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                                                תגובות והמלצות הקוראים  .1

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

 
 
  שמן"-מפגש סוכות ביער "בן .2

כמנהגנו, למפגש התכנסנו, ג' חוה"מ סוכות, -ב

המפגש כלל שני סבבי קהילתי ביער "בן שמן". 

הדרכה ליד אתר הזיכרון שהקמנו במקום, הכולל 

 את מפת זאקרפטיה והיישובים שהיו בה. 

צבי )גרישה( פרידמן הנעים בקולו, בנוסף לצוות 

שהוזמן לאירוע; צבי )הרשי( ארבסט  מוזיקלי

 ועל כך תודה רבה!  –הנעים בנגינת האקורדיון 

יורק -לל שני נציגים שלנו, המנהלים את ענייני הקהילה בניואת המפגש פקדו גם חברים מחו"ל, כו

 ובמיאמי: חנה הופמן ואהרון ניומן.

 החברים מקריית גת הגיעו מאורגנים, כמו תמיד, ועל כך תודתנו למנדי רייזמוביץ.

 לילדים הייתה חוויה על המתקנים המתנפחים והם זכו לקבל ארטיקים.

    קק"ל. במקום נמצאות גם שתי סוכות שהקימה 

 תולים את המפה –חיים דוידוביץ, יצחק קליין וזאב מילבאואר       אנו רוצים להודות לכל המתנדבים שלנו, 

 –אשר סייעו לקיום האירוע: חיים דוידוביץ 

על שילוט והקמת האתר; אלכס נימברגר 

על ההדרכה באתר ההנצחה;  –ויצחק קליין 

בר, גיטה ברקוביץ, אדית ויינברגר, אריה וו

 –רותי פיקסלר, יוסי קוטונה ורוזה קליימן 

על פרסומי  –במזכירות; ישראל שיינברגר 

המפגש; כל המתנדבים, השותפים לארגון 

 זה ושאר האירועים. מפגש
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 צבי ארבסט מנעים בנגינתו

 

אחד מהמתקנים 
 המתנפחים להנאת הילדים

 
 
 
 
 
 
 
 

 שולחנות החברים
 מקריית גת       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כשרה שהקים אחד המשתתפיםסוכה    
 

  –חנה הופמן )שנייה משמאל( ואהרון ניומן )רביעי משמאל( 
 , עם חבריהםיורק וממיאמי-נציגי הקהילה מניו

 
 



  2טיול שורשים מספר  .3

 :2הבטחנו להביא עוד ציטוטים מהנוסעים לטיול השורשים מספר 

כל כך שונים זה מזה  (מענטשן)שמואל ר': "זכיתי לצאת למסע שורשים, בגלות, עם חבורה מדהימה 

וכל כך דומים זה לזה. גרמתם לי לסיים שנה בהתרוממות רוח ובפסגות גבוהות. תודה לכולכם  -

 למארגנים". –ומעל לכל 

ההדרכה המעולה של  תה לנו נסיעה יפה ומרגשת ותרמו לכך הקבוצה המוצלחת,יהייחיאל ב': "

 "!תודה רבה רוברט וההובלה הנעימה של זאב.

אנשים נפלאים בקבוצה ונתן הבנה ל מסע זה חשף אותנו לסיפורים אישיים מרגשים,רחל ב': "

 "אישיים שלנו.ההדרכה ועזרה בביקורים כולל  יהודים שחיו באזור,הנוספת על 

הנהגים והמדריכים, בתכנון המסלול, הארוחות נראה לי, שהושקעה מחשבה רבה בהתאמת שרה א': "

 ולוח הזמנים. תודה על ההתחשבות והדאגה לפרטים הקטנים.

  ת."ישארו עמי לשנים רבויכרונות יללא כל ספק חוויה נהדרת. הז

 

 בני הדור הראשון –רשימת נפטרים באתר  .4

ולי השואה יוצאי אנו מציינים בטקס האזכרה ב"יד ושם" את שמות הנפטרים, ניצ 2014מאז שנת 

השמות הועלו  –זאקרפטיה, אשר נפטרו בשנה הקודמת לטקס, ואשר שמם נמסר לנו. לאחר הטקס 

 [ ובמשך שנה שמותיהם הופיעו ברצף המתחלף. carpati.org.ilלאתר האינטרנט שלנו ]

 "לזיכרון עולם".–כל שמות הנפטרים, שהוקראו בטקסי האזכרה, נמצאים בחלונית מיוחדת באתר 

 בשנים האחרונות התבקשנו, לא אחת, להוסיף עוד שמות של ניצולים ז"ל, ששמם לא נכלל בטקסים.

מי שמבקש להעלות את שמות יקיריו, ניצולי השואה שהלכו לעולמם, מוזמן לפנות אל רותי פיקסלר, 

 ולהעביר את הפרטים הבאים:    ruthfixler@walla.co.ilבכתב למייל 

 שם מלא )משפחה ופרטי( •

 מקום החיים בזאקרפטיה / בארץ / בקהילות חו"ל •

 חודש ושנת הפטירה  •

 

 אירועים קרובים: שמירת תאריכים .5

 

 . פרטים יימסרו בנפרד.2019.1172.י, רביעיום יתקיים ב: מפגש חברים בצפריה .א

 

 –בעקבות ההצלחה של המסיבה בשנתיים האחרונות : 2019חנוכה  –יקירי הקהילה  .ב

אנו ממשיכים את המסורת ונקיים גם השנה אירוע לכבוד חנוכה. האירוע יתקיים 

, : "בית ציוני אמריקה"מקום האירוע .24.12.2019-ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, ה

  אביב-)פינת אבן גבירול(, תל 1דניאל פריש 

 . שימרו את המועד!על הפרטים המדויקים נודיעכם בהודעה מיוחדת

 

נציין את זכר בני המשפחות שניספו בשואה ב"יד  כמדי שנה :האזכרה השנתיטקס  .ג

 . מידע יימסר בהמשך.2017.5.20ושם". הזכרה והטקס יתקיימו ביום ראשון, 



 סיוע במידע על נושאי הקהילה .6

מעת לעת עולות אצל חברי הארגון שאלות, הנוגעות לאנשים יוצאי קהילות מסוימות / למקומות 

 יישוב / להיסטוריה מקומית. 

לאנשים, שבאפשרותם לתת  –אנו מציעים את עזרת המתנדבים שלנו בתיווך בין שואלי השאלות 

. ישראל פיקסלרורותי  שיינברגר ישראל ייעשה בתיווכם של לאנשים שיפנו נקודתיהסיוע המענה. 

)אימייל / ווטסאפ( מנותן  בכתבלאחר קבלת אישור  –ורותי ייקשרו בין השואל / נותן תשובה 

 israels@eng.tau.ac.il              ruthfixler@walla.co.il:  להלן המיילים של ישראל ורותי. התשובה

 

 עדכון דפי הקשר .7

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

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

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

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

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217   יוסי קוטונה

 

 הודעות שוטפות .8

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

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

 נפטרו בשנה האחרונה. 

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

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

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

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

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

 

  משלנו: ליברמן חמדה .9

]כך נקרא המקום   Velký Berezný-חמדה ליברמן נולדה ב

 - Velikiy Bereznyy  בהונגרית; -  Nagybereznaבצ'כית; 

 ביידיש[.  - Groys Berezna    ברוסית;

צפונית לאוז'גורוד, במחוז הנקרא  38-ת כמהעיירה ממוק

ולכן  ,לא הייתה זו עיר גדולה, אך גם לא כפר  כיום בשם זה.

 . [város Mezöנקראה בהונגרית "עיר בינונית" ]
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  בנות  8ילדים ) 12הצעירה מבין , (Zisu) ּוזיסלהוריה, שרה ויהודה דויטש, ושמה היה חמדה נולדה 

 ומכאן הבחירה בחמדה[. רק בארץ הוחלף שמה לחמדה ]זיסו = מתוק בנים(. 4-ו

במשך ועד היום,  1980שנה. משנת  95בחודש ינואר הקרוב ימלאו לה ב"ה ו 1925חמדה נולדה בינואר 

 אך דבר דבר במועדו! – החולים "תל השומר"-שנה חמדה מתנדבת בבית 40כמעט 

מסורתית, כמו רוב תושבי העיירה. להורים הייתה חנות  –משפחת דויטש הייתה משפחה דתית 

מכולת גדולה, בעלת שתי דלתות רחבות, שמכרה בסיטונאות ובקמעונאות. פעם בשבוע היו הכפריים 

מצבה הכלכלי  מכל האזור מגיעים עם עגלותיהם לקניות. בחצר הענקית היו הרבה מחסני סחורות.

 חמדהשל המשפחה היה מצוין, ושתי נשים סייעו בעבודות הבית. שפת הדיבור בבית הייתה יידיש ו

ספר צ'כי ]בשנים אלו האזור כולו היה תחת שליטה צ'כית[. חמדה עוד זוכרת את מילות -למדה בבית

דה הונגרית עם למדה חמ 1939-בההמנון הצ'כי, הסלובקי והרומני. רק כשנכנסו ההונגרים לאזור 

, אך החנות נפתחה במקום ("epor")ההונגרים החרימו את רישיון העסק של ההורים מורה פרטית. 

 אחר, עם שם אחר. 

אחים היו מסמכים מה םלשני .ובהמשך לאושוויץ – גורשו בני המשפחה לגטו אוז'גורוד 1944בפסח 

יגר עוד בשנות העשרים לארה"ב, שם נולדו לו בן ובת, וגם משה, האח הבכור, הנוצריים והם שרדו. 

היו שאחיות,  6-אח נוסף וחמדה אפילו לא הכירה אותו בילדותה, אלא רק אחרי המלחמה. הוא שרד. 

שהייתה מבוגרת מחמדה בשנתיים, אסתר, נרצחו באושוויץ; האחות הנוספת,  –נשואות עם ילדים 

 . ונקברה בקבר אחיםם היא נפטרה גהחזיקה מעמד זמן מסוים, אך 

במטבח, עבודה קשה של בישול  חמדה נותרה עם אחייניתה, הצעירה ממנה בשנתיים, ויחד עבדו

והובלת הסירים הכבדים אל הצריפים, אשר זיכו אותן במנת אוכל כפולה, זו אשר נתנה סיכוי טוב 

  מאושוויץ הועברה חמדה לברגן בלזן.יותר להישרדות. 

חולים לחיילים -ום המלחמה, הן הועברו למחנה לנסברג, בו היה בעבר ביתאחרי השחרור, בת

הגרמניים, ועתה היה ברשות הצבא האמריקאי. גם בלנסברג המשיכה חמדה לבשל ולחלק אוכל 

. למחנה הגיעו גם נציגי הסוכנות וחמדה ואחייניתה נרשמו לנסיעה לפלשטינה. ים האמריקאיםללחיי

 האחי שנירזני, עיירת הולדתה, שחזר לעיירה אחרי המלחמה, וסיפר שאך אז הגיעו בחור מוולקי ב

יצטרף אליהן. אך איך להגיע  ים/הדודיםבאוז'גורוד. הן החליטו לנסוע הביתה, כדי שגם האח יםחי

לעיירה? למחנה הגיע אמבולנס כדי לחפש איזושהי משפחה, וחמדה ואחייניתה התגנבו לתוכו והגיעו 

ות עד אוז'גורוד ופגשו את שני האחים, אשר לא היו במחנות בזכות לצ'כיה; משם נסעו ברכב

האחים לא רצו לעלות ארצה והיגרו לארה"ב. המסמכים הנוצריים; לאחד האחים הייתה כבר בת. 

אחים, שהגיעו לפראג לפני  3בעלה. לבעלה היו מי שהפך להכירה את  חמדה חזרה לפראג, שם

ה סירבה לחיות שוב בארץ של גויים והייתה נחושה לעלות היגרו לארה"ב. חמד –המלחמה, ואחריה 

ואנשיה לא גורשו לקפריסין. ה", ̞באוניית המעפילים "בירי 1946ארצה. היא ובעלה עלו ארצה בשנת 

 לאחר עשרה ימים של שביתת רעב קיבלו המעפילים אישורי עלייה. 

ים ושם גם נולדו הבת והבן. שנ 9אביב, שם התגוררו -הדירה הראשונה נקנתה בשכונת התקווה התל

הפרנסה הייתה מתפירת תיקים גן. -כך העתיקו את מגוריהם לגבעתיים וכיום חיה חמדה ברמת-אחר

 וארנקים, עיסוק שבו עסקו האחים של בעלה בארץ. 



תחילה התנדבה דם. -כליחזה והשומר", במחלקת  -החולים "תל-מתנדבת חמדה בבית 1980משנת 

החולים בתחבורה הציבורית, קיץ -פעם בשבוע ומגיעה לבית –ובשנים האחרונות  –פעמיים בשבוע 

פי ההנחיות המיוחדות לכל חולה, מחלקת -על -וחורף. עם הגעתה, היא מארגנת את ארוחת הבוקר 

אותה ודואגת לאיסוף המגשים לאחר מכן. בשלוש השעות הבאות היא עובדת בחדר התרופות, שם 

פות והציוד הרפואי עבור האחיות, מלאכה, בה עליה לגלות מקצועיות, ריכוז היא דואגת למילוי התרו

  .ואחראיות. היחסים עם צוות הרופאים והאחיות מצויינים

בעקבות ניתוח אורתופדי שעברה נעדרה חמדה כחצי שנה ממקום ההתנדבות וחששה שלא יקבלוה 

ניקה משמעות ותוכן כה רב לחייה בחזרה. אך הצוות אמר לה: "רק תבואי ותשבי פה". ההתנדבות מע

 והיא איננה מוותרת, גם אם הדרך קשה וארוכה. 

התפוח לא נפל רחוק מהעץ והדוגמא מבית גרמה לכך, שגם בנה של חמדה מתנדב פעמיים בשבוע 

 השומר"!-בתל

 כן ירבו! –( 16נינים )הגדולה מהם בת  20-נכדים ו 6לחמדה 

 רכת בריאות איתנה והמשך ההתנדבות, שכל כך חשובה לך! יישר כוח על עשייתך הברוכה כל כך וב

 

 

 
 ההורים של חמדה, 
 שרה ויהודה דויטש

 

 

 

 

 חמדה )מימין( ואחותה בצעירותן

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משה, אחיה 
הבכור של חמדה 

עם שני ילדיו 
 בארה"ב 

 



 
 חתונת האח הבכור, אהרון דויטש, לפני המלחמה

 

 

  

  חמדה )במרכז(, בתה ובנה, עם חלק מהנכדים ומהנינים

 



 90-הלכבוד יום הולדתה תמונת הקיר שהכינו לחמדה                              

 
 
 
 

חלק 
מאותות 

של  ההוקרה
 חמדה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 עובר לאורכו,  (Uzh  [уж-נוף של וליקי ברזני, שנהר ה
יק לה את שמה: אותו הנהר שזורם גם באוז'גורוד והענ

 זרימתו היא כשל נחש, החי בגדות נהרות.
 חמדה אהבה מאוד את נופו של הנהר...

 

 


