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  הקוראיםוהמלצות  תגובות .1

. לקבל מכם המלצות לנושאי כתיבה וכמובן, נשמח - לקבל את תגובותיכם לנושאי העלוןמאוד נשמח 
 ruthfixler@walla.co.il    5643299-050 רותי פיקסלר  ידי-כם תתקבל בברכה עלפניית

                  
 שמן"-פגש סוכות ביער "בןמ .2

דורי ביער "בן שמן", סמוך לאתר ההנצחה של בני הקהילה, בחוה"מ -כמדי שנה, נערוך מפגש רב

 17.10.2019סוכות תש"פ,  סחוהמ" 'יום חמישי, ג: היכונו ושריינו את התאריךסוכות. 

 

 פיצויים לניצולים %46ספת ומהתקשורת: ת .3

  Ynet-ב 2.7.2019-להלן הקישור לכתבה המלאה שעלתה ב
5541432,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 
  גרמניה:מ חודשיות קצבאות שמקבלים שואה ניצולי אלף 51-ל משמחת בשורה
 ניצולי של החודשיות הקצבאות הגדלת על גרמניה ממשלת עם סיכמה התביעות ועידת

 ומתן. משא בתום %46-ב השואה
  

 1-מה רטרואקטיבית וישולמו יורו 446-ל לחודש יורו 352-מ הקצבאות יעלו מהחודש החל
 580-ל יעלה 2021 ובינואר יורו 513 על יעמוד הקצבה סכום ,2020 מינואר החל .2019 בינואר

 אירו.
  

 .בישראל שחיים 14,079 מתוכם שואה, ניצולי 50,957 הם בקצבאות מהעלייה שייהנה מי
 יקבל מגרמניה שילומים שמקבל שואה ניצול של זוג בת או בן 2020 בינואר 1-מ החל בנוסף,

 עם היתר בין להתמודד להם שיעזרו חודשים, תשעה של תקופה למשך קצבאות לראשונה
 יצולינ של הזוג בני שבו כיום למצב בניגוד זאת נוספים. פיננסיים וצרכים מחייה הוצאות

 הפטירה. לאחר קצבה כל קיבלו לא שואה
 

 הכוללים שלנו, המו"מ צוות של הקשה העבודה בזכות הושגו אשר המשופרים "התנאים
 לחיות יוכלו שהניצולים להבטיח לנו יעזרו רווחה, לשירותי מימון ותוספת נוספים פיצויים
 החיים הניצולים ןלמע להילחם להמשיך היא שלנו המוסרית החבות חייהם. בשלהי בכבוד

 התביעות. ועידת נשיא ברמן, ג'וליוס מסר בינינו",
  

 הראשונה ובפעם שנה מדי דולר מיליון 50-בכ יגדלו השואה לניצולי הרווחה שירותי בנוסף,
 שילך לאחר - השואה ניצול של הזוג לבת או לבן לעבור יוכלו החודשיות הקצבאות תשלומי
 והמחייה. הקבורה הוצאות עם להתמודד שיוכלו מנת על חודשים, תשעה במשך ,לעולמו

  
 מדינות 83-ב שואה ניצולי 60,000-מ ליותר דולר מיליון 380-כ תעביר התביעות ועידת בנוסף,

 בהמשך. יוגדרו ההסכם רטיפ שונות. פיצויים קרנות ובאמצעות ישירים בתשלומים
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 2טיול שורשים מספר  .3
 

בעקבות ההצלחה של טיול השורשים הראשון בשנה שעברה, ולאור בקשת חברים רבים, אנו שוב 
 נענים לאתגר!  הטיול השני יוצא לדרך... 

 המרכזייםלהלן הפרטים 
 שלישי( -)ימים שלישי  24.9.2019 – 17.9.2019: תאריכים .1
 על ידי ארגון יוצאי זאקרפטיה ונציג של הארגון יתלווה לקבוצה על חשבונו! הטיול מאורגן    . 2
 התשלום הוא לכיסוי ההוצאות בלבד! לא ייווצר כל רווח לארגון והוא ניתן כשירות בלבד     . 3

 ליוצאי זאקרפטיה.       
   430על סך   -דולר/אדם )התשלום הראשון הוא עבור רכישת כרטיס הטיסה  1,100 :העלות    .4

  דולר, על  1,075עלה  2018-(.  לשם השוואה: טיול השורשים בראשון ב15.08.2019עד  -דולר         
 בסיס אוכל כשר(.        

  היתרה, עבור כל שאר ההוצאות )ארוחות נוספות, הדרכה, אוטובוס, כניסות לאתרים(,  .5
 עם ההגעה לבית המלון. -בדולרים,         

 המחיר כולל שלוש ארוחות .6
 ובחזרה. -העברות מלבוב טיולים ול 5-אוטובוס צמוד ל .7
 טיסה סדירה בחברת התעופה הלאומית האוקראינית. .8
 בטיסות ישירות דרך לבוב.  –נחיתה והמראה חזרה ארצה  .9

 ]אפשר להצביע בבוקר[ 14:40, נחיתה בלבוב 11:15 – 17.9.2019המראה: 
 19:05, נחיתה בנתב"ג 15:40 – 24.9.2019חזרה: 

 ./ חילוניים ודתיים מיועד לכל הגילאים .10
 הדרכה צמודה על ידי מדריך מקומי בעברית. .11
 ללינה וארוחת בוקר. -באוז'גורוד   Emigrantמתאכסנים במלון  .12
              שני ימים פנויים )כולל שבת( למנוחה ולביקורים אישיים. ניתן יהיה לקבל הדרכה והסעות .13

 ג'[. על סמך הודעה מראש לצורך הערכות ]ראו סעיף -)בתשלום( לביקורים אישיים         
 מסלולי הטיולים: ראו סעיף ב'.   .14
 כל הנרשמים מתבקשים לעשות ביטוח אישי לתקופת הטיול )לא כלול במחיר( .15
 . 40מספר המקומות המובטח לטיול הוא  .16
 איש;  40-ההרשמה תיסגר עם ההגעה ל –. עקב הביקוש לאוגוסט 15 -חובה להירשם עד ה .17

 הרישום האחרון!לכן אל תמתינו, בבקשה, למועד         
 
 את כל התיאומים ניתן לעשות מול שני מתנדבים שלנו: .18
/ הודעה לדוא"ל  WhatsAppבשיחה / בהודעת  - 5647304-050, מאיה מילבאוארא. 

maya.milbauer1@gmail.com 
 

/ הודעה לדוא"ל  WhatsAppבשיחה / בהודעת  - 9922217-050, יוסי קוטונהב. 
ktn55@bezeqint.net 

 
". כל מי שמעוניין להירשם 2019ייעודית תחת השם "מסע שורשים  WhatsAppקבוצת  הוקמה .19

 ויצורף לקבוצה. -לטלפון של מאיה / יוסי  smsישלח  -או לקבל מידע 
 

 שאלות מרכזיות
 שאלת האוכל הכשר א.
 מסלול הטיול ב.
 אפשרות לביקורים פרטיים ג.
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 כשרות א.
 כל הארוחות הינן כשרות! ארוחת הבוקר במלון תהיה עשירה.

בשר  מהמלון ניקח ערכת מזון, שתכלול כריכים למשך היום. הארוחה החמה תהיה בערב, ותכלול
 פעמיים!-כשר בהכשר חב"ד ו/או דגים, מרק וסלטים. הכלים הינם חד

אנו נוסעים במסלול של פנסיון מלא. סידור זה מבטל כל צורך בהוצאות הכרוכות במזון  –כלומר 
ובביטול זמן, מה שמאפשר לנו לנצל באופן מיטבי את הזמן לטיולים המשותפים, לגיבוש הקבוצה 

 לארוחה חמה וכשרה. ולהגעה בשעה נוחה למלון
 דולר/אדם. 1,100העלות הכוללת לכל הנסיעה תהיה 

 מבחינת הכשרות! –עשינו מאמץ גדול כדי להוזיל את העלות, וגם לתת מענה לחברי הקהילה 
 
 מסלול הטיול ב.

באוז'גורוד וארוחת ערב   Emigrant)יום שלישי(: טיסה מנתב"ג ללבוב, נסיעה לבית המלון 17.9.2019
 לילות[. 5במלון זה נלון חמה. ]

 )יום רביעי(: אוז'גורוד ]פרטים מדויקים על האתרים יפורסמו בהמשך[ 18.9.2019
 מתואמים מראש ]ראו סעיף ג'[ –)יום חמישי(: יום לביקורים פרטיים  19.9.2019
 )יום שישי(: מונקץ' 20.9.2019
 )שבת(: יום פנוי / לביקורים פרטיים 21.9.2019
 Kamynka)יום ראשון(: ברגסס וחוסט. לינה באזור קולוצ'בה במלון  22.9.2019

 [http://www.kamyanka.com.ua]כתובת האתר של המלון הינה 
 (Kamyanka)יום שני(: קולוצ'בה )לינה במלון  23.9.2019
 וחזרה ארצה –)יום שלישי(: יציאה ללבוב  24.9.2019

 זהו המתווה הכללי ללא פירוט אתרי הביקור בכל עיר.  –כמו שנאמר  •
 נתון לשינויים, בעיקר, בגלל התאמה למזג האוויר,  •
 אנשים / חדר )תפוסה זוגית(.  2המחיר הוא על בסיס  •
 דולר. 100תוספת התשלום הכרוכה לשהות של אדם אחד / חדר היא  •
 
 ביקורים פרטיים ג.

ך לארגון הטיולים הפרטיים, הנרשמים נדרשים למסור פרטים לגבי יעד על מנת שנוכל להיער
העיירה/העיר בה ירצו לבקר ואת מספר האנשים שיסעו לביקור. פרטים אלו ייאספו עם תשלום 

 המקדמה.
 אפשרויות: 3ישנן 

 נוסעים   4-. רכב פרטי ל1 
 אנשים 8-. מיני ואן ל2 
 אנשים 16-.  מידי ואן ל3 

 
להוזיל  ניתן, כמובן,

ידי חיבור -עלויות על
קבוצות קטנות, הנוסעות 

 ליעדים דומים/קרובים.
נסיעות פרטיות אלו 

 אפשריות בתשלום נוסף! 
הנהג יוכל לתקשר אתכם 

ועם האוכלוסייה 
 המקומית.

 
 

 *** מסלול הטיול*** 



 הודעות שוטפות .5

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

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

 נפטרו בשנה האחרונה. 

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

וא יהיה אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שה .ג

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

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

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

 

 משלנו: ולנשטיין מיכאל .6

 האוניברסיטידי ה-באוז'גורוד כנס, שאורגן עלהתקיים  2019באמצע יוני ( 16-18) במשך שלושה ימים

לאושוויץ:  -אה על ידי כדורים ֹומששכותרתו הייתה: ", בזאקרפטיה בנושא האנטישמיות ,המקומית

נטל חלק חברינו, מיכאל ולנשטיין, שעלה ארצה ". בכנס של הפתרון הסופי ייםאזור ממדים

תושב ארה"ב, ובין יליד וילחובצי וג'ורג' אייזן, דר' את הכנס ארגן  .1973-( בVilchivtsy)מווילחובצי 

ביקר בארץ אשר יורק, החוקר את יהדות זאקרפטיה, -פרופ' ג'ון סוונסון מניוגם היתר השתתף בו 

הוא הרצה על "אלבום אושוויץ", אותו הוא חוקר (. 2018מדצמבר  50)עלון  וסיפרנו עליו בעבר

 השתתפה בכנס כמרצה. ,ז'י שיריּוגם חברתנו, הצלמת ז'כהיסטוריון. 

הכריזו  1941 ביוני 27-ב: 1941פודולסק באוגוסט -הרצאה חשובה תיארה את שהתרחש בקמיניץ
החל  .למחנות עבודה מזאקרפטיהוהחלו בגיוס יהודים ובשילוחם  ברה"מ כנגד ההונגרים מלחמה

שלא יכלו להוכיח את אזרחותם ההונגרית, בהיעדר מסמכים של יהודי זאקרפטיה,  גירושמבצע 
מתאימים. המשטרה ההונגרית גירשה כאלף יהודים מדי יום, במשך כשלושה שבועות, בקרונות משא, 

אס  פודולסקי ונמסרו לכוחות-. יהודים אלה הובאו לקמניץ16,000-עד שמספר המגורשים הגיע לכ
יהודים,  23,600שם נרצחו  1941באוגוסט  29-ל 26, בין "ושם יד"על פי נתונים באתר . שהיו במקום אס

ההיסטוריון רנדולף ברהאם כתב עיר. , והיתר תושבי המזאקרפטיהאלף יהודים שהוסגרו  18–14בהם 
המגורשים  18,000שמכלל 

, 2000-נשארו בחיים כ זאקרפטיהמ
סיפרו  ,שהצליחו לחזור ,ושאלה מהם

 .על הרצח ההמוני
 

מושבים  3 בכנס בכל יום התקיימו
 במקביל, בשפה האנגלית.

איש מאוקראינה  120-השתתפו בו כ
ומארצות נוספות: ישראל, הונגריה, 

 פולין, רומניה, הולנד וארה"ב.
 

 כרטיס המשתתף של מיכאל ולנשטיין

http://carpati.org.il/
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 עלון המידע של הכנס

 



 מרצים נוספים שהשתתפו בכנס הגיעו מארצות רבות:

USA:  Dr. George Eisen, Dr. Maarten Perboom  
Canada: Dr. Dorota Glowacka, Dr. Natalya Kubiniy  
Ukraine: Dr. Alexander Bokotey, Mr. Adam Gellert  
Hungary: Dr. Tamas Majsai  
Romania: Dr. Zoltan Tibori Szabo      

 
 וז'גורוד.הכנסת הגדול של א-בערב נערכו מופעים באולם הפילהרמונית, שהיה בעבר בית

 

 להלן מספר קישורים על הכנס החשוב הזה:

1. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/uzhnu-prijnyav-masshtabnu-mizhnarodnu-

konferenciyu-na-temu-goloko.htm 

2. https://zakarpattya.net.ua/Zmi/193294-Mizhnarodna-konferentsiia-Vid-

Holokostu-kuliamy-do-Aushvitsu-vidbulasia-v-Uzhhorodi-VIDEO 

3. http://m-studio.net.ua/programa-chas-hovini-zakarpattja-za-18-chervnja-2019-

roku/ 

 12:33מיכאל ולנשטיין מתראיין מהדקה בקישור הזה יש קטעי וידאו משואת יהודי זאקרפטיה. 

 

 וילחובצי:וקישורים לאירועים ב

-yevreyskoyi-svdki-https://www.tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/34662

-uvalizgad-ta-kladovische-sinagogu-vlhovecku-vdvdala-yevreyiv-delegacya-kulturi

vdeo.html-storyu 

  :וההיסטוריה היהודית ביישובבית הכנסת בווילחובצי 

ua/gromada/vilhovecka/news/1561035711/https://gromada.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 -מיכאל ולנשטיין )משמאל( 

 עם דר' ג'ורג' אייזן, מארגן הכנס
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 .בנפת טייץ' )טיאצ'בו(בתום הכנס נסע מיכאל, יחד עם דר' אייזן אל העיירה וילחובצי, הממוקמת 

 ..הכנסת המפואר, שנבנה בעיירה; כיום המבנה מוזנח ועזוב.-שם ביקרו בשרידי בית

 המשלחת ליד שרידי בית הכנסת היהודי בווילחובצי

 

ריו היו . הו)ניז'ני אפשה( בהֹורּבבדי 1947-אשר נולד ב אל ילדותו של מיכאל,אחורה אך הבה נחזור 

סיים את לימודי הרפואה בפראג, אך ם לוילהדר' [. 2019נפטרה באפריל דר' וילהלם וגבריאלה )גבי( ]

במהלך המלחמה אבדו כל המסמכים. לאחר המלחמה נשלח לניז'ני אפשה על מנת להקים במקום 

ניצולת המקום,  תחולים. מכיוון שלא ידע רומנית, שהייתה שפת המקום, הוא נעזר בגבי, יליד-בית

 אשר דיברה רומנית והונגרית, היכרות שהובילה לנישואין. שואה, 

, גם כן בסוף העולם"" , כפר קטנטן( (Tarasivka נשלחה משפחתו של מיכאל לטרסיבקה 3בהיותו בן 

 הם היו היהודים היחידים בכפר.  ;, לשם נשלח אביו כרופאטייץ' )טיאצ'בו( בנפת

ראש הכפר לא רצה את היהודי כרופא צי. , עברה המשפחה לווילחוב7כך, בהיותו בן -ארבע שנים אחר

החורפיים, ודר' ולנשטיין מונה לרופא העיירה. באחד הלילות  -העיירה, אך סופו של דבר שהוא פוטר 

 (.1962. הוא חלה בדלקת ריאות וכעבור שבוע נפטר )הוא הוזעק לטפל בילד מקומיכשגשם עז יורד, 

הוא השלים גם גורוד כימיה וביולוגיה. 'ניברסיטת אוזמיכאל בגר בעיירה ולמד בלימודי חוץ של או

הספר בעיירה את המקצועות הללו. תוך כדי כך התחתן מיכאל -את לימודי התואר השני, ולימד בבית

ת יום מלחמ, ביום השני של 1973. בשנת ומירי זאב –נולדו שני ילדיהם  םוש (1969) עם בובה

יכאל לשלם סכום עלו ארצה. כדי להוציא את הדיפלומה של שני התארים שלמד נדרש מ הכיפורים,

 מכוניות... 2עצום, בו אפשר היה לרכוש 



לית בעון )חצי שנה(, בשילוב עבודה ליאולפן בקריית טעברו את מסלול העולים החדשים...  בארץ

שירות צבאי תקווה, -בחברת "מרכבים" בפתחכעוזר מכונאי וכמחסנאי עבודה לים בנמל חיפה, במפע

, בארץ )שנה(לימודים לתעודת הוראה , בגוש עציון ובאדוריים ב' )חצי שנה(שלב  –בהנדסה קרבית

במעבדה לבקרת טיב במפעל "אחוזת ישראל" עבודה  –סבא ולבסוף -עבודה כמורה ב"אורט" כפר

ידי חברת "קניאל" ומיכאל נשלח -עלהמפעל שנים נקנה  3כעבור ה. תקוו-לייצור פחיות שתייה בפתח

לחצי שנה השתלמות בארה"ב, במהלכה למד את תהליך הייצור של פחיות הבירה, אשר יוצרו בקצב 

הוא היה אחראי על בקרת האיכות של התהליך. הוא פרש  שנים 35פחיות / דקה! במשך  1200של 

אותו לשנה נוספת, החזירו  –מו לחברה בגלל תהליך כימי לא תקין , אך נזקים במיליונים שנגר65בגיל 

 ידי הסינים וכך בא הקץ על פעילותו בישראל.-במשרה חלקית. אזי נרכש המפעל על

                                      וילהלם ולנשטיין עם ילדיו, מיכאל וברטה  'דר          

 מיכאל ליד קבר אביו בווילחובצי                                                                                      

 

 למיכאל שני תחביבים עיקריים: ציור וצילום.

נכדים. לפני חמש שנים  5לו ולבובה, אשתו, יש 

 ילדים. 3והותירה בתם, מירי, מסרטן נפטרה 

 

 

 בובה ומיכאל ולנשטיין


