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   בינואר 27 – יום השואה הבינלאומי .1

ידי משלוח איגרת לניצולי -את היום המיוחד הזה ציינו על

השואה יוצאי זאקרפטיה, אותם איתרנו במסגרת חלוקת 

 . )בתמונות משמאל( תעודות ההוקרה שלנו

 בריאות ואריכות חיים בחיקנחת, נאחל להם 

 בני המשפחה שלהם!
 

באתר  בני הקהילה רנרות נשמה והנחת זר לזכהדלקת : 27.1.2019
 ידי נציגי הארגוןעל  –" גון ביער "בן שמןארההנצחה שהקים ה

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההנצחההזיכרון באתר אבן 

 

 

 

 

 



    הבינלאומי אהויום השטרום  –"ניר גלים" בית העדות בסיור ב .2

ועדת  מהאת הסיור יז העדות" בקיבוץ ניר גלים.ערכנו ביקור מודרך ב"בית  25.1.2019-יום שישי, הב

למדנו רבות על פעולת ידי זהבה קור. -אנשים. ההדרכה נעשתה על 60והשתתפו בו  המוזיאונים שלנו

 ,משה קראוס ,הודות לשיתוף פעולה בין המנהיג הציוני .בבודפשט בית הזכוכית""ההצלה שנעשתה ב

קרל לוץ, ובזכות אומץ לבם של צעירים מתנועות הנוער הציוניות, נוצר  ,לבין הדיפלומט השווייצרי

שהתבסס על תעודות חסות שוויצריות, בתחילה חוקיות ולאחר מכן גם  ,םמנגנון הצלה מתוחכ

בזכות התושייה, היוזמה ואומץ הלב של כל השותפים למפעל זה, ניצלו חייהם של כמאה  מזויפות.

 וערי השדה, כולל מזאקרפטיה.  אלף מיהודי בודפשט

 מאשדוד וקריאת שיר.טע נגינה של נערה קאת הסיור חתם סיפורו של ניצול השואה, מאיר שטרן, 

 המשתתפים בו.  תזכה להערכה ולהוקר אשר החברים שנטלו חלק בסיור,תודה רבה לכל 

  .ידי אפרים מלץ-מתיעוד הביקור על להלן כמה תמונות

 

 

 

 "בית העדות"ממראות הסיור ב

 בניר גלים

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



 

 

 אלכס שמעוני וירוסלבה

 

 

 

 

  זאב מילבאואר ומאיר שטרן

 



 

 

                              ב"יד ושם" טקס האזכרה השנתי

ובמרכזי החיים של  –בירושלים  2019.519. -, התשע"ט באייר י"דטקס השנתי יתקיים ביום ראשון, ה

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

 

 מסיבת פורים .3

ראשל"צ ]בגבול  1חמיאס "אמיליה", יעקב נ  המסיבה תתקיים, כמו לפני שנה, באולמיהיכונו היכונו! 

 . שימרו את התאריך.17.3.2019ביום ראשון, , ציונה[-נס

 19:00-20:00קבלת הפנים: 

 20:00הארוחה והמסיבה משעה 

 התפריט עשיר )פירוט בהזמנה הנפרדת של האירוע(

 )שניגנה בהצלחה גדולה באירוע החגיגי בחנוכה( "התזמורת שתנגן תהיה "בלליקה ג'אז בנד

 ניצולי שואה והמלווה שלהם ]עובד זר[ מוזמנים חינם •

 חינם –חנייה בשפע 

 ש"ח 230 –העלות לאדם 

 

 הודעות שוטפות .4

  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.

mailto:ruthfixler@walla.co.il


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.

 

 פתגמים באידיש .5

 מאוצר "הברכות" הבלתי נגמר...  –והפעם 

 זאלסט זיין ווי א לאמפ: הענגען ביי טאג, ברענען ביי נאכט און אויסגיין זאלסטו אין דער  •

 .)=שלא תקום( כמו מנורה: תלוי ביום, בוער בלילה ושתכבה בבוקר שתהיה -פרי 

 שאלוהים יעזור לך כמו כוסות רוח למת. -גאט זאל העלפן ווי א טויטן באנקעס  •

שכל שיניך  -אויף צאנוויטיק  -אלע ציין זאלן דיר ארוספאלן, נאר איינער זאל דיר בלייבן  •

 לכאב שיניים. -ינשרו ורק אחת תישאר 

שתהיה בריא וחזק  -געזונט און שטארק זאלסטו זיין ווי איזן, זאלסט זיך ניט קענען איינבייגן  •

 כמו ברזל, שלא תוכל להתכופף.

 שלא תפסיק להיאנח.   -זאלסט נישט אויף הייראן צום קרכצאן  •

 

 מן העיתונות .6

"ישראל היום", 
15.1.2019 

 
ארגון האבל... 

היהודי הגדול 
ביותר בהונגריה 
ביקש מהרשויות 

בהונגריה 
ומישראל 

להפסיק את 
חיפוש עצמות 

היהודים 
שנרצחו בשואה 

וגופותיהם 
הושלכו לנהר 

הדנובה. באתר 
הארגון נכתב כי 
"הפרעת מקום 

המנוחה של 
המתים היא 
עניין מורכב 

 ורגיש". 

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


עות אחרונות" "ידי
15.1.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יוסי פיקל משלנו:

 ,צ'כוסלובקיה ,טפליצה נולד בעיר , בן הדור השני,פיקל יוסי

( וגיזלה )גיזי( )ילידת 1917הוריו, ארי )יליד  .1946בדצמבר 

ק"מ צפונית לטייץ' / טיאצ'בו(.  10-)כ ובושטינב נולדו( 1922

האבא גוייס לפלוגות העבודה במסגרת הצבא ההונגרי והאם 

 . 32בלוק  Cנשלחה לאושוויץ, מחנה 

ושרת בו בין  בתום המלחמה התגייס האבא לצבא צ'כיה

. אחיו של האבא, בומי )אברהם( פיקל, עלה 1945-1947השנים 

, התגייס לצבא הבריטי, ובהמשך חזר 1930ארצה עוד בשנת 

לאירופה ושרת בצבא סבובודה הצ'כי. ארי )אביו של יוסי( 

שמלפני  ושלח את אחיו, בומי, לחפש את חברתו מבושטינ

רי וגיזי פיקל ומצא אותה. א -המלחמה, גיזי, באושוויץ 

הוא בית הכנסת העתיק ביותר  זהבית הכנסת ] התחתנו בפראג, בבית הכנסת העתיק "אלטנוישול"

  [.1270הוקם בשנת  ;באירופה שעדיין פעיל

פעילות שבלמה ניהל בטפליצה את חנות הפרוות של דודו, יעקב וולף, וכן היה פעיל אצ"ל מקומי,  ארי

 )במכוון( את עלייתו ארצה. 

בהפלגה מאיטליה לנמל  - "קזרטה"על סיפון האנייה עלתה המשפחה הצעירה ארצה  1949שנת ברק 

  .והשתקעה בחולון חיפה

 ובאותו היום נולדה שוש, מי  – 1949לפברואר  3-: יוסי הגיע ארצה בצירוף מקרים מעניין

)מחוז  רזניקּבזאקרפטיה: האב נולד בהם ילידי של שוש שלימים תהיה אשתו... ]גם הוריה 

 זיווג משמים... – וגדלה בחוסט[ יף/דנילובוולדה בדנילנ; האימא סבליאבה(

 שוש ויוסי פיקל מתגוררים בחולון, להם שלושה ילדים ושבעה נכדים.

 גן בהדרכתו של דוד קושניר. -היה יוסי אתלט פעיל באגודת הפועל רמת 1974ועד  1962משנת 

אלוף ישראל  :ןוגכ ,ואף החזיק במספר שיאים לאומייםהיה חבר נבחרת ישראל באתלטיקה קלה, הוא 

כשאף קבע שיא ישראלי  ,אלוף ישראל בקפיצה לגובההיה שנים רבות  ;לנוער בקפיצה משולשת

-מטר והחזיק בו כשש שנים. את השיא השיג יוסי בסגנון פוסברי  1.935תר לגובה יכשנ ,1969בשנת 

 והיה הראשון בארץ שאימץ סגנון זה. 

 .1974ועד לפרישתו בשנת  1968היה בסגל נבחרת ישראל באתלטיקה קלה משנת  יוסי

שירת יוסי בצה"ל כטכנאי קשר בחיל השריון, כולל שנת קבע אחת. לאחר מלחמת  1968-1964בשנים 

 עד לשחרורו - 8200יום הכיפורים סיים יוסי קורס קציני מודיעין ושירת במילואים ביחידת המודיעין 

 בדרגת סרן. 1991בשנת  ים[המלא ]ממילוא



( בחברת Mainframeאת דרכו בעולם ההייטק כטכנאי מחשבים מרכזיים ) יוסיעוד לפני פרישתו, החל 

IBM ובמסגרתו סייע לסניף הטכני של החברה בטהרן בשנת 1978. הוא שימש בתפקיד זה עד לשנת ,

1977. 

שניצלה את ניסיונו הקודם עם איראן  NASעבר לעבוד כמנהל מכירות בחברת  IBMלאחר שעזב את 

 .1978עד לפרוץ המהפכה האסלאמית בשנת  - ושלחה אותו להיות נציג החברה בטהרן

המכון לפריון "של  "בית הספר למנהל עסקים"לימודי תעודה מטעם יוסי סיים  1985–1982בין השנים 

 קה באוניברסיטת תל אביב., וכמו כן למד לימודי תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטי"העבודה והייצור

, בהם הקמת הסניף הישראלי EMCמילא שורה של תפקידים בכירים בחברת  2014–1991בין השנים 

של החברה וניהולו בפועל, מנהל אזור יוון, טורקיה, קפריסין ודרום אפריקה ומנהל פיתוח עסקי של 

 . EMCחברה בת של 

מייעץ לחברות בארץ ובעולם בנושא פיתוח וכיום הוא  EMCמחברת  2014פרש במהלך שנת  יוסי

 ולכהונה כדירקטור במספר חברות הזנק MONETA SEEDSעסקי במקביל לשותפות בקרן הון סיכון 

 .)הייטק(

 הוא גם חבר בוועדת השקעות של מועדון המשקיעים הפרטיים )אנג'לס( "מועדון המאה פלוס". יוסי

 :פעילות ציבוריתיוסי פעיל מאוד גם ב

 במסגרת תפקידו 2002–1992ן כחבר הנהלת איגוד הטריאתלון הישראלי בין השנים כיה הוא .

עצמו  הואהקים את ענף השיפוט באיגוד ופעל להכשרה והסמכה של שופטים בינלאומיים. 

שימש כשופט בתחרויות טריאתלון בינלאומיות רבות, בהן אליפויות אירופה ואליפויות 

 יפויות ישראל המתקיימות מדי שנה באילת.העולם, וכמו כן היה שופט ראשי באל

  כיהן גם כחבר בוועדה הטכנית של איגוד הטריאתלון האירופי יוסי(ETU)  במשך חמש שנים

 וכגזבר התאחדות הספורטאים הוותיקים בישראל.

 טק יבכירי ההימבו חברים ותיקים  ,יחודיישהוא מועדון  ,יוסי חבר במועדון רוטרי ״אביב טק״

הינו ארגון חדשני עולמי, שלא במסגרת יישובית, המסייע לחברות הייטק, ארגון זה  בארץ.

פריפריה, בשיתוף הנותן והדרכות טכנולוגיות בחטיבות ביניים, בדגש כן לפרויקט "תגלית" ו

 אביב.-הפקולטה לחינוך באוניברסיטת תל

  סלובקיה -אלכיושב ראש לשכת המסחר ישר יוסיבנוסף לפעילותו בתחום הספורט, משמש

 לאומיות בישראל. - וחבר הנהלת ארגון הגג של לשכות המסחר הדו 2015משנת 

  חיפה והצפון. :כשתחום אחריותו ,קונסול כבוד של סלובקיה בישראלכמכהן יוסי  2017מאז 

 ברוך תהיה על עשייתך העשירה!

  

 וויותיו המרגשות:. להלן תקציר מחולבושטינ –יצא יוסי לטיול שורשים בזאקרפטיה  2018בקיץ 

  :הגעתי במשימה אישית לחפש שלושה קברים"



 אח של סבא רבא שלי ,בצלאל וולף את הקבר של .א

 אשתו  את קברה של מלכה .ב

 סבא אליעזר.  אבי, ו שללחפש את קברו של סבי, אבי :המשימה החשובה ביותר .ג

 ,נפטר לפני המלחמה המידע שבידי הוא מזה זמן אני חושב שזה לא הגיוני שאין לסבא שלי קבר. לפי

באותה עת, מן הסתם נקבר  ומאחר והוא התגורר בבושטינ ״ד.צתשרי תר‘ בתאריך ו ,1933בשנת 

בהגיעי לבית הקברות התחלתי לחפש ועברתי מצבה  ,לפיכך היהודי היחידי בעיירה. בבית הקברות

מיד אבל  מצאתי ]אח של סבא רבא[ לפענח את השמות הדהויים. את בצלאל כשאני מנסה ,מצבה

מצב המצבות  למצוא. יתכן שמצב המצבה הדרדר בשנים האחרונות. לא הצלחתי]אשתו[ את מלכה 

המצבות שוכבות ולא ניתן לראות את הכיתוב, חלק גדול מחלק גדול  בבית הקברות הינו בכי רע.

 ,ורבות המצבות בלתי קריא לחלוטין. המילים שנחרטו פשוט נשחקו -המצבות שנותרו עומדות מ

 שלא ניתן לראות אף אות או סימן לאות.

המצבה במצב טוב וקריא וכאילו  לאור כל זאת, ממש מפליא איך נשתמרה מצבתו של סבי אליעזר.

  !ו׳ בתשרי תרצ״ד -פטירתו של סבא  תאריךמצוין מצבה על ה מחכה שאגיע ואזהה אותה. ,ניצבה שם

הרגשתי  .כתה המצבה שאגיע ואגע בהיח שמונים וחמש שנים קשה לתאר את האושר שהציף אותי. ...

  .."שאני בעננים.

, גיליתי בחזית הבית מין קישוט" :באותו ביקור בבושטינו איתר יוסי פיקל גם את ביתה של אימו

האלה לתמונה  שהלך מהגג ועד הרצפה והיו שלושה קישוטים כאלה. השוויתי את הקישוטים

 ,הדייר עשה לנו סיור בתוך הבית והיו זה הבית. ,שללא כל ספק ,ומיד הבנתי [שהייתה ברשותו]

 .."ם עוד מתקופת סבתא.ימקורי שהיו ,מספר דלתות וחלונות ,להפתעתנו

 

  

, מארה"ב דודו-יוסי פיקל, עם בן
ליד שלט  -  אנטון פישר

 הכניסה לעיר בושטינו
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 ו מארה"בעם הדייר הנוכחי ובן דוד -ו של יוסי אמ גיזי, הבית שבו גדלה ו:בושטינ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , אביו של אבא ארי.פיקל, אליעזר פיקל המצבה על קברו של סבא של יוסי: ובושטינ
 

 .תה הפתעה נפלאה"י"לא ידענו כלל על קיום הקבר, וזו הי
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