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 27.1.2020 – יום השואה הבינלאומי .1

יום הזיכרון הבינלאומי לשואה נקבע על ידי העצרת 

 60/7. ההחלטה מספר 1.11.2005 -הכללית של האו"ם ב

כוללת בסעיפי המבוא שלה אזכור של ההכרזה 

האוניברסלית בדבר זכויות אדם, מגילת האומות 

המאוחדות ואת האמנה לענישה ומניעת רצח עם. כמו 

כי בשואה נרצח שליש מהעם כן מאזכרת ההחלטה 

 ההחלטה עליו התקבלה פה אחד. .היהודי

בו שוחרר  הוא היום, בינואר 27-התאריך הנבחר, ה

נה צוין לראשו .מחנה ההשמדה אושוויץ מידי הנאצים

 .2006יום זיכרון זה בשנת 

  

 

 

 

 

שנה, שלחנו גם השנה איגרת לניצולי השואה, יוצאי כמדי 

זאקרפטיה, שאיתרנו עד כה ברשימות הקשר שלנו בארץ. 

 איגרות. 300-ו כנשלח

האיגרת מבטאת את ההזדהות שלנו, בני הדור השני 

הבלתי אפשרי של בני הדור הראשון,  םוהשלישי, עם סבל

גם הבטחה שלנו לזכור את  איגרתשורדי השואה. יש ב

  ההולכים ולכבד את השורדים!

יש לציין שב"פורום השואה" שנערך בירושלים השתתפו 
. שני "יקירי הקהילה" שלנו: גיטה סיקוביץ ומנחם הברמן

 במשפט אייכמן. כן השתתף יוסף קליימן )מסיילש(, שהעיד
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 איתור לוחמים יהודיים יוצאי צ'כוסלובקיה אשר לחמו במלחמת העולם השנייה .2

החליטה ממשלת ישראל על הקמת העמותה להקמת המוזיאון ללוחם היהודי במלחמת  2006בשנת 

העולם השנייה. מטרת העמותה היא לתת ביטוי לפעילות הלוחמים היהודים שלחמו נגד הנאצים 

השנייה )מהם למעלה מחצי מיליון בצבא האמריקאי, עוד כחצי מיליון בצבא האדום במלחמת העולם 

אלף יהודים בצבא הבריטי( ולהישגיהם במלחמה וכדי לשמר את זכרם של הנופלים  60-הסובייטי, וכ

  .היהודים במלחמה

  .המשמשת כאתר ההנצחה של חיל השריון ,מדרום לתחנת המשטרה ,המוזיאון נבנה בלטרון

מו במלחמת חל, אשר יוצאי צ'כוסלובקיה, לוחמיםלאתר שמות של תה אלינו בקשה: הופנ

  .ובשורות הפרטיזנים , כולל בבריגדה,יה בצבאות בנות הבריתיהעולם השנ

 zvika@jwmww2.com המוזיאוןניתן לפנות לכתובת 

 .9224764-08  פוןטלאו ל

 

 פוריםמסיבת  .3

השנה החלטנו לקיים את מסיבת פורים בקריית גת, שם מתגוררת 

 של יוצאי זאקרפטיה.ומגובשת קהילה גדולה 

 08.03.2020באדר תש"פ,  בביום ראשון, י"האירוע יתקיים 

 קריית גת 5"גני האחוזה", משעול הפ"ז : המיקום

  קבלת פנים עם קוקטיל עשיר - 20:15-19:00

 ותוכנית אומנותיתארוחה  - 23.30-20.15

 וודקה וויסקי ,יין אדום לבן ,קלה שתיה, כוללת ארוחה עשירה כשרה

 להקת "בללייקה בנד"  בתוכנית האומנותית

 אשר שימחה אותנו במסיבת פורים לפני שנה{,  }

 שתי רקדניות מפעילותכולל 

 זוכה יקבל ארוחה זוגיתה - תחרות תחפושות

 חינםניצולי שואה  / אדם, ₪ 160 :עלות

 / אדם ₪ 50עלות  :הסעות לאירוע

 ()* לא בשבתמספר טלפון  איש הקשר מקום האיסוף עיר האיסוף
 חדרה

 
 המועצה הדתית

 15רמב"ם 
 052-4007509 רוזה קליימן

 נתניה
 

 050-7593223 יונה רוב רכבת מרכז

 פתח תקווה
 

 054-6338687 משה מושקוביץ 5אבי אורן 

 8904335-052 ידוביץובי דצ              9922217-050יוסי קוטונה : הרשמה אצל
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 בני הדור הראשון –רשימת נפטרים באתר  .4

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

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

 [ ובמשך שנה שמותיהם הופיעו ברצף המתחלף. carpati.org.ilהאינטרנט שלנו ]לאתר 

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

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

ים. מי שמבקש להעלות את שמות יקיריו, ניצולי השואה שהלכו לעולמם, מוזמן יוכל להיכלל( בטקס

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

 שם מלא )משפחה ופרטי( •

 מקום החיים בזאקרפטיה / בארץ / בקהילות חו"ל •

 חודש ושנת הפטירה  •

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

 

 סיוע במידע על נושאי הקהילה .5

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

 יישוב / להיסטוריה מקומית. 

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

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

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

 התשובה. 

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

 

 " יוצאי זאקרפטיהנצר אחרוןלחללי "אזכרה  .6

 לפני שנה התוודענו לחללי תש"ח יוצאי זאקרפטיה, שהיו "נצר אחרון". 

שנותרו שריד אחרון ממשפחתם הגרעינית )הורים, אחים, אחיות,  ,הם ניצולי שואה חללי "נצר אחרון"

בנים ובנות(, שחוו על בשרם את ֵאיַמת השואה בגטאות ו/או במחנות הריכוז וההשמדה ו/או במנוסה 

ובמסתור בשטחים שנכבשו ע"י הנאצים ו/או בלחימה לצד אנשי המחתרות או הפרטיזנים בשטחי 

עלו לארץ, בשנות מלחמת העולם השנייה או אחריה, לבשו מדים ונפלו במערכות הכיבוש הנאצי ש

 ישראל.

  .16:00, שעה 26.4.2020יום ראשון, באת האזכרה נקיים ליד אתר ההנצחה שלנו ביער בן שמן" 

 .הגיע ולכבד חללים אלולאנו מזמינים את כל מי שיכול 
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 האזכרה השנתית ב"יד ושם" .7

 ניידע אתכם על כל הפרטים בהקדם.  .17.5.2020ביום ראשון, ם" האזכרה תתקיים ב"יד וש

 שימרו את התאריך!

 

 הודעות שוטפות .8

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

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

 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:

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217יוסי קוטונה   

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

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

 http://carpati.org.ilפתוח לשירותכם:  אתר הארגון .ג

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

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

http://www.carpati.org.il   או דרךg.ilhttp://www.en.carpati.or 

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

 

 פירי מירום )ז"ל(, האחיותמשלנו:  .9

  מרים צ'בינר והלנה קולט )ז"ל(

את האחיות מרים והלנה ראיתי 

, 2013בסרט שהוקרן בטלוויזיה בשנת 

שלהן, את  החיוניותהמתאר את 

ההומור ואת האהבה לים: קיץ וחורף 

אביב, אל חוף -הן צועדות, מביתן בתל

, שלושת רבעי ליד מלון "הילטון"הים 

השעה של הליכה נמרצת לכל כיוון, 

 ! 87והלנה בת  90כשמרים כבר בת 

 2016ואה ביום הש )מימין( והלנה ז"ל )משמאל( עם קצין צבא מרים        שמחת לאי אפשר שלא להיסחף א

המדבקת הזו. בימים אלו, כשאני עורכת את עדכון דפי הקשר של הארגון שלנו, שוחחתי עם  החיים

 ,אך אחותה, הלנה, נפטרה 97מרים כדי לוודא את פרטיה ואז הסתבר לי מיהי... מרים עברה את גיל 

 להלן הקישור לסרטון המרגש כל כך שהוקרן בטלוויזיה: לפני כשנה... ,לצערה
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-https://www.youtube.com/watch?v=5a8yynjUh6U&fbclid=IwAR3L

_uO74cI-dn8wXEfcLywcRzfuBMn-Gc4kyBQ6bHIGiXS02dFB44aDzM 

, החמישית. 1926-במונקץ', השלישית מבין שבעה ילדים, והלנה נולדה ב 1922בספטמבר מרים נולדה 

שהכין בחורים ללימודים בישיבה. האימא, חנה, הגיעה מהעיירה  ,האבא, אברהם גולד, היה איש חרדי

בסלובקיה( ושם משפחתה המקורי היה פלדברנט. אימה נפטרה בזמן לידה וחנה  –בודקוביץ )היום 

וזה היה שם משפחתה גם לאחר  –עם הסבתא, ששם משפחתה היה האוסלר  במונקץ' חיותהועברה ל

נישואיה לאברהם, ושם משפחתם של שבעת הילדים המשותפים, כיוון שנישואי חנה ואברהם היו 

 דתיים בלבד ולא נרשמו אזרחית. 

ט בייצור שבע, עבדו בשנות המלחמה בבודפש-מרים ואחותה היותר מבוגרת )השנייה בתור(, בת

מחברות ומעטפות ובכריכתם. את המקצוע הן למדו עוד במונקץ', אצל הדוד, מוריץ רוט, שהיה לו 

מפעל / בית דפוס בעיר. מקצוע זה ילווה את מרים שנים רבות גם כבעלת מקצוע בארץ. הן הסתתרו 

 (Zugloט )בבודפש 14-עם ניירות אריים מזוייפים, כחלק מחברותן בארגון מחתרת מקומי, ברובע ה

ידי האמריקאים, -ושכרו חדר בביתה של יהודייה מקומית. העיר הייתה מופגזת בהפגזות כבדות על

ידי הרוסים. לגרמנים נותר גשר, שעליו מסילת ברזל, שנותר כאפשרות היחידה -האנגלים וגם על

פגזת בעקבות ה לאוסטריה, גשר שהיה קרוב למקום מגוריהן של מרים ובת שבע.מהונגריה לצאת 

נפצעה מרים בעין וברגלים וגופה התמלא רסיסים. בת שבע איבדה את שתי רגליה  -הצבא הרוסי 

כך נפטרה בבית החולים. מרים יצאה בכוחות אחרונים להשיג עזרה. רחובות ובתי -וימים אחדים אחר

בודפשט היו באפלה ורק השמיים הוארו באור הפצצות. היא התיישבה על שפת המדרכה וקראה 

השני של  חולים, שהיה ממוקם במרתפי המבצר בחלק-והאמבולנס שהגיע העביר אותן לבית -זרה לע

. כל הרופאים היו יהודים, שסרט מזהה מחובר לבגדיהם, ורק הרופא האחראי היה גוי; דהּבּו -העיר 

 ...נפטרה אחותה בת שבע מפציעתה הקשה -בימים שמרים הייתה מורדמת האחיות היו נזירות. 

רפואי של מרים היה בכי רע. מתוך ערפילי התרדמה היא שמעה את שיחת הרופאים, שהותירו מצבה ה

כל בגדיה נחתכו בעת אשפוזה וכשרק  .לה רק מספר דקות. אך מרים קטנת הגוף התאוששה מעט

, בו שהו רק חולים יהודיים. בית זה נשא דגל שוויצרי ולכן שטּפב חולים"-הועברה ל"ביתסדין לגופה 

חולים; הצפיפות הייתה קשה -היה טריטוריה מוגנת. זה היה בית מגורים, שהוסב לשמש כבית

, כשרק שני רופאים מטפלים בהם. במקום זה טיפלו בפצעים קומתייםוהחולים שכבו במיטות 

 ה לכך. ובחום הגבוה שנלוו -הדלקתיים שהתפתחו בגופה 

לבית החולים הגדול בבודפשט נכנסו הגרמנים ורצחו רופאים יהודיים ו"חולים" ]יהודים בעלי ממון, 

החולים[. בעקבות זאת נעלמו גם שני הרופאים שטיפלו -שהתחזו כחולים ומצאו מקום מקלט בבית

עב היה קשה במרים. בינתיים נכנסו הרוסים לעיר, בה נמשכו ההפצצות ורסיסים חדרו גם למזון. הר

היא הגיעה משם במזחלת.  Zuglo -והשלג שימש כמקור למים. כשנגמרה המלחמה הוחזרה מרים ל

ש שבצפון מערב רומניה, בשיפולי הרי ו(, עיר במחוז מרמורNagybányaבהונגרית: ]באיה מארה ל

https://www.youtube.com/watch?v=5a8yynjUh6U&fbclid=IwAR3L-Gc4kyBQ6bHIGiXS02dFB44aDzM-dn8wXEfcLywcRzfuBMn-_uO74cI
https://www.youtube.com/watch?v=5a8yynjUh6U&fbclid=IwAR3L-Gc4kyBQ6bHIGiXS02dFB44aDzM-dn8wXEfcLywcRzfuBMn-_uO74cI


אך  היא עבדה במטבח ותפקידה היה להשגיח על כשרות המזון, .[הקרפטים המזרחיים בטרנסילבניה

 העובדות הגויות ידעו הכול גם בלעדיה...

ואז, כשכבר התחזקה, החליטה מרים לחזור הביתה ולראות מי עוד חזר. ברחוב הראשי במונקץ', מול 

 ושם פגשה מרים עם בנות הדודות שלה. –העירייה, הייתה מסעדה של אוסלנדר 

 חיות: חזרו אח ושלוש א ,מבני משפחתה, שמנו, כאמור הורים ושבעה ילדים

 .1981-הוא נפטר ב יוסי, שהשתחרר מדכאו חולה בשחפת, שרת ב"הגנה" בצ'כיה ובצבא בארץ;

 ,באושוויץ ,הלנה ,עם אחותה הקטנה. את המלחמה עברה 1919ילידת , פירי )פנינה(, האחות הבכורה

 וולף-מנחםל אולי גם בזכות זה שרדו. לאחר המלחמה נישאה ;שם דאגה וטיפלה בה כמיטב יכולתה

עלו  ; הםובנו בשואה( נה)שאיבד את אשתו הראשו אותו רחוב במונקץ'יליד  ,רמלשטיין )מירום(מ

ת נכדים לגדל משפחה אוהבת ותומכת ולראו פנינהחלק במלחמת השחרור. בארץ זכתה  ונטלולארץ 

 .2013-הלכה לעולמה בפנינה ונינים. 

 את אושוויץ. , כאמור,הבת החמישית, שעברה –הבת השלישית והלנה  –מרים 

בנות. היא הגיעה  30מרים עברה הכשרה צבאית בצ'כיה והוכשרה להיות תותחנית, בקורס שמנה 

כך בראשון לציון ובשנים הרבות אחר -רץ התחתנה. תחילה גרה בחיפה, אחרובא 1949ארצה בשנת 

באותו מקצוע שלמדה במונקץ' ]מרים  –אביב. כל השנים עבדה בכריכיות ובבתי דפוס -בתל –כך 

 היה יליד מונקץ'[. ,ציינה שגם ראש עיריית בני ברק, ישראל גוטליב

עם  1969שני בניה. היא הגיעה ארצה בשנת הלנה אחותה נשארה לגור בצ'כיה, שם נישאה ונולדו 

 הבנים, אך חזרה לגרמניה למשך מספר שנים כדי להסדיר את זכויותיה לקבלת פיצויים. 

שנים )!( וחלקו את חוויית ההליכה היומיומית לחוף הים, במרץ  30-הלנה ומרים חיו יחד קרוב ל

 ש הומור נפלא. ורו על חיוניות וחובעליזות. הן התאמנו בפעילות גופנית, בישלו יחד, תפרו ושמ

עד לפני חודשיים הקפידה מרים על ההליכה לים ועל שחייה 

 בבריכה.

מרים ניחנה בזיכרון נפלא, היא אוהבת לקרוא ופותרת 

 תשבצים בכל העיתונים היומיים.

 למרים שתי בנות, נכדה ונינה.

 

 

      

 

 

 
                

 בתמונות משנים עברו מרים צ'בינר החייכנית                       
 

 היי ברוכה וזכי לבריאות איתנה!



 

 

 
 
 

 ; אביב-חוף הים "הילטון" בתל –מרים )משמאל( והלנה 
  את חלוקי המגבת הן תפרו בעצמן...
 את שמחת החיים רואים על פניהן!

  

 
 
 
 
 
 
 
 

החברים מחוף הים חוגגים 
; 90למרים )במרכז( יום הולדת 

 ני[ששושיק  –]מימין )בבגד לבן( 
 

 

 



 : ששרדו שלוש האחיות
פירי )פנינה(, מרים והלנה 

 )מימין לשמאל(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

את מרים צ'בינר מקבלת 
תעודת ההוקרה מטעם 

 הארגון שלנו


