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, נר שלישי של חנוכה, התכנסנו ב"בית ציוני אמריקה" לציון החג, חג הגבורה 24.12.2019שלישי,  ביום

טקס הענקת  –והאור, כדי להאיר את פעילותם ההתנדבותית המבורכת של בני הדור הראשון והשני 

 . קדם להתכנסות מזנון סלטים ואוכל חם מעולה."אות "יקירי הקהילה

נערך הטקס, בו הוענקה חנוכייה  –מיכאל אינדיק. בהמשך נו, חברעל ידי  הערב נפתח בהדלקת נרות

 לשלושה מתנדבים, שלוו על ידי פעילי הארגון: 

 בליווי רוזה קליימן –תל השומר"  –על התנדבות בבית החולים "שיבא  - (Iחמדה ליברמן )דור 
 בליווי גיטה ברקוביץ –על הנחלת זכר השואה לחיילים ולתלמידים  - (I)דור מנחם הברמן 

בליווי  – חולים ובמועדוני קשישים-על הופעות בהתנדבות לפני קשישים בבתי - (II)דור צבי פרידמן 
 יוסי קוטונה
בתי ועל התנדבות בדאגה ליהודי הקהילות בזאקרפטיה ובתחזוקת בתי הכנסת  - (II)דור רוברט דרוב 

 בליווי מיכאל אינדיק – הקברות

 ן סיוע לחברי הקהילהתעל התנדבות רבת עשייה בארגון הפעילים ובמ - (II)דור רותי פיקסלר 

  –ה יעקובוביץ את הערב חתמה הרצאת קונצרט של דר' מרדכי יושקובסקי, בליווי שירה ונגינה של מרינ

 על מקומה של היידיש בחיי היהודים במזרח אירופה.

 כיבדו אותנו בנוכחותם, בנוסף למקבלי האות, ניצולי שואה, אותם אירחנו ברצון: אנגלמן שלמה

 ורעיותיהם. , זלמנוביץ משה, ליבוביץ מלכה, מילבאואר צביה, רובין עמוס ושטרן מאירורעייתו

 

 המזון העשירפנים עם האולם קבלת 



 אינדיק מיכאל –של חנוכה טקס הדלקת נר שלישי 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
, מונה את כל זאב מילבאואר מברך את האורחים

 פעילויות הארגון בשנה האחרונה ומודה לכל 
 הפעילים המתנדבים בארגון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק מקהל המשתתפים 



 בליווי  –חמדה ליברמן 
 רוזה קליימן ורותי פיקסלר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בליווי גיטה  –מנחם הברמן 
 ברקוביץ ורותי פיקסלר

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בליווי  –צבי פרידמן 
 יוסי קוטונה ורותי פיקסלר



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עם גיטה ברקוביץ וזאב מילבאואר –ורותי פיקסלר               רוברט דרוב             מדליות הוקרה )בהפתעה(....  

 

 

 

 , יחד עם מרינה יעקובוביץדר' מרדכי יושקובסקי
 

שנה תפקיד מפקח על הוראת יידיש במשרד החינוך ויזם את עריכת תוכנית  13מילא במשך דר' יושקובסקי 
 הלימודים הראשונה של השפה ותרבותה לבתי ספר תיכוניים. 

 כעת הוא מכהן כמנהל השתלמויות לתרבות יידיש למורים ב"מכללת לוינסקי" 
 היהודי העולמי" בראשות רון לאודרנגרס המנהל האקדמי של "המרכז ליידיש" בווילנה, מיסודו של "הקוהוא ו



 

 חנוכה בקהילות: הדלקת נרות באוז'גורוד

 מסיבת חנוכה במיאמי                     

 

 ום השואה הבינלאומיי .2

תאריך ! לראשונה צוין שנים 75לפני , 27.1.1945-ידי האו"ם כיום שחרור אושוויץ ב-יום זה נקבע על

  .2006זה בשנת 

 פי הרשימות המצויות בידינו.-לע –לניצולי השואה יוצאי זאקרפטיה הוקרה שלח אגרת יהארגון שלנו 

 והוא מוקדש לכל שורדי השואה!, בן הדור השלישי, משה דוידוביץכתב שהשיר בחרנו להביא את 



 / משה דוידוביץ יום אחד זה יקרה

 יום אחד זה יקרה.

 אולי לא היום, אולי לא מחר, אבל יום אחד. 

 שנתיים, עוד חמש, אולי אפילו עשר.עוד 

 יום אחד זה יקרה וניצול השואה האחרון ינשום את נשימתו האחרונה וילך מעימנו.

 וזהו.

 לא יהיו עוד עדים מיד ראשונה למה שקרה.

 לגודל הזוועה.

 לעוצמת הרוע האנושי.

 לכתם הכי שחור של המין האנושי בתולדותיו.

  –ות כתובות יהיו רק סיפורים, וצילומים, ועדוי

 אבל לא יהיה את מי לשאול יותר איך זה באמת היה שם.                                     

 איך זה קרה.

 איך זה בכלל יכול היה לקרות.

 והכי קל יהיה לזיכרון לדעוך, למראות והקולות להעלם, 

 .שלגודל הזוועה להיטשט

 כי בכל זאת הזמן מרחיק מאיתנו את השואה 

 יום ביומו.מדי 

 אבל זה לא יקרה.

 לא ניתן לזה לקרות.

                                                     –הדור השני, הדור השלישי, הדור הרביעי 

              אנחנו נישא את הגחלת. –ועד קץ כל הדורות 

                                        .אנחנו נעביר את הסיפורים

 נו נוודא שאיש לא ישכח לעולם.אנח

 שאיש לא יוכל להגיד "זה קרה מזמן, 

  ".      אני לא בטוח מה היה שם

  –דור השואה לקח על עצמו את הנטל הגדול מכולם 

   לעמוד אל מול זוועות הנאצים ובכל זאת לצאת משם, 

 כאוד מוצל מאש, ולהמשיך את קיום העם היהודי. 

 לעשות זההמינימום שאנחנו יכולים 

 לוודא שסיפורם לא יישכח.

 !לעולם

 

 משה )מימין(, יחד אחיו שרון
                      

  בוגר משפטים ומחשבים ועוסק בהייטק –משה ]                      
 [איש תקשורת ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות –שרון 



 בני הדור הראשון –רשימת נפטרים באתר  .3

מציינים בטקס האזכרה ב"יד ושם" את שמות הנפטרים, ניצולי השואה יוצאי אנו  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".–האזכרה, נמצאים בחלונית מיוחדת באתר כל שמות הנפטרים, שהוקראו בטקסי 

ז"ל, ששמם לא נכלל  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.il מוזמן לפנות אל רותי פיקסלר, בכתב למייל

 שם מלא )משפחה ופרטי( •

 מקום החיים בזאקרפטיה / בארץ / בקהילות חו"ל •

 חודש ושנת הפטירה  •

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

 

 

 סיוע במידע על נושאי הקהילה .4

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

 יישוב / להיסטוריה מקומית. 

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

הסיוע הנקודתי לאנשים שיפנו ייעשה מענה. 

בתיווכם של ישראל שיינברגר ורותי פיקסלר. 

ישראל ורותי ייקשרו בין השואל / נותן תשובה 

)אימייל / ווטסאפ(  בכתבלאחר קבלת אישור  –

 . מנותן התשובה

:  להלן המיילים של ישראל ורותי

israels@eng.tau.ac.il              

ruthfixler@walla.co.il 

 

 

 תונותימן הע .5

 

 9.12.2019ידיעות אחרונות  .א

 

 

 



 גילה את משפחתו בישראל]יליד זאקרפטיה[ "פתאום הילד הגדול הופיע": ניצול השואה  .ב

 שזו הייתה כותרתה.  ,Ynet-הופיעה כתבה ב 5.12.2019-ב

 html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5637785,00להלן הקישור: 

במחוז וינוגרדוב.  Salank /Shalankiמהכפר  בירור קצר העלה שהסיפור נוגע ליליד זאקרפטיה,

שטיינמץ, ניצול שואה שהצליח )יעקב( ולאחר שנואש מחיפושיו, גילה ג'ק  שנים, 75 באיחור של

לצאת מתאי הגזים באושוויץ, כי דודו ניצל, עלה לישראל והקים בה משפחה חרדית ענפה. לפני 

 . והם עדיין מתרגשים -הגיע ארצה כדי לפגוש את בני דודיו בפעם הראשונה  כחודש

ושתי  –ובת דודתו, ברוריה נדב, על הפגישה המאוחרת  יעקבמספרים  ynetבראיון מיוחד לאולפן 

. הוא נשלח לכמה 90-חגג לפני כחודש וחצי את יום הולדתו היעקב   המשפחות שנולדו מחדש.

מחנות, ובהם מטהאוזן ובירקנאו, שם עבר תלאות וזוועות. חייו ניצלו בנס בעיצומו של יום כיפור, 

 וניצל. -שהבין את השפה, יצא  ב,קיעבתוך תאי הגזים ממש, כשהדלת נפתחה בחיפוש אחר עובדים. 

כי לא נותר איש מבני משפחתו הענפה, לאחר שחיפושיו עלו בתוהו. בתוך התופת וגם לאחריה הבין 

אוד מוצל מאש. שתי בנות נולדו לו, מרילין  –הוא היגר לקנדה ובטורונטו חי וגידל את משפחתו 

מספר.  הואוקרול, וגם נכד אחד, מייקל )מיכאל(. "חיפשתי עדויות וניסיתי למצוא אם מישהו ניצל", 

אחרי מלחמת יום כיפור, הגעתי ל'יד ושם' ופעם נוספת לכותל, לבר  "הייתי בישראל עם אשתי

ושוב הלכתי ל'יד ושם' בתקווה למצוא אולי קרובי משפחה. לאורך כל  –המצווה של הנכד שלי 

 השנים הללו לא הייתה תגובה האם מישהו ניצל".

, שהיה בטוח אהניצול שו, גם הוא יעקבאביו של -הגיע באותה התקופה לישראל אחי ,בציר מקביל

שהפכו למשפחה חרדית ענפה ובן, בנות  3כי אחיו ושלושת ילדיו נספו כולם. הוא נשאר דתי, והוליד 

וזה היה קצה החוט שהוביל  –בני המשפחה מילאו "דפי עד" ב"יד ושם"  עם נכדים ונינים לרוב.

זליגמן, שלקחה לחיבור שלא ייאמן שמונה עשורים אחרי. החוליה המקשרת היא בחורה בשם סוזי 

, לאחר ששמעה מבתו שהוא נשאר לבד בעולם. "בחזרה לארץ קיבלתי את יעקבללב את סיפורו של 

שם הוריו ועיר הולדתו", היא מספרת. "חיפשתי ב'יד ושם', ובדרך לא דרך גיליתי משפחה עם אותו 

ם", היא הוביל אותי למבוי סתו "יד ושם"זליגמן לא התעצלה: "הדו"ח של  שם מאותה העיר".

ואמרתי לעצמי  –האנשים לא היו בחיים. ואז ראיתי כתובת ברעננה, בדקתי  -כל מקום במשחזרת. "

שאולי יהיה לי מזל ואולי מישהו חי שם. מצאתי באינטרנט מספר טלפון שרשום על אותה הכתובת, 

כי הם בני "בשיחה איתם התברר  ובצד השני של הקו אמרו לי שינסו לעזור לי. ככה הגעת לברוריה.

שנה, אך לא מצאו אף אחד ששרד. הם נפגשו בפעם הראשונה אצלי בבית,  70דודים שחיפשו במשך 

 שטיינמץ גילה שהוא לא לבד". יעקבשנה  75בירושלים. אחרי 

ברוריה נדב מספרת על השיחה המרגשת: "מתקשרת אליי סוזי, ואומרת לי: 'יש לך בן דוד, את 

ו שכל בני המשפחה הלכו, ואת מי שנותר אנחנו מכירים פה בארץ. יודעת?' ממש לא האמנתי. ידענ



שאח של אבא  ,עד, ואני מכירה את השושלת של המשפחה. הרי גדלנו על כךה-ואז ראיתי את דפי

 שלי הלך בשואה עם שלושת ילדיו, ופתאום הילד הגדול הופיע".

פה. אם הייתי מגלה את זה  שנים גיליתי שיש לי משפחה 75. "אחרי יעקבזה בלתי יאומן", אומר 

שנה, הייתי בטח גר פה". וברוריה מוסיפה: "ברוך ה' שנפגשנו. זה מרגש מאוד. אנחנו עדיין  70לפני 

 מתרגשים. מטיילים ביחד, מבלים ביחד ומתרגשים ביחד".

 יעקב שטיינמץ במפגש עם בני הדודים בארץ

 

                                                                               

 

 

 יעקב, יחד עם בתו, קרול, בטורונטו, 

 מפיקסלר יצחק של הארגון מקבל את תעודת ההוקרה
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בישראל פורום של מדענים ואנשי מחקר ישראלים  ריהעד לפני זמן מה פעל בחסות שגרירות הונג

והן כאלו שלמדו במוסדות  ,הן אלו ממוצא הונגרי שפעלו או פועלים בארץ -שיש להם זיקה להונגריה 

אקדמיים בהונגריה וחיים בישראל. בימים אלה נעשה מאמץ להשיב את הפורום לפעולה ולשלב 

 בעיקר בתחום ההנדסה והרפואה. חברים וחברות חדשים במסגרתו. הדגש בשלב זה הוא

 אם יש ביניכם המתעניינים בהצטרפות לקבוצה, אנא צרו קשר והודיעונו בהתאם.

 04-6925881צפת    1168המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית  ת.ד. 

 

 הודעות שוטפות .7

רשימות במהלך חודש אוגוסט ערכו כמה ממתנדבי הארגון בדיקה יסודית של עדכון דפי הקשר:  .א

הקשר. מהרשימה נגרעו, לצערנו, שמות רבים של בני הדור הראשון, אשר נכללו ברשימות הארגון 

 המייסד, שאנו, בני הדור השני, הם ממשיכיו. העדכון יימשך גם בחודש הקרוב.

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

 5643299-050רותי פיקסלר          9922217-050יוסי קוטונה   

 

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

 בשנה האחרונה. 

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

 

 http://carpati.org.ilתר הארגון פתוח לשירותכם: א .ב

 

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

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

org.ilhttp://www.carpati.   או דרךlhttp://www.en.carpati.org.i 

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

 

 

 

 

 

 

 



  לייבי(-שרולמשלנו: הרטשטיין אריה ) .8

 שרדותויה נביא הפעם את סיפור –לציון יום השואה הבינלאומי 

 !90-הולדתו המזמן את יום לא המיוחד של הרטשטיין לייבי, אשר ציין 

הרש ואסתר. -בעיר חוסט להוריו, שעיה 1929לייבי נולד בנובמבר 

היה הבכור מבין שבעת  הרש היה הבכור מחמישה אחים. לייבי-שעיה

בנים. האבא היה במקצועו קצב סיטונאי, אשר  2-בנות ו 5ילדיהם, 

התדיינות בדין תורה )דין סיפק מזון לצבא. יחד עם זאת, הוא היה ידוע בחוסט כמי שאליו פנו אנשים ל

  מהתושבים!(. 30%-תושבים, כ 21,000 -יהודים )מכלל כ 6000 -כ 1941בחוסט גרו בשנת  תויירה(.

 ,מפוארת הישיב בה הקיםו( לרבה של חוסט 1921בתרפ"א )מונה  יוסף צבי דושינסקישהרב  חשוב לציין

 .רב העדה החרדית בירושלים( הוא היה 1933) מאוחר יותר; מאות תלמידים מכל רחבי אירופה שלמדו בה

ובכל אזור  ,החיים בחוסטבין השנים הללו התנהלו הנאצים.  – 1944ובמרץ  נכנסו ההונגרים 1939 מרץב

 בצילם של שני אירועים: ,קרפטורוס

לקמיניץ פודולסק ורציחתם של  ,שלא יכלו להוכיח את אזרחותם ההונגרית ,גירוש היהודים .א

 (1941 אלפים )אוגוסט

 .(1941-)מ גיוסם של גברים רבים לפלוגות העבודה של הצבא ההונגרי, שמהן חזרו אך מעטים .ב

-בחג הפסח השני החל תהליך הגירוש לגטאות, אך עוד קודם לכן נלקח אביו של לייבי והיה אחד מבני

(: 222הכנסת "עצי חיים" בחוסט. כך מתואר האירוע ב"ספר מארמארוש" )עמ' -ערובה שנכלאו בבית

"עוד במוצאי חג הפסח הובהלו מבתיהם כארבעים מיהודי חוסט והוכנסו לבית המדרש "עצי חיים". היו 

אלה עשירי היהודים, נכבדי הקהילה ובעלי ההשפעה על היהודים. הם נלקחו כבני ערובה לכך, שתהליך 

לים להתסיס את הכניסה לגטו יתבצע ללא חריקות וללא התנגדות. לפיכך, נבחרו בעלי ההשפעה, העלו

הודים ולעורר בעיות. הכוונה הייתה גם להכניס מורך רוח בלב המוני היהודים, שבודדו ממנהיגיהם. יה

עד סוף התהליכים. הם עונו והוכו בצורה אכזרית והושפלו בצורות שונות. גטו  בני הערובה הוחזקו שם

 חוסט היה אחד הראשונים בהונגריה..."

, כמו כל יהודי שבועותחג ההצעירה רק בת שנה וחצי, ושהתה בו עד המשפחה גורשה לגטו, כשהבת 

 .זאקרפטיה )קרפטורוס(

ט ֽיסͅלייב, די מ-: "שרוללבנו הכנסת ואמר-ביום האחרון שלפני המעבר לאושוויץ חזר האבא מבית

מט  –ט חבריירם יחביירם; מ ןּואכסט גיין עליין, ֹורּב. די לייבןיסט בלייבן מנד די ּואנטלוייפן פין דו א

בחיים. אתה צריך ללכת לבד, בלי  חייב להישארלייב, אתה חייב לברוח מפה ואתה -]שרול דיר חאפן"

אז יהרגו אותך רק כמה  –ועוד הוסיף האבא: "אם יירו בך כשתברח יתפסו אותך[.  –חברים; עם חברים 

 ימים לפנינו..."

אבל האבא לא הירשה לו...  –יפרד מאימו בחסות החשכה חמק לייבי ליער, אך לפני שברח רצה לה

 לייבי העיד שכל חייו הצטער על שלא נפרד מאימא... אתה לא תלך..." –הוא אמר: "אם תלך לאימא 



נכנס הוא  מהיער !14.5וכך, ללא כסף, עם חתיכת לחם, הצליח לייבי לברוח מן הגטו והוא נער בן 

ק"מ. מפעם לפעם  10-12ובלילה חזר אל היער, מרחק  –יום והתחבא שם במשך ה (zamok) מבצרל

עד שלא נותר ממנו פירור. הוא שהה ביער שבועיים, לבדו, יום ולילה, וליקט פירות  –נגס בלחם 

, שאולי היה טוב יותר לו נותר העז להסתובב. הוא היה מיואש וחשב יער. ביום התחבא ורק בלילה

. והחליט לפנות לעזרתו ראה לייבי רועה עם עדר כבשים בגטו. יום אחד, כשהרעב היה גדול מנשוא,

 וכך במשך מספר ימים.  –הרועה חלק עם לייבי את מחצית מזונו 

אס. "מי אתה?" הם שאלו; -יום אחד נרדם לייבי ליד עץ וכשפקח את עיניו ראה מולו שני חיילי אס

ידעו שהוא יהודי. הוא הוחזק "אני צועני" השיב לייבי )כהה השיער(. הוא נלקח לחוסט, ושם כבר 

 כיוון שלא האמינו לו שהיה לבד וטענו שהוא מסתיר מידע.  ,בחקירות כשבוע והוכה קשות

סוהר קטן, שהיה ממוקם במבצר. היה חושך מוחלט בחדרו. פתאום -באחד הערבים הוא נלקח לבית

" ווַאסערביקש לייבי " אס הציע לו אוכל... הוא הביא לו מנת גולש. אחר כך-אסהנפתחה הדלת ושומר 

 ]מים[ והשומר הביא דלי עם מים. 

 השומר אמר ללייבי: "מחר בארבע בבוקר יירו בך". לייבי השיב, בייאושו, "טוב". הדלת נסגרה.

הבחין בקרן אור מכיוון הדלת והסתבר לו שהדלת פתוחה... לייבי נרדם מחולשה, התעורר ולהפתעתו 

השומר? האם השומר השאיר בכוונה את הדלת ללא נעילה?  מאין היה לו כוח? מהאוכל שנתן לו

 אולי ריחם על הילד הצעיר?

כך גבוהה ורץ אל מקום המסתור הראשון שלו. פתאום חזר -לייבי ברח מהחדר, קפץ מעל גדר לא כל

 אליו הרצון לחיות... אבל ליער הוא כבר פחד לחזור. שבוע שלם הסתובב ללא אוכל. 

שהייתה שייכת לאביו, גרו אם ובתה. לייבי הגיע לחווה והנשים נבהלו  לא רחוק מהמבצר, בחווה

 יותר משדאגו לעצמן.  -ממראהו הקשה. הן מצאו לו מקום מסתור מתחת למרתף והביאו לו אוכל 

הוא חזר לחוסט בוקר אחד, לאחר כשבועיים, הן סיפרו ללייבי שהרוסים כבר בחוסט. באותו היום 

 ן שחזר לעיר... והיה, בעצם, היהודי הראשו

 , אח של אביו, ששוחרר מפלוגת העבודה(שלויימהשלמה )בבית המשפחה לא גר אף אחד. אחריו חזר 

(; ּוקיעוד שני אחים של האבא שרדו: משה )גיבו( ושעייה )ש ;)אשתו ושני ילדיו נרצחו באושוויץ(

 במסגרת זו.  לייב נהרג-, איציקשל האבא השלושה שחזרו גוייסו לפלוגות העבודה; אח נוסף

, כשהרוסים כבר שלטו באזור, נסע לייבי לבוקרשט, שם שכנו משרדי הג'וינט. משהביע 1945בשנת 

הוא נלקח לקונסטנצה ]לחופי הים השחור[. הוא עלה על האונייה, אך  –את רצונו לעלות ארצה 

-מולה מסלול חייו שוב השתנה במקריות: הגיעה אישה ושאלה אם יש מישהו מחוסט. כשהתייצב 

לייבי לא היסס וירד מן האונייה בהתרגשות. אלא, שהזיהוי היא סיפרה לו שאביו חי וחזר לחוסט. 

, אחיו של האבא, שמאוד מאוד דמה ּוהיה מוטעה: כשחזר לחוסט גילה לייבי שמי שחזר היה שיק

 לאביו... וכך מסלול חייו של לייבי קיבל תפנית פעם אחר פעם.

העיר השישית בגודלה ברוסיה,  ( ]זו(Куйбышевישב ּבושרת בקויי 1950-בלייבי התגייס לצבא הרוסי 

הוא  1953-. בתום השירות הצבאי ב[סמרהנה שמה לּוש 1991הוולגה; בשנת  השוכנת על גדות נהר



 18,000כשבאחריותו  ,התיישב בעיר זו. הוא למד כלכלה והתקדם לתפקידי ניהול. הוא מונה למנכ"ל

, כמו כן שימש כחבר הסובייט המקומי. בקוייבישב היה בית כנסת לא גדול .חנויות 100-עובדים בכ

אותו פקד לייבי כל שבת. כמו כן היו בעיר רב ושוחט. כל לילה, בטרם עצם לייבי את עיניו, הוא ניהל 

 אביו הי"ד: האם אתה חושב שעשיתי טוב? זה היה העוגן של חייו.ומסר דין וחשבון לשיחה 

ק"מ, ותוך כדי כך שר לעצמו שירי ילדות ביידיש  12-הלך לייבי לאורך הוולגה, כ , קיץ וחורף,כל יום

 בקולו הערב עד היום!  רובהונגרית, אותם הוא מפליא לשי

שעות ברכבת עד  8עוד  ,שעות 3.5 –מדי שנה ביקר לייבי בחוסט ועשה את הדרך הארוכה: עד לבוב 

 ם הדרך הארוכה חזרה.ועוד שעתיים עד לחוסט; וכמובן הייתה ג –מונקץ' 

(, התיישב בנתניה ומהארץ ניהל עסקים בתחום הנפט, הודות 61עלה לייבי ארצה )בן  1990בנובמבר 

שנים מאז ולייבי שומר על חוש ההומור, על  29לחברים הרבים שהותיר בקוייבישב. עברו 

חתו מעיד על אולי גם שם משפכרונו חד כתער. יוז –האופטימיות, על היוזמה ועל כושר השירה 

 חוזקו: הרטשטיין = אבן חזקה!

כדברי אביו, ואשר נאחז בחיים באומץ ובגבורה  –נאחל לילד הצעיר, אשר שרד לבדו מכל משפחתו 

 חיים בריאים ומאושרים. –
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 בית המשפחה בחוסט                                

 

 

 לייבי עם בתו

 

 

 

 

 

 
 ילדים: ארבעה(: נולדו לו שיקושעיה )

 אדית, מרתה ואוסקרז'וז'ינקה )הי"ד(, 
 

 
 
 

  –הדודים של לייבי 
 שלושה מחמשת 
 האחים לבית 
 הרטשטיין

 
 נולדו לו שני ילדים:  – משה )גיבו(

 גדליה ודר' שושי )שפירר(
 : נולדו לו שני בנים:שלמה )שלויימי(  

 חיים ודוד



  

 לייבי )משמאל( עם דודו, שיקו
 )מימין(.  הרטשטיין

עוד בתמונה )מימין לשמאל(: 
אדית, אוסקר, אילונקה ומרתה 

אדית, מרתה ואוסקר  .הרטשטיין
 הדודים של לייביהם בני 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 וכעבור מספר שנים, השתנו "מעט" הפנים: לייבי )במרכז( מקבל את תעודת ההוקרה של הארגון בביתו בנתניה.
 חיים )הבן של הדוד שלמה/שלויימי(, מרתה, אוסקר ודר' אדית וייף )ילדיו של הדוד שיקו(   -מימין: בני הדודים 


