר שלו הן היסטוריה מודרנית של מרכז 

ומזרח אירופה, לאומיות וזהות אתנית, מיעוטים, לימודי 

הוא מתמקד במחקרו  סרטים.בהשואה וייצוג היסטורי 

, בדגש "אלבום אושוויץ", רנסקרפטיהיהדות טהנוכחי על 

באזור ש, הֶילקּב, ילידת ז"ל אותו מצאה לילי יעקב

 זאב מילבאואר ורותי פיקסלר סוונסון עם פרופ' ג'ון                                 . (Билки /Bilke) אירשאווה

https://www.youtube.com/watch?v=_RDp6cNoK_I
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?formType=awardRequest@pmo.gov.il
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/Gethtmlform.aspx?formType=awardRequest@pmo.gov.il


 הוא נמצא בארץ במלגת אורח וחוקר ב"יד ושם".

 פרופ' סוונסון פרסם מספר ספרים וזכה בפרסים יוקרתיים בתחומי המחקר שלו.

 יורק, היה פרופ' סוונסון מרצה אורח!-השנה בניויש להוסיף, שבטקס האזכרה השנתית, שהתקיים 

מוזמן לפנות אל רותי פיקסלר  –ומוכן לשתף את החוקר  כל מי שיש לו איזשהו מידע על בילקה

 , או להתראיין על ידו.לו את המידע שברשותו על מנת למסור 050-5643299

 !הונגריתאך גם  ,חשוב לציין שהוא דובר אנגלית, כמובן

 

 

  אתר הארגון באנגלית .8

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. 

ww.carpati.org.ilhttp://w  או דרךhttp://www.en.carpati.org.il 

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

 

 

 הודעות שוטפות .9

  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.

 כתובת הקישור הינה: .מטיול השורשים המצגתשל  1בקישור לחלק מספר  טעותהייתה  .ד
  

https://www.youtube.com/watch?v=pxVHkNtCM1c&t=9s 
  

 ולחלק השני :

 https://www.youtube.com/watch?v=qodhaeePaWM&t=7s 

 

 

  יוסי זולדןמשלנו: דר'  .10

וכמנהל סגן מנהל כ , אשר כיהןזולדן יד"ר יוסלכבוד עלון היובל שלנו בחרנו לספר את סיפורו של 

  ."בילינסון"בית החולים בנוירולוגית המחלקה ה

 על עשייתו והישגיו המקצועיים נספר בהמשך, אך מהיכן צמחה אישיותו המיוחדת? 

http://www.carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/
mailto:ruthfixler@walla.co.il
mailto:ruthfixler@walla.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=pxVHkNtCM1c&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=qodhaeePaWM&t=7s


 , הינו בן לשני ניצולי שואה. 1948יוסי, יליד מונקץ', 

, כיום נקרא (Zádnyaה אימו, פייגה, הייתה ילידת זאדניי

 , מחוז אירשאווה(; Pryborzhavskeהמקום 

כפר בנפת  - ('Podobovetsץ ֶבֹובֹודּפֹוהיה יליד  יעקב,אביו, 

, בן למשפחה אמידה ק"מ צפונית לחוסט( 80-וולובץ, כ

מפורסם מאוד בתקופה שקדמה שהיה וידועה באזור, 

כינויו היה "יענק'ל פודובובץ". הוא  ;1895יליד למלחמה, 

 – 1939היה סוחר סוסים, איש גדול מידות. בין השנים 

, כשיהודי פולין החלו נעים מזרחה בעקבות 1941

התקדמות הגרמנים, הוביל יעקב זולדן את היהודים 

 1942ובשנת  - ה. אלא שאנשים הלשינו עליו לגרמניםמזרח

שלוש שנים, לבדו. הוא נכנס לאושוויץ במשקל שהה יעקב במחנה זה  ;לאושוויץ נאסר וגורשהוא 

 ק"ג...  36-משקלו ירד ל -ק"ג וכששוחרר ממנו  120

הובלה ליעקב ולאשתו היו שבעה ילדים, אותם הוא לא ראה מיום כליאתו במחנה המוות. משפחתו 

שהיה בן זלמן, , ילדיוומהם שרד רק אחד משבעת  ,, כמו כל יהודי זאקרפטיה1944לאושוויץ במאי 

  את אשתו הראשונה וששה מילדיו! , אם כך,; יעקב זולדן איבדבלבד 16

( מסופר: "המידע היחיד על כפר זה ]פודובובץ[ היא עדותו הקצרה של 427ב"ספר מרמורוש" )עמוד 

בבודפשט, זמן קצר לאחר שחרורו ממחנות הריכוז: בכפר קטן  1945, שנמסרה בקיץ הנער זלמן זולדן

פודובובץ גרו בסך הכול שבע משפחות יהודיות; רוב היהודים היו חקלאים. אבי היה סוחר. היה לנו 

[. לפני הגירוש [Izaבית ואדמה והתפרנסנו בכבוד. לאחר חג הפסח תש"ד הובלנו במכונית לגטו איזא 

 איש בקרון."  70ץ הועברנו לתחנת הרכבת של חוסט ומשם גורשנו לאושוויץ, לאושווי

שנה, שעבר מדור לדור. טרם גירושם לאושוויץ הופקד ספר  200-למשפחת זולדן היה ספר תורה בן כ

הוחזר לו ספר  –התורה בידי שכן גוי, אשר אחסן אותו בבויידם שבביתו. כשחזר יעקב מהמלחמה 

 . 1976-ידי המשפחה עם עלייתם ארצה ב-ספר התורה הזה הועלה עלהתורה היקר כל כך. 

 כעת מתכננת המשפחה להפקידו למשמרת ב"יד ושם"!

שנים והפך לסוחר בדברי עור. הם  16-17-יעקב זולדן נישא בשנית לפייגה, שהייתה צעירה ממנו ב

ס ויוסי. יעקב היה גידלו את בנו, זלמן, ששרד ממשפחתו הראשונה, והביאו לעולם שני בנים: אלכ

 הוא היה כבר איש זקן...  –כשנולד יוסי, הצעיר בבנים. במושגי הזמן של תקופה זו  53כבר בן 

נאלץ לעזוב את זאקרפטיה, כיוון שלא היה לו סיכוי לשאת במקום נערה  , זלמן,האח הגדול של יוסי

 . 63נפטר בגיל יהודייה; הוא התחתן עם יהודייה מלנינגרד ועבר להתגורר בעיר, שם גם 

הוא להתקבל אליה; מאוד אוז'גורוד, שליהודים היה קשה אוניברסיטה ביוסי סיים לימודי רפואה ב

 המשיך עוד שנת התמחות בנוירולוגיה ועבד כנוירולוג בחוסט.



( ועשר שנים מאוחר 1977כך נפטר אביו )-; שנה אחר1976-משפחתו של יוסי עלתה ארצה, כאמור, ב

 אימו.  נפטרה גם –יותר 

שבע והתחלת לימודים בבית החולים "סורוקה"; -ראשית החיים בארץ הייתה מורכבת: אולפן בבאר

בהמשך התמחות בת שנתיים בנוירולוגיה ב"בלינסון" )כיוון שב"סורוקה" לא נפתח מסלול כזה(, 

לחיפה, שבע ועברה, בהמשך -כשתוך כדי הלימודים הללו נפטר אביו של יוסי. האימא נשארה בבאר

  ., אלכסיחד עם אחיו

משפחות:  3תקווה, תוך שהוא דואג ומסייע לפרנסתן של -יוסי ומשפחתו בפתח וחי 1978משנת 

שבע, -משפחתו שלו, הוריו והורי אשתו. הוא ביצע תורנויות לילה ב"סורוקה", עבד במד"א בבאר

 והיה חוזר לעבודתו ב"בלינסון"! –פתח את שירותי מד"א בירוחם 

נוירופיזיולוגית קלינית, המעבדה האחראי על הוא היה השנים התקדם יוסי במישור המקצועי. במהלך 

 ."רבין"רפואי המרכז ב "בילינסון"קמפוס 

והיה מראשוני הרופאים בארץ שהזריקו בוטוקס  מרפאה לנוירולוגיה התערבותיתהמנהל הוא היה 

כולל  ,במחלות נוירולוגיות Botoxת מומחה בין לאומי בהזרקוהינו זולדן  יד"ר יוס .1991בשנת 

גפיים, הזעת יתר בפנים במחלת פרקינסון, טיקים מרובים, תנועות בלתי רצוניות בפנים ו ,מיגרנה

בעל ידע רב וניסיון הוא בגפיים אחרי אירוע מוחי.  םספסטייאחרים בגוף ושיתוקים  ובאזורים

 מחלות נוירולוגיות אחרות. בכאבי ראש ובבטיפולים במחלת פרקינסון, 

)לפני כשנה(  2דר' זולדן השתתף פעמיים בתוכניתו של דר' רפי קרסו בטלוויזיה וכן בתוכנית בערוץ 

 בנושא תרופות למיגרנה.

, שנחשב לטוב National Hospital of Neurology, London, England -השתלמויות בהוא עבר 

וזכה מטעמם בפרס הצטיינות בעקבות פרסום מאמר רפואי בנושא טיפול חדשני  ,ביותר בעולם

 ((lancetבמחלת הפרקינסון, שפורסם בכתב העת המדעי "לנצט" 

 .John Hopkins Hospital, Baltimore, USA -השתלמות נוספת התקיימה ב

ינסון הוא טיפול הטיפול המקובל היום בחולי פרק"אומר דר' זולדן:  2008בכתבה שפורסמה בשנת 

השימוש  ...תרופתי, אולם הבעיה עם הטיפול התרופתי היא שבחלוף השנים מופיעות תופעות לוואי

 3אשר השפעתו נמשכת  ,בזריקות הבוטולינום טוקסין לחולי פרקינסון הוא טיפול פשוט ויעיל

 ."של החולים חודשים ומשפרת באופן משמעותי את איכות חייהם

   הישראלית הנוירולוגיתחבר באגודה דר' יוסי זולדן משתייך לכמה ארגונים רפואיים:                

The Royal Society of medicine, ENGLAND 

American Academy Of Neurology, USA 

American Neurological Association, USA 

 הנוירולוגים בארץ:בשנים האחרונות משקיע דר' זולדן בחינוך הדור הבא של 

 וכן בבית הספר לאחיות; אוניברסיטת תל אביבבמלמד בבית ספר לרפואה הוא 



 הוא בוחן רופאים המתמחים בנוירולוגיה ובפסיכיאטריה;

שנים קרן סיוע לרופאים נוירולוגים )עולים חדשים, רופאים מאזורי פריפריה(  17הוא הקים לפני 

 ולהשתלבות מקצועית במוסדות רפואיים גבוהים. ומסייע להם מקצועית וכלכלית להתמחות

 פורמלית הוא פרש מעבודתו, אך עדיין מקדיש יומיים בשבוע לעבודה ב"בלינסון".

 בנים ושלושה נכדים. 2ליוסי 

 !המקצועית והאנושית ברוך תהיה על עשייתך

 

 


