
 

 2020 אפריל – 67עלון מספר 

 תוכן העניינים
 

 סיוע במידע על נושאי הקהילה. 5   )בתנאי...( אירועים מתוכננים .1
 מן העיתונות: יוסף דקל ורבקה הלפנד. 6  הנצחת הקהילות – אלין בית נועם .2
 הודעות שוטפות. 7  רשימת הנפטרים בני הדור הראשון .3
 ויינברגר אלכסנדרמשלנו: . 8                                 2020דמי חבר לשנת  .4

 
 

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

 

 אירועים מתוכננים .1

 מותנית במצב שישרור בארץ. –חודשים הקרובים לכל תוכנית האירועים 

 נייחל ונקווה לטוב!

בהזדמנות זו נאחל בריאות איתנה לכל בני ביתנו בארץ ובקהילות בעולם, לכל עם 

 ולכל עמי העולם! –ישראל באשר הוא 

 !ני המשפחות שלנו בלבבאנו עם כל ח, גם אם במתכונת כל כך שונה ואחרת. חג פסח שמ

 

 .16:00, שעה 26.4.2020ביום ראשון,  אזכרה לחללי "נצר אחרון" יוצאי זאקרפטיה .א

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

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

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 

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

 את האזכרה נקיים ליד אתר ההנצחה שלנו ביער בן שמן"  ישראל.

 .אנו מזמינים את כל מי שיכול להגיע ולכבד חללים אלו

 

 17.5.2020ביום ראשון,  האזכרה השנתית ב"יד ושם" .ב

 שימרו את התאריך! ידע אתכם על כל הפרטים בהקדם. ני ".האזכרה תתקיים ב"יד ושם

 

אנו שמחים  –הצלחת שתי הקבוצות הראשונות  לאור: 2020תחילת ספטמבר  3טיול שורשים מספר  .ג

 בהדרכת חברנו, רוברט דרוב.  ,3-לבשר שאנו בתהליכי התכנון של הטיול ה
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 הנצחת הקהילות –אלין בית נועם  .2

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

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

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

לטיפולים  הילדים המוגבלים לשהובלתם ב ברהם יצא מכלל שימוש, דבר היוצר קושי הרכבים של

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

 )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                             430095מס' חשבון: 

 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 

 Account Name:  American Friends of Alin Beit Noam Inc                        לתורמים מחו"ל:
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: "
תוך שימת דגש בתחום המוגבלות. העמותה מפעילה מערך מגוון של פרויקטים לסיוע בשיפור  חברתי,

כלל הפרויקטים שאנו מפעילים צמחו מתוך אמונה באדם  איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות.
חלק אחר מהפעילויות של אלין בית נועם  .1941הוקמה בשנת העמותה  ומתוך ראיית השונות כערך.

 הציבור. מיועד לכלל
 מטרות העמותה

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

 .פיתוח של דגמים ומודלים מוצלחים לחיקוי ולהשראה בתחום המוגבלות 

 .שינוי חברתי ושינוי השיח הציבורי בישראל לגבי אנשים עם מוגבלות 
מרכז יום המשרת אנשים בוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות.  -" בית נועם"הוקם  1986בשנת 

 . "אילן"ובשיתוף עם משרד העבודה והרווחה ועם  ,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 ועמותה. החניכים הנם מהשירותים שבקריית אונו מיועד לחניכי ה
מוגבלויות שכליות ופיזיות קשות. רובם ככולם משתמשים בכיסאות גלגלים, ולחלקם צרכים 

 מורכבים בתקשורת. 
 

 בני הדור הראשון –רשימת נפטרים באתר  .3
אי אנו מציינים בטקס האזכרה ב"יד ושם" את שמות הנפטרים, ניצולי השואה יוצ 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 
התבקשנו, לא אחת, להוסיף עוד שמות של ניצולי שואה ז"ל, ששמם לא נכלל )ולא  בשנים האחרונות

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

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

 ה ופרטי(שם מלא )משפח •
 מקום החיים בזאקרפטיה / בארץ / בקהילות חו"ל •
 חודש ושנת הפטירה  •

 .לאתר שיתאספו מספר שמות של נפטרים ז"ללקראת יום השואה את העלאת השמות נרכז ונעלה 
 

 2020דמי חבר לשנת  .4

 אנו יוצאים ב"קול קורא" לאנשי הקהילה להרים את תרומתם להמשך הפעילות הברוכה של העמותה.
 ₪ 180דמי החבר לזוג/לשנה הינם  •           ₪ 100דמי החבר ליחיד/לשנה הינם   •

 את הכסף ניתן להעביר באחת מהדרכים הבאות:
 60של בנק לאומי, סניף פלורנטין, דרך שלמה  805בסניף  50122978העברה בנקאית לחשבון  .א

 .טרנסקרפטיה בע"מ-זאקרפטיההארגון העולמי של יהודים יוצאי לפקודת אביב -תל
 על מנת שנוכל להנפיק את הקבלה על התשלום – הכסף יש לציין בהעברה את שם מעביר         

  טרנסקרפטיה בע"מ-הארגון העולמי של יהודים יוצאי זאקרפטיהמשלוח צ'ק לפקודת  .ב
 רמת גן 9/21לכתובת של יצחק קליין, מתתיהו מנדל         

 בבקשה, לא בשבת, בשיחה טלפונית עם רוזה קליימן, אך,  –חיוב כרטיס האשראי  .ג
 4007509-052בטלפון מספר         

 

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


 סיוע במידע על נושאי הקהילה .5

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

 יישוב / להיסטוריה מקומית. 

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

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. המיילים של ישראל ורותי

  

 : יוסף דסקלוביץ )דקל( ורבקה הלפנדמן העיתונות .6

שרדנו את "חרונות", שכותרתה הייתה התפרסמה כתבה בעיתון "ידיעות א 24.3.2020ביום שלישי, 

. את עיניי צדה הכתבה על האחים, שנולדו בצ'כיה, למשפחה בת אושוויץ, מה זה קורונה בשבילנו?"

נפשות, ושלאחות קראו רבקה )ריבצ'ו(. פרטים אלו היו יותר מרמז לכך, שהמשפחה היא ילידת  10

ומה  בתו של יוסף, הגרה בכוכב יאיר. , בעזרת בתיה אריאלי,קרפטורוס. הצלחתי ליצור איתם קשר

הייתה ההתרגשות: האחים נולדו בטרסבה וגדלו בטייץ'. האימא שלהם הייתה ילידת סיילש...  הרב

 עוד פרטים על האחים. –להלן הכתבה מהעיתון. בסופה 

 94, ואחותו רבקה הלפנד, 105יוסף דסקלוביץ, 
 

ביחד אני ואחי כמעט בני מאתיים", מחייכת "

)ריבצ'ו, כפי שקוראים לה בני משפחתה(  רבקה

איון. היא מתגוררת בחדרה ויושבת יבתחילת הר

בביתה בהסגר עם המטפלת הפיליפינית שלה 

ועוקבת באדיקות אחרי הנחיות משרד 

הבריאות. "אני לבד, אי אפשר להיפגש עם בני 

המשפחה כעת", היא אומרת, "אז אני מנסה 

זו  לשמור על אופטימיות כל הזמן. אני

שמצחיקה בימים אלו את המטפלת הפיליפינית 

שלי. היא עוברת חרדה איומה מלווה 

בסימפטומים של הקאות. אני שמה לה מוזיקה 

כשהיא מנקה ואומרת לה 'תחשבי שהמטאטא 

הוא האהוב שלך ותרקדי איתו'. אני חזקה כמו 

ברזל גם עכשיו בצל הקורונה. החיים לימדו 

אותי אם אני  אותי להיות כזו. כשאת שואלת

פוחדת מהקורונה, את בעצם שואלת אותי 

בעדינות אם אני מפחדת למות. אז התשובה שלי 

היא לא, אני לא פוחדת מהמוות! ראיתי אותו 

יותר מדי פעמים מול העיניים. אני בוחרת לא לחשוב מחשבות מיותרות, אין טעם לחשוב מה יקרה אם חלילה 

בני משפחתי לא יוכלו להיות לידי. לימדתי את עצמי בימים הכי קשים אדבק ואצטרך להתאשפז בבית חולים, ו

שלי במחנה ההשמדה באושוויץ לעשות מהלימון לימונדה כמו שנהוג היום לומר. מה זה אומר? אני מעסיקה 

mailto:israels@eng.tau.ac.il
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את המחשבות שלי בדברים חיוביים כמו לזכור לצלצל לכלתי ולאחל לה מזל טוב כי הייתה לה יום הולדת 

עדיין מאמינה שבליל הסדר לא אשב לבד בבית, בטח ייתנו הקלה שקשישים כמונו לא יאכלו לבד אתמול. אני 

 ."מרור ומצה

  

נשלחתי יחד עם משפחתי לאושוויץ.  18ציונית בת עשר נפשות. "בגיל -רבקה נולדה בצ'כיה למשפחה דתית

בכל יום  -אחותי הצעירה ההורים ואחותי הגדולה, שהייתה נשואה, נשלחו למשרפות. הצלחתי להציל את 

עלינו  ,שמצאנו זה את זו ,הברחתי לה אוכל מהמטבח שבו עבדתי במחנה. לאחר השחרור אני וחמשת אחיי

לארץ. יוסף, אחי הגדול, שכבר גר בארץ, קיבל אותנו בזרועות פתוחות והתמקמנו בנתניה". לרבקה שני 

 .ילדים, חמישה נכדים ושלושה נינים

  

, יושב בדד בדירתו בנתניה עם המטפלת המסורה שלו. כששאלנו אותו אתמול 105)דסקלוביץ(, יוסף דקל 

איך הוא עובר את ההסגר הממושך, מנותק מבני משפחתו המורחבת, הוא השיב: "מה יש להגיד, כבר עברנו 

בתורנות דברים קשים מאלה. החלטתי להיות קשוב להנחיות משרד הבריאות. הילדים שלי רוצים לבוא לבקר 

ואני כל הזמן אומר להם שישמרו על עצמם ולא יגיעו אליי. נקודה. אני בסדר גמור. עד שזה ייגמר אני שומר 

 ."כן, כן, אפילו המטפלת לא מאמינה. אין ברירה, אני רואה את המשפחה מרחוק —קשר גם בסקייפ וגם בזום 

  

יו וכל אחיו נתפסו על ידי הגרמנים ונשלחו בעוד שהור ,1940יוסף הצליח להסתתר מהנאצים ועלה ארצה ב־

הם ניסו להגיע בספינה בלתי חוקית  1940לאושוויץ. את אשתו, עטרה, הכיר בבני עקיבא בצ'כיה. בנובמבר 

לחופי ארץ ישראל, כאשר עטרה יולדת בים הסוער. הבריטים אסרו את כניסתם והם גורשו למחנה מעצר 

ל 'ההגנה' ניסתה למנוע את הגירוש, הטמינה חומר נפץ קטן בספינה טריה". יחידה ש̞אּפבקפריסין בספינה "

מעפילים טבעו למוות. יוסף אחז  250במטרה להשבית אותה, אך בטעות גרמה לה לשקוע תוך דקות. יותר מ־

בתינוקת ציפורה וקפץ למים עם אשתו, שלא יכלה לשחות, ואחזה ברגלו של יוסף בזמן ששחה לחוף. הם 

מה  -ה חודשים במחנה המעצר בעתלית הם התיישבו בנתניה. "אחרי מה שעברתי בחיים שרדו. לאחר שמונ

 .זה קורונה?!", הוא מחייך

 
  ועוד מידע מעניין על ציפורה, הבת

שנה לאסון  40, במלאת שנולדה על האונייה
האוניה "פאטריה", על פי כתבה שפורסמה 

 )ומדייקת את סיפור הצלתה( בעיתונות
 

סיפור אוניית "פאטריה" הוא סיפור 
 קשה בתולדות העלייה ארצה. 

עיון בגוגל מספר את סיפורם הקשה 
הנספים ושאר הניצולים  250-של כ

זו האוניה  ששרדו את פיצוץ האונייה.
הראשונה שהבריטים תכננו לשלוח 

לאי מאוריציוס, ולבסוף היא נשלחה 
 .לקפריסין

 
 



המשפחה עברה לגור בטייץ',  .בטרסבה , כאמור,יוסף וריבצ'ו נולדו
. בתפקיד בכיר בבית המשפט , עזרא דסקלוביץ,שם שימש אביהם

 !חוסט מטעם ממשלת צ'כיה תהיהודי היחיד בכל סביבהוא היה 
 

 :(ואשתו ז"ל, עטרה )אורונקו של יוסף כיום מונה השבט
 ילדים 3          

 , אחותועם  יוסף דקל                                       נכדים 11
     )ריבצ'ו( הלפנד רבקה                            נינים )ריבעים( 40
 בני נינים )חימשים( 16
 

. בני משפחתו נאספים אחת לשנה וחוגגים 15.1.1915יוסף, יליד 
 ברוב עם את יום הולדתו.

 בבריאות איתנה! -עוד הרבה שנים ולריבצ'ו נאחל לו 
 

 ועכשיו לסיפורה המופלא של ריבצ'ו 
, לאחר שהות במחנה הפליטים בקפריסין, היא עלתה 2-ריבצ'ו עלתה ארצה, כאמור, אחרי מלה"ע ה

 , כ"ט בנובמבר, ביום ההכרזה באו"ם על הקמת המדינה. 29.11.1947-ארצה ב , זאב ז"ל,עם בעלה
 שנים: 5להלן כתבה שהתפרסמה לפני 

 תינוקות כ"ט בנובמברהמסע המופלא של  

 ".תינוקותהתינוקות בני יומם הועלו לארץ מקפריסין ערב פרוץ מלחמת העצמאות, ב"אוניית 609 

 1,563. האונייה, שהביאה 1947בנובמבר  28תה עשר בבוקר של יום שישי, ט"ו בכסלו תש"ח, יהשעה הי

וחיילים בריטים הוצבו על תה מגודרת ברשת ברזל גבוהה, ימעפילים ממחנות המעצר בקפריסין, הי

סיפונה. בשעה שנכנסה לנמל, כששירת ההמנון הלאומי בוקעת ממנה, הושלך הס על הרציף. איש מבין 

רופאים ואחיות, מתנדבים, נהגים, אנשי הסוכנות היהודית, הג'וינט  -עשרות האנשים שהמתינו לה 

 .קול בכיים של מאות תינוקותלא זז. את המעמד המרגש הפר רק  -וההסתדרות, עיתונאים וצלמים 

תינוקות, שהונחו באמבטיות פח  609ועוד  - ילדים התלוו אליהם 42היו על האונייה,  מבוגרים 912

קטנות, אשר שימשו בדרך כלל לכביסה, לרחצה, לקירור משקאות ואף ככלי קיבול לאוכל. על חלקן 

. חלק מההורים רשמו על הפח את שמו קפה, תפוחי אדמה, אורז -הופיעו הכיתובים המקוריים באנגלית 

 .של תינוקם

ביישוב היהודי עקבו במשך שבועות ארוכים אחר ההתפתחויות סביב אוניית התינוקות, כאילו מדובר 

במותחן משובח. העיתונים פירסמו ידיעות ועדכונים באופן יומיומי, האזרחים שוחחו על כך במקומות 

 העבודה ובבתי הכנסת. אבל באותו יום שישי הוקדשה מירב תשומת הלב להכנות לקראת המאורע

המיתולוגי: הצבעת האו"ם על  לכ"ט בנובמברההיסטורי, שעמד להתרחש במהלך השבת ולהפוך אותה 

תוכנית החלוקה, שעל פיה תוקם בארץ ישראל המדינה היהודית. למחרת פרצו המהומות שהובילו למלחמת 

ולות בלהט האירועים חמקה "אוניית התינוקות" מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי וטבעה במצ .העצמאות

השיכחה. במשך עשרות שנים לא דובר בה, ואפילו חלק מהתינוקות עצמם לא ידעו על מה שחוו בימיהם 

  .הראשונים

-בשחורהועלתה בעמוד הפייסבוק של אתר "נוסטלגיה אונליין" תמונה  [2015]אפריל לפני חמישה חודשים 

אחור נרשמת תכונה רבה, והמוני , שבה נראה זוג צעיר מחזיק באמבטיית פח ובתוכה שוכב תינוק. מלבן

 .אנשים גודשים את המקום



מי מכיר, מי יודע? אנו מנסים לברר פשר תמונה זאת מתקופת העלייה לארץ: מתי צולמה, מדוע יש שם צלם "

מקצועי, איך זה שאחות מסייעת להורים לשאת את התינוק )לבית חולים?( וההורים מחייכים באושר?", נכתב 

אנשי האתר, שביקשו את עזרת בפוסט שפירסמו 

אלף איש צפו בתמונה,  22הגולשים. יותר מ־

שיתפו אותה, עשרות  100לחצו לייק,  330

  .ועוד באותו יום נפתרה התעלומה -הגיבו 

התינוק שבתמונה, שהיה אז בן ארבעה חודשים, 

 419(, הנוסע מספר 68הוא עזרא הלפנד )

יו, זאב , וכיום תושב ניו ג'רזי. הוראוניהבאותה 

(, ניצולי אושוויץ, חיים בדיור 89( ורבקה )90)

מוגן בחדרה. הם הכירו באיטליה אחרי מלחמת 

תה בדרכה ארצה, הוא יהעולם השנייה: היא הי

 .עזר להבריח יהודים לפלשתינה

כבר היו לי שני אחים בארץ ישראל, ואחרי "

שאיבדתי בשואה את אחותי, רציתי להצטרף 

השבוע רבקה הלפנד.  עלות", סיפרהלאליהם ו

"עוד כשהייתי בצ'כוסלובקיה, חברים באו אלי ואמרו, 'אין לנו מה לחפש כאן. תארזי כל מה שאת יכולה 

 ."שלושה'. אבל בסוף זה לקח שלוש שנים-לסחוב על הגב, ונעלה לארץ ישראל. נגיע בתוך שבועיים

לו על אוניית המעפילים "מולדת". היא נישאה לזאב בזלצבורג, אוסטריה, ואחרי שנכנסה להריון, הם ע

, אבל אחרי שבוע התגלתה על ידי הבריטים. המעפילים 1947במארס  23האונייה יצאה מדרום איטליה ב־

 .גורשו למחנה מעצר ליד ניקוסיה שבקפריסין. שם גם נולד עזרא

 ."הוא היה בחור גדול", צוחקת רבקה, "ארבעה קילו הוא שקל כשנולד"

ני המשפחה לראשונה בחייהם ב"יד ושם". במהלך הסיור נדהמה האם מתמונה ענקית ביקרו ב 2000בשנת 

היא  "אלוהים אדירים, זאת אני שם בתמונה",שראתה על הקיר: זו שצולמה לאחר הירידה מהסיפון. 

 ...1965יתה תלויה שם מיום פתיחת המוזיאון, ב־ימילמלה. התברר לה שהתמונה ה

יה ועל הדרך שבה העלו אותי לארץ", אומר עזרא בשיחה מארה"ב. "ההורים רק ככה בכלל גיליתי על האוני"

לא על השואה, לא על הגירוש למחנה ולא על מסע התלאות שעברנו בדרך  -שלי מעולם לא סיפרו לי כלום 

לישראל. מבחינתם, כל הדברים הרעים האלה נגמרו, והיה צריך להשאיר אותם מאחור כדי לפתוח בחיים 

 .ומאושרים חדשים, יפים

הופתעתי לגלות שהגעתי לארץ בתוך פיילה מפח, אבל אלה הנסיבות שבהן ההורים שלי חיו. בשנים "

האחרונות הם התחילו לספר קצת מה עבר עליהם, 

וכשאני מקשיב לסיפורים שלהם, אני מבין מה הם 

עשו וכמה רחוק הלכו רק בשביל לעשות את הדבר 

באושוויץ, מי לחיות. כשהם היו  -הבסיסי ביותר 

בכלל חשב שהם יקימו משפחה ויהיו להם ילדים 

ונכדים. הכי חשוב לי שהסיפור הזה ימשיך 

להתגלגל ולחיות, כי סביבי חיים לא מעט מכחישי 

שואה. כשאני מראה להם את המספר על היד של 

אבא שלי ואחיו, הם אומרים שהם קיעקעו את זה 

 ".בעצמם. זה בלתי נתפס
 

  (2000" )יד ושם"הלפנד ב זאב, רבקה ועזרא
 ""אלוהים אדירים, זאת אני שם בתמונה



 הודעות שוטפות .7

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

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

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

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

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217יוסי קוטונה   

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

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

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: ויינברגר אלכסנדר )אלכס( .8

נערך ראיון זה טלפונית, ולא במפגש  ,ּבצֹוק ָהִעִתים

אישי; אך אין הדרך פוגעת בסיפור האישי של אחד 

מסיפורי ההצלחה של יוצא זאקרפטיה, המבטא, במידה 

רבה, את הנחישות, החריצות וההשתלבות של העולים 

 ארצה מחבל ארץ זה, עם החיים האינטנסיביים בארץ.

 , מהילדים1946אלכס נולד בראחוב בסוף דצמבר 

הראשונים שנולדו בזאקרפטיה לאחר מלחמת העולם 

(, ילידת ראחוב, 1914השנייה, בן יחיד להוריו, רוז'י )

סט; אביו שכל במלחמה את ּו(, יליד ח1903ומרדכי )

אשתו הראשונה ושלושת ילדיו. שורשי משפחת 

 (Bogdan, גדןּבֹוהאימא, משפחת רוזנטל, הם מ

 ]מחוז ראחוב[.  Tiszabogdany)בהונגרית 

(: " כחמישים שנה עמד בראש 369על הסבא רבא, שמואל רוזנטל כתוב ב"ספר מרמורוש" )עמוד 

הקהילה ר' שמואל רוזנטל, בעל קרקעות עשיר, סוחר עצים, בעל חנות כלבו גדולה ובעל מלון 

ויז'ניץ, כמרבית יהודי בוגדן. משפחת רוזנטל היא אחת -לתיירים; תלמיד חכם וחסיד קאסוב

ותיקות בבוגדן וצאצאיה התיישבו בכפר עצמו ובסביבה הקרובה". אחד מבניו של מהמשפחות הו



שם סבו(, יליד בוגדן, שעבר לגור בראחוב, שם גם נולדה בתו, רוז'י, -שמואל רוזנטל היה ירחמיאל )על

 אימו של אלכס.

אביו של אלכס שוחרר ממחנה מטהאוזן; אימו הועברה מאושוויץ לעבודה במפעל מטוסים צבאי 

 .  (Geislingen)בגייסלינגן –בגרמניה 

אלכס גדל בבית מסורתי, אשר חגג את כל החיים היהודיים ושפת האם הייתה יידיש. הוא התבגר 

ספר יסודי ותיכון בראחוב; את לימודי הרפואה הווטרינרית סיים -במסלול הרגיל של גן, בית

 ק"מ צפונית לראחוב( וחזר לעבוד בלשכה הווטרינרית בעיירת הולדתו.  400-באוניברסיטת לבוב )כ

 לימודיו בלבוב השתתף אלכס במקהלה המקומית והופיע איתה בהופעות רבות. בזמן

בחופשות מהאוניברסיטה עבד אלכס כמדריך טיולים בראחוב והוביל קבוצות תיירים, שהגיעו מכל 

מטר.  2,061בגובה  ,הגבוה ביותר באוקראינה ההר Говерла), רוסיתב) ה̞רלֶבֹוברה"מ, לטיול בהר ה

 , במיוחד בקרב תיירים מערי גליציה הסמוכות.19-תיירות עיקרי החל מסוף המאה הההר נהיה למוקד 

 ועברית. –כרבים מבני האזור, דובר אלכס שש שפות: יידיש, רוסית, אוקראינית, הונגרית, גרמנית 

אלכס הכיר את לובה / אהובה )יעקובוביץ(, שעבדה באוז'גורוד כעורכת בכירה במערכת הטלוויזיה. 

 ושם נולדו שתי בנותיהם: דיאן ולילך.  1976ו בדצמבר הם התחתנ

בכל שנות ילדותו חלמו הוריו של אלכס על עלייה לישראל; בתוך תוכו הוא ידע שיום זה יגיע, אך 

המציאות טפחה על פניו: אביה של לובה / אהובה, דוד יעקובוביץ, שהתגורר באירשאווה, עבד 

משלחת מצ'כיה, הוא נפטר בפתאומיות. נציגי השלטון לא , בעת אירוח של 1977בתפקיד בכיר. במאי 

איפשרו לקבור אותו בבית קברות יהודי; יותר מכך: הם חסמו את הכניסה לבית קברות זה בשלוש 

משאיות עמוסות חול... דוד יעקובוביץ נקבר בבית הקברות העירוני בטענה ש"גופתו שייכת לעם". 

קבל החלטה מיידית לעלות ארצה. המסמכים הוגשו ורק אירוע זה פגע מאוד במשפחה ודחף אותם ל

 . 30.1.1980-לאחר שני סירובים התקבל האישור הנכסף ואלכס עלה עם משפחתו והוריו ב

חייבים אנו לסיים את סיפור קבורתו של דוד יעקובוביץ, חמו.  –אך לפני שנמשיך בסיפורו של אלכס 

להובלת גופות, מישראל. הם נפגשו איתו יצרו אהובה ואלכס קשר עם בעל חברה  1993בשנת 

הקברות באשדוד וכך -באירשאווה וטיפלו בהבאת גופתו ארצה. המשפחה רכשה חלקת אדמה בבית

 זכה דוד יעקובוביץ למנוחה נכונה ולקבורה מכובדת, כיהודי, באדמת ארצנו.

 [ העמותהבאתר ,www.carpati.org.il  תקופה העל   בפרק ",היסטוריה"בלשונית

 [.אהובה ויינברגרעל דוד יעקובוביץ, אביה של יש כתבה  ,בייטיתהסו

ונחזור אל סיפור העלייה: המשפחה הגיעה למרכז הקליטה בבית אליעזר )חדרה(. תוך כדי הלימודים 

ה, וזה ביקש את מסמכי ̞יידֹובאולפן פגש אלכס בחדרה את הרופא הווטרינרי המחוזי, דר' גיורא ה

ר ימים קיבל אלכס הצעת עבודה: להגיע לשירותים הווטרינריים בבית התואר של אלכס. כעבור מספ

אשדוד( קפץ –דגן; שם הוצעה לו עבודה, לחודש, כווטרינר בעיריית אשדוד. למרות המרחק )חדרה 

אלכס על המציאה ועזב את האולפן ואת משפחתו. במשך שבועיים הוא עבר מבית לבית; אזי קיבל 



 –ם דאגו לכל מחסורו. הוא רכב על אופניים מהקיבוץ לאשדוד הצעה להתגורר בקבוצת יבנה, ש

 ....(1980אוגוסט  –ובחזרה )ומזג האוויר איפשר זאת, כיוון שהיו אלו החודשים יוני 

 ואלכס זכה בו! –בינתיים יצא מכרז בעיריית אשדוד למשרת הווטרינר העירוני 

 חודשים התאחדה המשפחה באשדוד. 3כעבור 

 סקה בשני תחומים, בהם הכניס שיפורים רבים:עבודתו של אלכס ע

פיקוח על מוצרי מזון מן החי )בשר / דגים / ביצים(: הפיקוח כלל מפעלי מזון, חנויות ומרכולים,  .א

מתן אישור לרישיונות עסק לעוסקים בתחום זה. אלכס הבין שהתנאים התברואתיים  -ובנוסף 

מיני הבשר במקררים, נוהל שעד אז הוחזק  אינם תקינים וחייב את כל בעלי החנויות להחזיק את

חלקית, וכמו כן להקפיד על תאריך התפוגה למכירת הבשר. הוא גייס את בית המשפט העירוני 

וכך נקבעו חוקי עזר עירוניים. תוך זמן קצר יושמו השינויים וחל שיפור משמעותי, הן בבריאות 

תי העסק בעיר, בשיתוף עם משרד הציבור והן בחוויית הקנייה. אלכס ערך ביקורות רבות בב

 הבריאות.

מניעת כלבת: אלכס הנהיג מדיניות עירונית שטיפלה בחיסוני הכלבים ובמניעת שוטטות שלהם.  .ב

כל הכרטסת הידנית של רשימת הכלבים הועלתה למחשב, וכך ניתן היה לעקוב אחר חיסוני 

עורית של שבב אלקטרוני -הכלבים. אחד החידושים המשמעותיים שיזם אלכס היה הזרקה תת

 דע עליו: תאריכי החיסונים, גיל, שם הכלב ואדוניו וכתובתו. לכלב, שכלל את כל המי

 מקרה כלבת אחד בעיר! ּובכל זמן כהונתו של אלכס לא התגלה ול     

עבודתו של אלכס זכתה להערכה גם בשירותים הווטרינריים הארציים. שש שנים לאחר עלייתו 

( הוא זכה לתואר רופא מצטיין ארצי ובעיר אשדוד חגגו וחלקו לו כבוד 1986ותחילת עבודתו )בשנת 

שנים; הצוות הראשוני  34על הזכייה בתואר. הוא ניהל את המחלקה הווטרינרית העירונית במשך 

 אנשים.  10וצמח, ברבות השנים, לצוות בין  –פקחים ומזכירה  3-רופאים, בנוסף ל 2עוד כלל 

גם בניין המחלקה עבר למקום חדיש ומרווח יותר, כשכל הזמן חושב אלכס על קידום, שיפור וחידוש. 

בנוסף לעבודה הממשלתית, הקים אלכס באשדוד, באישור העיריה, שתי קליניקות פרטיות לטיפול 

 מחמד, בהן עבד בערב ובהן נעזר בשני רופאים. בחיות

, מחוז אירשאווה(, שגדלה באירשאווה; אהובה (Ильницаה ̞אהובה, העזר כנגדו, היא ילידת אילניצ

חקרה את תולדות משפחתה דורות אחורה )ועוזרת ברצון לכל המחפשים מידע על המשפחות 

כך עברה -ספר יסודי ואחר-ורה בביתהיהודיות בכפר(. בישראל עבדה אהובה בהוראה; תחילה כמ

לחינוך מבוגרים ועבדה באולפנים להוראת עברית, כולל ניהול אולפן. כיום היא מרצה בנושא "ניהול 

 מתחים והעצמה אישית". 

אביב. אלכס גמלאי פעיל, השר -שנים עברו הוא ואהובה לתל 3ולפני  2014-אלכס יצא לגמלאות ב

(, משתתף בחוג ברידג', עוסק בספורט, ית במרכז הקהילתי צהלהמקהלה עירונבמקהלת "ניגונים" )

 מנוי לתיאטרון ומסייע בטיפול בששת נכדיו. 

 ברוך תהיה על עשייתך! 
 
 
 



 
 
 
 
 

אלכס מוביל קבוצת תיירים 
  ה̞רלֶבֹוהבמעלה הר  מברה"מ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

                                
 

 ויושב )ראשון משמאל(  עם  
 קבוצת התיירים בפסגת ההר 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אלכס מופיע במקהלה העירונית 
 באולם האופרה בלבוב

 )חמישי משמאל, בשורה העליונה(
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 1986 -רופא וטרינר מצטיין    
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 אהובה ואלכס ויינברגר  


