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 טקס האזכרה השנתי בקהילות. 3           ההתייחדות באתר ההנצחהטקס  .1
                                      פגש חברים בנתניה      . מ4                  קס האזכרה השנתי ב"יד ושם"ט .2

 
 ביער "בן שמן" טקס ההתייחדות באתר ההנצחה .1

 
, ערכנו לפני טקס לראשונההשנה, 

טקס ב"יד ושם" האזכרה השנתי 

התייחדות באתר ההנצחה שלנו ביער "בן 

שמן". הטקס יוחד לחלוצים שעלו לארץ 

ישראל ולניצולי השואה, אשר הגיעו 

ארצה ונפלו חלל במלחמת השחרור, 

 חלקם היו נצר אחרון למשפחותיהם.

 שני נרות נשמה הודלקו לזכרם: 

 ;ניצול שואה שרגא, על ידי קלוש –האחד 

ידי ליזה קליינמן, שהדוד שלה, -על –השני 

 הי"ד, היה אחד מחלל תש"ח. אנגל שמואל

סיפרנו את סיפור נפילתם של: איצקוביץ 

צבי )שמקום קבורתו לא נודע(, וילינגר משה, 

האחים יהודה ורחל זגלשטיין, מרמלשטיין 

 טוביה ופניאס אהרון הי"ד.

עי הקריאה הקריאו מתנדבי הארגון: את קט

, שיינברגר ברקוביץ גיטה, אינדיק מיכאל

 ישראל ופיקסלר רותי.

 יגן קטעי נגינה.צבי נארבסט 

  מושקוביץ משה אמר "קדיש" לזכרם.

 סיימנו בשירת "התקווה".

 

כיבוד קל, בדגש קדם לטקס 

, שהכינה "עוגיות "אייר קיכ'לך

 גולדי פיינה מקריית גת.

 

רבה לכל המתנדבים תודה 

 והתורמים לטקס מרגש זה.

 תמונות ניתן לראות בפייסבוק*



 טקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" .2
 

בני הדור הראשון, השני והשלישי בהדלקת משואת הזיכרון. בני הדור הראשון הם  גם השנה התכבדו
 הברמן מנחם )שהדליק גם משואה ב"יום הזיכרון לשואה ולגבורה( ושווימר אמיל.

 
, בן בכור להוריו ואח לחמישה בנים מאוז'גורוד 1927: אמיל הוא יליד מיל שווימרא

, הגיע אמיל עם 17, כשהוא בן 1944ולאחות. מכל משפחתו הוא היחיד ששרד. בשנת 
משפחתו לאושוויץ. במהלך המלחמה התגלגל אמיל למספר מחנות ריכוז: מטהאוזן, 

שנה  74, לפני 3.5.1945-ידי האמריקאים ב-עלגונצקירכן ובוכנוואלד, ממנו שוחרר 
ק"ג בלבד! אחרי המלחמה הגיע אמיל לפראג, שם פגש את  43שנה, כשהוא שוקל 

דודו, איש הבריגדה, ואמור היה להצטרף לארגון זה. אלא בגלל המספר, שקועקע על 
על אוניית  זרועו, נמנעה ההצטרפות לבריגדה. אמיל הגיע לבלגיה וסופח לקבוצת ניצולים שעלתה

המעפילים "החייל העברי", האחרונה שהגיעה ארצה ואנשיה לא גורשו לקפריסין. אמיל נכלא 
חודשים. הוא גר בגבעתיים, טכנאי שיניים במקצועו, אב לשתי בנות וסבא לשני נכדים.  3-בעתלית ל

 אמיל תרם ל"יד ושם" את מכנסי הפסים מתקופת היות אסיר במחנות. ברוך תהיה!
 

בעיר אורלובה וגדל בעיר מונקץ', השני  1927-מנחם הברמן נולד ב: הברמןמנחם 
לייב ורחל הברמן. ההורים היו בעלי מחלבה חסידים, -מבין שמונה ילדיהם של יהודה

  ובילדותו סייע מנחם בעבודות המחלבה ובשילוח תוצרתה ללקוחות.
 ושולח השואהלך גטו לאושוויץ ברכבת בקר. במההגורש מנחם עם יהודי  1944במאי 

. הוא ; אחות נוספת חלתה ונפטרה ורק מנחם שרדמאחיו ושישהלתאי הגז אמו 
הועסק בפינוי אפר מתעלות המשרפות, באיסוף צואה לייצור קומפוסט ובקציר 

בירקנאו. בזכות -כעבור זמן הוא התגלה כסייס מוכשר, והוביל ציוד ומזון ברחבי אושוויץ תבואה.
 . ה בידיו לשרודהמזון שנקרה בדרכו על

מנחם הגיע לבוכנוואלד, שם שוחרר שבה נספו רבים מחבריו.  ,הוצא מנחם לצעדת מוות 1945בינואר 
 בית מלאכה למכונות כתיבה וחישוב עלה מנחם ארצה עם ציוד טכני עבור 1950. בשנת 1945באפריל 

, בברה"מ ב עלייהלימים סייע לאביו, שהיה מסורופתח מעבדה בירושלים, בה הוא מתגורר מאז. 
 מנחם התחתן עם רבקה, ניצולת שואה מהולנד, ולהם שלושה ילדים וחמישה נכדים. לעלות לארץ.

 
 ,יוסי ובנו, רוברט אינדיק מיכאל, קוטונו(, שלישי)דור מרדכי מימין: מנחת הטקס, מילבאואר זאב, הרב אנגלמן 

 בנימין ,הדור השני והשלישי, שווימר אמיל, הברמן מנחם ובנו ינציג



 מדליקי המשואה, 1927ילידי מימין( ומנחם הברמן,  ) אמיל שווימר

 

 רוברט קוטונו )דור שלישי(, זאב מילבאואר, אמיל שווימר ומנחם הברמן מימין:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



יו"ר הארגון, זאב מילבאואר, נשא 

 , ולהלן עיקרי דבריו:דברים

 
שנה אחרי שמשפחותינו  75גם היום, 

נלקחו והומתו במחנות ריכוז 
והשמדה, או מחנות עבודה הונגריים, 

 תופעת האנטישמיות לא נעלמה.
היא לא קורית במדינות חשוכות, או 
במקומות נידחים, גם לא במשטרים 

 אפלים.
היא קורית באותה אירופה, שעל 
אדמתה הושמדו שישה מיליון יהודים 
ומיליונים אחרים נשארו יתומים 

 פחותיהם.ואיבדו את מש
היא קורית בארה"ב, מדינה המתפארת בהגירה גדולה וסובלנות כלפי כל אדם, ללא הבדל דת, גזע 

 ומין. מספר התקריות האנטישמיות עולה מדי שנה וגם חומרתן ואכזריותן בהלימה מושלמת.
 מדוע זה קורה? האם יש משהו שיכול למגר את התופעה הנוראה הזו?

מגדירים את האנטישמיות כגזרה משמיים. שנאה זו נוצרה כדי לשמר על פי מקורות היהדות, יש ה
 את העם היהודי במצבו ההומוגני ולמנוע את התבוללותו.

 דתי, האנטישמיות עברה גלגולים רבים.-במבט היסטורי רציונלי ולא אמוני
 הכנסייה מצאה, שעלילות הדם הן הנשק היעיל ביותר להתגברותה של האנטישמיות.

 דת המקומי משלהב את ההמון ומזין את השנאה. תמיד איש ה
באנטישמיות המודרנית, יש פחות אלמנטים של שנאה על רקע דתי. הדגש הוא על שנאה כלפי 
היהודים כלאום וכגזע. פותחו הרבה תיאוריות, המבוססות על עליונותו של הגזע הלבן ונחיתותם 

 של היהודים כגזע חלש, טפיל ונצלן.
יותר זכויות, הם השתלבו והתקדמו במערכות כלכליות, פוליטיות, מדעיות,  ככל שיהודים קיבלו

חברתי היהודים -תרבותיות ואקדמאיות. כך הם בלטו יותר בשטח ופגיעותם עלתה. בכל משבר כלכלי
 הוצגו כאחראים הבלעדיים למצב העגום.

ה החשאית הרוסית. זה המקום להזכיר את הפרוטוקולים של "זקני ציון", אשר נכתבו על ידי המשטר
 תמצית הדברים היא, למעשה, השתלטותם של היהודים על כל העולם.

אלפרד רוזנברג ויוליוס שטרייכר היו שני עיתונאים וסופרים גרמנים, שעל בסיס התיאוריה 
האנטישמית שלהם התחנך היטלר וכתב את ספרו "מיין קאמפף". יוליוס שטרייכר, הוגדר במשפטי 

 ונידון למוות. -ר אחד של העם היהודי, כראש המסיתים נירנברג כאויב מספ
אנו דנים במשבר הכלכלי הכלל עולמי.  20-של המאה ה 30-וה 20-כשאנחנו מגיעים לשנות ה

האינפלציה דוהרת, אחוזי האבטלה עולים בקצב מסחרר, חלה התמוטטות של כלל הבורסות בעולם 
 ופוקד את האזרחים רעב כבד.

סד כבד במלחמת העולם הראשונה, וחווה משבר כללי קשה, חש עצמו כעם העם הגרמני, שנחל הפ
 מושפל, ורצה בהנהגה אחרת שתחלץ אותו ממצבו העגום.

היטלר נבחר ברוב קולות, בבחירות דמוקרטיות, בקמפיין רווי שנאה כלפי היהודים, הצוענים, הנכים 
ותית, התבוללו, שירתו בצבא וההומוסקסואלים. דווקא בגרמניה, בה יהודים פרחו כלכלית ותרב

 הם הפכו קורבן לאנטישמיות רצחנית. –הגרמני, הפגינו פטריוטיות גרמנית 
 -אם גרמניה לפני היטלר נשלטה בידי האצולה, שהייתה בעלת גישה הומנית, תרבותית ונאורה 

 הגעתו של היטלר הפכה את השלטון לנשלט בידי העם הפשוט.
לצאת מהבקבוק, באותו הרגע ההמון הסתער על היהודים. ברגע שהיטלר נתן לשד האנטישמי 

 "יד ושם".-התוצאות של התפרצות זו, מתועדות כאן ב
האנטישמיות לא נעלמת מהעולם. לפעמים היא נחלשת, לפעמים היא מתחזקת ולפעמים משנה את 

 נינו".לכו לפלשתינה, לא רוצים אתכם בי - "יהודים -צורתה. אם פעם  הקריאה האנטישמית הייתה 
היום הקריאה היא: "יהודים צאו מפלשתינה", כשהמשמעות הטמונה בשתי הקריאות היא להעלים 

 את קיומו של העם היהודי.



 הנהירה המוסלמית לאדמת אירופה תוביל לעלייתו של הימין הקיצוני באירופה.
 עמי אירופה לא רואים, שליברליות והומניות יצילו אותם מנהירת המהגרים. 

 כלי באירופה, כפי שהיא נראית היום, הוא בלתי נמנע. משבר כל
 ועלייה בלאומנות. -כיום אנו רואים את התגברותה של האנטישמיות באירופה 

וההזדהות שלהם עם  -המרכזיות של יהודי ארה"ב בכלכלה, בפוליטיקה, בתקשורת ובתרבות 
 ליברליות, פוגעות ביהודים עם עלייה בלאומנות.

המובילים לאנטישמיות בעולם, המפלט היחידי והבטוח שיש ליהודים הוא מדינת מול כל התהליכים 
ואף  -ישראל; מדינה, שהוקמה במסירות אין קץ, ובנכונותם של היהודים להילחם על עצמאותם 

 להקריב את חייהם במאבק זה.
שמש תפקידנו כאן לא לשכוח לרגע, שמה שקרה פעם, עלול לקרות שוב. המדינה הזו הוקמה כדי ל

 בית ומקלט לעם היהודי.
כחצי מהנופלים במלחמת השחרור היו ניצולי שואה. איני מתאר לעצמי כיצד אדם, שעבר את זוועות 

 השואה מסוגל היה לצאת שוב לקרב ולחזות במוות במו עיניו.
פעמים רבות, אתה רואה חיילים שששים אלי קרב; זה קורה להם בד"כ במלחמתם הראשונה, לא 

 כבר יודעים איזה מחיר כבד גובות המלחמות. בשנייה. הם
 רק בתקופה האחרונה, נחשפנו לחלקם של יוצאי זאקרפטיה במלחמת השחרור.

 זכינו להכיר את השמות שלהם, את מקום היוולדם בקרפטים ואת מקום קבורתם.
 רבים מהם, היו נצר אחרון למשפחה. 

ולדתם שכה מוכרים לנו: חוסט, ברגובו, הכה נפוצים באזורינו, למקומות ה ,כשנחשפתי לשמותיהם
 סבליאבה, אוז'גורוד, מונקץ' וכו'... פתאום הרגשתי שמלחמת השחרור הרבה יותר קרובה אלינו.

 אנחנו נדאג להנציח אותם, בייחוד את אלה שהיו נצר אחרון למשפחותיהם.
 נעלה לקברם, נדליק נר נשמה לזיכרם ונאמר "קדיש".

 
 בנושא האנטישמיות ולא נצמדתי לגמרי לזכרם של נספי השואה.אני יודע שהתמקדתי 

אבל, אסור לנו לא ללמוד את לקחי השואה. להיסטוריה של האנטישמיות יש משמעות גדולה לבחירת 
 העתיד שלנו, להבנת המשמעות של המדינה הזו; לקיומו הפיזי של העם היהודי.

מצפונו של העולם ואיפשר לנו את הקמת  יהודים עורר, ולו לזמן קצר, את 6,000,000מותם של 
 המדינה.

אנחנו מחויבים, למען הדורות הבאים, לשמור על מדינתנו, להיות מעורבים, לדאוג להנהגה, שמבינה 
 את משמעות קיום המדינה והמחיר ששולם עבורה.

 עלינו לדאוג שמותם של יקירנו, שנספו בשואה, לא היה לשווא.
 -ל, ילדי הארץ, לעולם לא יחוו את זריקת האבן הכואבת והמשפילה בזכות קיומה של מדינת ישרא
 כפי שדוד דוגו חווה בילדותו.

 תחי מדינת ישראל!
 

רעיה לופטה, נציגת "יד ושם", הרצתה על תרומתם 

פטורוס )זאקרפטיה( למדינת של ניצולי יהדות קר

לילי יעקב, יוסף עמי זלצברגר , ישראל: ברכה גילאי

 ישע-עמוס רובין וחנה בר ויבל"א -ז"ל 

 

 ניתן לצפות בטקסי "יד ושם" בקישור הבא:
Utc https://www.youtube.com/watch?v=TY6NfoKD 
 
 
 
 

 שמות ניצולי השואה, שהלכו לעולמם בשנה האחרונה:רותי פיקסלר הקריאה את 

https://www.youtube.com/watch?v=TY6NfoKDUtc


 חודש פטירה עיר בארץ עיר מוצא פרטי שם שם משפחה מספר
 19-פבר עכו טייץ' צבי יהודה אדלר 1
 18-אוג בני ברק פוליאנה  קוסובסקה חנה אילוביץ 2
 19-ינו ארה"ב בילקה שרול אנצ'ל אנגרמן 3
 18-יול נהריה מונקץ' מריה בוביאר 4
 18-ספט ירושלים מונקץ' שרה ביינהורן 5
 18-אוג נהריה מונקץ' אילונה ברגר 6
 19-מרץ חולון ברגסס ברכה גילאי 7
 18-אוג בני ברק סולוטבינו, חוסט אסתר גרינברגר 8
 19-פבר הוד השרון גניץ זלטה מרים דוידוביץ 9

 19-ינו ירושלים חוסט חיה דייטש 10
 19-מרץ לוס אנג'לס ווליקי קומייטה שמעיה סם דייטש 11
 18-יול קריית גת קמיינסקה ברנרד )דב( הולנדר 12
 18-אפר קריית גת קמיינסקה מלכה הולנדר 13
 18-יונ רמת גן אוז'גורוד חווה הופמן 14
 18-נוב נתניה סויימי נחום הפטמן 15
 18-אוק באר שבע חוסט -ליפשא  הלנה הרשקוביץ 16
 19-ינו חיפה דיברובה דבורה וייג 17
 19-מרץ ראשל"צ אוז'גורוד קטלין וייזר 18
 18-דצמ אשקלון בוורנו טיסוצ' קטרינה וייס 19
 18-יונ גבעתיים מונקץ' ישעיהו וייסברג 20
 19-אפר רחובות אינטר אפשה גבריאלה ולנשטיין 21
 18-נוב פתח תקווה קליני יעקב הירש זליקוביץ 22
 18-יונ נתניה ברגסס קלרה טנדלר 23
 18-נוב רחובות חוסט בראנה יונוביץ 24
 18-דצמ כפר סבא טרנובו יוסף יעקובוביץ 25
 19-אפר כפר סבא נליפנו אסתר אתיו יעקובוביץ 26
 18-יול קריית אונו סבובו, חוסט אירנה כץ 27
 18-דצמ ירושלים הורינצ'בו מרדכי כץ  28
 18-דצמ פתח תקווה אפשה אידה-יהודית ליבה 29
 18-ספט חדרה וינוגרדוב ג'נקו ליבר 30
 19-מרץ נתניה לה רבקה ליברמן 31
 18-אוג רעננה אירשווה לילי לייזר 32
 18-דצמ אוז'גורוד אוז'גורוד משה צבי מושקוביץ 33
 18-אוק תל אביב קושניצה, ברגסס שמואל/שמלקה מיכלי 34
 18-נוב חדרה אוז'גורוד/ברגסס מנחם-מיקלוש ניימן 35
 18-אוג פילדלפיה אוז'גורוד שמואל פאלק 36
 18-מרץ ניו יורק אונטר רינו אברהם פוגל 37
 18-יול קרית גת מיז'גוריה גולדה פופר 38
 18-דצמ ניו יורק חוסט משה-אברום פורקוש 39
 18-אוג קרית גת וודיצ'ה רבקה פורקוש 40
 18-דצמ רחובות מונקץ' אלכסנדר )שוני( פרידמן 41
 19-מרץ אשקלון מונקץ' הרש פרקש 42
 18-יול חולון חוסט יוסף דוד קוהן 43
 19-מרץ קרית גת ראחוב אידה קוניץ 44
 19-פבר חולון פוליינה קובלצקה קלרי קמנסקי 45
 18-נוב חולון איסקה משה שטרובל 46
 19-אפר תל אביב בילקה, ברגסס אליעזר שמילוביץ 47



 שם, על הרציף...  / רותי פיקסלר         

 

ה   ,שם, באושוויץ על הַרמפָּ
 :זוכרת את הנפש צפה 
 ,אל מחוזות רשע 
 .אל מעשי פשע 
 רו̞קרונות בקר נפע 
  ו.̞רופקודות בצעקה נסע 
 ,נערות נקרעו מאימא 
 -  הצטוו ימינה 
 ,אל חיים של צער וסבל 
 .בם לא נותר מקום לאבל 

 
 שם, ברמפה של אושוויץ, 

  אפילו ציפור לא מצייצת. 

 רק הכלבים נובחים, 

 מתאבכים;ואדי ֵאפר  

א   , ְשֶנל" קול האבן,סּו"רָּ

 צעקות רמות מכול עבר; 

 הלמות המגפיים 

 עדיין מכה באוזניים; 

    שם באושוויץ, על הרציף,   אדנים רוטטים 

 זה הבכי שאותי הציף...   וצחנת המתים... 

     
 
 
 
 
 

 ושוקי פרקש הנעימו )בתמונה( דורית 

 בקול ובנגינה שירים בעברית וביידיש

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 םבאודיטוריוחלק מהקהל 

 "ספרא" ב"יד ושם"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
תודה רבה לכל הקהל הרב, אשר כיבד 

 בנוכחות את הטקס החשוב הזה.
 

תודה לפעילי הארגון ולמתנדבים, אשר 
סייעו בהסעות, בנגינה, בצילום, 

 !בהכנת הכיבוד ובכל עזרה שנדרשה
 

תודה לאנשי "יד ושם" אשר סייעו 
 הטקס המכובד!בהכנת 

 
 
 

 טקס האזכרה השנתי בקהילות .3
 

  הרב מנדל וילהלם ודוד רוזנר                     תודה רבה לכל המתנדבים בקהילות בחו"ל
ותודה לקהל  –אשר ארגנו את הטקסים 

 שגדש טקסי אזכרה מרגשים אלה
 
 

 אוז'גורוד
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



רוזנר  דוד ידי-על אורגן האירוע

 שהצליחשלישית, ה השנה זו

 גורוד'מאוז אנשים 40 לאסוף

 הטקס ה.שסביב ומהעיירות

בעיר,  "ירושלים" בקפה התקיים

 דוד ידי-על נתרם כשהכיבוד

 .רוזנר

 כץ מרשל היה הכבוד אורח

 .ב"מארה

 בשידור צפייה כללה התוכנית

 נוייבאואר מר השואה ניצול                                      ."ושם יד"ב "יזכור אוהל"ב ההתייחדות טקס של

 " רחמים מלא אל "לת ותפי רוזנר מר ידי-על "קדיש" תפילת נאמרה

 .בזאקרפטיה היהודית הקהילה רב ל,מנד וילהלם הרב ידי-על

 שאר  ;נוייבאואר מר השואה ניצול ידי-על הודלק ןהראשו הנר : בטקס הודלקו זיכרון נרות ששה

 .וילהלם מנדל והרב אדלמן ישראל, יורה הזדֹו, גמרשלכץ  ,אברהם ליבוביץ ידי-על הודלקו הנרות

                           

 מרשל כץ                                                           
 
 
 

 אברהם, ראש קהילת מונקץ' ליבוביץ        

 
 
 
 
 
 



  בודפשט
 

מארגן הטקס 
מיקלוש היה 

 סלומון;
האחראי להיבט 

נץ ֶֶרפ –המוזיקלי 
רי )פרי ֹוב̞י

 יעקובוביץ(
 
 
 
 
 
 
 
 

 לובנברג )רוזנברג( לילי, במרכז התמונה יושבת הגב'                     
 )!(. כתבה עליה תפורסם בקרוב 1.1.1918ילידת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -מארגן האזכרה, יחד עם  –מיקלוש סולומון 
Rabbi Tamàs VerÖ 

 
 ממשתתפי טקס האזכרה                              
                         

 אלכס רוט וינו גוטמן                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 לס'לוס אנג
 

 Beverly Hills".בבית הכנסת " , אשר נערךבלוס אנג'לס הסריטו את טקס האזכרה

 https://www.youtube.com/watch?v=jZ69Eo9G5z0 לצפות בו בקישור הבא: ניתן

              

  בית הכנסתרב     נטלי שוורץ                                             –מנחת הטקס               

 (הרשקוביץ)וילי ניצול השואה, יליד ברגסס, ויליאם הארי 

 

 אדגר פוקס קורא את שירו            
 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ69Eo9G5z0


 
 על ידי בני הדור הרביעי - פרח לכל ניצול וניצולה

 
 
 

  מיאמי
 

)זו השנה  ארגנו פרופ' אשר מילבאואר )זו השנה השלישית(, יחד עם אהרון ניומןאת הטקס השנה 

 .השנייה(

הושמע שיר של דודו פישר, שעבר ניתוח  לאחר צפייה בסרט, המתעד את הטקס שלנו ב"יד ושם",

 .על ידי אשר מילבאואר ספרותי

 ציגי הדור השני והשלישי.ניצולי שואה ושני ידי נ-רות עלנ 4הודלקו טקס הדלקת הנרות ב

פרופ' מילבאואר ערך פאנל, בו השתתפו שני ניצולי שואה, הפעילים בהנחלת מורשת השואה: 

 . )מאוז'גורוד( רופרד מילבאוא )מפאלנקה( אלכס גרוס

 פרופ' מילבאואר נשא הרצאה קצרה בנושא "מדור לדור". 

  המשוררת והפרופסורית מייטנר קראה שיר שלה.



 נר ראשון: גרוס אלכס                                                              מילבאואר פרד    נר שני:  
 

 

                                                          חנה פוזניאק :נר שלישי                                      : הארי בלנקנר רביעי                   
  

             
 )מאוז'גורוד(נר חמישי: בן הדור השני, בוריס רוט               נרבר נציג הדור השלישי: קיילנר שישי:          



 
 
 
 
 
 
 

 , ממארגני הטקספרופ' אשר מילבאואר             

 
 , יחד עם 89פרד מילבאואר, בן 

 ליאבהביעקב מושקוביץ, דור שני מס
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  יורק–ניו 
 

 חנה הופמן אירגנה גם השנה את הטקס. 
 וד האירוע מצגת. בהכין לכשלה הנכד 

, שהוא Steven Cymbrowitzאת אלכס רוט הזמין 

 .בן של ניצולי שואה ,יורק-המחוקק של מדינת ניו
 שישה ניצולים הדליקו את נרות הזיכרון:

 ממונקץ' Jean (Lea) Weiszנר שני:          
 

 נר ראשון: משפחת פרידמן מאוז'גורוד             

 נר רביעי: הנרי גרוסמן מחוסט.
 שרת בחיל האוויר בארץ 1949בשנת 

 
           

         נר שלישי: זולטן מטיאש ממונקץ'             
 

 נר חמישי: שרלוטה גולנדר מברגסס              

 שישי: מרים וייס מוינוגרדובנר               
 



        

    
            בנות הדור השלישי שרו את "שמע ישראל"                                                                                  

 
 דוד אנגל קורא דברים לזכר סבתותיו       
 מחוסט, משפחת יונוביץ ואנגל            

 
 

                
 
 
 
  

           
                  

 
 



 מפגש חברים בנתניה .4
 

 אנו מזמינים אתכם להשתתף במפגש חברים, אשר יתקיים בבית העירייה, 

 , נתניה )הכניסה מכיוון רחוב טשרניחובסקי(. 9רחוב יאיר אברהם שטרן 

 

 18.6.2019ביום שלישי, ט"ו בסיוון תשע"ט, המפגש יתקיים 

 18:00ההתכנסות תחל מהשעה 

 היכרות עם יליד זאקרפטיה, אביגדור המאירי ז"ל ויצירתו.ובמרכזו  19:00האירוע יחל בשעה 

  כיבוד קל במקום

 יאיר-ניתן לחנות את הרכבים בפינת רחוב טשרניחובסקי

 

 *** נשמח מאוד לראותכם ***

 

 
 
 


