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 מסיבת פורים .1

 . 17.3.2019 -את מסיבת פורים חגגנו גם השנה באולמי "אמיליה" בראשל"צ ביום ראשון, ה

אנשים נפגשו,  –ומצב הרוח היה נפלא  –השמחה הייתה גדולה, האוכל מצוין, התזמורת מעולה 

 רקדו ונהנו ממפגש חברתי מוצלח. 

 בנוכחותם, ואותם כיבדנו בשי לחג!השתתפו איתנו גם ניצולי שואה, שאנו מתכבדים 

 
 

 ניצולי השואהברכות ל 
 

 העליזים מתחפשיםול

 



 
 
 
 
 
 

 "בנד "בלליקה ג'אזתזמורת 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                              טקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" .2

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

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

 

 מפגש חברים בנתניה     .3

 . 18.6.2019-מפגש יתקיים ביום שלישי, הה        

 !את התאריךשריינו פרטים יימסרו בעלונים הבאים!         

 

 ודעות שוטפותה   .    4

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

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

 . אשר נפטרו בשנה האחרונה

 ruthfixler@walla.co.il  5643299-050את המידע מרכזת רותי פיקסלר 

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

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

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

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



 (')חלק א מילים ביידיש שהשתרשו בעברית - לכבוד פורים - חוכמת חיים: פתגמים באידיש .5
 

 רוכל של ציוד ישן ]אפילו הרוכלים הערבים אימצו אותו[ָזאְכן: -ַאְלֶטע

 זקן טרחן וחסר תועלת ָקאֶקער:-ַאְלֶטע

 סיפורי סבתא ּבֹוֶּבע ַמעְייֶסעס:

 ביתן השומרּבּוְדֶקה: 

  הגג-עלייתּבֹוְיֶדעם: 

יס:   נשיכה, נגיסהּבִּ

 שקר / שקרן, "פנטזיונר"ְּבלֹוף / ְּבלֹוֶפר: 

 : תקלה, הסתבכותְּברֹוך

יְשט:   זהו כינוי גנאי –כלום. כשמדובר באדם גּורנִּ

 תחתונים ארוכיםַגְטֶקס: 

יק:   מזל )זה לא כזה גליק(ְגלִּ

ֶראְפס  : גיהוקגְִּ

יֶאע:  כוונה הפוכה לגמרי...מציאה גדולה, כשבפועל ה ְגרֹוְייֶסה ֵמצִּ

 חרא, כינוי גנאיְדֶרעק: 

 : התקלקל ללא תקנההלך ַפְייֶפן

 מכה, חבטה )זבנג וגמרנו( ְזֶּבְנג:

 : "חוטף", נהג מונית עצמאיָחאֶפר

 : מפה ומשם, עושה עבודה ברשלנותָחאפ ָלאפ

 : שינהְחרֹופ

יש  : שולחן; המשמעות: ארוחת ערב שבת אצל הרביטִּ

 גדול: רעש ָטָרָרם

 : מישהי העסוקה בחיטוט בחיי האחריםָיאְכֶנע

 כמו יאכנעֶיְנֶטע: 

יק:   שהוא כלום, כינוי גנאי לאדם חסר תועלתְכלּומנִּ

 : אטריה; המשמעות: שקר וגם תלוש משכורת, שהיה נכתב על ניר צר וארוךלֹוְקש

 מסכן לא חכםֵלְייֶמך: 

 א כל סיבהאחד המחשיב עצמו גדול ומוצלח ללמֹוְייֶשע ְגרֹוְייס: 

 ילדה; הכוונה היא לבחורה מושכתֵמייָדֶלע: 

ישָמש יְשן: ערבוב של דברים; המקור הוא המילה מִּ  : לערבבמִּ

 אדם, כשהכוונה היא להיות אנושי-בןֶמעְנְטש: 

 מילא, ניחאנּו שֹוְיין: 

יק  : טרחן משעמםנּוְדנִּ

 : מסכןֶנעֶּבעך

 הארוחותלנשנש. "נשנוש", אכילה לשם ההנאה בין ָנְשן: 

 חיים-עצלנית. מקור המילה ביידיש במילה פאדלע, שפירושה: פגר, נבלה של בעלַפְדֶלאה: 

 : התחכמויות, תעלוליםפֹוְייֶלע ְשטיק



 משפחת רייזמוביץ'משלנו:  .6

ארבעת הבנים של רבקה ומנדי  הבה נספר את סיפור ארבעת הבנים... –משנכנס ניסן ופסח בפתח 

אך זו גם ההזדמנות להכיר עוד מאנשי המשפחה: גת. -כולם ילידי קריית, צבי, דב, שי ואילןרייזמוביץ: 

 ועוד.חיו יוסי ודוד ֶאבא מנדי, א

הוריהם ', על שפך נהר הטרסבה לטיסה. כפר בנפת טייץ, (Teresva) הְ̞בסֶֶרבטובגרו נולדו  חיוֶאו מנדי

 שנה(. 40)נפטרה לפני  הרמינהושנה(  20-היו אביגדור )נפטר לפני כ

לטרסבה, בתום לימודיו חזר מנדי . הכשרתו המקצועית כטכנאי קירור רכש מנדי בסנט פטרבורגאת 

)לבית פנקסוביץ(, שגדלה בראחוב. הם נישאו ועלו ארצה, עם ההורים בשנת שם הכיר את רבקה 

 גת.-לקרייתהיישר  – 1975

( 1974) אחיו הגדול של מנדי, יוסיהאבא,  לשוהאחות מי שהקדים אותם בעלייה ארצה היו האח 

 ף, דוד. סואחיו הנו

ראשונית  : להקים ישוב של יוצאי זאקרפטיה ברמת הגולן. לאחר קליטההיה חלום יוסי רייזמוביץל

משפחות,  30-40 -לרמת הגולן והתגורר באוהלים. הוא הכין רשימה, שמנתה כ הוא עלה ,ביבנה

ד האכלוס, הלכה הרשימה והצטמצמה... בסופו של שהתעניינו בהתיישבות זו, אך כשהתקרב מוע

יישוב  שם-נקרא עלשמו של הישוב שש משפחות. -וב חיספין, עם כחמשדבר, יוסי התיישב בייש

חיספין  בשם חספיה. ,מימי בית שני ,יהודי בתחום סוסיתא

מרכז כפרי אזורי לקבוצת ממוקמת בדרום רמת הגולן ומהווה 

 250–ספין כיכיום מונה קהילת חהיישובים הדתיים בגולן. 

ר יסודי ממלכתי דתי, תלמוד תורה, בישוב בית ספ. משפחות

  .ישיבת הסדר ומדרשת הגולן ישיבה תיכונית לבנים,

הוא ר במקצועו, היה שותף להקמת מפעל נגרות ביישוב. גיוסי, נ

 בנים ובת. 3, ולהם (נשוי לבלימה )ילידת ביסטריי, שגדלה בחוסט

 התלמוד, תקופת מ כתובת רחוב סיפספ
 סוסיתא נזכרת חספיה כעיירה יהודית בתחום בו

 
 

 בנות. 3הוא התאלמן פעמיים. לדוד  גר גם כן בקריית גת והוא פנסיונר. דוד רייזמוביץ

 כנסת בעיר-גת. הם איתרו בית-הוא אחד מראשי הקהילה הבכירים בקרייתמנדי רייזמוביץ 

כספים, שגוייסו  השקעת, שהיה במצב ירוד וכמעט ללא קהילת מתפללים. בעקבות י"(נ)"הרומ

יוצאי מתרומות, שוקם בית הכנסת והתחדשה בו פעילות אינטנסיבית. הקהילה מושתתת, בעיקר, על 

משפחות(, והוא פתוח לכל החפץ להתפלל בו, ללא קשר למוצאו. שמונים  –שבעים זאקרפטיה )כ

לזכר רוט, ידי אלכס -הכנסת על-הכנסת ספר תורה לבית ברוב עם ובטקס מרשים הלפני שנתיים נחגג

הוריו, שמעון ברוך ולאה רוט. כל הפעילים, ורבים מחברי הקהילה, נטלו חלק בטקס מרגש זה, שנערך 

 .התורהביוזמת אלכס שמעוני ומנדי רייזמוביץ, שבביתו הסתיימה כתיבת האותיות בספר 



כתיבת האותיות 
האחרונות בספר 
התורה שהכניס 

 אלכס רוט לזכר הוריו
 . של מנדיבביתו  –

 ומד מימיןעמנדי 
 בחולצה הבהירה

 

 גת-יתיקהילת קר

פעילה מאוד בזכות 

תרומתו הגדולה 

למסיבת פורים שמן", -בן"מפגש ביער ל טקס האזכרה השנתי ב"יד ושם",של מנדי, העומד בראשה. ל

  ם כקבוצה מלוכדת ומאורגנת.ימגיעהם של הארגון ולכל פעילות אחרת 

 

מלבד היותם מעורבים בעשייה של הוריהם, ישנה  ?, בני הדור השלישיובמה עוסקים ארבעת הבנים

 גם ההתמחות של כל אחד מהם:

בתחום מיכלי כעצמאי כאביו,  ,והמשיך משפט,ה-בבתי , עבד כמאבטח, שרת כצנחן1978, יליד צבי

 בנות. 4 ולאשתו . הוא נשוי ולוקירור

, הוא בוגר יחידת "דובדבן", עבר קורס קצינים וכיום עובד ב"אינטל" כסגן הקב"ט. הוא 1982יליד דב, 

 ולו ולאשתו שתי בנות ובן. נשוי

 תואר שני במשפטים. הוא נשויהוא בוגר משפטים ועובד כעורך דין. הוא השלים גם לימודי שי, 

 .אביב-מתגורר בתלו

 בראשל"צ.  רר. נשוי ומתגובביטוח אשראיככלכלן סיים לימודי כלכלה ועובד אילן, 

 ברוכים תהיו על עשייתכם למען הקהילה

 מימין: צבי, דב, מנדי, שי ואילן רייזמוביץ


