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 מפגש קהילתי בקריית גת .1

והפעם בקריית גת, בתיאום עם הקהילה  –, קיימנו מפגש חברים קהילתי 19.2.2019-הביום שלישי, 

המקומית, שבראשה עומד מנדי רייזמוביץ. לאחר דברי הברכה של מנדי ושל זאב מילבאואר, יו"ר 

 הארגון, סיפר מאיר שטרן, ניצול השואה, את סיפורו המרתק.

בן הדור השני בנו של מנהיג המחתרת ו, יובל אלפןהרצאתו של לאחר מכן שמעו המשתתפים את 

על מחתרת יהודית  –יוצאי זאקרפטיה, כמבוא להקרנת הסרט הדוקומנטרי: "שם הצופן: טיול"  של

, הקימו חברי תנועות הנוער בהונגריה מפעל להצלת יהודים 1944בשנת . במלחמת העולם השנייה

 מציפורני הנאצים במטרה להציל את חייהם ולהביאם לארץ ישראל. 

 פעילותם התמקדה בשלושה תחומים: 

שליחויות לערי שדה כדי לאסוף מהן בני נוער, להביאם לבודפשט, בירת  –פרויקט הטיול  –האחד 

 הונגריה, ומשם להבריחם אל מחוץ לגבולות הונגריה; 

 זיוף תעודות בבית מלאכה שהקימו לשם כך;  –השני 

 שנותרו ללא בית. ,הקמת בתי ילדים עבור ילדי רחוב, ילדים יתומים יהודים –השלישי 

  https://www.youtube.com/watch?v=cPfTdPTGfkIהקישור לסרט: 

 

                             המרצה, יובל אלפן     

 זאב מילבאואר עם ניצול השואה, מאיר שטרן  

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


  

 

 

 

 

 

 

 

                                 , אבירם דהריקריית גת, ראש עיריית          
 מברך את האורחים

                                   
ספר -אלכס נימברגר נשא דברים לזכרו של חברו, ארווין קליין ז"ל, תושב קריית גת ויליד אוז'גורוד, שהקים בעיר בית

 ם רבים, יחד עם אלכס שמעוני, מיוזמי המפגש למוזיקה והכשיר מוזיקאי
 

 

 

 יו"ר הארגון, זאב מילבאואר מברך
 את האורחים

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

באי נגינתו לבצבי ארבסט מנעים 
 המפגש

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 גת-אשי הקהילה בקרייתר
 : )מימין לשמאל(

 ,ליבוביץ, מיכאל מקלרשלום 
, מנדי רייזמוביץ, צבי זילבר

  אלכס שמעוני
 שמילוביץאברהם ו

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מקבל את תעודת )מימין(  צבי זילבר
ההוקרה של ניצול השואה, אברהם שטרן, 

 .אותו הוא חונך
 
 

 

 

 

 

 

"אברהם להלן דברים שנשא צבי זילבר במפגש: 

שטרן הוא ניצול שואה, שזכיתי להכיר, ואף לאמץ 

נלקח אברהם לאושוויץ,  1941מכל הלב. בשנת 

. במשך שנתיים אסף שם גוויות ושלח 13כשהוא בן 

 חנהאותן בצער רב למשרפות. משם הועבר למ

דה מטהאוזן ועבד שם בפרך במשך חצי שנה. העבו

 ,בשנה וחצי לאחר מכן עבד עבודות פרך בבוכנוולד

ימים. המטרה הייתה  10וכן בגונצקירכן במשך 

במאי  9-הם. בילהשמיד את היהודים, ואברהם בינ

ידי האמריקאים. כיום אברהם בן -עלשוחרר [ 1945]

 120סיפורו ואני זכיתי לשמוע אותו. עד  פר אתועם זאת זיכרונו אינו מתעתע בו. אברהם זכה לס 90

 בבריאות, אושר ונחת לכולנו."



 

 

 חברים השתתפו במפגש בקריית גת)!( 160 



 מסיבת פורים

-ראשל"צ ]בגבול נס 1מסיבה תתקיים, כמו לפני שנה, באולמי  "אמיליה", יעקב נחמיאס ה

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

 19:00-20:00קבלת הפנים: 

 20:00הארוחה והמסיבה משעה 

 התפריט עשיר )פירוט בהזמנה הנפרדת של האירוע(

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

 ניצולי שואה והמלווה שלהם ]עובד זר[ מוזמנים חינם •

 חינם –חנייה בשפע 

 ₪ 230 –העלות לאדם 

 מרבים בשמחה! –כי משנכנס אדר מהרו להירשם,  –עדיין נותרו מקומות 

 

                              טקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" .2

ובמרכזי  –בירושלים  19.5.2019 -הטקס השנתי יתקיים ביום ראשון, י"ד באייר תשע"ט, ה

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

 

 הודעות שוטפות .3

  http://carpati.org.ilאתר הארגון פתוח לשירותכם:  א.

אנו מציינים בכל שנה בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את שמם של ניצולי השואה,  ב.

  050-5643299אשר נפטרו בשנה האחרונה. את המידע מרכזת רותי פיקסלר 

ruthfixler@walla.co.il 

אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא  ג.

חברינו שבתפוצות. יש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתר: יהיה זמין וקריא גם ל

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

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

 

 חוכמת חיים: פתגמים באידיש .4

 בעת הקידושין: "הרי את מקודשת לי..." : להתחתן; מקור הפועל הוא מהמילים הנאמרותָפְרַהְייֶרט

: כינוי לגויה שמקורו מצרוף המילים "שיק ֶזה", כלומר: שלח אותה ]את האמה[; המונח קשור ִשיְקֶסע

 הביניים לגירוש השפחה הגויה כדי שלא תינשא ליהודי -לדרישה שעלתה בימי

 : למרוח, אך הכוונה היא "למרוח" ולשחד את שומרי החוק ְשִמיְרן

 מכר, כינוי ל"קומבינות" מסחריות ערמומיות-: סחרָמעֶכר-עֶחרשָ 



  משלנו: אפרים מלץ .5

אפרים הוא איש אשכולות, הן אקדמיות, הן 

מבחינת תרומתו לחברה והן מבחינת תחביביו. 

 אז מיהו האיש?

-, ממונקץ'. הוא למד בבית1947אפרים, יליד 

שם פושקין, בעירו, שם למדו -על 1ספר מספר 

בפקולטה לפיזיקה. עם סיום  –די העיר. את ההשכלה הגבוהה רכש באוניברסיטת אוז'גורוד רוב יהו

אך מכיוון שהוא ואשתו, אסתר, הגישו בקשה לעלות  –לימודיו ניסה אפרים למצוא מקום עבודה 

נחסמו בפניו כל האפשרויות למציאת מקום עבודה. הדוד של אשתו, שהיה בעל "קשרים"  –ארצה 

[, שם Kоson / Косонь] ליד ברגססההונגרי ספר ה-בודה כמורה למתמטיקה בביתמצא לאפרים ע

 עד לעלייה ארצה. -חודשים  7עבד 

 –גם אסתר נתקלה בקושי דומה. תחילה סיימה אסתר את לימודיה כאחות בברגסס, עבדה כשנה 

והיא הספיקה ן באוז'גורוד. הדוד עזר גם לה למצוא מקום עבודה ואז החלה לימודי רפואה, גם כ

 לסיים שנת סטאז' בבית החולים הפסיכיאטרי בברגסס.

ימים )!(, תוך כדי "מלחמת יום  10הגיעו אפרים ואסתר ארצה, עם תינוקת בת  22.10.1973-ב

כהורים צעירים, במדינה  -יום לפני כן... כל הסימנים להתחלה לא פשוטה  16הכיפורים", שהחלה 

 חדשה, הנלחמת על חייה...

ה הצעירה נשלחה לשבי ציון לאולפן, למשך חצי שנה. אזי השתקעו באשדוד, לשם כבר עלו המשפח

הוריה של אסתר, שלעזרתם הם היו זקוקים כל כך. בגלל קשיי התעסוקה באותה העת, השלים אפרים 

גם הספר התיכון מקיף ג' באשדוד. -שנים כמורה לפיזיקה בבית 5לימודים לתעודת הוראה ועבד 

 , כך שאפרים ואסתר הינם מוותיקי תושביה.1968-ה עיר בראשית, שהוכרזה כעיר רק באשדוד היית

יעקב ובנס ציונה ולבסוף פתחה -כך עבדה בבאר-החולים "ברזילי" באשקלון, אחר-אסתר נקלטה בבית

 קליניקה פרטית.

שנים נקלט אפרים במפעל "אלתא" של התעשייה האווירית באשדוד, שם עבד עד לפרישתו  5אחרי 

אפרים הכניס למחשוב את כל הגדרות הייצור, שעד אז היו כתובות ידנית ולא בצורה לגמלאות. 

מאורגנת, כך שהוא, למעשה, הופקד על תהליך הטמעת המיחשוב. אחרי מספר שנים המשיך אפרים 

 הל פרויקטים ב"אלתא".לעבוד כמנ

 ימים כשעלתה ארצה( ובן וכן שישה נכדים. 10לאסתר ולאפרים בת )שהייתה, כאמור בת 

 

 לאפרים שלושה תחביבים בולטים: רכיבה על אופניים, צילום וציור. 

האהבה לספורט ולטבע החלה עוד בהיותו סטודנט, כשבקיץ הוא היה מדריך  :רכיבה על אופניים

אזור אוז'גורוד. הוא היה חבר נבחרת ביה"ס והאוניברסיטה בריצות וכן רכב על טיולים רגליים ב

תחביב זה ואפרים חזר להתאמן בחדר כושר רק בגיל אופניים. העלייה ארצה קטעה את העיסוק ב



( חזר גם לאהבתו הגדולה לרכיבת אופניים! הוא משתתף ברכיבות בכל אזורי 2000! ומאז )שנת 53

 חו"ל לצורך רכיבה במועדוני רכיבה.הארץ וכן בנסיעות ל

המצווה שלו. הוא למד לתפעל אותה לבד -את המצלמה הראשונה קיבל אפרים בבר :צילום

בבי"ס לצילום "גליץ"  קורס מקצועיבאפרים  למדכאוטודידקט וצילם עוד בתקופת ביה"ס. בארץ, 

ומיו מתעדים צילומי טבע אשדוד", וציל –והוא עדיין ממשיך להשתלם. הוא שייך ל"מועדון הצילום 

 רבים. 

  רבים מכם מכירים את אפרים, המצלם ומתעד שנים רבות את כל האירועים שהארגון שלנו

 !)כולל את מפגש החברים בקריית גת( , והם הועלו לאתר האינטרנט שלנואחראי להם

 .אפרים גם מצייר מזה שנים רבות ובשנה הקרובה הוא עתיד להשתתף בתערוכת ציורים :ציור

 

אפרים עומד   האחרונות היא התנדבות בארגון "ליונס" באשדוד.גולת הכותרת של עשייתו בשנים 

במטרה לאבחן ילדים, שלהם עין עצלה ולהפנותם  ,בראש צוות העורך בדיקות לילדי הגנים בעיר

פי מה שסיפר לי אפרים, העיניים מתפתחות, בדרך כלל, באופן שווה -לטיפול אצל רופאי העיניים. על

מידית תקינה. אלא, -מונה ברורה, אותה הוא מפענח כתמונה תלתואז המוח מקבל משתי העיניים ת

היא משדרת למוח תמונה מטושטשת )בגלל קוצר  –שאם אחת העיניים מתפתחת באופן איטי יותר 

מימדית והוא "זורק" -המוח אינו יכול ליצור תמונה תלת ראיה, פזילה או מבנה גלגל העין(; או רוחק

הוא אינו מודע לכך... ו ,מימדית במוחו של הילד-רק תמונה דו את התמונה המטושטשת. כך מתקבלת

הנזק בלתי הפיך! זו החשיבות  – 8, לכל המאוחר, עדיין ניתן לתקן ליקוי זה; אחרי גיל 8עד גיל 

 העצומה באיתור העין העצלה כמה שיותר מוקדם!

 ל רופאי עיניים. ילדים לבדיקות עומק אצ 400ילדים, מתוכם נשלחו  5,500-משנה שעברה נבדקו כ

גנים בחינוך הממלכתי באשדוד, כשכל יום  240-בשנה שעברה, בין אוקטובר למאי, נבדקו ילדים מ

 מתנדב צוות בגנים. 

מילדי הגנים באשדוד שייכים לזרם החרדי )האשכנזי( והתורני )הספרדי( והם  40%-אך הסתבר, שכ

השנה נבדקו ילדי טרום חובה בחינוך הקימו קול צעקה בבקשה, שגם ילדים אלו ייבדקו. ואכן, 

הממלכתי וילדי החובה בזרמים החרדי והתורני. אפרים אחראי על הלוגיסטיקה והשיבוץ של 

לבדיקות עצמן. עיריית אשדוד רכשה את מכשיר הבדיקה,  יהמתנדבים, כולל יום התנדבות שבוע

 . ש"ח( 50,000-שעלותו גבוהה במיוחד )כ

 ,המשוב שהוא מקבל מהורי הילדים שהופנו לטיפול. הם דיווחו לו הסיפוק הגדול של אפרים הוא

מילדים עצבניים וחסרי מנוח לילדים רגועים,  ושחל שיפור עצום בהתנהגות הילדים, שהפכ

 וכל זאת עקב השיפור בראייתם! –המתפקדים היטב 

 

 אשדוד!גונית עבור הקהילה המקומית ועבור ילדי -ברוך תהיה, אפרים, על עשייתך הרב

 



 



 בפעילות אפרים מלץ

 

 

 

       

 חד הם –האיש והמצלמה         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 פרים במהלך בדיקת עין עצלהא

 לילדי הגנים באשדוד
 

 

 אפרים מקבל אות הוקרה על 
   ב"ליונס" אשדוד התנדבותה

        

               

 

 

 

 

 אפרים לש ציור                                         


