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 תגובות והמלצות הקוראים  .1

וכמובן, נשמח לקבל מכם המלצות לנושאי כתיבה.  -נשמח מאוד לקבל את תגובותיכם לנושאי העלון 
 ruthfixler@walla.co.il    5643299-050ידי רותי פיקסלר  -פנייתכם תתקבל בברכה על

                  
 שמן"-סוכות ביער "בן פגשמ .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. 

 

 2טיול שורשים מספר  .3

איש. נאחל להם נסיעה  33מונה  17.9.2019-אנו שמחים לעדכן שהקבוצה שתצא לטיול השורשים ב

 חווייתית ומלאת התרגשות! את עיקרי רשמיהם נביא בעלונים הקרובים.

 

 עדכון דפי הקשר .4

חודש אוגוסט ערכו כמה ממתנדבי הארגון בדיקה יסודית של רשימות הקשר. מהרשימה במהלך 

מות רבים של בני הדור הראשון, אשר נכללו ברשימות הארגון המייסד, שאנו, בני נגרעו, לצערנו, ש

 הדור השני, הם ממשיכיו. העדכון יימשך גם בחודש הקרוב.

 למתנדבים: (נודה לכל אחד מכם על עדכון המידע האישי )כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל

 050-9922217   יוסי קוטונה

 050-5643299  רותי פיקסלר

 

 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 

גון פתח לשונית בשפה האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה אתר האר 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 

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

mailto:ruthfixler@walla.co.il
mailto:ruthfixler@walla.co.il


 בית התפוצות –השתלמות בנושאי אידיש  .6

 .ית התפוצות"ב"המידע לגבי סדרת המפגשים בנושא "ארץ ישראל ותרבות האידיש" ב הובא לידיעתנו
 .[לפעילות זושר לארגון אין ק] 7457908-03לברר בטלפון נא  –י שמתעניין למ
 

 



 משלנו: הרשקוביץ יוסי

אנו נמצאים לקראת שנת לימודים חדשה וכן לקראת יציאת טיול 

שיזם הארגון שלנו. לכן הבחירה באיש החודש מתבקשת  ,השורשים השני

, שחגג לא 1979מאליה: יוסי הרשקוביץ, איש חינוך, דור שלישי, יליד 

פרים, בהם ויצא עם אביו לטיול שורשים בכ 40-מכבר את יום הולדתו ה

 שזורה ההיסטוריה המשפחתית שלו.

את שירותו  ם ואחות.ולו עוד ארבעה אחי לרוחמה וליעקב ירושליםרובע היהודי ביוסי נולד וגדל ב

 אילן"-במזרחנות באוניברסיטת "בר שוןכן למד לתואר ראמרת צנחנים. לאחר הצבאי עשה בסיי

]מיצוי  קט מיכא"להנחה בפרוייוסי ב"מכללת הרצוג" בירושלים.  ניהול מערכות חינוךותואר שני ב

, העוסקת במימוש גבוה יותר טכנולוגיית למידה, מודעות והעצמה אישיתינות: יכולות אישיות למצו

ס.ע.ר ] בניו יורק SARהיהודי  שליח בבית הספרהיה ו [של הפוטנציאל האישי בקרב לומדיה

(Salanter Akiba Riverdaleהוא בית ספר פרטי יהודי )-רדייל ברובע ממוקם בשכונת ריבה ,דתי

 .בנים בירושליםהספר התיכון "אורט פלך" -כיום מכהן יוסי כסגן מנהל בבית .[הברונקס שבניו יורק

 ילדים. 4 , הדס,הוא גר ביישוב גבעות שבגוש עציון ויש לו ולאשתו

 : יםונוקב יםמאוד ברורשל יוסי  יםמעבר לחוויה האישית של נסיעה עם אביו לזאקרפטיה, המסר

  עלינו דור או שניים הוא יישכחבעוד  –אם אנחנו )בני הדור השלישי( לא נעביר את המידע ;

בן אדם שאינו  .נו זוכרים את יציאת מצרים ואת כל ההיסטוריה היהודיתאכמו שכך להתייחס ל

"עם שאינו יודע את עברו, : יגאל אלון , בזמנו,לו במהרה! כמו שאמרּֽביענפיו  –מחובר לשורשיו 

  ".ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל

 יש לנו היום, אנחנו במקום אחר.עלינו להגיד תודה על מה ש 

  רק על תקופת השואה הנוראית, אלא גם על לא  –עלינו להעריך את דור הניצולים עוד יותר

 החיים הקשים, שהיו נחלתם בתקופה שקדמה לשואה.

, מתעניין במוצא משפחתו, ששורשיה בעיירות גאניץ, נרסניצה וקניגספלד וסימזה שנים רבות שי

כולן במחוז טייץ'. עניין אותו לדעת ולהכיר לא רק את קורות המשפחה בזמן השואה, אלא גם את 

 יים שקדם לה. היו חיים שלמים ומלאים והייתה תקופה של גיוסי הגברים לפלוגות העבודהאורח הח

ונעזר מקורות מידע  אחרעוד יותר את חיפושיו יוסי העמיק  של הצבא ההונגרי. בשנה האחרונה

באתר "יד ושם", אתרי  דפי עד""בכל מיני אפשרויות: 

וכן קריאה של  My Heritage -ו Jewish Geneהאינטרנט 

 ספרים שנכתבו על היישובים הללו.

אותו כתב מרדכי ברקוביץ  ,"נזכור ונזכיר"אחד הספרים נקרא 

כפר בספר מופיע תיאור מפורט של ה. , יליד נרסניצהז"ל

 הכנסת בעיירה.-והמבנים שבו, כולל מראה בית



 .וד )שנולד בשם דוד לייב דוידוביץ(דוד בן ד ידי-, נכתב על"גשר על פני התהומות"ספר נוסף, 

נלחם בשורות הבריגדה  ,כפר עציון כתרהיה מו ,(2018באוגוסט  14 - 1920) בנרנסניצהדוד נולד -]בן

על פעילותו באירופה זכה להדליק ; השנייה מלה"עבריטי בתקופת היהודית במסגרת הצבא ה

  [. התגורר בניר עציון.1995ה, מלחמהשנה לסיום  50במלאת  "יד ושם"משואה ב

 :1995דוד, -דוד בן של שמותחת  –קישור לסיפור ניתן לראות בקישור הבא 

remembrance/torchlighters.htmlhttps://www.yadvashem.org/he/  

 

יוסי עם אנשים בעולם ואסף מידע נוסף, אשר איפשר לו ליצור  התכתב אתרי האינטרנטבאמצעות 

  את גםראיון עם בת דודה מדרגה שנייה העשיר את ידיעותיו. פאזל מלא יותר של בני משפחתו. 

 הצליח יוסי להשיג.  תעודת הלידה של סבא רבא שלו

 משפחות יהודיות, שנמחקו כולן. 20על גאניץ וקניגספלד המידע היה מועט יותר. בקניגספלד חיו 

  בעת ששהו בקניגספלד קיימו יוסי ואביו שיחת וידאו עם הסבתא חיה, שהדריכה אותם איך

 משפחה.שהייתה ברשות ה ,להגיע לבית הולדתה ולאזור המאפייה

 מטיסלקההייתה בביקור ב ,שחוו יוסי ואביו בזכות סבתא חיה ,חוויה מרגשת נוספת 

(Mátészalka), בברגסס גבולה בדרך למעבר, הנמצאת היום בתחומי הונגריה . 

נוסף על יהודי המקום רוכזו החל ריכוזם של יהודי העיר בגטו.  1944במאי  9-, ובגטובעיר הוקם 

, חלקם תחת בני אדם 16,300-ל שוכנו בו כוסלקה גם יהודים מיישובים סמוכים ובסך הכיבגטו מט

תושבי הגטו גורשו בחמישה טרנספורטים  .וחלקם בבתים ברחובות שנסגרו לגטו כיפת השמיים

  .1944ביוני  5-במאי ל 19שיצאו לאושוויץ בין 

למרות שסבתא חיה אמרה ליוסי הכנסת בעיר. -סבתא חיה הייתה מבין מגורשי הגטו, ששוכנו בבית

הכנסת -היה. ביתוכך  –זה יוסי החליט שהוא רוצה לבקר גם במקום  -שאין לו מה לחפש במקום 

, ששמו המקורי היה ברנרד שוורץ. אביו טוני קרטיס, אמריקאי - ידי השחקן היהודי-זכה לשיפוץ על

הקהילה היהודית , ש(Ópályiאופאיִ )בהונגרית: מנואל שוורץ, היה יליד העיירה של טוני קרטיס, ע

הסיבה וזו  – גורשו למטיסלקההזו , ושגם יהודי העיירה סלקהיהייתה כפופה לקהילת מטשלה 

 תרם לשיפוצו של המבנה...ו קנה את המקום, שימר שהוא

 שלחם ונפצע  התייתמה מאביה, )לבית איצקוביץ( ועוד סגירת מעגל מרגשת: סבתא חיה

שם נפטר מפצעיו ונקבר. ה(, החולים בקושיצה )היום בסלובקי-הוא נלקח לטיפול בבית. 1-הבמלה"ע 

-את טיולם ליד קברו של הסבא פתחויוסי ויעקב סבתא אף פעם לא זכתה לעלות לקברו של אביה... 

 ...סבתא אמרה פרק תהילים באמצעות שיחת וידיאו ;כרובהדלקת נר נשמה לז רבא

  האיננו סופי מבחינתו של יוסי. לאחר ששב ארצה צפה יוסי שוב בעדותאך  –המסע הסתיים 

ידי "יד ושם" וזו הייתה חוויה שונה -, בת ארבע השעות, שהוקלטה עלשל סבתא חיה המוקלטת

https://www.yadvashem.org/he/remembrance/torchlighters.html


ואחרת עבורו; הוא חש שהוא מבין יותר, הולך איתה את כל הדרך וחי את חוויותיה בעוצמה חזקה 

 במיוחד. 

אנו איננו ש ,ומסקנתו היא בין הגוייםחיים השל  הזרותכשהיה במקום הבין טוב יותר את תחושת 

 !יכולים לשפוט את בני הדור הראשון

למחנות במשלחות תלמידים וך מתמודד יוסי גם עם השאלה, החוזרת ונשנית: האם לצאת כאיש חינ

ההשמדה בפולין. תשובתו ברורה מאוד: אין כמו החוויה של הנוכחות במקום, של ההליכה במסע 

  !על אדמתוולדרוך  –של בני המשפחה; זו הרגשה אחרת ללמוד על המקום 

 

יוסי סיכם את דבריו במילות תודה להוריו, 

 שבזכותם יצא למסע מרגש זה. 

לסבא מנדי ולסבתא חיה,  תודה מיוחדת יש לו

  ;הם דמויות לא מציאותיות ,שמבחינתו

כל אימת שהוא חושב על דמויות בעלי נחישות 

השניים הם  –יוצאת דופן, גיבורים בעל כורחם 

 בראשו!הראשונים, העולים 

 ברכת "יישר כוח" ליוסי הרשקוביץ!

 

 הסבא והסבתא, בית  –קניגספלד 

 וסביב להרי הקרפטים נוף 

 

 

 



 

  – במטיסלקההמשופץ הכנסת בית 
 פנימימראה ו חיצונימראה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019ויעקב הרשקוביץ, קיץ יוסי  – , יצחק מנחם איצקוביץרבא של יוסי-קברו של הסבא קושיצה:

 

 חכמינו ז"ל אומרים שבגיל ארבעים אנחנו זוכים במתנת הבינה )פרקי אבות ה, כא(.

 ה מיוחדת במינה!מתנהייתה  עבר של משפחתוהנסיעה זו למחוזות  אין ספק שעבור יוסי

 

 


