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וכמובן, נשמח לקבל מכם המלצות לנושאי כתיבה.  –ון נשמח מאוד לקבל את תגובותיכם לנושאי העל

 ruthfixler@walla.co.il    5643299-050ידי רותי פיקסלר  -פנייתכם תתקבל בברכה על
 

 מסיבת פורים .1

שמחה הייתה גדולה, האוכל מצוין  גת.-עם בקריית-נפגשנו לחגיגת פורים ברוב 8.3.2020ביום ראשון, 

גת ולנשותיהם: מנדי -הרבה תודות לראשי הקהילה בקריתומעגלי הרוקדים מילאו את הרחבה. 

 .ליבוביץרייזמוביץ, צבי זינגר ומיכאל 

תודות גם לכל הפעילים המתנדבים, 

, הצבי דוידוביץ, יוסי קוטונל ובמיוחד

חיים דוידוביץ, משה מושקוביץ, גיטה 

על אשר  –ברקוביץ ורוזה קליימן 

 הרישום לאירוע, לאלכס שמעוני

ולאפרים מלץ על המצגת )ולאפרים גם 

על התמונות מהאירוע(, לישראל 

על  –שיינברגר ולרותי פיקסלר 

 .הפרסומים וליצחק קליין על הגזברות

 

 

 

 

 כל הכבוד לכל המתחפשים
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 ,יום האישה הבינלאומי – 8.3.2020-לכבוד ה
שחל ביום המסיבה, קיבלה כל אישה שי: 

 פרח וקופסת שוקולד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממעגלי הרוקדים

 

 

 

 

 

 

 , להקת "בללייקה בנד"
שהנעימה בנגינתה והקפיצה 

  יםקודיאותנו לר



 יוצאי צ'כוסלובקיה אשר לחמו במלחמת העולם השנייהאיתור לוחמים יהודיים  .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 

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

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

 היהודים במלחמה. 

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

הופנתה אלינו בקשה: לאתר שמות של לוחמים, יוצאי צ'כוסלובקיה, אשר לחמו במלחמת העולם 

 בצבאות בנות הברית, כולל בבריגדה, ובשורות הפרטיזנים.  השנייה

 zvika@jwmww2.comניתן לפנות לכתובת המוזיאון 

 .08-9224764או לטלפון  

 

 הנצחת הקהילות –אלין בית נועם  .3

שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, בה נרצחו ואבדו לנצח רבים מבני  75השנה אנו מציינים 

זה החלטנו להתגייס לסיוע לעמותת "אלין בית נועם" ]פרטים על  המשפחות שלנו. לציון מועד

אחד בהמשך[, המסיעה מדי יום עשרות ילדים מוגבלים למרכזי תמיכה וטיפולי העמותה.  –העמותה 

לטיפולים  הילדים המוגבלים לשהובלתם ב ברהרכבים שלהם יצא מכלל שימוש, דבר היוצר קושי 

, אשר ינציח עליו את ₪ 120,000ת מיוחד )נכונית(, בעלות השונים. התחייבנו לרכוש רכב הסעו

 )בדומה לרכב שבתמונה(. קרפטורוס / זאקרפטיהקהילות 

אנו מאמינים שדרך 

הנצחה זו היא מכבדת 

ותואמת את רוח 

הקהילות שלנו, אשר 

אנשיה סייעו בכל דרך 

למשפחות הנזקקות 

 שחיו ביניהם.

ההתרמה תתקיים גם 

 -בקרב הקהילות בחו"ל 

וכל תרומה אחרת 

 תתקבל בברכה.

 

 אנא, פיתחו את לבכם למטרה מיוחדת וחשובה זו.



עבור הנצחת קהילות  –לעמותת "אלין בית נועם"  ישירותאת התרומה ניתן להעביר 
  :בהעברה בנקאית ניתן לתרום .קרפטורוס/זאקרפטיה

 קריית אונו 656סניף  (              12 –)סמל בנק  בנק הפועלים
 שם חשבון: אלין בית נועם                             430095חשבון:  מס'

 אלין בית נועם", הוא מתנדב ולתשלום בכרטיס אשראי דרכו איש הקשר לכל שאלה בנושא" 
 9426080-052עמוס לוין 

 
. התרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס: 57-00240-58"אלין בית נועם" הינה עמותה רשומה מספר 

 )א( לפקודת מס הכנסה, בארה"ב, באנגליה ובקנדה.46בישראל לפי סעיף 

 לתורמים מחו"ל:

Account Name:  American Friends of Alin Beit Noam Inc 

Account #:  0109131301  

Account Type:  Checking Account (DDA) 

Currency: US Dollar (USD) 

Bank Name: Bank Hapoalim B.M. New York  

Bank Address: 1177 Avenue of Americas, New York, NY  10036  

ABA Number: 026008866  

SWIFT Code: POALUS33 

 מיהי עמותת אלין בית נועם?

 us.htm-beitnoam.org.il/about-https://www.alin על העמותה ניתן לקרוא בקישור הבא:

הדוגלת בכבוד האדם ובצדק  ,הנה עמותה ללא כוונת רווח "אלין בית נועםמתוך אתר העמותה: "

חברתי, תוך שימת דגש בתחום המוגבלות. העמותה מפעילה מערך מגוון של פרויקטים לסיוע בשיפור 

יקטים שאנו מפעילים צמחו מתוך אמונה באדם כלל הפרו איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות.

חלק אחר מהפעילויות של אלין בית נועם  .1941הוקמה בשנת העמותה  ומתוך ראיית השונות כערך.

 מיועד לכלל הציבור.

 מטרות העמותה

 .ייזום והפעלה של תכניות סיוע ושירותים איכותיים לאנשים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות 

  ומודלים מוצלחים לחיקוי ולהשראה בתחום המוגבלות.פיתוח של דגמים 

 .שינוי חברתי ושינוי השיח הציבורי בישראל לגבי אנשים עם מוגבלות 

מרכז יום המשרת אנשים בוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות.  -" בית נועם"הוקם  1986בשנת 

 . "אילן"ווחה ועם ובשיתוף עם משרד העבודה והר ,מרכז היום הוקם לאור יוזמה של הורים

קריית אונו. חלק ניכר ומשמעותי  ",אלין בית נועם"מרב הפעילות של העמותה מרוכז היום ב

אנשים בוגרים עם ילדים ומהשירותים שבקריית אונו מיועד לחניכי העמותה. החניכים הנם 

 מוגבלויות שכליות ופיזיות קשות. רובם ככולם משתמשים בכיסאות גלגלים, ולחלקם צרכים

 מורכבים בתקשורת. 

 

https://www.alin-beitnoam.org.il/about-us.htm


 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.ilלאתר האינטרנט שלנו ]

 "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 

קיריו, ניצולי השואה שהלכו לעולמם, מוזמן יוכל להיכלל( בטקסים. מי שמבקש להעלות את שמות י

 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  •

 .שמות של נפטרים ז"ללאתר שיתאספו מספר אה ולקראת יום השאת העלאת השמות נרכז ונעלה 

 

 אזכרה לחללי "נצר אחרון" יוצאי זאקרפטיה .5

 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 

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

 ישראל.

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

 .אנו מזמינים את כל מי שיכול להגיע ולכבד חללים אלו

 

 האזכרה השנתית ב"יד ושם" .6

 ניידע אתכם על כל הפרטים בהקדם.  .7.5.20201ביום ראשון, האזכרה תתקיים ב"יד ושם" 

 שימרו את התאריך!

 

 3טיול שורשים מספר   .7

. 3-אנו שמחים לבשר שאנו בתהליכי התכנון של הטיול ה –הצלחת שתי הקבוצות הראשונות  לאור

 , בהדרכת חברנו, רוברט דרוב. 2020תחילת ספטמבר המועד: 

 נודיעכם בהקדם את כל הפרטים הנדרשים.

 



 מפגש חברים במיאמי .8

, כמדי שנה, מתכנסים במיאמי יוצאי זאקרפטיה, 16.2.2020-ב

החיים בצפון אמריקה. את המפגש מארגן אהרון ניומן ובו 

, בו מרוכז Jewish Genהשתתף גם מרשל כץ, מקים אתר 

מידע רב על קהילות זאקרפטיה. בין המשתתפים נכח גם 

 רגסס.הכנסת בב-יושקו וייס, אשר שיקם את בית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31.1.2020 -", מוסף שבת של "ידיעות אחרונות" מהאוספים את הקבריםמן העיתונות: "   .9

5669324,00.html-https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L 

ברחבי העולם, ובמיוחד במזרח אירופה, הנושא של שימור בתי קברות לא קיבל את התייחסות הראויה. 

 ESJF: Europeanבחסות "ועד רבני אירופה" ו"קונגרס היהודים של אירופה ואסיה" הוקם גוף בשם 

Jewish Cemeteries Initiativeהגדרה , שמטרתו העיקרית היא הגנה ושימור של בתי קברות, סימון ו

של שטחם, חתימת הסכמים עם הרשויות המקומיות, הקהילה היהודית, או בעל שטחים אחר, להגנה 

 של חלקות הקברות ובניית גדר מסביב למתחם. לעמותה יש משרד גם בקייב. 

, הכולל צילומים מבתי קברות בזאקרפטיה, 2017מיוני  31ראו עלון מספר  –גם אנו התייחסנו לנושא זה 

 .ניתן להקיש בגוגל את שם הארגון ולקרוא על פעילותו ידי ארגון זה.-על אשר גודרו

 

 סיוע במידע על נושאי הקהילה  .10

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

 יישוב / להיסטוריה מקומית. 

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

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 

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

 

 הודעות שוטפות  .11

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

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

 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:

 050-5643299סלר  רותי פיק        050-9922217יוסי קוטונה   

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

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

 http://carpati.org.ilאתר הארגון פתוח לשירותכם:  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 דרךhttp://www.en.carpati.org.il 

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

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5669324,00.html
mailto:israels@eng.tau.ac.il
mailto:israels@eng.tau.ac.il
mailto:ruthfixler@walla.co.il


  - (Yvonne Engelman)איבון אנגלמן משלנו:  .12

 אוסטרליהסידני  -זאקרפטיה   (Dolhe)דולהה

מידע שהגיע אלינו דרך  אל איבון אנגלמן הגענו בעקבות

אחותו של אחד מהמתנדבים הפעילים שלנו, מיכאל אינדיק. 

לטקס "יום השואה ידי ממשלת פולין -איבון הוזמנה על

מתוקף היותה  - 27.1.2020-הבינלאומי", אשר נערך בפולין ב

ניצולת שואה, הפעילה מאוד ב"מוזיאון השואה היהודי" 

 .  1992-נפתח במוזיאון שבסידני, 

המצווה -מכיוון שאיבון ילידת זאקרפטיה, וידענו שלאחר הביקור בפולין היא תגיע ארצה לחגיגת בר

ירושלים, לכבדה ולהעניק לה את תעודת ההוקרה, אותה אנו של הנין שלה, החלטנו להפתיע אותה ב

 מעניקים לשורדי השואה. 

 ., בשילוב ראיון שערכנו איתההטקס באושוויץאנו מביאים מידע מראיון ההכנה שנערך לה לפני 

, (Dolhe) דולההב הגראשר  אנגל, למשפחת )ונכדה יחידה( היחיד הילדהיא , 1927ילידת  י(ּב)אי איבון

והאם ילידת  'אביה היה יליד מונקץ יהודים. 277חיו לפני המלחמה  כפרלדבריה, ב. האירשאוומחוז 

היינו משפחה אורתודוקסית וחיינו באושר. במהלך המלחמה כל דבר השתנה בצורה דרסטית, דולהה. "

. 1944תי לאושוויץ מגטו ברגסס )ברגובו(, אליו הגעתי במרץ הגע. התדרדרוהחיים השלמים שלי 

, אבל השנותר האיבדתי את כל המשפחה שלי, הייתי היחיד .PETERSWALDANררתי ממחנה שוח

 " ניצלתי. .אבא שלילהבטחתי  השאותהבטחה,  ,נשבעתי לשרוד

 כשנרצחו באושוויץ.  45בן היה  אוהאב 38הייתה בת  ימאהא

ובמטרה להשיג מסמכים על משפחתה. היא איתרה  ,כדי לראות מי שרד איבון חזרה לכפר הולדתה

חצתה את  ,ימים בלבד 3את תעודת הנישואין של הוריה ואת תעודת הלידה שלה. היא שהתה בכפר 

 בסלובקיה. (הֶיצͅשֹו, מחוז קהונגריתב (Nagymihály ה והגיעה למיכלובצה תדוד-הגבול עם בת

 לאנגלמן... –, וכך השתנה שם המשפחה מאנגל )מחוז סבליאבה( Dusyno ילידיעקב לאיבון נישאה 

]בעלה נפטר לפני כחמש  נשואהאני  .עברתי לאוסטרליהואחרי השואה הצלחתי לשקם את חיי "

 . "ומשפחתי עדיין גדלה – נינים 15 -ו נכדים 9 גםלי שלושה ילדים ועכשיו  יש, שנים[

, החי חצי שנה בארץ וחצי שנה מתמטיקההבן הבכור, מיכאל הוא פרופסור לם ובת; לאיבון שני בני

 הוא רופא ג'פרי; הבן וניהלה את עסקי הנגרות של אביה לאיבון גרה בסמיכות , שירלי,הבתבארה"ב; 

 באוסטרליה. למחלות מעיים

השנים האחרונות בסידני, אוסטרליה. היא משכימה קום, עושה מעט תרגילים ויוצאת  72-איבון חיה ב

וכך  B-ב A,-מילים המתחילות ב 10: היא אומרת לעצמה מוחהיא מפעילה את להליכה. תוך כדי כך ה

הזיכרון שלה נפלא והיא הלאה... שלוש פעמים בשבוע היא משחקת ברידג' ופותרת הרבה תשבצים. 

 זוכרת אנשים רבים מילדותה, את שמותיהם והיכן היו גרים.



 "קרן היסוד"הוא הזרוע האוסטרלית של ש UIA :,United Israel Appealאיבון מתנדבת בארגון 

בשיתוף עם הקהילה היהודית העולמית פועלת לקידום העדיפויות  ,אוסטרליה UIAבישראל. 

הלאומיות של מדינת ישראל והחברה הישראלית, בדגש מיוחד על קידום קהילות חלשות יותר; טיפוח 

 ירים לישראל ולחיים היהודיים.נוער מוחלש ושוליים; עידוד העלייה; חיבור יהודי התפוצות הצע

חבר העמים ב המדינותאיבון זכתה להערכה ולהוקרה גם על ידי מלכת אנגליה, שאוסטרליה היא אחת 

 אוסטרליהכבוד האבירות ואות המסדר  .(Order of Australia) "מסדר אוסטרליה"מאת  - הבריטי

זרחים אוסטרלים וזרים על שירות על ידי אליזבת השנייה, והוא מוענק לא 1975נוסד בפברואר  הזה

על פעילותה  Order of Australia  Medal – OAMאיבון זכתה לקבל מדליה  והישגים ראויים לשבח.

 .ההתנדבותית

, "היהודי השואהמוזיאון "באופן פעיל ב תמעולם לא שכחתי את עברי והייתי מעורבאומרת איבון: "

 ."נשמע באופן חזק וברור קוליילדים מכל הגילאים. להמספר את סיפוריי 

אני הצלחתי לשרוד את " " ותשובתה הייתה:?ךהמשמעות של אושוויץ עבורמה " :איבון נשאלה

זה לא מגדיר אותי, אבל אני לעולם לא אשכח את  ;להוביל חיים נורמליים תוהייתי מסוגל םהגיהינו

ותמיד צריך להישאר אבל זה לא צריך להישכח  ,נום אמיתייהיזה מקום של ג. שעברתי ותהזווע

הדרך היחידה להנציח את ש ,המסר שלי לדורות הבאים הוא !כרשומה היסטורית של מה יכול לקרות

היא לספר את הסיפורים שלנו ולוודא שהדורות השניים והשלישיים  נרצחו,זיכרון ששת המיליונים ש

  ."שומרים על הזיכרון שלנו בחיים ומספרים את הסיפורים שלנו

 מהם מישראל, כולל שרגא קלוש שלנו )יליד ויזניצה(. 19שורדים,  100-כויץ השתתפו בכנס באושו

מתוך דבריה של איבון לעיתונאי באירוע: "יכולנו לשמוע ילדים משתעלים, בוכים ונחנקים מהגז, 

 להריח את בשר האדם ואת הפחד האיום, שאולי תהיה הקורבן הבא".

המסע הארוך  (.ה)נכדי ילדיהםמ יםשניכן ו ,בני זוגםוה יילד שלושתאל המסע הזה נלוו אליה 

דברצן, משם לאוז'גורוד )עם רוברט ישראל, מהארץ לשעות טיסה עד  20מאוסטרליה כלל סך הכול 

לקרקוב, שם  נסיעהשעות  8דרוב( וביקור בכפר מולדתה, דולהה, בו עלתה לקבר הסבים שלה; עוד 

תהיה גם הדרך חזרה לאוסטרליה ארוכה  –בארץ )וכמובן  חוזר נערך הטקס, ומשם, דרך מינכן לביקור

 ומייגעת לכל אדם, לבטח לאישה מבוגרת כמו איבון(.

 

אמר בטקס , נשיא הקונגרס הציוני העולמי ,רונלד ס. לאודר

מדינות ... "היטלר בחן את העולם, ולעולם לא היה אכפתהזה: 

אסור רבות גרמו לאושוויץ כששתקו מול האנטישמיות הנאצית: 

גרמו  ,ביותר מדי מדינות ,יותר מדי אנשים! לסבול זאת שוב

כשיהודי אירופה התחננו בפני העולם שיעניק  ;לאושוויץ לקרות



 הפנה כל העולם את גבו אליהם". -שביקש מקום ללכת אליו  ,להם נמל מבטחים

האיום  שנה לשחרור אושוויץ מאשר שיש ניצולים מהמקום 75"שום דבר לא חשוב יותר במלאת 

הזה. הם החיבור הישיר, העדים לפשע הנורא הזה. זו הסיבה שאני מוכן לעשות כל מה שצריך כדי 

 !"לעולם לזכור נולעולם לשמוע אותם, ת נות ם;להביא

הקונגרס היהודי העולמי הטיס לפולין עיתונאים מכל העולם כדי לסקר את הטקס וכדי לספר את 

 .סיפורם של השורדים

 רים לסיפורה של איבון אנגלמןלהלן מספר קישו: 

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6407765/Czech-Holocaust-survivor-

Auschwitz-start-new-life-family-Australia.html 

https://ajn.timesofisrael.com/youth-hear-from-holocaust-survivors 

https://www.youtube.com/watch?v=9vBwXK3or0w 

https://sydneyjewishmuseum.com.au/shop/events/talk/survivor-talk-

yvonne-engelman-may2019 

https://sydneyjewishmuseum.com.au/news/holocaust-survivor-oam / 

https://ajn.timesofisrael.com/youth-hear-from-holocaust-survivors 

 

ברוכה תהיי על עשייתך המגוונת, לאורך שנים, בהתנדבות, למען ספר את סיפורה של הקהילה 

 בימי החושך של השואה!

  

 וכיום -בתחנות חייה: אושוויץ, הנישואין ליעקב )יאנקי( אנגלמן  איבון

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6407765/Czech-Holocaust-survivor-Auschwitz-start-new-life-family-Australia.html
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6407765/Czech-Holocaust-survivor-Auschwitz-start-new-life-family-Australia.html
https://ajn.timesofisrael.com/youth-hear-from-holocaust-survivors
https://www.youtube.com/watch?v=9vBwXK3or0w
https://sydneyjewishmuseum.com.au/shop/events/talk/survivor-talk-yvonne-engelman-may2019
https://sydneyjewishmuseum.com.au/shop/events/talk/survivor-talk-yvonne-engelman-may2019
https://sydneyjewishmuseum.com.au/news/holocaust-survivor-oam%20/
https://ajn.timesofisrael.com/youth-hear-from-holocaust-survivors


 
 עם תעודת ההוקרה של הארגון )בעברית ובאנגלית(– איבון והנינים בארץ

 
 איבון הדגישה בדבריה את העובדה שמבת יחידה צמח שבט גדול כל כך....

 
 ניניםהנכדים וועם חלק מה, )משמאל( וחתנה איבון עם בתה



 
  מימין: מיכאל אינדיק )יוזם המפגש(, רותי פיקסלר, זאב מילבאואר )יו"ר הארגון(,

 , ירושליםאיבון אנגלמן ולנה ינקלביץ )אשר גדלה בדולהה, כפר לידתה של איבון(            


