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                          יום השואה הבינלאומי .1

, יום שחרור מחנה אושוויץ ע"י הצבא האדום, כיום 27.1-את התאריך ה 2006האו"ם קבע בשנת 

 השואה הבינלאומי.

אנו נציין יום זה במשלוח איגרת לניצולי השואה, אליהם התוודענו במהלך החלוקה של תעודות 

גבורת השורדים ואת רצח בני המשפחות ההוקרה; תהא זו מחווה קטנה לכך שאיננו שוכחים את 

 להלן נוסח האיגרת משני צדדיה:  שלנו.

 

ניצול על אם ידוע לכם לצערנו, רשימת השורדים הולכת ומתמעטת ולכן אנו חוזרים ומבקשים: 

  .הוקרהאנא ידעו אותנו, על מנת שנזכה להעניק לו תעודת  -מיוצאי זאקרפטיה  ,החי ביניכם שואה

 .ruthfixler@walla.co.il 050-5643299רותי פיקסלר אשת הקשר היא 
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אביב תערוכתה -בתל "גן העיר"בימים אלו מוצגת ברחבת 

מופיע  הדניאלה אמנט, שאחד המיצגים שב פסלתשל ה

 בתמונה וכותרתו "זיכרון הולך ונעלם"... 

, במעשים, לדאוג לכך שזכר זו החובה והאחריות שלנו

 יקירינו לא יישכח לעד! 

 

 סיור במוזיאון "ניר גלים" .2

 

, סוכם על הקמת ועדת מוזיאון, שתפקידה יהיה 4.11.2018-בישיבה של פעילי הארגון, שהתקיימה ב

לשמר ולחזק את נושא ההנצחה, וכך להטמיע ולהעביר את מורשת יהודי זאקרפטיה לדורות הבאים. 

חרו לוועדה הם: ברקוביץ גיטה, מילבאואר זאב, קוטונו יוסי, קליין יצחק, שיינברגר החברים שנב

 ישראל ושמעוני אלכס. 

הארגון מברך את בחירתם ומאחל להם הצלחה ביישום ובקידום המטרות, שעבור מימושן הוקמה 

 הוועדה. 

 הביקור במוזיאון "בית העדות" בניר גלים )הסמוך לאשדוד( הינו היוזמה הראשונה של הוועדה. 

 .25.1.2019הביקור מתוכנן ליום שישי, י"ט בשבט תשע"ט, 

 תוכנית הביקור היא:

 התכנסות וכיבוד קל )באחריות אלכס שמעוני( – 09:30

 ידי זהבה קור-סיור מודרך במוזיאון על – 10:00

 קולי באולם הקולנוע ב"בית הזכוכית"-מופע אור           

 אתנחתא תרבותית באולם ההרצאות, אשר תכלול נגינה ושירה – 12:00

 שיחת סיכום )באחריות גיטה ברקוביץ(            

נדרשת הרשמה / אדם. הגבייה תעשה במקום )ע"י יוסי קוטונו(, אך  ₪ 30: עלות הביקור במוזיאון

 ללא תשלום. –החנייה במקום                   .מוקדמת

)אצל  הרשמה מוקדמתע"פ  – 09:15בשעה  – מתארגנת הסעה מתחנת הרכבת "עד הלום" באשדוד

 ישראל שיינברגר(.



 להלן מספרי הטלפון של חברי הוועדה להרשמה מוקדמת / לשאלות:

 054-3034424קליין יצחק    052-8455154ברקוביץ גיטה: 

 050-5075928שיינברגר ישראל:   054-2333054מילבאואר זאב: 

 052-3496867שמעוני אלכס:    050-9922217קוטונו יוסי: 

 אנו ממליצים בחום על השתתפות בביקור זה! -לאור ניסיון העבר 

                              טקס האזכרה השנתי .3

ובמרכזי  –ד ושם" בירושלים ב"י – 26.5.2019 -הטקס השנתי יתקיים ביום ראשון, כ"א באייר, ה
 שמרו את התאריך!החיים של הקהילות שלנו בחו"ל, כמו בשנה האחרונה.  

 
 טרנספורט     -פיצויים לילדי הקינדר .4

טרנספורט: ילדים שברחו מאירופה הנאצית -שנים אחרי, גרמניה תשלם פיצויים לניצולי הקינדר 80

אירו מממשלת  2,500פעמי של -שנה, יקבלו פיצוי חד 80טרנספורט" לפני -כחלק ממבצע ה"קינדר

תח טרנספורט תיפ-וממשלת גרמניה. קרן קינדר "ועידת התביעות"בין  16.12.2018-כך סוכם ב -גרמניה 

. החל ממועד זה ניתן יהיה להגיש בקשות לפיצויים גם 2019בינואר  1-ב "ועידת התביעות"על ידי 

 בישראל, ללא צורך בסיוע גורם חיצוני.

ונמשך עד פרוץ מלחמת העולם  1938כעשרת אלפים ילדים ניצלו הודות למבצע, שהחל בדצמבר 

נשלחו  ,צ'כוסלובקיהוהנאצית, אוסטריה  . הילדים, שחיו בשטחי גרמניה1939בספטמבר  1-השנייה ב

ברכבות לבריטניה והותירו מאחור את הוריהם ובני משפחתם, שאותם לא שבו לראות ברבים 

-מהמקרים. להערכת ועידת התביעות, חיים כיום בעולם כאלף ניצולים שהיו ילדים בקינדר

 ם עדיין חיים היום. מהם לישראל, אך לא ידוע כמה מה 3,000-אחרי המלחמה עלו כ טרנספורט.

 נא ידעו אותו בהקדם! –אם ידוע לכם על ניצול שואה העונה לקריטריון זה 

 

 מסיבת פורים .5

ראשל"צ ]בגבול  1חמיאס "אמיליה", יעקב נ  , כמו לפני שנה, באולמיהיכונו היכונו! המסיבה תתקיים
 . שימרו את התאריך.2019.371., ראשוןביום , ציונה[-נס

 נודיעכם בהקדם! –על פרטי האירוע והרישום אליו 
 
 מורה לעברית לדוברת הונגרית .6

מבקשת לחזק את ידיעותיה בעברית. ו ,אביב-גרה בתל ,שנים 9-לפני כ מהונגריהאישה שהגיעה ארצה 

 .054-4447734דור, -מוזמן להתקשר ליהודה עין -שיעורים פרטיים לה אם יש מי מכם המעוניין לתת 

 

 שוטפותהודעות  .7

  http://carpati.org.ilפתוח לשירותכם:  אתר הארגון .א
ניצולי השואה, אשר נפטרו אנו מציינים בכל שנה בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את שמם של  .ב

  ruthfixler@walla.co.il 5643299-050את המידע מרכזת רותי פיקסלר  בשנה האחרונה.
 אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה .ג

יש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתר: זמין וקריא 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.
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 חוכמת חיים: פתגמים באידיש   .8

פותחים במדור חדש, בו נכיר משפטים ופתגמים באידיש, שהייתה שפת אנו בעקבות פנייה אלינו, 

 האם בבתים רבים בקרפטורוס / בזאקרפטיה במשך עשרות רבות של שנים. 

בפתגמים אלו טמונה הרבה חוכמת חיים, וזו הדרך שלנו לשמר ולהחיות את התרבות העממית 

  על שפתותינו...להעלות חיוך ו –החשובה הזו 

 ruthfixler@walla.co.il  050-5643299רותי פיקסלר פנו אל  –כם רעיונות והמלצות נשמח לקבל מ

 ונפתח בכמה דוגמאות: 

 יד –ט יידיש עדר   דיר ּבייֹוא יְסט ָא יִּ  סימן שאתה יהודי. –ידיש א: אם אתה מדבר ּבִּ

 ה ה יְשט  טֹוס  ְשאן קנִּ יד  יְשט  -אן יִּ : אין לזה ]לאוכל[ טעם יהודי וגם לא טעם י יְשןֹואן גקנִּ

 טעם של גויים, במילים אחרות: אין לאוכל הזה כל טעם. 

 יְשט ְסט נִּ א פַּ  : זה לא מתאים. הכוונה: יש התנהגויות ומעשים בלתי מקובלים.ס 

 אר ָא ט י פַּ ְלְפן וִּ אם ה  אט  עֹוס  עס ְייט  אְנק   י.אין סיכו –: זה יעזור לו כמו עצמות מתות ּבַּ

 עְנְטש ְטָראְכט א  ..: האדם חושב אבל אלוהים צוחק.ָלאְכט טֹוג ְנדּוָא מ 

  :ה ָהְבדּול ה יְשט צ  ש נִּ יד  ה קִּ יְשט צ  ז נִּ ר א  הוא לא לקידוש ולא להבדלה, כלומר, הוא לא א 
 מתאים לשום דבר.

 ר ּכ יְסל י יחֹוד  ר שִּ ין ד  יז אִּ  אין כוח. –: הכוח הוא בסיר, כלומר, ללא אוכל אִּ

 ועְרן ו יס ְגןּוֵלְייּב ָא ְשו  פִּ ְיין צ  גַּ ְייְכט צ  יז לַּ : ליד עגלה כבדה קל ללכת ברגל. כשיש לך תמיכה אִּ

 כלכלית איתנה קל לך להתנהל בחיים ואפשר ליהנות מהמטען.

 

 

 משלנו: אהרון רט ז"ל .9

החודש בו נקבע יום השואה לכבוד 

הבינלאומי, החלטנו לציין את אהרון רט 

ה ופעיל קהילתי, אשר ז"ל, ניצול שוא

תרם רבות בעשייתו הציבורית במשך 

 שנים רבות ונפטר לפני קרוב לשנתיים.

 

  אהרון רט ואשתו יפה

(, Felsőapsa; בהונגרית Verkhnye Vodyane)כיום  אאפשר ּבייֹואנולד בכפר , 1926יליד  ,אהרון רט

  Kisbocsko). בהונגרית ;Malyy Bichkivב )יביצ'קקליין כפר בנפת ראחוב, ועבר לגור עם משפחתו ב

-לפרנסתו ו לביתו הדאג, תוך יפה ,אך קם והקים  בית יהודי עם אשתו ,עבר את השואהאהרון 

 ובמקביל עסק בפעילות ציבורית כל חייו.
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 בצ'כסלובקיה. "עקיבא–בני בתנועת " החל בפעילות ציונית דתית 1945-המלחמה ב תום מיד לאחר

 בכפרים ולשכנעם לעלות לארץ. תפקידו היה לאתר יהודים

ארגון העולים בוהמשיך בריכוז  לבוקרשט 18-עבר עם אשתו בת ה 19 רק בן אולאחר נישואיו וה

משם הגיעו השניים לקונסטנצה ולזגרב ובין  תוך כדי דאגה לכל מחסורם. ,היהמחכים להמשך העלי

 פליטים יהודים דוברי הונגרית. 500-היתר הכינו סדר פסח לכ

עלה בקונסטנצה על אוניית המעפילים "סמירנוף", אך ירד ממנה כדי להמשיך את פעולות  1946-ב

 הבכור, על אוניית המעפילים "מדינתעלו בני הזוג רט, עם בנם  1947הסיוע לפליטים. בשנת 

היה פעיל בחיים החברתיים במחנות אהרון לקפריסין ו והועברבהגיעם ארצה הם ם". יהודיה

התחתנה המלכה  וועדת החינוך. באותו הזמן הוא ממלא תפקיד של חבר ועדת השיכוןשכהעקורים, 

ואחר כך ניתן  –( והיא נתנה חנינה לילדי המחנות בקפריסין לעלות ארצה 1947אליזבט באנגליה )

 האישור גם להוריהם.

" ההגנה"לאחר זמן קצר התגייס לפעולות  בהגיעם לארץ התיישבו אהרון ובני משפחתו בעיר טבריה.

קליטת עולים בוכמובן  -ברווחת התושבים ובצרכי הקהילה השונים  ,כדרכו ,וגם שם החל לעסוק

  פחונים.בשהשתכנו באוהלים ו ,עירקמתוניס ומ מרוקו,מ מתימן,

 .במלחמת השחרור אחרי פירוק "ההגנה" שרת אהרון בצבא והיה ממקימי "דרך בורמה" לירושלים

פיקודו של משה דיין והשתתף בקרבות לכיבוש העיר העתירה וארמון ב 6בחטיבה  64הוא שרת בגדוד 

 הנציב בירושלים, תוך שהוא מאבד בקרב עשרות מחבריו הלוחמים.

 .1950עד השחרור במאי  –מאוחר יותר הועבר לשרת בקצין העיר טבריה ובקצין העיר בצפת 

כאשר תפקידו האחרון היה  ,בתפקידים רבים ומגוונים (57עד גיל )שנה  33אהרון שרת במילואים 

 קצין תחזוקה של חבל נתניה.

 מזרחי" וגם נבחר מטעמה כחבר מועצה בטבריה.האהרון גם עסק בפעילות מפלגתית "בהפועל 

אהרון היה בין יוזמי ההקמה של האולפנה הראשונה לבנות בכפר פינס ]באזור פרדס חנה[. בשנים 

ליד חיפה[ ובישיבת "נווה  ,שמואל ]באזור הקריותהבאות היה ממקימי ישיבת "בני עקיבא" בקריית 

 הרצוג" בניר גלים ]ליד אשדוד[.

אך לא זנח את עבודתו הציבורית , קבע את ביתו בנתניה והחל לעסוק לפרנסתו במסחר 1962בשנת 

לתפילין לבני המצווה ולאירוח  דאג לתרומות, הוא החל לסייע למשפחות נזקקות, והמפלגתית.

 בחגים.

שוחח והרצה לפני תלמידים על השואה והתקומה וראה  שכח את היותו "בוגר אושוויץ", אהרון לא

 זאת כשליחות למען הדור שיזכור ולא ישכח.

 השואה ותרומתו למדינה. ,וסיפור חייעל  –אהרון כתב ספר "תקווה צומחת מאפר" 

ור; כינוס זה נועד, והאזלתושבי העיירה  האזכרה השנתיתאת  )עד לפטירתו( נוסף לכך ארגן כל שנה

 את מסורת אבותיהם.בני המשפחות למען יכירו בין השאר, 



נתינה ומציאת  שבי ישראל ובמסגרתה הרבה בפעולות חסד, - אהרון הצטרף גם לקבוצת "בני ברית"

 תעסוקה לנזקקים.

 מסר "יו, עצמאית וכיהן כחבר הנהלה הברשימ נתניה נבחר אהרון כחבר מועצת העיר 1978בשנת 

 וכולם בהתנדבות. -ממונה על מחלקת המים ועוד תפקידים  ,קיםעס

 2011ובשנת כהוקרה על פעילותו הרבה והענפה בעיר נתניה קיבל את אות  "יקיר העיר"  1994-ב

 ."אות המתנדב המצטיין"קיבל את 

 אך עיקר כוחו הופנה לשימור בית הכנסת, במעשי חסד ונתינה למשפחות נזקקות , כאמור,אהרון עסק

אהרון הצר על התרוקנות המקום  בית הכנסת הראשון בעיר. ,ה הלכות"הגדול והמרכזי בעיר "שונ

 גרעינים תורניים חזנים, בעלי תפילה, התרוצץ בין יזמים שונים,הוא  ודאג להתרוממותו מחדש.

לשמר ולפתח את בית הכנסת בעיר כמוסד יהודי  - ת העיר והמקוםווהכל למען גאו -אדריכלים ו

 ני ראוי ומשמעותי לעיר.תור

שנות נישואין ליפה. הוא זכה לדור המשך  71, לאחר 9.3.2017, ז"אדר תשע א"אהרון רט נפטר בי

 ימשית שלו ]נינה של בנו הבכור[...ֽמפואר, הממשיך את מורשתו. חודשיים לאחר פטירתו נולדה הח

 ,את השואה ולא לשכוח" התנדבות וציווה בצוואתו ל"זכורו השאיר אחריו מורשת של נתינההוא 

 וכן להתנדב ולתרום לקהילה. לדבר ולהנציח בכל מקום אפשרי

 !יהא זכרו ברוך

 בקישור הבא: You Tube -סיפורו של אהרן רט מובא ב
https://www.youtube.com/watch?v=8APavzK0Ji0 

 

 ביביצ'קקליין של אהרון רט בהבית       

 

 , אהרון כקצין העיר צפת
 50-סוף שנות ה

 

  ,אהרון ליד קבר רחל
  מלחמת "ששת הימים",

 1967 לחם,-בית

https://www.youtube.com/watch?v=8APavzK0Ji0


 

  1973 מלחמת יום הכיפורים, ביריחו, אהרון כאיש צבא
 וכקצין הג"א
 

 

 

 אותות לציון עשייתו הצבאית והציבוריתחלק מה

 

 

 

 
 
 
 
 

                                    
 
 
 

 
 

                                       
 1947רומניה,  -אהרון רט כשליח "בני עקיבא"                 1964של ישיבת נווה הרצוג, הנחת אבן הפינה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

 , הרב הראשי הספרדי, הרב אליהו ז"לרבני ישראלת בבית הכנסת הגדול בנתניה אאהרון רט מארח 

 ואת הרב הספרדי הראשי בנתניה, הרב שלוש ז"ל

 

 

 הספר האוטוביוגרפי שכתב אהרון רט 

 



 

 שבט רט לדורותיו... אהרון ויפה רט יושבים במרכז

 


