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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  -רכה עלפנייתכם תתקבל בב

                  
    האופרטה "ריקוד הכלה" .2

      .(₪ 279במקום  –/כרטיס ₪ 125התאפשרה רכישת כרטיסים מוזלים מאוד )ביוזמת הארגון שלנו 

( נענו להצעה 500-600חברים רבים ) המופע הוא פדיה יעקובוביץ, חברינו ממונקץ'.המלחין שיצר את 

 והן מבחינה חברתית! –הן מבחינת הביצוע האומנותי  –וזכו לערב מרגש 

 

אלכס שמעוני עם שניים 
 מהשחקנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאחר ההופעה
מפגש  נערך

, אשר חברתי
כלל גם את 

 השחקנים
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 הכלה ובחיר ליבה

 

 

 

 

 

 אלכס שמעוני עם פרי יאבורי )פדיה יעקובוביץ(
 של זאב מילבאואר, יו"ר הארגון[ ודוד-]שהוא בן

 

 שמן"-פגש סוכות ביער "בןמ .3

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, גבהמפגש יתקיים סוכות. 

, שבו גם לנכדים ולנינים אנו מארגנים פעילות חווייתית על דורי-למפגש רבזוהי הזדמנות משמחת 

מתקנים מתנפחים. המתקנים בעלי תו בטיחות )כפי שנבדק על ידינו( ומניסיון השנה שעברה זו 

 הייתה הנאה מלאה של הילדים )והוריהם...(. 

סוכות כשרות שהציבה הקק"ל ונקיים בהן את הברכה של ארבעת במקום נמצאות גם שתי 

                                                                המינים. 

 זו גם הזדמנות לבקר באתר ההנצחה שהקמנו במקום לזכר בני הקהילות שלנו!

ידי  -אנו נערוך שלושה מפגשי הסברה על האתר על

 מקום האתר בשעות: הארגון ליד  מתנדבי

11:00   12:30    14:00.           

 יחד עם בני המשפחה –הנכם מוזמנים להגיע 

 

 

 דוגמא של מתקן מתנפח



 2טיול שורשים מספר  .4

)והחברים הספיקו  17.9.2019-ארגון שלנו יזם לטיול שורשים נוסף: הקבוצה השנייה יצאה לביקור בה

 עטורת חוויות!  24.9.2019-גם להצביע בבוקר...( וחזרה בשלום ב

 תודה לזאב ולמאיה מילבאואר וכן ליוסי קוטונה על הסיוע הגדול לארגון המשלחת!

 ! אווירהדרכה והתודה ענקית לרוברט שלנו על הארגון, הה

 ...ותודה לכל חברי המשלחת, שבחרו לצאת לחוויה זו, תוך מתן אמון מלא בארגון.



 ):)נביא עוד ציטוטים מהחוברת המסכמת שנכין מקצת מהחוויות שכתבו תוך כדי הטיול

אני חושבת שכל מילה  –אדית פ': "הטיול ממש מדהים! הקבוצה נהדרת, המדריך ויושב ראש הארגון 

 מיותרת..."

 מלכה א': "הענקתם לנו חוויה מיוחדת במינה, שתלווה אותנו שנים רבות. תודה רבה לכולכם".

עדינה ג': "המסע היה, אכן, מסע שורשים אמיתי ומרגש. אחרי ששמענו את סיפורי ההורים במשך 

והטורחים מאחורי הקלעים, רק כאן הצלחנו קצת גם להבין אותם. תודה לכל המארגנים  –שנים 

ושמענו את סיפורי החיים  ,שנולדו בקרפטים אחרי המלחמה ,שהפגישו אותנו עם קבוצת האנשים

 הארגון והאווירה מעל המצופה". –.. "הכול במסע .שלהם"

 דפנה ב': "נהנים ומודים על המאמץ לחברנו לקבוצה המקסימה הזו".

 אנשים חמים עם סיפורים מרגשים".אסתי ב': "היו ימים מרגשים ומציפים... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ארון הספרים בבית הכנסת בחוסט            

 

 באוז'גורוד סליחות

 חוסט: המדריך, רוברט דרוב בית הכנסת  



 

 ביקור ביקב בברגסס

 

 

 

 : כפר יהודי משוחזרביקור בקולוצ'אבה

 



 ספר על הקרפטים באתר האינטרנט .5

שמחים לבשר כי קיבלנו את תהליך ארוך ומייגע אנו לאחר 

"הגולה  :האישור לפרסום ספרו של פרופסור ישעיהו ילינק

  .The Carpathian Diaspora]באנגלית: ]לרגלי הקרפטים" 

)נפטר  אביב-אוניברסיטת תלבהיסטוריון  הפרופ' ילינק הי

המחקר נעשה ע"י  "המרכז לחקר התפוצות . (2016בדצמבר 

"אוניברסיטת תל אביב", בסיוע ע"ש גולדשטיין גורן" של 

של "הארגון העולמי של יהודים יוצאי קרפטורוס" בשנת 

האדיבה של "המרכז לחקר התפוצות ע"ש  ובעזרתו 2003

 .הספר מתפרסם בעברית ובאנגלית .גרין"-גולדשטיין
יוצא  של אלכס רוט, ולאור בסיוע המהדורה האנגלית יצאה

 ץ'.קנמו

סקירה הספר מכיל  אנו מביאים את הספר לעיונכם.

 המחולקת לשלושה שערים: בעידן הקיסרות ההבסבורגית; ,היסטורית

 בעידן הרפובליקה הצ'כוסלובקית;                                                   

 תקופת השואה.ב                                                   

  books –mediaבאנגלית: ;            ספרים –גלריה  – carpati.org.ilהיא דרך האתר  הכניסה לספר

 תודה ליצחק קליין על מאמציו הממושכים לקבלת ההיתר לפרסום הספר, שאזל למכירה. 

 

 עדכון דפי הקשר .6

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

בים של בני הדור הראשון, אשר נכללו ברשימות הארגון המייסד, שאנו, בני נגרעו, לצערנו, שמות ר

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

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

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217   יוסי קוטונה

 

 הודעות שוטפות .7

 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 

תח לשונית בשפה האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה אתר הארגון פ 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 

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



מכפר קטן  –שלנו: האדלרים מ .7

התורמת לרפואה  ,צמחה משפחה

  בארץ

בחרתי הפעם לספר את סיפורה של 

קטן  משפחה, אחת מני רבות, מכפר

דרך סיפורו , (ר אפשהּבייֹוא) בזאקרפטיה

במשפחה המצומצמת ; שמחה אדלרשל 

 התורמים את חלקםאנשים,  תשעהשלהם 

 האדלרים - לאה ואילנהמימין: מרים, שמחה,                     : שמחה )רופא עיניים(, לרפואה בארץ

 אחותו  –אשתו )רוקחת(, לאה  - אביטל

 -בנו )רופא עיניים(, חגית  -אלדד אחותו )רוקחת(,  -אחותו )אחות(, אילנה  -)רופאת שיניים(, מרים 

כלתו נורית בפנימית(, בנו )רופא, המתחיל התמחות  -בתו )רופאה פנימית ואנדוקרינולוגית(, איתי 

  )רופאה(.

(  Verkhnye Vodyane, כיום אוייבר אפשה ,1922 לייב אדלר )יליד-, שמואלהוריםהונתחיל מזוג 

שני הכפרים שוכנים  .Serednje Vodyane), כיום ל אפשהֽמיט ,1925 )לבית אינדיק( )ילידתגיטל ומ

 .נפת טייץ'(ב נכללו 1928עד ובנפת ראחוב )

נותרו היחידים שישה, אך, למרבה הצער, הם  –ילדים ובמשפחת אינדיק  שבעהבמשפחת אדלר היו 

המסמך ממשפחותיהם הגדולות, שחזרו לכפרם לאחר המלחמה, רק כדי לגלות ששרדו כנצר אחרון. 

שמו נקרא -חו להשיג מ"יד ושם" הוא "הכרטיס האישי" של סבא, שמחה אינדיק )שעלהיחיד שהצלי

 סבא. התורת הגזע הנאצית, של נתוניו הפיזיים של כר(, המתאר תיאור מורפולוגי מדויק, שמחה אדל

]בהזדמנות זו כדאי להוסיף: ניתן לקבל את "הכרטיס האישי" של ניצולי השואה דרך פנייה ל"יד ושם" 

 .חפשו פרטים בגוגל[ –שבגרמניה Bad Arolsen בעיר  ITS זיאוןאו למו

 גיטללייב ו-כעשרים בלבד. שמואל –משפחות ואחריה  300-באוייבר אפשה התגוררו לפני המלחמה כ

הטיסה. אלא שגיטל כבר הייתה בהריונה הראשון נהר ותכננו לגנוב את הגבול לרומניה, דרך נישאו 

 ילדים:  4והולידו והמבריח נבהל וחזר בו מהתחייבותו; כך נותרו ההורים בזאקרפטיה 

( 1948(, אילנה )1947(, מרים )2-דור הילדים הראשון שנולד בזאקרפטיה לאחר מלה"ע ה – 1946לאה )

(, בן הזקונים. שמחה עוד זוכר את אלו שציינו ששמו, שמחה, ניתן לו כיוון שנולד בן 1950ושמחה )

מר אוכדי שיהיה, בבוא הזמן,  –לאחר שלוש בנות... לידת בן הייתה בעלת חשיבות רבה למשפחות 

שם סבו, כאמור. זהו סממן, שאפיין את החיים -, ששמו ניתן לו עלאך האמת היא ;גר(ּו"קדיש" )קדיש ז

המלחמה והן אחריה. גם המשך סיפורו של שמחה מאפיין את חיי היהודים הן לפני  –בזאקרפטיה 

 בקהילות השונות, במיוחד במקומות היישוב הקטנים ברחבי זאקרפטיה.

 שאצל היהודים אין מושג כזה של סבא וסבתא...עד גיל שש חשב שמחה 



סייעה לו. עבודה בית ש-הייתה עקרתלייב, ניהל מינימרקט ממשלתי ואימא, גיטל, -אבא, שמואל

מדי חודש במקום כזה איפשרה הרבה "טריקים" של הישרדות, והעניקה מצב כלכלי מצוין. למשל: 

לבן( לעובדי היערות. אך קמח לבן היה לספק מיני קמח )קמח תירס, קמח חום וקמח  נדרש אביו

מצרך מבוקש מאוד )ובכמות קטנה(, ממנו אפו המשפחות היהודיות חלות לשבת; אבא "דאג" שקמח 

  ..ולא לעובדי היערות. –כזה יגיע אל המשפחות היהודיות 

ות ואטר(, אותו קיבל אביו כמעט אצל כל המשפחות היהודי̞כבוד גדול במיוחד היה תפקיד הסנדק )קו

בכפר. תפקיד זה היה משמעותי מאוד עבור המשפחות קשות היום, שחיו בכפר )והן היו רבות...(; 

  חרותו: בקניית בגדים, בבר המצווה ובלימודים.ַּבהסנדק ליווה את הילד לאורך כל ילדותו ו

 לייב עוד תפקיד בחיי הכפר: כשהיו מפטמים את האווזים עם זרעי תירס, קרה שגרגר-והיה לשמואל

, (kerendl)הנשימה, במקום לוושט. בשפה המקומית זה היה מצב של קרנדל -כזה היה חודר לקנה

או שהיה  –כלומר: מחנק ]של האווז[. תקלה כזו הייתה חורצת את גורל האווז: או שהיה נחנק ומת 

 בשרו נמכר לגויים. ופה הוכנס האבא לתמונה: –נשחט; ומכיוון שלא עמד בכללי הכשרות הנוקשים 

ניצלו חיי האווז )ולשוחט הייתה  ךומצליח להוציאו... וכ -בעדינות היה הוא מטפל בגרגר הסורר 

שהיו  ,להציל את האווזים המסכנים היה מצליחשמחה זוכר שאביו עבודה רק מאוחר יותר...(. 

שמולו האווז המסכן כ ,במיוחד ה,הסובלנות והמיומנות להתגבר על הבעי אתומצפצפים ונחנקים 

 התבצעיכול ל שהיה ,בטיפול המקצועי הזה הוא נכחלא פעם  ...האווז המשפחה קשת יום ומאחורי

 מביאים את האווז הגוסס. , עת היובכל שעות היממה

על מנת  ,להוציאםהיו שחייבים  ,הדם את הגידים וכליהיטב לאתר כלומר,  לנקר,אביו ידע  ,בנוסף

לעשות  ידע. האבא [ן דס פלייש"ͅרֶּביי̞רֽנקרא התהליך "ט]ביידיש שבשר הכבש או הטלה יהפכו לכשרים 

. שמחה מעיד על עצמו שהוא כבשר טרף יםחלק האחורי נמכר לגויה של החיה; זאת בחלק הקדמי

מהטיפולים אולי, בעצם, . היה מבצע את הניתוח הזה אביובכל הפעמים שבתהליך  מאוד התעניין

 ???הילדי המשפחה קיבלו השראה לפנות לרפוא הללו

 צריכים לדאוג לעצמן מזון כשר ...תפקידים מעניינים היו ליהודים בכפרים שהיו 

ייס ]רק לא להחזיק מעצמך גדול[. ֹואלטן זיך גרהר נישט ֹובבית הייתה אווירה של נתינה ומסר ברור: נ

צריך לסייע כספית בשחרורו; לתת דמי כיס לילדי המשפחה  –אם יהודי הסתבך בתאונת דרכים 

בביתם הגדול  מסיפורי הוריו,וכיוצא באלה ענייני שגרה.  -שהביאו את הטשולנט מהתנור שבביתם 

 . רוב החתונות של אלה ששבו מהמחנות ונישאו בכפר נערכו

 משפחת גדלוביץבבית  את אפיית המצות לקראת פסח, למרות האיסור; המצות נאפושמחה זוכר 

 ידי נשים יהודיות והיו עגולות, כהות ומחוררות.-רק עלו

. 1971-ועד לעליה בפועל ב 1956הכמיהה לעלות ארצה לא פסקה בכל שנות החיים בכפר, החל משנת 

הבסיס לאישורי העלייה היה תהליך איחוד המשפחות. אימא גיטל החלה לכתוב מכתבים ארצה 

ה, בהם כינתה אותה "אחותי"; ֶריס-ות אושוויץ, לייבוביץ חנהלחברתה, איתה חוותה את מורא



, יעידו על קרבה משפחתית המקומי הק.ג.באיש התקווה הייתה שהמכתבים, שעברו צנזורה של 

וכך תאושר בקשת ההגירה ארצה. אותו ק.ג.ביסט נהג לשתות וודקה בחנותו  לאותה "אחות מאומצת"

ו גם 'חברים' נלעלות לישראל, זה בסדר כי "כדאי שיהיו ל שאם רצונו ,של האבא ובין לבין רמז לו

שגיטל טוענת שהוא  ,לייב יספר לק.ג.ביסט-בישראל"... גיטל הגתה רעיון לנטרול התוכנית: שמואל

מדבר מתוך שינה )וממילא אינו אמין לשמש כמרגל...( וכך, אישה פשוטה, נטולת השכלה פורמלית, 

 סיכלה את המזימה! אבל עם הרבה תושייה וחוכמת חיים

. הבית התמלא בקניות מיוחדות: 10.6.1967-נקבע ל ההיציאאישור העלייה המבוקש הגיע ותאריך 

אך הכול נעצר  –שמיכות פוך, שטיחים, פסנתר ומה לא! ארגזים גדולים הוכנו ומילאו את חצר הבית 

החיים נמשכו, בלית ברירה, והאחיות הגדולות החלו  !5.6.1967-ב "ששת הימים"עם פרוץ מלחמת 

. באוויר ריחפה כל העת הדאגה, שהבנות לא ך[דַארף זיין ַא פַא, כי צריך מקצוע ]את לימודיהן

תתקשרנה לבחורים מקומיים, בקשר שיוביל לנישואין, כיוון שלא פעם המשפחות נפרדו עקב אי 

 טרפים אליהם ]כן / לא / מתי ולאן עוזבים[. התאמה בתוכניות האישיות של בני המשפחה והמצ

 - אפשה, מרים-עבדה במיטל (פאת שינייםור) -לאה  :האחיות סיימו את לימודיהם והחלו לעבוד

 .בעיר חוסט -( רוקחת) – ואילנה האפש-יבריבאו -( אחות מוסמכת)

ה למוסד שמחה הצעיר סיים את לימודי התיכון בהצטיינות וזכה למדליית זהב, שאיפשרה קבל

שהייתה מתועדת אצל ה )יבתנאי של הצלחה במבחן. אבל בקשת המשפחה לעלי –לימודים גבוה 

הרשויות...( הכשילה את הקבלה ללימודים. שמחה נאלץ לעזוב לריגה, לשם לא הגיע התיעוד, התגורר 

ת אצל משפחה יהודית, שבביתה שמרו על כשרות, והחל את לימודי הרפואה. הלימודים היו במסגר

המשכה היה עליו להתחייב לשירות צבאי. במקביל שב[, кафедра Военная] עתודה אקדמאית

ייקח שמחה , שכדאי שמשפחההמשיכו ההורים לחפש "קשרים" לאישור העלייה.  לאחר שנה רמזו ל

[ כדי לא להזיק למאמצי העלייה. שמחה הפסיק Академический Отпускהפסקה אקדמית ]

, פסח, 1971באפריל  ל;את אישור העלייה המיוחקיבלה המשפחה ו -לימודיו לאחר עוד כחצי שנה 

האחיות החלו  –, אחרי האולפן מספר חודשיםכעבור  ארצה. הם עלו]כמה סמלי = חג החירות[ 

החלה לעבוד  -( אחות מוסמכת) , מריםפתחה מרפאה פרטית( רופאת שיניים)לאה, הבכורה : לעבוד

ח "מרקחת של קופ בבית - (רוקחת) ואילנה -" בילינסון" בית החוליםניתוחי חזה ולב ב לקתמחב

 !שנה 40כולן עסקו במקצוען בארץ מעל  ";לאומית"

שמחה התקבל ללימודי רפואה, במסגרת העתודה, באוניברסיטת ירושלים, עם הכרה בחלק 

ה. שמחה מספר, שזו הייתה השנה הקשה ביותר בחייו! אך רצונו העז ואהבתו מהקורסים שלמד בריג

ללימודים התגברו גם על מכשולי השפה העברית וגם על קשיי הלימודים. בתום הלימודים שרת 

 כרופא מוטס ביחידה נבחרת.  –המשך בשנים בצבא )חובה וקבע(, בגדוד נח"ל ו 4שמחה 

פנה והתקבל  תחילה כרופא משפחה; אזי -עשר שנים לאחר עלייתו החל שמחה את התמחותו 

 20-כרופא בכיר במשך כ "השרון"ח "ביב עיניים נוספת ברפואת עיניים ושימש במחלקת להתמחות



-)בבני כרופא עיניים עצמאי במרפאותיו הפרטיותשמחה  משמש, מוקדמת פרישה לאחר, כיום. שנה

 ובכוכב יאיר, שם מתגוררת המשפחה(.גן -ברק, ברמת

 שהוא חי בתחושה זו לאורך כל חייו!על עצמו מעיד שמחה " והכרת הטוב"ביהדות רווח הביטוי 

משפחת  ,ומצד אביה -לרוסיה  ,דורות אחורה 8שמחה נישא לאביטל, ששורשיה מצד האימא מגיעים 

בר יאוימגם כן מביצ'קיב ושל האבא ]הסבתא )הצד הרומני(, מרמורש מ שואה ניצולשהיה  רוט,

 .אימו של שמחה היא ממשפחת אינדיק...[דווקא למשפחת אינדיק ]להזכירכם: גם יש קשר ו ... ]אפשה

רופא עיניים  –; אלדד ארגונית בהייטקילדים, כשהבכורה, נועה, היא פסיכולוגית  4לבני הזוג נולדו 

במרכז הרפואי "רבין" פאה פנימית ואנדוקרינולוגית רו –(, חגית פנימית גם כן רופאה , נורית,)שאשתו

מתעתד וועתה סיים את לימודי הרפואה תואר שני בפילוסופיה בעל לרבנות,  מוסמך - הצעירואיתי 

 . תפנימי ברפואההתמחות  להתחיל

 פי המבטא המיוחד שלהם...-על –ודרך אגב: הילדים פיתחו "חוש" לזיהוי פציינטים מזאקרפטיה 

 נכדים 7-ילדים ו 3 , למריםנכדות 3-ו בנים 2לאחות הבכורה לאה ; נכדים 13ולשמחה לאביטל 

 כן ירבו! .נכדים 10-ו ילדים 3ולאילנה 

בהשראת  - לזכר הוריהם -שמחה ואחיותיו מקפידים על פגישות משפחתיות בחנוכה ובפורים 

 צוואתם של ההורים: האלטן זיך צוזאמן )להיות מאוחדים(!

: גם מכפר קטן, מהורים נטולי השכלה אקדמאית, אך בבית שחינך לערכים, לחריצות אם כך, חברים

 צמח נצר איתן, התורם את תרומתו היומיומית לבריאות הציבור בארצנו הקטנה והאהובה! -ולנתינה 

 ברוכים תהיו על עשייתכם!

 
 לייב ואימא גיטל אדלר, עם שמחה, בן הזקונים.-אבא שמואל

 ואילנה)מימין(, מרים  אילנההבנות: 



 

 

 

 

 

 

 

 שמחה באחת מהמרפאות שלו            

אחות מוסמכת,  –מרים )משמאל( 
סגנית אחות ראשית במחלקת 
 ניתוחי חזה ולב ב"בילינסון"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  השיניים שלהלאה, הבכורה, במרפאת                                           איתי הצעיר, כמתמחה בביה"ח    

 

 שמחה והבת חגית לאחר תורנות במיון                                                                                                 

 שמחה והבן אלדד בכנס של מיקרוכירורגיה של העין                                         

 



 בהרכב מלא )חסר נכד אחד(משפחתו של שמחה אדלר, 

 

 

 

 תחל שנה וברכותיה -תכלה שנה וקללותיה 

 שנת בריאות, הגשמת חלומות, אושר ונחת

 

 


