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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    5643299-050  ידי רותי פיקסלר-פנייתכם תתקבל בברכה על

 

 מפגש חברים בצפריה. 2

, ערכנו מפגש חברים בצפריה, אליו הגיעו חברים ממחוזות 28.11.2019 ,חודש כסלו 'אביום חמישי, 

איש. הכיבוד שהוגש והמפגשים עם אנשים רבים,  200הארץ השונים, קהל רב וחם, אשר מנה מעל 

מנחם עדינה ו היו שהמפג ניהשני היה מרגש ומחמם לבבות. מארג השורשים מסעכולל חברי רבים מ

פתח את המפגש מנחם  נו הגדולה.כך תודתועל  –קבוצת השורשים(  יצפריה )וחבר ישנגלבוע, א

בזאקרפטיה שלאחר המלחמה,  על החייםקצרים היו"ר זאב מילבאואר נשא דברים בדברי תורה, 

דור המייסדים, ורותי פיקסלר יצחק קליין )היו"ר הקודם( סיפר על הקמת העמותה כהמשך לפעילות 

 שיתפה על פעילויות הנחלת המורשת והפעילויות החברתיות של הארגון שלנו. 

יוסף מרדכי כהנא זצ"ל, הרב של , בת הרב ליןבלימה מיכ-חנהשל  במרכז הערב עמדו דבריהם

)שאליו נלוו בתו  ומנחם הברמן)שאליה נלוו בתה ושניים מנכדיה(  הקרפטים שלאחר מלה"ע השנייה

 . 1950-1953לייב הברמן, הוסתר הרב בין השנים -, ניצול השואה, אשר בבית אביו, יהודהובנו(

ים לשמור על הלכות היהדות סיפוריהם המרגשים שפכו אור על החיים הדתיים בתקופה זו ועל הקשי

 בתקופת השלטון הקומוניסטי. 
 מנחם גלבוע נושא דברים
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 ן )רוזנווסר(ימשה רוזנווסר ומלכה אדלשטימרדכי פיש, מימין: שרה רוזנווסר, 

 

 

 

 , בני ובנורחלי מנחם הברמן במרכז, עם בתו  
 ( ורותי פיקסלר )מימין()משמאל ראזאב מילבאו

 

        

 

 

 

 בלימה מיכלין )כהנא( נושאת דברים-חנה

 



 בלימה מיכלין )כהנא( ויצחק קליין-חנה
  

 
 זאב מילבאואר נושא דברים

 

 

 

 

תודה לכל המשתתפים הרבים 

אשר חלקו עמנו ערב חשוב 

 ומרגש זה!
 

 

 

 



 אירועים מתוכננים. 3

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

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

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

  אביב-)פינת אבן גבירול(, תל 1פריש 

 . שימרו את המועד!על הפרטים המדויקים נודיעכם בהודעה מיוחדת

 

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

 . מידע יימסר בהמשך.2017.5.20זכרה והטקס יתקיימו ביום ראשון, אה

 

 בני הדור הראשון –רשימת נפטרים באתר  .4

אנו מציינים בטקס האזכרה ב"יד ושם" את שמות הנפטרים, ניצולי השואה יוצאי  2014אז שנת מ

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

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

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

ששמם לא נכלל ז"ל,  שואה בשנים האחרונות התבקשנו, לא אחת, להוסיף עוד שמות של ניצולי

מי שמבקש להעלות את שמות יקיריו, ניצולי השואה שהלכו לעולמם,  בטקסים.)ולא יוכל להיכלל( 

 ולהעביר את הפרטים הבאים:    ruthfixler@walla.co.ilמוזמן לפנות אל רותי פיקסלר, בכתב למייל 

 שם מלא )משפחה ופרטי( •

 מקום החיים בזאקרפטיה / בארץ / בקהילות חו"ל •

  חודש ושנת הפטירה •

 מספר שמות של נפטרים ז"לשיתאספו ונעלה לאתר את העלאת השמות נרכז 

 

 2019שנת  –סיכום פעילות  .5

 קיימנו את כל הפעילויות שלהלן:  2019בשנת 

 נו", המספר את סיפורם של בני הקהילה.של"מ בהם מדור ,עלוני מידע 14פרסמנו  .א

 (2017-)מ תעודות בארץ ובחו"ל 450חילקנו תעודות הוקרה לניצולי השואה: חולקו מעל  .ב

 [carpati.org.il]אנו מתחזקים את אתר האינטרנט של העמותה, הכולל יותר ויותר מידע  .ג

 קיימנו אירועים מגוונים ]הרשימה הינה ע"פ סדר ההתרחשות[:  .ד

 משלוח אגרת לניצולי השואה לציון "יום השואה הבינלאומי" )ינואר( .1

 סיור לימודי במוזיאון במושב "ניר גלים" )ינואר( .2

 )פברואר( גת-מפגש חברים קהילתי בקריית .3

 )מרץ( שואה בסבסוד העמותהה, אליה הוזמנו ניצולי בראשל"צ מסיבת פורים .4

 )מאי( זרים מטעם הארגון בטקס יום השואה ב"יד ושם" תהנח .5



קיום טקס אזכרה לחללי מלחמת השחרור יוצאי זאקרפטיה, שחלקם היו נצר אחרון   .6

 שמן" )מאי(-למשפחותיהם. הטקס נערך ליד אתר ההנצחה ביער "בן

ר בני המשפחות שלנו, אשר נספו בשואה; הטקס צולם טקס אזכרה שנתי ב"יד ושם" לזכ .7

 )מאי( במלואו

מקביל באוז'גורוד, בודפשט, מיאמי, לנספים בשואה, אשר התקיימו בטקסי אזכרה  חמישה .8

 לוס אנג'לס וניו יורק )מאי(

 אביגדור המאירי )יוני(מפגש חברים בנתניה בנושא  .9

 ר הקדושים" )יוני(השתתפות באזכרה של "ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה ב"יע .10

 פעילות לקבלת כרטיסים מסובסדים לאופרטה מבודפשט "ריקוד הכלה" )אוגוסט( .11

 ארגון "מסע שורשים" שני מוצלח ביותר לזאקרפטיה )ספטמבר( .12

  בדגש בני הדור השלישי והרביעי, שכלל מתקנים  -שמן" -מפגש חברים בסוכות ביער "בן .13

 )אוקטובר( מתנפחים להנאת הנכדים והנינים

 )אוקטובר(בעברית ובאנגלית  –"הגולה לרגלי הקרפטים" העלאה לאתר האינטרנט של הספר  .14

 מפגש חברים בצפריה בנושא חיי היהודים בזאקרפטיה שלאחר המלחמה )נובמבר( .15

וזמנו לאירוע יניצולי שואה טקס "יקירי הקהילה" ואירוע חנוכה ב"בית ציוני אמריקה".  .16

 מופע שיריםאת הרצאתו של דר' מרדכי יושקובסקי, בליווי  נשמעבאירוע  .בסבסוד העמותה

 ביידיש ע"י מרינה יעקובוביץ )דצמבר( 

 דצמבר( –עדכון רשימות הקשר של הארגון )אוגוסט  .17

 

 עדכון דפי הקשר .6

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

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          050-9922217יוסי 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 

אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה  ג.
לחברינו שבתפוצות. יש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתר: זמין וקריא גם 

http://www.carpati.org.il   או דרךlhttp://www.en.carpati.org.i 
 אנא ידעו את בני המשפחה והחברים המתגוררים בחו"ל על אפשרות זו.



 סיוע במידע על נושאי הקהילה ד.

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

 יישוב / להיסטוריה מקומית. 

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

ורותי פיקסלר. ישראל הסיוע הנקודתי לאנשים שיפנו ייעשה בתיווכם של ישראל שיינברגר מענה. 

)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

 

 משלנו: מהדור שאיננו .8

ק מבני הדור הראשון אינם עמנו שמות, גיליתי שחל 2,500מהלך עדכון דפי הקשר, הכוללים מעל ב

עוד... על כמה מהם עלה מידע מהאינטרנט. אין לנו קשר, לפחות, לא שאנו מודעים לכך, וזו, אולי, 

ע"י ידי פנייה  –נשמח לקבל כל מידע אפשרי . ההזדמנות להגיע אל בני משפחתם, החיים אתנו

 ruthfixler@walla.co.il         5643299-050רותי פיקסלר ל

 יהי זכרם ברוך!ה מהאישים, עליהם נמצא מידע גלוי ברשת. להלן כמ

 (2011)המידע משנת ד"ר לביא מיכאל  .א

 נינים. 5 -נכדים ול 3 -אלמן, אב לבת, סב ל כוסלובקיה.', צ1913יליד שנת היה ד"ר מיכאל לביא "

 ד"ר לביא היה ממקימי המרכז הרפואי ברזילי ומנהלו הראשון.

צבאי בצבא הצ'כי בימי מלחמת העולם השנייה. תיפקד כרופא ראשי ד"ר לביא החל עבודתו כרופא 

 בשני מחנות שבויים והוצא מהאוניברסיטה עקב היותו יהודי הונגרי.

 עלה ארצה והתגייס לצבא, שם שירת כרופא בבסיס חיל האוויר.

 כשחזר מבוסטון מלימודי בריאות הציבור ורצה להעניק ולהחזיר לצבא את כל מה שלמד בזכותם,

 הבין כי אין לו למי למסור את כל הידע שרכש ואין לו אפשרות אף ליישמו.

ד"ר לביא נענה לבקשתו של ד"ר יהושע כהן ממשרד הבריאות והגיע לאשקלון לאחד את לשכת 

 הבריאות עם בית החולים, שהחלו בהקמתו. 

 .1980וסיים את עבודתו בשנת  1961ד"ר לביא החל את עבודתו בבית החולים בשנת 

ארגון  :מעצבה של תפיסת העולם המשולבת, שבאה לידי ביטוי במרכז הרפואי ברזילי כיוםהוא היה 

מנהיגם של שיטות ; של שירותי בריאות הקהילה והאשפוזיחידת בריאות אשקלון כיחידה משולבת 

מתוך הבנה , (Rooming Inעבודה חדשניות כמו: בית חולים פתוח למבקרים, שיטת הביות )

 - מניח יסודות לבניין הלוגיסטי של בית החולים ;לחשיבות שהיית ההורים עם ילדם המאושפז

בהנחילו את תפיסת עולמו, לפיה כלל הציוד הנדרש למחלקות )כביסה, ציוד משקי, רפואי וכדומה( 

ריאות "תפיסת עולמי לגבי בריאות הציבור היא, שמחלה וב מדבריו: ינוהל תחת גורם מרכזי אחד.

הן שתי פנים לאותה המטבע. על כן, יש לכוון לחינוך לבריאות ולפעולות מניעה תואמות 

mailto:israels@eng.tau.ac.il
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את הכול נתתי למרכז הרפואי ברזילי, את  לאוכלוסיות השונות עוד במסגרת הקהילה ומוסדותיה.

כל מה שלמדתי, את כול מה שידעתי, את כול הניסיון שצברתי, את כול מה שהרגשתי וחשבתי 

שות. נתתי את הנשמה. בפרישתי, הרגשתי קצת כמו משה על הר נבו: "את הארץ תראה שנכון לע

 מנגד ואליה לא תבוא". 

חגג לו בית החולים את  2013ובשנת  "יקיר אשקלון"ות את אדר' מיכאל לביא קיבל  2010שנת ב

 !100-היום ההולדת 

בו הצדיעו  ,, ערכו ערב מיוחד במינו"עמותת שוחרי בית החולים ברזילי"עיריית אשקלון בשיתוף 

 .28.04.2011 -ב הערב התקיים. לעובדי המרכז הרפואי ולזוכים בתואר "יקיר היובל של המרכז"

 (!102)בן  2015 טוברבאוק 25-דר' מיכאל לביא נפטר ולווייתו התקיימה ב

 

 

 100-חגיגת ה: 2013
עם  לדר' מיכאל לביא,

 ,החולים-מנהל בית
 דר' חזי לוי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ד"ר לביא : 2011
מקבל את מיכאל 

 ת "יקיר היובל"תעוד
במרכז הרפואי של 

 "ברזילי"
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (6.3.2014-)ע"פ גלובס" מ וילינגר אלכסנדר .ב

שנסחרת כיום בבורסה , "וילי פוד"ההיסטוריה של חברת יבוא המזון "

בחנות מכולת משפחתית קטנה, באחד  50-מיליון שקל, מתחילה בשנות ה 360לפי שווי של 

אביב. אב המשפחה, אלכסנדר ויליגר ז"ל, ניצול שואה שעלה -מרחובותיה הדרומיים של תל

. עם השנים גדל "ארמז ויליגר"מצ'כוסלובקיה, פתח עסק ליבוא קופסאות שימורי טונה בשם 

והיה הראשון שהביא ארצה מיני מעדנים כמו שימורי פטריות, לפתני פירות ופריכיות סק הע

נכנסו לעסק שניים מילידיו של אלכסנדר  80-בסוף שנות ה .אורז, שלא נראו קודם לכן בישראל

זאת לאחר שחזרו ארצה עם תארי ניהול מאוניברסיטאות  -צבי )צביקה(, האח הבכור, ויוסי  -

האח השלישי במשפחה, בן הזקונים רפי, הפך לחרדי והעדיף להתמקד "ב. יוקרתיות בארה

 מתגורר בירושלים ומנהל מוסד תורני.ילדים,  15-בלימודי תורה. כיום הוא אב ל

ים הוא פיתח טוען עד היום כי את חושיו העסקי בכלל, האחים ויליגר גדלו בבית דתי, כשצביקה

"אני חושב שאת כל עולם העסקים  .20אותם עזב בגיל  ,דווקא דרך ההתפלפלות בלימודי התורה

למדתי בישיבה", אמר בראיון שהעניק בעבר. "אני מאמין שכל ההצלחה שלי נובעת מסיעתא 

דשמיא, ומצטער שלא נשארתי בעולמה של תורה. שם יותר מעניין והרבה יותר רוחני". 

 מונע ממנו אם כך לעשות זאת, השיב: "יצר הרע וההרגל". כשנשאל מה

 ,קריירה אותה התחילו ,יבוא מוצרי מזוןבבחיי היומיום שלהם עוסקים הויליגרים בעיקר 

שפתח  "ארמז ויליגר"שהכניסה תנופה משמעותית לועם כניסתם לעסק המשפחתי,  ,כאמור

 אביהם, והוביל אותה למעמד בלתי מעורער בין יבואני המזון בארץ.

אבל  כבר היה היבואן הגדול ביותר של פירות יבשים, , אלכסנדר,האבכשנכנסו האחים לעסק, 

בדיעבד זו הייתה רק תחילת הדרך. האחים הובילו מהלך של יבוא שימורים ולימים מיתגו את 

. "זה היה חדשני לשים את שם המשפחה שלנו כמותג", סיפר ויליגר החברה בשם המשפחה:

 ".1989-פרש מניהול החברה בוילינגר  אלכסנדר השבוע צביקה ל"גלובס".

 .2013למאי  16-לווייתו התקיימה ב

  נוצר קשר עם אלמנתו של אלכסנדר, מרים וילינגר שתבלח"א, ואנו תקווה שבהמשך יווצר

 הקשר עם בניו.

 

  )ע"פ ויקיפדיה( עוזיאל שטיינברג .ג

בצ'כוסלובקיה. באוניברסיטת פראג סיים לימודי כלכלה וראיית חשבון. בשנת  1924-נולד בעוזיאל 

 נולדו שלושה ילדים.עלה לישראל. נישא לאירנה שטיינברג, ולהם  1949

כיהן כנציב מס  1962-1964ובין השנים לכהונת המשנה לנציב מס הכנסה,  1959-שטיינברג מונה ב

מנהל מרכז  :החל מסוף שנות השישים מילא תפקידים רבים בשירות המדינה ובהם הכנסה.

https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=921
https://www.globes.co.il/portal/instrument.aspx?instrumentid=921
http://www.globes.co.il/news/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%A8.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%A8.tag


 1967-בהשקעות, מפקח על מטבע חוץ, ומנהל רשות ההשקעות. 

רישתו ממשרד האוצר, הקים את פרש משירות המדינה. עם פ

משרד רואי החשבון "עוזי שטיינברג ושות'", אשר עמד בראשו 

עמד בראש ועדה לבדיקת מערכת המיסוי  1984-. ב1982עד שנת 

בתנאי אינפלציה. בעקבות המלצות הוועדה נחקק חוק למיסוי 

 1986בשנת  ."חוק שטיינברג"בתנאי אינפלציה אשר זכה לכינוי 

 עדת המיסוי של לשכת ארגוני העצמאים. מונה ליו"ר ו

מונה ליו"ר דירקטוריון נכסים מ.י. בע"מ, חברה  1991-ב

ממשלתית האחראית על תהליך מכירת מניות הבנקים וסיים את 

 .1997תפקידו בדצמבר 

, כאשר נתבקש לשמש כיועץ לענף במגעיו מול 1976-עוזיאל שטיינברג התוודע לענף היהלומים ב

נושא ניהול חשבונות. הוא עסק בנושא זה במשך כארבע שנים. בסופו של דבר ועדה ציבורית ל

נוצרו התקנות המיוחדות לענף היהלומים בנושא זה, דבר שהקל במידה ניכרת על עבודת 

היהלומנים. לאחר סיום הפרויקט המשיך לסייע לענף ולגרום לחקיקת חוק, המאפשר ליהלומנים 

בהם הייתה  –חוקים מיוחדים עבור העוסקים ביהלומים לנהל חשבונות במטבע חוץ. ליצירת 

נודעת חשיבות מיוחדת, שכן אופי פעילותם מחייב  -לפעילותו של עוזי שטיינברג משקל רב 

סוי יהתייחסות שונה המתאימה לאופי העיסוק בענף. עוזי שטיינברג שימש כיועץ לוועדת המ

ד ומשה שניצר, לצדם של כל נשיאי החל בימים של יוסף גרינפל -הענפית בראשות שלמה יובל 

. במסגרת זו היה 2005-ומנכ"לי הבורסה וההתאחדות וחברי הוועדה מאז עד היום, עד לפרישתו ב

שותף פעיל להכנת הפגישות של הענף עם רשויות המס ולייצוג הענף, על כל מגזריו, באחד הנושאים 

העניקה התאחדות  2006בשנת  סוי.יהמ -החשובים ביותר העומדים בראש סולם העדיפות בענף 

 תעשייני היהלומים לעוזי שטיינברג את התואר יקיר תעשיית היהלומים.

ונשיא  "אורט"לימים נשיא  ,לאחר שנים רבות בשירות המדינה נעתר לבקשתו של חיים הרצוג

 כיו"רשימש שטיינברג  1975-1992המדינה, להצטרף לוועד המנהל של אורט ישראל. בין השנים 

שימש עוזיאל שטיינברג אף  2007ועד  1984-במהלך אותן שנים, החל מ ."אורט ישראל"דירקטוריון 

בהתנדבות. שטיינברג ראה חשיבות רבה בהקניית חינוך ערכי וזהות  "אורט ישראל"כנשיא רשת 

יהודית לתלמידי רשת אורט וראה בה ערך ציוני ולאומי. במהלך שנות פעילותו באורט הוקמה 

שונו תוכניות הלימודים, והושם  ,היה מיוזמי הקמתה, שופצו בתי ספר רביםהוא ש ,רמיאלמכללת כ

לצד לימודים עיוניים. בנוסף הביא שטיינברג לחיזוק  -דגש על לימודי מורשת ותרבות יהודית 

 הקשר עם קהילות יהודיות מרחבי העולם.

על שינוי שמה של  "אורט", החליטה הנהלת רשת 2015. בשנת 2014עוזיאל שטיינברג נפטר ב 

כאות  ל"מכון שטיינברג למורשת וחברה","היחידה לקידום הזהות היהודית ולימודי המורשות" 

 ולחברה בישראל כולה. "אורט"הוקרה והערכה לפעילותו רבת השנים של עוזיאל שטיינברג לרשת 


