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 ב"יד ושם" ,2019ט, "תשעטקס יום השואה  .1

מששת מדליקי המשואות בעצרת הפתיחה הממלכתית שהתקיימה ב"יד ושם", השנה היה אחד  .א
 . להלן המידע מהעיתון ומן הרשת:מר מנחם הברמן ניצול שואה יוצא זאקרפטיה,

 
בעיר אורלובה שבצ'כוסלובקיה וגדל בעיר מונקץ', השני מבין שמונה  1927-מנחם הברמן נולד ב

לייב ורחל הברמן. ההורים היו בעלי מחלבה חסידים, ובילדותו סייע מנחם -ל יהודהילדיהם ש
 בעבודות המחלבה ובשילוח תוצרתה ללקוחות.

לייב לצבא הצ'כוסלובקי ומנחם נאלץ להפסיק את לימודיו ולהחליפו -גויס האב יהודה 1938בשלהי 
גויס האב לשירות  1940ריה. באביב במחלבה. בעקבות ועידת מינכן סופחה מונקץ' וסביבתה להונג

העבודה של צבא הונגריה ונשלח לחזית המזרחית. ערב בר המצווה של מנחם ביצעו חיילים הונגרים 
פוגרום סמוך לבית הכנסת ורצחו שלושה מהמתפללים. "זאת הייתה חגיגת בר מצווה באווירה של 

בני המשפחה נדחסו בדירה  21הקימו הגרמנים גטו במונקץ'.  1944באביב  תשעה באב", אומר מנחם.
 בת שני חדרים, בתנאי מחסור ורעב. מנחם וחבריו גויסו לעבודות כפייה.

גורש מנחם עם יהודי הגטו לאושוויץ ברכבת בקר. במהלך הסלקציה על הרמפה עזר  1944במאי 
הקטן בנימין, אך הם הופרדו, ובנימין שולח לתאי הגז עם אמו ועם עוד חמישה מאחיו.  מנחם לאחיו

אחותו הגדולה, שלא שולחה לתאי הגז, נפטרה ממחלה, וכך נותר מנחם יחיד מכל משפחתו. על 
, והוא הועסק בפינוי אפר מתעלות המשרפות, באיסוף צואה לייצור A 10111זרועו קועקע המספר 

 ר תבואה.קומפוסט ובקצי
בירקנאו. בזכות המזון -כעבור זמן הוא התגלה כסייס מוכשר, והוביל ציוד ומזון ברחבי אושוויץ

שנקרה בדרכו בעבודה הזאת עלה בידיו לשרוד, אם כי פעמים רבות היה כפסע בינו לבין המוות: 
עם מזון  הוא נחלץ ממלתעות כלב שאיים לשסעו, עמד להיות מומת בידי קצין ס"ס לאחר שנתפס

 בשקו, נפל ל"אגם" של אפר אדם מהמשרפות וכמעט טבע בו.
הוצאו מנחם ושאר אסירי אושוויץ לצעדת מוות שבה נספו רבים מחבריו. האסירים  1945בינואר 

הועלו על קרונות פתוחים והוסעו מערבה כשהם מתכסים בבגדי חבריהם המתים. במהלך הנסיעה 
 ם נפצע והוציא בעצמו רסיס שחדר לכתפו.הפציצו מטוסים את השיירה. מנח

מתוך  20-לאחר חמישה ימי נסיעה הגיעה הרכבת למחנה בוכנוולד. בקרון של מנחם נותרו בחיים כ
האסירים שהועלו אליו. מנחם שהה בבלוק הילדים בבוכנוולד בתנאים קשים של מחלות ושל  150

, הוא הסתתר בצינור ביוב. לאחר 1945ריל כינים, צפיפות ורעב. עם פינוי בוכנוולד, בתחילת אפ
חמישה ימים נתפס והוצא לצעדת מוות, אך ברח ושב אל המחנה. למחרת שוחרר המחנה בידי הצבא 

 קילוגרם. 34האמריקאי. בעת השחרור היה משקלו של מנחם 
מנחם חולה השחפת אושפז והועבר להחלמה בשווייץ. כעבור זמן הקים קואופרטיב עם חבריו וקנה 
מכשור לבית מלאכה למכונות כתיבה וחישוב. בהמשך נודע לו שאביו שרד וחי ברוסיה. האב כתב 

עלה מנחם לישראל. את הציוד הטכני הביא  1950-לו: "אם תיסע לארץ ישראל יש סיכוי שניפגש". ב
  ארצה ופתח בית מלאכה בירושלים. לימים סייע לאביו, שהיה מסורב עלייה, לעלות לארץ. עמו

 מנחם התחתן עם רבקה, ניצולת שואה מהולנד, ולהם שלושה ילדים וחמישה נכדים.



 
 

בשנים עברו, גם השנה השתתפו נציגי הארגון בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שנערך כמו  .ב
הניחו את זר  יונה רובוחיים דוידוביץ זאב מילבאואר, . 2.5.2019"ז בניסן, ידי "יד ושם" בכ-על

 לזכר הקהילות שלנו שחרבו. –הכבוד בשם הארגון 
 

 חיים דוידוביץ, יונה רוב וזאב מילבאוארמימין: 

 

       

 →זאב וחיים 

 

 

 

 

 

 

 יונה וחיים← 



   ב"יד ושם"טקס האזכרה השנתי  .2

ובמרכזי החיים של  –בירושלים  19.5.2019 -הטקס השנתי יתקיים ביום ראשון, י"ד באייר תשע"ט, ה
  הקהילות שלנו בחו"ל, כמו בשנה האחרונה.  

 

 

 להלן סדרי ההרשמה לטקס/להסעות:

 אצל אנשי הקשר:  מראש להסעות)בתשלום(. יש להירשם  הסעותכמדי שנה נקיים 

 חדרה. ומנהריה, דרך הקריות, חיפה  :1צפון 

 שעת האיסוף מקום האיסוף 1אוטובוס 
 08:30 אצטדיון נהריה

מול בית  –הקריון  קריית מוצקין
 המשפט )לכיוון היציאה(

08:50 

 09:10 כניסה קיבוץ יגור
 המועצה הדתית,  חדרה

 15רמב"ם 
10:00 

 4007509-052: רוזה קליימן אשת הקשר



 (2אוטובוס )           10:00בשעה  –חניון "אגד"  –רכבת מרכז  –מנתניה  :2צפון 

 7593223-050: יונה רוב איש הקשר

 

 10:30בשעה  –( 64רחוב אבי אורן, פינת אמשטרדם )רמזור  –פתח תקווה  :2מרכז 

 (3אוטובוס )                                   6338687-054: משה מושקוביץ איש הקשר

 

 שבע, אשדוד, צומת ראם )מסמיה(-באר דרום:

 שעת האיסוף מקום האיסוף 4אוטובוס 
 09:00 היכל התרבותחניון  באר שבע

 10:45  צומת ראם )מסמיה(
 

 שבע(-)מבאר 6607729-052: לאה ויינברגר אנשי הקשר

         3496867-052אלכס שמעוני                  

  2651972-052מנדי רייזמוביץ בתיאום עם  –אוטובוס נוסף  – מקרית גת 

 

יכול לשלם עבור ההשתתפות/ההסעה/דמי חבר  –כל מי שרוצה לחסוך זמן 

 . /אדם ₪ 50 –העלות להסעה בעמותה לכל אחד מהפעילים הרושמים להסעות!

 ₪ 100/180 –/אדם; דמי חבר ₪ 50התשלום לכיסוי ההוצאות בארגון הטקס הינו 

 למשפחה / ליחיד

 

 בקהילות זאקרפטיהפסח  יסדר .3

 

 אוז'גורודבית חב"ד בהשולחן הערוך לסדר פסח ב



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחורי הישיבה נסעו למונקץ', 

לברגסס ולחוסט על מנת 

לעזור לקהילות המקומיות 

 להעביר את חג הפסח

 

 

 

 

 



חוסט, ברגסס : בית העלמין בחולון                      

 ומונקץ'

 

 אנדרטאות לקהילות            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 בית העלמין בנתניה: דרהיף וסולוטבינו          
 
 

אם ידוע לכם על עוד אנדרטאות לקהילות מזאקרפטיה 

 לרותי פיקסלר ת המידעהעברעל נודה לכם  –

5643299-050  ruthfixler@walla.co.il 

 פרסום של "יד ושם" .5

mailto:ruthfixler@walla.co.il


מיליוני מסמכי ארכיון נגישים לעיון בממשק 
 חדש ומתקדם

חדשה להצגת  מערכת בימים אלה הושלם פיתוח

 . המערכת מבוססת עלמסמכי הארכיון באינטרנט

 3-כ המאפשרת הצגתם של ,פלטפורמה חדשנית

. "יד ושם"מיליון עמודי תיעוד סרוקים מתוך ארכיון 

 100-בממשק החדש ניתן לצפות כיום בלמעלה מ

 "יד ושם"חטיבות ארכיוניות מאוספי הארכיון. רבים מן האוספים הוותיקים המקוריים של ארכיון 

סגרת מבצע "לאסוף את השברים" מאז נגישים כעת לקהל הרחב, וכן רוב המסמכים שהתקבלו במ

. הממשק החדש מאפשר צפייה פשוטה, בעמוד מאוחד, גם במסמכים הסרוקים 2011שהחל בשנת 

הממשק כולל יכולת לבצע חיפושי  ולצדם גם במכלול המידע התכני על כל פריט, בעברית ובאנגלית.

רות לראות את העץ המשך תוך שימוש פשוט בכל מילות המפתח והמונחים הרלוונטיים, אפש

ההיררכי של כל החטיבות והתיקים באוספי הארכיון ואת מיקומו של כל פריט בתוך העץ. מיקומו 

באיתור מסמכים  בהבנת ההקשר של תוכן הפריט וכן מסייע של הפריט בעץ ההיררכי מסייע

ייהנו ממשק המשתמש מעוצב באופן חדשני ומזמין. ציבור המשתמשים במאגר  רלבנטיים נוספים.

 מיכולת חיפוש מהירה מאוד, שיפור ביצועי מסד המידע ושיפור זמן טעינת הדפים.

 

 מפגש חברים בנתניה .6

 !מועדשריינו את ה! בהמשךפרטים יימסרו . 18.6.2019-המפגש יתקיים ביום שלישי, ה        
 

 הופעה מסובסדת למופע מהונגריה       .7

שני  בית האופרה(באביב )-בתליתקיימו , במסגרת שנת תרבות הונגריה, 2019תחילת ספטמבר ב

 (. יעקובוביץפדיה חברנו, ) של המלחין פרי יאבורי "ריקוד החתונה"מופעים של המחזמר 

עבור חברי הארגון. פרטים )מאוד( ( יהיה במחיר מוזל )יום חמישי 12.9.2019-המופע שיתקיים ב

 !שימרו את המועד מלאים נפרסם בהקדם.

 

 הודעות שוטפות .8

  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

 מילים ביידיש שהשתרשו בעברית )חלק ב'( -ם: פתגמים באידיש חוכמת חיי .9

 

http://trailer.web-view.net/Links/0X40723BDE4602380C98CEF4169443F4811DC97753215CB2755690EF4B1EE5B27B4566326DF3FDC793729A047DDC962D1C3CED639E522071F0C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X40723BDE4602380C98CEF4169443F4811DC97753215CB2755690EF4B1EE5B27B4566326DF3FDC793729A047DDC962D1C3CED639E522071F0C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
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http://trailer.web-view.net/Links/0XBF2627C50198DF6FE55DDACC8E0A13E2442BECC514BCAFD7C61624A9F10CCDEE49F895ED3A764A0A729A047DDC962D1C3CED639E522071F0C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm


 עוף, רגליים-: רגליּולֶקעסּפ

יק  : טבורּפּוּפִּ

 : טיפשּפֹוץ

 מיני-: ציפור; כינוי לבחורה ולאדם חדֵפייָגאֶלע

יֶצ'פֶקעס  : דברים קטנים חסרי ערךּפִּ

ֶטר לֹונְּ  : קשר, הסתבכותּפְּ

יק לִּ  : מכהפְּ

ָראיֶיר  : חופשי; המשמעות: אדם תמים שניתן לסדר אותופְּ

רגון: יֶנן לראות בעין טובה את הצלחתו של האחר. המקור הוא במילה פִּ גִּ  ָפרְּ

 הציניים יאמרו שבעברית לא יכול להיות מושג כזה...

ָטץ' רְּ  : עבודה או סחורה באיכות ירודהּפַּ

יק  : קטןצּוצִּ

ֶקע:  צְּ  נערה שהליכותיה אינן ראויותצַּ

וֶצץ' וְּ קַּ ֶווץ' / לְּ  : מעוך / למעוךקְּ

 : חתול זכר; המשמעות: אדם הנוהג לרטון כמו קולות הגרגור של החתולקּוֶטר

  שב, המשמעות: מדורה–קום קּומזיץ: 

צים  : תעלוליםקּונְּ

ֶקעס ישְּ  : קרבייםקִּ

'ֶקעס  : אווזות; כינוי לקבוצת בנות קשקשניותָקאצְּ

 כופתאות לפסחקניידלך: 

 פוזל ָקסֹוֶקער:

ן ֶראכצְּ  : אנחהקְּ

ֶקעס רטֹושְּ  אדמה המוכנסים למדורה-תפוחי: קַּ

 שחצןשוויצר: 

ג וּונְּ  : תנופהשְּ

ץ: ֹוונְּ  , כמו פוץזנב שְּ

 : אירוע מהמםשֹוס

טינֶקר  : מלשין )מסריח(שְּ

ֶּפר לּומְּ  : לבוש ברישולשְּ

 כתפיות לאחיזת המכנסיים : סעייקֶ לֵ שְּ 

 בהשאלה: סנטימנטליות ומתיקות . שומן מן החי :ץאלְּ מָ שְּ סחבות, דברים חסרי ערך : עסאטֶ מָ שְּ 

 מנות או במוסיקה ויתר בא

 זוטות, דברים שאין בהם צורך מידי לקיום :עסנצֶ ֹומשְּ 

 כמו פוץ...ֹוק: משְּ 

נֹוֶרר ן קבצן כספים. המקור הוא במילה :שְּ נֹורְּ  שְּ

ינֶגר:  פרִּ  קופצני מעל המידהשְּ
 



    חיים קוגל ז"לדר' משלנו:  .10

 המיוחד רסיפוה, שכן זהו מן ההגדרה "משלנו"מעט אחרוג הפעם 

של הגימנסיה העברית הראשונה  הראשון העל דר' חיים קוגל, מנהל

ובתפקידו האחרון היה ראש  במונקץ', שהגיע לזאקרפטיה ממינסק

 . , חולוןהולדתי העיר הראשון של עיר

פגשתי באקראי את נכדו, חן קוגל, באירוע לקראת לפני זמן לא רב 

פתיחת שנת תרבות הונגריה בישראל. אני מכירה את חן שנים רבות 

, ח. קוגל ללמוד בתיכון ע"ש, סיימתי גרתי בשד' קוגלחולון, בה מ

, גרשון יגר )בתקופה בה למדתי בתיכון( , שמנהלולימדתי בתיכון זה

, כך שהחיבור אל ל אבי...()ובן דוד שני ש [ראו הנספח לכתבה] 1934ז"ל, היה בוגר הגימנסיה משנת 

מנהל כיום את המכון ה משפטי,הינו רופא  שנים. חן קוגל-המכובדת הזו הוא רב המשפחה החולונית

-וסף, בן דודו, יואל ברי עם נכד נ. הוא נולד לאחר מות סבו, והוא שחיבר אותכביר-הפתולוגי באבו

יואל  יר מאוד.יואל נולד שנה לפני פטירתו של הסבא, שנפטר בגיל צע ., איתו נפגשתי לראיון זהגיל

 עוסק בתעשיית התקשורת האלקטרונית.

(, השנה בה התקיים הקונגרס הציוני הראשון 1897חיים קוגל נולד במינסק שברוסיה בשנת תרנ"ז )

ביקש הוא , 13כשהיה חיים בן  ניהלו אורח חיים דתי.והיו פעילים בתנועת חובבי ציון הוריו  בבאזל.

את חיים החל  1912-אביו נעתר לבקשתו, וב .ללמוד בגימנסיה העברית "הרצליה" שביפומאביו 

 .מבלואליהו גוו משה שרת את , בין השאר,שם הכיר, לימודיו כתלמיד מן המניין בגימנסיה "הרצליה"

נחסמה דרכו חזרה ארצה ולכן  1-ה מלה"עבמינסק, אך עקב פרוץ  םהוריהחיים לביקור  חזר 1914-ב

עם סיום המלחמה, סיים את  יקטרינוסלב ומוסקבה. ,המשיך את לימודיו באוניברסיטאות קאזאן

 פילוסופיה.ל, שם קיבל תואר דוקטור לכלכלה ולימודיו בפראג בירת צ'כוסלובקיה

חיים קוגל החל את דרכו בחיים הציבוריים עוד בתקופת לימודיו האקדמיים בפראג, שם היה מעורב 

לימודיו בגימנסיה "הרצליה" העלו את  בחיי הסטודנטים היהודים ובהגשת עזרה בתחומים שונים.

מקושר הן עם המנהיגות  הוא היה קרנו בעיני הקהילה היהודית בפראג והוא נתפס כמנהיג מוערך.

 הכיר אישית את מרטין בובר ,מסריקתומאס מיודד עם  המקומית והן עם זו הציונית. קוגל היה

 .ונגרסים הציוניים בין מלחמות העולםהשתתף בכל הקו

ץ' כדי להרצות בפני תנועות הנוער הציוניות מטעם התאחדות הוא הגיע למונק( 1924) 27בגיל 

הדמוקרטיה הצ'כית הייתה וכדי לפתוח חוגים ללימוד עברית.  ציוניים בפראג-הסטודנטים היהודיים

ספר משלהם, הן דתיים )ישיבות( והן כלליים )בי"ס -בתיאיפשרה למיעוטים להקים ליברלית מאוד ו

הגימנסיה הייתה המוקד שועות נוער רבות, דתיות וחילוניות, בעיר היו שליחים של תנלעברית(. 

 ת.הציוני עבור כולן, למרות תפיסות העולם השונו

בעיר. לאורך ניהול הגימנסיה הפגין קוגל  "הגימנסיה העברית"למנהל קוגל התמנה לאחר זמן קצר 

המורים . אף על פי שהוזמנו מורי הגימנסיה לחגוג את החג בביתו 1926בפורים  .טוב לב ואכפתיות



שפניו  ,מבין החוגגים היה מורה אחד .בביתושמחה רבה שררה את משכורתם זמן רב, לא קיבלו 

קדרו מאוד מכוון שעליו היה לשלם שטר מסוים וכסף לא היה לו. כשנשאל המורה מדוע קדרו פניו 

יא שעת דחק...". האותיות ענה כי "הרי לא רק אני שלא קיבלתי משכורת, כולנו לא קיבלנו, השעה ה

"דחק" הן ראשי תיבות: ד"ר חיים קוגל. קוגל עצמו, שהבין את הרמז הדק, הלך למחרת ופרע את 

רחשו לו אותו ו העריצותלמידיו  ;אנושיהומני וקוגל היה מורה קפדן, אך  ..שטרו של אותו מורה.

 .היו מתכנסים בביתו, יחד עם שרה, אלמנתו , גם לאחר מותו,כך-שנים אחרת כבוד. ראי

, המבטא את החופש ואת נפש אני מאמין"" שירו של שאול טשרניחובסקי השיר האהוב עליו היה

 שחקי שחקי על החלומות,          ": האדם

 זו אני החולם שח. 

 שחקי כי באדם אאמין, 

 "כי עודני מאמין בך.

ציונים היו יהודים מזרם -האנטי ציונים.-אבק במתבוללים ובאנטייחרף האהדה מבית, היה עליו לה

שעלול  ,טומאה-וון שראתה בה "ביתייה מכ, שהטילה חרם על הגימנסהאורתודוקסיה הקיצונית

 להמיט שואה על בני ישראל כשרים בגלל חילול קודשי תורתנו".

עם צאת החוברת המיוחדת לציון המחזור  .שנים החל קוגל לראות את פירות עבודתו הרבה 8כעבור 

ים קווי אור, המאירים דרך לדור צמתוך אפלה וחשכת הרים עולים ומנצנ" הראשון בגימנסיה כתב:

 -מנסיה עברית יחדש, דור הקם לתחיה! השפה העברית חודרת לכל מקום בו נפש יהודי פועמת... ג

ברינה יקצורו! נקצור נא  -חלוצי רעיון התחיה ומגשימיו, הזורעים בדמעה  -מכון ליהדות. תלמידיה 

כולנו ברינה ושמחה, בחדווה ובדיצה מה שזרענו בעמל רב! ואם בוגרים, יהא נא תמיד לנגד עיניכם 

 "עמנו המפוזר והמפורר! האמינו בו ובכוחותיו, בעבודתכם לטובתו תחזקנה ידיכם!

ולמדה בחוג  שרה הייתה יתומה מאב. בת העירנישא חיים קוגל לשרה גרינוולד  , בסיגט,1926בשנת 

 , שם התאהבו השניים, למורת רוחה של המשפחה הדתית, בה נולדה. במונקץ' קוגלעברית של ה

בגימנסיה  דומללהספיקו אסתר ושמואל  .נולדו שלושת ילדיהם: אסתר, שמואל ויהודה 'במונקץ

האימא ועם שרה דיברה גם הונגרית )עם  ;)!( שפת האם של הילדים הייתה עבריתהעברית שבעיר ו

 נגרי.והכשר, היה  הביתיוהמטבח  אסתר, בתה(

נבחר  (1935-1939) נבחר קוגל להיות חבר מרכז "המפלגה היהודית" וכארבע שנים לאחר מכן 1931-ב

כנציג המפלגה. גם בתפקידו זה התבלט קוגל כמגן הציונות  ,כציר לפרלמנט הצ'כוסלובקי בפראג

ות היהודים. מנגד התקוממו רבים למינוי זה כמו הרבי ממונקץ', הרוויזיוניסטים וההונגרים וזכוי

ובייחוד נגד קוגל עצמו. במשך כהונתו בפרלמנט חשף  ,הלאומנים שיצאו נגד "המפלגה היהודית"

שהיהודים עצמם הואשמו ובמיוחד את העוני היהודי, לאור העובדה  ,טורוסרפקוגל את העוני הרב בק

 במצב הקשה.

קוגל תמך בעלייה לארץ ישראל, הוא פעל למען הכשרת הנוער היהודי בחקלאות ובהתיישבות יהודית 

  בארץ ישראל.



שם קץ לחינוך היהודי בחבל ארץ זה. קוגל ומשפחתו החליטו ( 1938)טורוס להונגריה רפסיפוח ק

הוא זה שהזהיר ו צ'כי היה ידיד וחבר קרוב של קוגללעבור לבירה פראג. הציר הרוסי בפרלמנט ה

ביקש ממנו להגר למקום אחר, משם עלו  ; הואהנאצית לצ'כוסלובקיה אותו בפני פלישת גרמניה

 הצליח להשיג סרטיפיקטים גם בזכות הדרכון הדיפלומטי שלו. קוגל .1939ארצה בפברואר 

החל קוגל לעבוד לאחר מספר חודשים  .תל אביבשכירות בבהגיעם ארצה התגוררו תחילה ב

הסתדרות "ממנהיגי תנועת הפועלים, אשר כיהן כמזכיר  ,יוסף שפרינצק .בהסתדרות הפקידים

ולימים כיו"ר הכנסת, הציע לד"ר קוגל לכהן כנשיא המועצה המקומית החדשה חולון, שזה  "העובדים

א בעול בימים הקשים מקרוב הוקמה. ד"ר קוגל קיבל את הצעה ומיד נכנס לתפקיד התובעני. הוא נש

קריניצי ויוסף אברהם בין חבריו היו גם  ביותר, תקופת מלחמת העולם השנייה ומלחמת העצמאות.

ד"ר קוגל, בעל הרקע הכלכלי, ידע ליצור קשר טוב עם התעשיין אריה שנקר, עם ראשי הקק"ל, . בורג

החברות המשכנות כ'שיכון עובדים' ו"רסקו" ותרם בכך רבות לביסוס מעמדה של המועצה המקומית 

 זה חולון עיר והד"ר חיים קוגל היה לראש העירייה הראשון.הוכר 1950בשנת  הצעירה.

כן. בתקופת הצנע התקיימה הפגנה ליד ביתו, אך זו התפזרה -בחולון התגוררה המשפחה בשכירות גם

תה ייבמהירות, לאחר שהמפגינים ראו שגם בביתו של ראש העיר אין יותר מזון מאשר בבתיהם... זו ה

ל: למרות היותו איש משכיל ואיש העולם הגדול הוא התייחס אל הפועלים של קוגתפיסת העולם 

 וויון.בכבוד ובש

בכירים לביקור בעיר הם אכלו בביתם הכשר  אישיםעל כשרות וכשהיו מגיעים  , כאמור,שרה שמרה

 של שרה וחיים קוגל!

קוגל לא זכה לגור בה: המשפחה בנתה את ביתה הקבוע בחולון )לאון בלום פינת חומה ומגדל(, אך 

  .שנים בלבד 56א בן הוו לאחר שלקה בשטף דם במוחו 1953בפברואר  4 -ד"ר חיים קוגל נפטר ב

 .מדי יומייםותו ביקר גיל[, א-ונכד בן שנה ]יואל בר שלושה ילדים ,הוא הותיר את אשתו שרה

 הוא נקבר בבית העלמין בנחלת יצחק שבדרום מזרח תל אביב.

 שלושת ילדיהם של שרה וחיים קוגל אינם בין החיים:

 [.נכדים 6-בנות ו 3לו ו הבכוריואל ] ילדים 2; היו לה גן-ה התגוררה ברמתמשפחה ;הייתה מורה אסתר

כך עסק -, ואחרהעבד במשרד ראש הממשלה, היה בשליחות בבלגיה ונספח כלכלי באפריק שמואל

 ילדים. 3הוליד בערוב ימיו חזר לגור בחולון; הוא גר במקומות שונים בארץ ו. במסחר

ילדים ]חן  3 הולידובחברת דלק;  והיה מנהל משאבי אנוש במשרד השיכון ר בחולוןורגהת יהודה

 [. ילדיו בכורקוגל הוא 

בעבר חולק מדי  ספר תיכון בעיר.-וכן בית שית לחולון, מצפון, נקראת על שמושדרת הכניסה הרא

ספרות. בשנים האחרונות השמו בתחומי הפילוסופיה היהודית ו-שנה, לסירוגין, פרס עירוני על

 הספרות. בתחום  –מחולק הפרס רק אחת לשנתיים 

 יהא זכרו של חיים קוגל ברוך על תרומתו הציבורית הרחבה!

  you tube-קישור לכתבה על חיים קוגל ב

https://www.youtube.com/watch?v=cW4tzieMnuw 

https://www.youtube.com/watch?v=cW4tzieMnuw
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 דר' חן קוגל, נכדו של חיים קוגל



על  ,ץ'חתמו עשרים צעירים, בוגרי המחזור השלישי של הגימנסיה העברית במונק 1934-ב: נספח
. עשרה זכו להגשים 1944מסמך ייחודי בו הבטיחו להיפגש ליד הכותל המערבי בירושלים בערב פסח 

ברנר, גרשון יגר, שלמה קרפן )לימים ארבל(, דב משה ליפרמן  הרוןת החלום ולעלות לארץ ישראל: אא
)ליפי(, יוסף רוזנברג, צבי מרמלשטיין, אריה נימן )נוימן(, דוד וייס )לימים לבנה(, יוסף מרדכי שנפלד 

הכותל: אהרון ליד  1944שלושה קיימו את ההבטחה ונפגשו בערב פסח  .(וחנה שנפלד )לימים אורן

, ערב 1944באפריל  7-ב .אריה נימן )נוימן(ו[ , חתם חמישי מימיןשני של אבי ןדוד]גרשון יגר  ברנר,
סח מיד לאחר הפד הפגישה בירושלים, עמדו יהודי מונקץ' בפני כליה. עפסח תש"ד, היום בו נקבע מו

 .בירקנאו-במאי החלו יוצאות רכבות הגירוש ממונקץ' לאושוויץ 11-נכלאו בגטאות, וב


