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 טקס ב"יער הקדושים" .1

בישראל טקס לזכר הנרצחים בשואה  "התאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה"קיימה  6.6.2019-ביום חמישי, ה

פיקסלר וכן יוסי פיקל, ויהודה יוצאי צ'כוסלובקיה. את הארגון שלנו ייצגו בטקס אלכס שמעוני, רותי 

 (. 2019מפברואר  52 המשמש כקונסול כבוד של סלובקיה בארץ )כתבה עליו פורסמה בעלון

 בטקס השתתפו שגרירי צ'כיה וסלובקיה.

 "ממוקמת גםבמקום שמש ו-נמצא באזור בית "יער הקדושים 
 קרפטורוס. –אנדרטה לזכר קהילות זאקרפטיה 

 
 



 -ויהודה פיקסלר )מימין( אלכס שמעוני 
 ליד האנדרטה לזכר קהילות קרפטורוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש חברים בנתניה .2

 להאיר זרקור עלסנו למפגש חברים בנתניה, כשבמרכז המפגש ניסינו התכנ 18.6.2018-שלישי, הביום 

 המאירי נולד (.80)כמעט בן  3.4.1970 -ונפטר ב 13.9.1890 -אשר נולד באביגדור המאירי )פויירשטיין(, 

ותרם רבות לחיי התרבות  1921-עלה ארצה ב, (Нове Давидково)' אוי דוידהאזו שליד מונקץ

שימש כמסגנן הראשי של  1958–1948בשנים . 1968בארץ; הוא זכה בפרס ישראל לספרות יפה בשנת 

האיש המוכשר והמיוחד הזה, על ההיסטוריה הכללית, ובעיקר, היהודית, סיפרנו על  פרסומי הכנסת.

. השיר המוכר נה מוכרת לרובנו, או לכולנוישראלית, שאינ-ועל תרומתו לספרות ולאומנות הארץ

 שכתב המאירי היה "מעל פסגת הר הצופים".

 ויונה רוב. שרלוטהידי -בתחילת המפגש הוגש כיבוד עשיר, שהוכן על

 הכינו והנחו ישראל שיינברגר, אלכס שמעוני ורותי פיקסלר.  , שלווה במצגת,את הערב

 תודה לכל המשתתפים והמארגנים!



 
 

 מילבאואר פותח את המפגשזאב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מנחי המפגש )מימין(: 
 ישראל שיינברגר, 
 אלכס שמעוני ורותי פיקסלר

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ynet 13:56,  2019.20.06פורסם:    מהתקשורת: תוספת פיצויים לניצולים .3

 :מיליון אירו בשנה לניצולי שואה 15-ישראל וגרמניה סיכמו על תוספת של כ

לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר הישראלי ומשרד האוצר הגרמני חתמו על הסכם הרשות 

ניצולי שואה, המקבלים רנטה חודשית מממשלת גרמניה  5,000-עקרונות עבור תוספת לקצבה לכ

(BEGהתוספת תעמוד על כ .)-אירו לחודש, כך שסכומו הכולל של הסיוע הנוסף יעמוד  400עד  100

 רו בשנה.מיליון אי 15-על כ



 אופרטה הונגרית מסובסדת .4

 

פעמים בבודפשט,  3ראיתי את המופע אחד מהחברים כתב לנו: " המופע הינו מופע מומלץ ביותר!

 זה פשוט מדהים! לכו לראות!"

 המלחין שיצר את המופע הוא פדיה יעקובוביץ, חברינו ממונקץ'.

 :2019.921.-ה הצלחנו לקבל הנחה משמעותית למופע שיתקיים ביום חמישי,

 הכרטיסים הם לשורות הראשונות באולם                                    !₪ 125רק  - ₪ 279במקום 



 

 .15.7.2019-שימו לב: ההנחה היא עד ה

 זוכה! –כל הקודם  –הקדימו את רכישת הכרטיסים 

 



 2טיול שורשים מספר  .5

הוצאנו את הקבוצה הראשונה לטיול שורשים בזאקרפטיה. בעקבות ההצלחה ועקב  2018באוקטובר 

 לבסימן דור שני ושלישי חוזר א –ביקוש רב, אנו מתארגנים לקראת יציאתה של המשלחת השנייה 

 יו!מקורות

יהיו ימים משותפים לכל  –דרך לבוב. במסגרת הטיול  ,24.9.2019 - 17.9.2019הנסיעה תתקיים בין 

יומיים לביקורים פרטיים, בתיאום מראש. הטיול מתאים לדתיים / ללא דתיים, כולל  -ויום  הקבוצה

  ללא נסיעות. את הטיול ידריכו, בעברית, חברינו רוברט דרוב ואיגור ראד. מזון כשר ושבת 

 פרטים נוספים נפרסם בקרוב!

 

 לקוביץ אלכסּפמשלנו:  .6

אלכס, איש לקוביץ ַּפהפעם נספר את סיפורו חובק העולם של 

 מקצוע ופסל בינלאומי, החולק את חייו בין ישראל, ארה"ב ואנגליה.

ובגיל שנתיים  (Худлево) ֹובֶדלּובעיירה ח 1947אלכס נולד בשנת 

: מרקוס, שגם עבר לעיר הסמוכה, אוז'גורוד, שם גדל ובגר. הוריו היו

 אזור וליקי] (Силь)סיל  ה(, ילידתֶד'פאני )גולו ,ֹודֶלבּובחהוא נולד 

  - (אימו וסבוואביה )היא  – שניים[, שממשפחתה שרדו רק ברזני

 בני משפחה שהגיעו לאושוויץ... 72-מ

, ממנו החל לפסל. ֵחָמרכבר בגיל שש גילה אלכס את קסמו של ה

השתתף אלכס בחוג פיסול בעירו. בתום לימודיו התיכוניים  7בגיל 

למד אלכס להיות מהנדס מכונות בלבוב, אך המשיך כל העת לפסל. 

אומן והתריס נגדו: "תביא לי אומן שהצליח!" אך את האהבה לפיסול אי אפשר  אביו התנגד שיהיה

 שילב אלכס בין המקצוע –עד לפרישתו לפנסיה בשנים האחרונות  –היה להכניע ובמשך כל השנים 

הוא התפנה לעיסוק בפיסול  -לבין תחביבו הגדול, תרתי משמע ]פסלים גבוהים...[. משפרש  שלמד

 את המאוחר.בלבד. אך בל נקדים 

הוא עבד בחברת , בגל העלייה הגדול מזאקרפטיה, עלה אלכס ארצה והתיישב בחיפה. 1973בשנת 

הייתה חברת טכנולוגיה ישראלית שעסקה בפיתוח, יצור ושיווק פתרונות ש ,((Elscintאלסינט )

והייתה  ,MRI -, ודימות תהודה מגנטית CT -להדמיה רפואית, רפואה גרעינית, טומוגרפיה ממוחשבת 

במשך כשנה  הל את מפעל החברהינונשלח אלכס למקסיקו  1981בשנת  מובילה בעולם בתחומה.

 .MRIידי החברה כדי לבנות שם מפעל לייצור מכשירי -נשלח אלכס לאנגליה על 1982 בסוף וחצי.

(, כך שאלכס המשיך לעבוד =GEאלא שאלסינט כשלה בניהול החברה והיא נמכרה לפיליפס ולג'נרל אלקטריק )

 17-כשארכה  ,לתקופה שנים חי באנגליה ואז עבר לארה"ב 15-כ. (Global Manager)כמנהל כללי  GEבחברת 

החברה והיה אחראי ממפעלי  3"ב הוא ניהל בארה בדרום קרוליינה. – ובהמשך; חצי שנה חי במילווקי שנים



היו כפופים לו: יפן ]אז השוק הגדול ביותר בעולם למערכות ש, במדינות רבות המפוזרים בעולם םמפעליעל ה

 הדמיה רפואית[, סין, מקסיקו, הודו, אנגליה ובקליבלנד )ארה"ב(.

 שנים.  34לאחר היעדרות בת  לחיפה, חזר אלכס פלקוביץ לארץ, ,2015בספטמבר 

התפתח אלכס כאומן פיסול. כל שנה הוקדשה תקופת  –מהנדס מכונות כאלא שבמקביל לעיסוקו 

בסגנון העשויים ברונזה, פסליו, . לימוד אצל מאסטרים שונים, אשר העשירו את ידיעותיו המקצועיות

 , תיאטראות ועודאוניברסיטאות ,ותמטר, מקשטים אתרי חוצ 6שחלקם מיתמר לגובה הקלאסי, 

 ..פסלים. 250-למעלה מיש  וביתב זוכים להערכה רבה.ובתחרות נבחרו  –רבים בעולם אתרים 

he Royal Birmingham Tבמספר אקדמיות לאומנות באנגליה:  הוא חבר 1983בינואר  1-מה

Society of Artists  , סגן מנהלכשנים  3בה כיהן,he Oxford Art Society T  ו-AMSA .  

 .Carolina National Sculpture Society from Southנבחר לראשונה כחבר  2010בשנת 

  אלכס זכה לפרסים רבים, ביניהם:

  ,(2009פרס לאומי מטעם המכון האמריקאי לאומנות הנצחה ) (,1987פרס העיצוב הבריטי )

 (, 2013פרס בחירת העם של החברה הלאומית לפיסול )

 
לפני פרוץ : פרנצ'סקה מאןפי סיפורה של -כפי שמעיד אלכס, הוא הפסל שפיסל על "הפסל של חיי",

 1939. בשנת Irena Prusickaורשה, ולמדה מחול בבית הספר למחול של והתגוררה בהיא  2-מלה"ע ה
 רקדני הבלט שהופיעו שם.  125השתתפה בתחרות המחול הבינלאומית בבריסל ובלטה מבין 

הכריזו הגרמנים כי כל היהודים הפולנים, שיש בידיהם מסמכים המוכיחים אזרחות  1943באביב 
טרליות יוכלו לקבל אשרה ולחזור למדינותיהם ובתוך כך הזמינו אותם לבוא ינות הנבאחת מהמדי

ופרנצ'סקה  ,ולהשתכן במלון פולסקי, שהיה ממוקם בסמוך לגטו, בלב ורשה הכבושה. אלפי יהודים
כנס בשערי המלון, שהוסב ל"מחנה מעבר", כשהם מצוידים יביניהם, פותו לצאת ממקום מחבואם ולה

 בם מזויפים. בניירות, ברו
אל מחוץ למחנה  ,יהודים פולנים, בעלי דרכונים זרים 1700הועברה עם היא , 1943באוקטובר  23-ב 

המיוחד בברגן בלזן. נאמר להם שהם נלקחים למחנה העברה ליד דרזדן, על מנת להחליפם בשבויי 
חנה ההשמדה אולם רכבת הנוסעים בה נסעו הגיעה למ .מלחמה גרמנים, וכי משם ימשיכו לשוויץ

בשם הסלר, ששיחק את התפקיד של  SSבירקנאו. עם הגיעם למחנה קיבל את פניהם קצין -אושוויץ
נציג משרד החוץ, נאם להם נאום ברכה מנומס והסביר להם את תהליך החיטוי הנדרש מהם לפני 

ו אותם בבוקר. לקח 07:00יציאתם לשוויץ. הוא הסביר כי הרכבת שלהם אמורה לצאת בשעה 
והחלו להתפשט  SS-וציוו עליהם להתפשט. אחדים צייתו לפקודות הלתחה הסמוכה לתא הגזים למ
ססו, ורצו לקחת את הבגדים, שהכילו את מסמכי המסע היקרים יכנס לתא הגזים, אולם אחרים היולה

כו יהחלו לדחוף ולגדף אותם, כשהם מאיימים עליהם בנשקם, ולבסוף ה SS -להם איתם. אנשי ה
 רחם במקלות. אותם ללא

)שילינגר היה קצין אחראי על מטבח  Josef Schillingerבדרגת סגן, בשם יוסף שילינגר  SSקצין 
הגברים בבירקנאו, שם היה ידוע כמרושע וקשוח וכמי שחנק אסירים למוות. מאוחר יותר התקדם 

יד הקהל ונעשה אחראי על משלוחי היהודים המובלים מרציף הרכבת למשרפות( הלך הלוך ושוב ל
חשיבות עצמית כשלפתע לכד במבטו את פרנצ'סקה, שלא איבדה מיופייה בהמושפל ביהירות ו

 עץ מבטו בה בעודה מתפשטת.נהמדהים למרות שנות הסבל ו
כאשר החלה מתפשטת באיטיות. אז  היו מוסחים מפרנצ'סקה היפה)קצין נוסף(  שילינגר ואמריך

 י להסיר את נעליה בעלות העקב הגבוה. קמה, פשטה את חולצתה, ונשענה על עמוד כד



היא חלצה את נעלה הימנית ובהבזק השליכה אותה בעוצמה לעבר הקצין. עקב הנעל פגעה במצחו 
והוא החזיק את פניו המדממות בידיו והתמוטט. פרנצ'סקה הסתערה עליו, חטפה את נשקו וירתה 

 עה ברגלו של סמל אמריך.שלוש יריות לעברו. שתיים פגעו בבטנו ואחת החמיצה אותו ופג
 שילינגר מת בדרך לבית החולים; אמריך התאושש אך נותר נכה ברגלו לשארית חייו.

. פאניקה פרצה במקום ואנשי SS-היריות הפיחו אומץ בנשים האחרות והן החלו לתקוף את אנשי ה
ח מזויין והחלו לעזוב במהירות את המלתחה. מפקד המחנה, רודולף הס, הגיע למקום מלווה בכ SS-ה

ועד מהרה נקצרו הנשים במכונת ירייה. אירוע 
זה, שבו אסיר היה מסוגל לירות בשני 
שומרים, הוא מהפעולות יוצאות הדופן ביותר 

בירקנאו )ידוע רק על -של התנגדות באושוויץ
 .אירוע נוסף( 

 
 
 
 
 
 
 
 

פרנצ'סקה מאן 
 -העקב נעל ו

יצר אלכס הפסל ש
בעקבות פלקוביץ 
יוצא סיפורה 

 הדופן
 
 
 

 אישה חוזרת מן השוק                                                                                        
 

 (2017-2018ם באו" שגרירת ארה"ב) : עם ניקי היילי2011
 

 
 

 

 חנוכייה



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 האומנויות בארה"ב מרכז                              

 

 ,Loveland  Colorado –הביתה בבטחה     

Francis Marion  - האמריקאית ששירת במהפכה קצין צבא 

                                                                                              Huey Cooper ,Lake City ,2014 

   

 פי תמונתו-על -דיוקן הסבא של אלכס                  גוריון                     -גולדה מאיר, דוד בן            

 

 

 

 

 

 

 



 –: דברים לדמותו של פלקוביץ אלכס 14.10.2014
 ארה"ב Art Center Florence, -ב לקראת תערוכת פסלים בנושא צוותי מוזיקה

 
 ולאשתו, אגי, יש בן ובת.                                                אלכסל

 !ברוך תהיה על עשייתך המיוחדת


