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 פרידמן רונית –הבעת תודה  .1

כשנה וחצי יצאנו ב"קול קורא" לאיסוף כסף עבור בת הדור השני שלנו, שחייבת הייתה לעבור לפני 

 ב"קול קורא" נוסף(.  – 2019ניתוח להשתלת ריאות בארה"ב )ובנובמבר 

אנו שמחים לבשר שהניתוח עבר בהצלחה, תודה לאל, ובתה של המושתלת שלחה לנו מכתב 

 תודה, המופנה אל גיטה ברקוביץ, מתנדבת הארגון, אשר הייתה בקשר הדוק עם המשפחה:

ד גיטה יקרה, אני שמחה לכתוב לך היום, ולזכות להודות לך ולכל ארגון יוצאי הקרפטים על החס

 הגדול שעשיתם לבני משפחתי ולי בתקופה הקשה שעברנו בשנה שעברה ולתוך השנה הנוכחית.

יחד עם אמי שתבדל לחיים בריאים  ,יצאתי את ישראל לדטרויט, ארה"ב 2019בחודש אפריל 

וטובים, לצורך המתנה להשתלת ריאות. לא ידענו כמה זמן אמי תצטרך לשהות שם. ההמתנה 

צפויה הייתה להיות ארוכה בגלל נתונים פיזיולוגיים לא רגילים שבגינם, מציאת איבר מתאים 

 הטיסה הייתה עם ליווי רפואי צמוד. עלולה הייתה לקחת זמן ארוך.

 ו לדטרויט מבלי להכיר שם איש.הגענ

 הכל חדש ולא מוכר. שכרנו דירה והתחלנו להתנהל. ,לאחר אשפוז בבית החולים מיד עם הגעתנו

סיוע בעזרה  :והציע את עזרתו ,ר, יו"ר הארגוןאיצר אתנו קשר זאב מילבאו ,משום מקום ,פתאום

על  ,הטיסות שלי ושל אחייעל מנת לסייע לנו להתנהל, לחיות בכבוד ולממן את  ,גיוס כספיםל

 בתורנויות.  ,מנת לשהות עם אמי שם

, west Bloomfield -זאב קישר אותנו לזוג מדהים שגר ב :ואפילו יותר ,עזרה חשובה לא פחות

ומישה ברגר. זוג שנתן לנו תחושה של  ((suzieי 'וז'( ושמם זoak parkפרבר קרוב למקום מגורינו )

והיינו לאורך כל התקופה  ,והם אצלנו ,שייכות, בית, משפחה, לאורך כל הדרך. התארחנו אצלם

י הייתה עבור אמי אחות לכל דבר ועבורי דודה. לא סתם אני ואחיי קוראים 'וז'משפחה של ממש. ז

 ההיכרות איתם. ,יבלנו. זו המתנה הכי טובה שק(י'וז'דודה ז)י 'וז'ז ֹוטקֹולה טי

שאין לתאר כמה  ,זאב דאג לפרסם את הסיפור שלנו בקרב אנשי הארגון. קיבלנו  עזרה כספית

היא עזרה לנו. זאב התקשר תמיד, דאג לשלומנו, התעניין ונתן לנו תחושת שייכות. גם גיטה היקרה 

 שמרה על קשר ודאגה לשאול לשלומנו בכל הזדמנות.

לחברי הארגון בכל רחבי הארץ וגם בחו"ל בשמי, בשם הוריי,  ,מאודאני מבקשת להודות לכם 

 אין לי מילים. אחיי ואחותי.

 איחולי בריאות לכולם, שמרו על עצמכם ושנה טובה ומתוקה לכולם.



 ZOOM-אירוע ראש השנה ב .2

 . ZOOMהדרך היחידה להיפגש בזמן הקורונה היא רק במפגשי 

 וכלל גם חברים מארה"ב.  14.9.2020-האירוע לקראת השנה החדשה התקיים ב

 יו"ר הארגון, זאב מילבאואר, נשא דברי ברכה לכבוד השנה הבאה עלינו לטובה. 

 שחקנית, מאור גרינר.-לאחר מכן היינו אמורים לשמוע מופע של שירים ביידיש מפי הזמרת

, אותה נאלצנו לקטוע. אין ספק שנשפר את אלא, שקשיים טכניים העיבו על שמיעת ההופעה

 הבעיות הטכניות שהתגלו. יחד עם זאת, נוכל להשתמש בהופעה בעיתוי עתידי.

 המפגש הסתיים בהרמת כוסית לקראת תחילת שנת תשפ"א ובתקווה שנשוב להיפגש במהרה!

 

 תושבי באר שבע, קריית גת וערד -יוצאי הקרפטים עזרה לניצולי שואה  .3

, תושבי לניצולי שואה יוצאי זאקרפטיה בהתנדבות, מציע את שירותיו יליד זאקרפטיה, יצחק הלמן

 .סיוע בבית המשפט לתביעות קטנותב -גת וערד -באר שבע, קריית

ואנשי מערכת  יצוג אזרחים ותיקים, עולים חדשיםישנות ניסיון ב 20בעל  ,גמלאי צה"ליצחק הוא 

  הביטחון.

 https://helmanitzik.wixsite.com/itzickhelmanלהלן קישור לדרך הפנייה אל יצחק: 

 תודה לך, יצחק, על ההתנדבות שלך.

 

 בהתנדבות –סיוע לניצולי שואה במימוש הזכויות  –עמותת "אביב"  .4

 זכויות משפר חיים מיצוי -אביב לניצולי השואה 

את מיצוי זכויותיהם של ניצולי  במטרה להבטיח 2007עמותת אביב לניצולי השואה נוסדה בשנת 

 .השואה בישראל

מכלול הזכויות שמגיעות להם בארץ  העמותה מעניקה לניצולי השואה ייעוץ וליווי אישי במיצוי

-, בכדי שניצולי השואה יממשו את הזכויות המגיעות להם על פי חוק ללא תשלום מצידם ,ובעולם

  .וישפרו את מצבם הכלכלי ,בארץ ובעולם

השואה זכאים לקבל את מלוא זכויותיהם  מתוך אמונה כי ניצולי בחינםשירותי העמותה ניתנים 

 .תשלום, עמלה או דמי חבר מבלי שיגבו מהם

 www.avivshoa.co.il :כתובת האתר             info@avivshoa.co.il  :דוא״ל          * 5711: טלפון

 

 בת הדור השלישי, עובדת בעמותה כיועצת זכויות.דואני-עו"ד יעל גרטלר , 

 נולדה בסיילש )וינוגרדוב(.  ,חנה איזלוביץ' ,סבתאהנולד בחוסט ו ,משה אריה לינדנבאום ,סבאה

במחנות עבודה של  -סבא הסבתא הייתה באושוויץ ובמפעל תחמושת של הגרמנים והבמלחמה, 

 . גונסקירכןההונגרים ולבסוף במטהאוזן; משם הצעידו אותו עד 

נותרו מצאו כי  ,למעשה ,לאחר המלחמה חזרו שניהם הביתה, בתקווה למצוא מי מבני משפחתם, אך

התחתנו, הולידו את בתם היחידה )כיום מגדה גרטלר( והתגוררו בסיילש עד עלייתם  -לבדם בעולם 

הם היו האנשים הכי מדהימים בעולם, חפצי יעל מעידה על הסבא והסבתא ש" .1966ארצה בשנת 

 !יהי זכרם ברוך.  "חיים ואוהבי אדם

https://helmanitzik.wixsite.com/itzickhelman
mailto:info@avivshoa.co.il
http://www.avivshoa.co.il/


 עבודות שורשים 



 עבודות שורשים .5

 תודה לך! –את המידע העביר לנו חברנו, רובי הרשקוביץ 

בקרפטים, במיוחד בין המלחמות, מומלץ להזמין מהגנזך  קורות משפחתם למתעניינים לחקור .א

)כעבור עשור צ'כוסלובקיה דאז  1930הלאומי בפראג העתק של מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 

 .חדלה מלהתקיים..(

באנגלית. מציינים מרב הפרטים, ככל שהם מצויים בידיכם.  אפשר לפנות דרך האתר או במייל

 .כדאי לנסות גם אם אין את מלוא הפרטים

 .הפעולה כרוכה באגרת שירות צנועה

או מי  ,שמילא בכתב ידו ראש המשפחה ,הרי שמקבלים בדואר העתק מהשאלון -תור יאם יש א

ישום( לידתם, עיסוקם, )רשם המלא, תאריך הובו פרטים רבים על כל בני הבית:  ,מטעמו

 . אזרחותם

  מי שמבקש להשיג לעצמו דרכון צ'כי או סלובקי, קרי אירופאיאת יכול גם לעניין. 

-project.eu/institutions/cz-https://portal.ehri

-002286?fbclid=IwAR1sXEx4nAwJ0qv7nHOysKwF6iuv_ImITlu

FLoQTknKrS6CS3ZcJZdrVOA 

Archivní 2257/4: SADDRES 

Praha 4 - Chodovec 

Praha 149 00 

Czech Republic 

(+420) 974 847 238                (+420) 974 847 240: PHONE  

(+420) 974 847 214: FAX  

                  posta@nacr.cz         na@nacr.cz: EMAIL    

https://www.nacr.cz/: WEB  

 

 "יד ושם"פרסום של  – קורס מקוון: מבוא לחקר תולדות המשפחה –משורשים לאילנות  .ב

חקר המשפחה  -מהם שורשי המשפחה שלי? כיצד ניתן לאתר שמות קרובים? תחום הגנאלוגיה 

חברו יחדיו  "יד ושם"ו "הארכיון הציוני המרכזי"ואילן היוחסין, הולך ומתפתח בשנים האחרונות. 

שיפתח בפניכם צוהר לנושא חקר תולדות המשפחה. הקורס מורכב  ,ליצירת קורס מבוא מרתק

ות שיועברו על ידי מיטב המומחים, ויאפשרו היכר מהרצאות מקוונות באמצעות אפליקציית זום

 המכילים אוספים חשובים בתחום חקר המשפחה.  ,מעמיקה עם הארכיונים

שבועיים בימי  מפגשים 14, ויכלול 2020בנובמבר  3הקורס ייפתח ביום שלישי, ט"ז בחשוון תשפ"א, 

 .  17:00-  20:00 השעות  בין שלישי,

 .לחץ כאן ש"ח 750 תשלום. לרישום ו2020באוקטובר  29: יום חמישי, מועד סיום ההרשמה

 

https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002286?fbclid=IwAR1sXEx4nAwJ0qv7nHOysKwF6iuv_ImITlu-FLoQTknKrS6CS3ZcJZdrVOA
https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002286?fbclid=IwAR1sXEx4nAwJ0qv7nHOysKwF6iuv_ImITlu-FLoQTknKrS6CS3ZcJZdrVOA
https://portal.ehri-project.eu/institutions/cz-002286?fbclid=IwAR1sXEx4nAwJ0qv7nHOysKwF6iuv_ImITlu-FLoQTknKrS6CS3ZcJZdrVOA
https://portal.ehri-project.eu/countries/cz
mailto:posta@nacr.cz
mailto:na@nacr.cz
https://www.nacr.cz/
http://trailer.web-view.net/Links/0X072965B5F648110FE5D3F4F342F8DFB8943744BE013BB618A71C9773F813D779BE60F52A7E02F1639499B2FB0A7161E3C551E36FC00D59D7C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0X072965B5F648110FE5D3F4F342F8DFB8943744BE013BB618A71C9773F813D779BE60F52A7E02F1639499B2FB0A7161E3C551E36FC00D59D7C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm


 אתר האינטרנט העשרת  .6

"תערוכות משלנו".  על הלשונית "גלריה" ואז לבחור באפשרותיש להקיש : התערוכות שלנו .א

יולי , 58)עליו נכתבה כתבה בעלון  וביץאלכס פלקהתערוכה הראשונה שהועלתה היא של הפסל 

2019.)  

 (.2019, מרץ 53)עליו נכתבה כתבה בעלון  אפרים מלץציוריו של תערוכה נוספת היא      

קריאה לשלוח בם כפונים אלי אנו .כיר אותםהרוצים ל , ואנומנים בין אנשי הקהילהויש מספר א

 )ראו סעיף ב'{ לקבלת פרטים. יצחק קליין יש לפנות אל אלינו את העבודות לפרסום.

שכבר נכתבו. העבודות יועלו כקבצי  בעבודות שורשים אנו רוצים להעשיר את אתר העמותה .ב

PDF למי שיש קובץ .WORD -  .ניתן להעבירו גם באופן זה 

 .3034424-054. לבירורים: carpat.ki@gmail.com יצחק קלייןאת הקבצים יש לשלוח אל      

יוצאי האזור. המידע מפוזר על  חללי מלחמת השחרור כל המידע עלבקרוב נעלה לאתר את  .ג

 המידע יהיה נגיש במרוכז. –מספר עלונים ומתווסף כל העת עוד מידע. באופן זה 

וכתבות נוספות על יוצאי  "משלנו"שנעשו במסגרת המדור  כל הכתבותבקרוב נעלה לאתר את  .ד

 המידע יהיה נגיש במרוכז. –באופן זה  -האזור. ושוב 

 

 הודעות שוטפות .7

: נודה לכל אחד מכם על עדכון המידע האישי )כתובת, מספר טלפון, כתובת עדכון דפי הקשר .א

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217יוסי קוטונה    למתנדבים:דוא"ל( 

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

  5643299-050את המידע מרכזת רותי פיקסלר  אשר נפטרו בשנה האחרונה.

ruthfixler@walla.co.il 

אתר הארגון פתח לשונית בשפה . carpati.org.il  ם:פתוח לשירותכ אתר הארגון ג.

האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה זמין וקריא גם לחברינו 

או דרך  /http://carpati.org.ilשבתפוצות. יש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתר: 

http://www.en.carpati.org.il  

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

 
 

 

 

 

http://carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/


על ידי  (7.7.2020) קפייסבושפורסם במאמר : בה[ּוּבֹו]מד )אריאלה( לאה פריזנט -חללי תש"ח  .8

 דר' שרון גבע

עלה אביה ארצה, על תקן ספורטאי  5בספר "אריאלה" מאת אברהם ורד מסופר כיצד כשהייתה כבת 
א"י באופן חוקי ובהמשך יצטרפו אליו -ב"מכביה". המשפחה הניחה שהוא יצליח להישאר בפלשתינה

אך לאחר שפג תוקף האשרה שהייתה בידו, היה על המשפחה למצוא פתרון אחר.   האם והילדים.
נישאה לגבר שהחזיק בדרכון בריטי.  )לבית שווימר( התגרשו באופן פיקטיבי, והאם מלכהההורים 

 הגיעה עם הילדים לארץ והמשפחה התאחדה. הם גרו בשכונת פלורנטין בתל אביב.היא  1937-ב
אורח חיים זה. בהתחלה למדה בבית ספר של מ לאההבית היה חרדי, אך ככל שהתבגרה, התרחקה 

  לאומי.-עברה לבית ספר לבנות של "המזרחי", מן הזרם הדתי 12בגיל רשת "בית יעקב", 
הצטרפה ללח"י, בעקבות אחיה הגדול. בתחילה השתתפה בהדבקת כרוזים. אלה  14כשהייתה בת 

היו ימי ה"סזון", אז נרדפו חברי וחברות הארגונים הפורשים. בספר לזכרה מסופר כיצד גילתה זריזות 
וזים בשכונה של מעונות עובדים ולפתע הגיעו הבריטים, כנראה בעקבות ותושייה אחרי שהדביקה כר

  הלשנה.
הוריה, ובעיקר אמה, התנגדו לפעילות שלה בלח"י. האם רצתה שהבת תתכונן להקמת משפחה, וזו 

מא שלה. אחרי שאחיה הגדול נאסר, כנראה שההורים ינהגה לומר לה כי בעבורה ארץ ישראל היא הא
, היא עזבה את הבית. בימים הראשונים גרה אצל חברה, שגם הייתה חברת לח"י, הטילו וטו. בתגובה

כדי  שכנראה הסתירה זאת מהוריה. היא לנה במרפסת הסגורה וקיבלה ממנה בגדים וחמים ומעיל.
להתפרנס, היא עבדה כעוזרת גננת. במסגרת העבודה היא גם ניקתה את הגן והיו לה מפתחות, 

מתח בין ההתנגדות של ההורים, בעיקר האם, לבין תחושת השליחות חוזר בלילות היא ישנה בגן. ה
ונזכר בספר "אריאלה" לזכרה. לדעתה, להורים לא הייתה כל זכות למנוע מן הילדים והילדות 

  להמשיך את הפעילות במחתרת, אותה כינתה "התנועה".
לפי  ,ים. חיי משפחההיא כתבה כי "יש הצדקה מוסרית ללוחם, גם אם מעשיו גורמים צער להור

תנאי עצמאות וחרות. יש בנות שחיו  –אפשריים אך ורק בתנאים נורמליים  ,דרישת המוסר העברי
תקופות ארוכות מחוץ לבית ולא התחשבו בהלעזה שהוציאו עליהן הבריות. מאידך אסור לאדם 

ודתו שלנו לנצל את שייכותו לתנועה כדי להימנע מלעזור להורים בכל עת שהוא פנוי מעב
   התנועתית".
לירושלים. לפי אתר העמותה להנצחת מורשת לח"י, היא הייתה "ראשונה  לאהעברה  1947בסוף שנת 

יאסין", -בכל מקום ובכל קרב, כלוחמת וכמפקדת: בליפתא, בקטמון, בשועפט, עם האצ"ל בדיר
שגברה מאוד  והלאה בקרבות בעיר העתיקה עם הכרזת המדינה. גם תיאור זה מלמד על ההוקרה לה,

 .1948אחרי נפילתה, בקיץ 
בפועל, ימיה הראשונים בעיר לא היו כה סוערים. "העניינים כאן די יגעים ונרדמים. מצד אחד נותן 
דבר זה אפשרות של פעילות ורצון לשנות את המצב, לחדש, להזריק זריקות מרץ. אך מצד שני עלול 

שי לחבר. "זה טבעו של המרץ: הוא תוקף המרץ שלי אף הוא לשקוע לאט לאט", כתבה במכתב אי
האדם המתייאשים -אותך, אחרי עוזבך ומשאיר אותך תוהה, אדיש ומדכא. לשמחתי אינני מאותם בני

ודבר זה עוזר לי". בתחילה גרה אצל קרובת משפחה  –מהר. אני יודעת לדחוף את עצמי קדימה 
 .בעיר, לשם קיבלה מכתבים מאמה

כחודש אחרי נפילתו באה לבקר את  .יששכר הוברמן , איש לח"י,ארוסהאיבדה את  1948במאי  15-ב
משפחתו בתל אביב. חלף זמן עד שאזרה כוחות לכתוב למשפחתו של אהובה, ככל הנראה היה זה 

 כשבוע לפני שנהרגה.
חברת לח"י, קיבלה על עצמה עוד יחד עם  לאה,במאי נהרגה גם חברתה לנשק, רחל זלצר.  15-ב

ת לבית אמה של זלצר ולהודיע לה על נפילת הבת. האם, עדה זלצר רייס, את המשימה לצא



יתה כל עולמה, קיבלה את פניהן ואמרה מיד: "אני כבר יודעת". ישבתה היחידה ה ,ניצולת השואה
לבקר  חברתהולאה היא הפצירה בהן לקחת את כל את חפציה של בתה. בשבועות הבאים המשיכו 

  את האם בקביעות.
לאה . ככל הידוע, 1948ביולי  26בדיוק קרה במחסן הנשק של הלח"י בירושלים ביום  לא ברור מה

סייעה לאחראי על מחסן הנשק. כנראה שהא לא הייתה האחראית על המחסן באופן רשמי, אבל 
 כהרגלה לקחה על עצמה תפקיד מרכזי. 

ות אחרות שנפלו. ברשימות לזכרה בולטים תיאורים של המראה החיצוני, בדומה לרשימות על צעיר
, עיניים שחורות ועמוקות, הבהספד בביטאון צעירי לח"י סופר על "נערה גבוהת קומה, יפה ושקט

  מבט ונמרצות". הזכירו גם את נחישותה וקשיחותה.-קשות
השוותה אותה  חנה ערמוני ,אחרי מותה הוצגה כדמות מופת בקרב לוחמי חרות ישראל. חברת לח"י

 בעיתונות באותם ימים היא כמעט לא נזכרת. .לז'אן דארק
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  משלנו: מסד יהודית .9

חברת קיבוץ כפר מסריק, אך תחנות רבות היו בדרכה. היא  יהודית היא
)!(, בתפר שבין דור ראשון לשני; סיפור הישרדותה קשור  1938ילידת 

, יליד מונקץ', אשר חיבר את ֶהלֹואריה ס. הדוד שלה היה "רכבת קסטנר"ב
החינוך העברי הציוני בקרפטורוס בשנים  –הספר "אורות בהרים 

"; על רשימותיו של אריה סולה ב"אנציקלופדיה של 1920-1944
גלויות" הסתמכנו באיתור חללי מלחמת השחרור יוצאי 
קרפטורוס. דרך סיפורה האישי של יהודית נכיר יותר לעומק את 

 .רכבת קסטנראריה סולה וגם את נושא 
 .אך נלך אל ימים רחוקים יותר..

 עד שנת  במונקץ' משפחתה של יהודית, משפחת פוגלמן, חיה
יהודית )ושני האחים שקדמו לה( , שם נולד האח הבכור. 1933
אשר באזור הרי הטטרה  (Kezmarok)בקז'מארוק  נולדו

בסלובקיה, לשם היגרה המשפחה בעקבות פרנסתו של האב. 
והרש ( ּורנצ'ּב) היא הרביעית מהאחים, אשר נולדו לברטהיהודית 

 בר )צבי דב(.  
ישראל  ונקרא 1931נולד, כאמור, במונקץ' בשנת  האח הבכור

 . 1944-נרצח באושוויץ ב ; שרוליק)שרולי, לולו(
ונקבר  3, אך למרבה הצער, הוא נפטר מדלקת ריאות בגיל 1933-אחריו נולד דוד/דודי )אלכסנדר( ב
 בבית הקברות היהודי בקושיצה.

בתאריך  ונפטר אף הוא ממחלת כליות 1937-ר(. הוא נולד בדשמואל/שמוליק )דזיהאח השלישי היה 
 .1940-1941סביב  לא ידוע

הוא נלקח למחנה עבודה. יהודית, שנולדה  1942האב עבד בשיווק פירות וירקות, עד שבאפריל 
על חיילים סלובקיים; היא גדלה ללא מידע  אביה נלקח על ידי. 3.5, הייתה בת 1938בנובמבר 

גורלו. רק לאחרונה התברר לה, דרך "יד ושם", ששמו של האב מופיע ברשימות שניהלו הנאצים. 

]מחנה שיועד לבחורים[ ולאחר מכן  )ylina)Żבז'ילינה  עבודה בכפיהמסתבר, שהאב נלקח למחנה 
 אך לא ידועות נסיבות מותו. - 17.5.1942-ב נרצחנשלח לאושוויץ, שם 

. , שם חיו הוריההאימא שהם בסכנה והחליטה לברוח למונקץ' ינההבבעקבות מאסרו של האב, 
נותרו רק האם, שרולי הבכור ויהודית. הם חצו את הגבול  –מכיוון שהאחים דודי ושמוליק נפטרו 

בלילה והלכו מרחק רב רגלית. מפעם לפעם נאלצו להסתתר בתעלות שבצידי הדרך והיו חייבים 
שבזמן הבריחה היא שמעה אותה בלילה לוחשת  ,ליהודית להקפיד על שקט מוחלט. האימא סיפרה

לבובה שלה: "שקט שקט בובתי, אל תבכי, אחרת יגלו אותנו הז'נדרמים הגרמניים ויהרגו אותנו... 
... יהודית אומרת 3.5עוד מעט תיגמר המלחמה ואז נוכל לשחק, לשיר ולצחוק". הבטחות של בת 

 מלחמה וקיבלה את המציאות כפי שהיא.שהבינה שאלו החיים... הרי נולדה לתוך ה
היו דוברי גרמנית ולא  הילדיםשרולי ויהודית הושארו אצל סבא וסבתא, מרים ויצחק שווימר. 

ידעו הונגרית. האם נאלצה לעבור לבודפשט וסידרה לה ניירות מזוייפים כנוצרייה רווקה. היא גרה 
 כדיירת משנה בבית משפחה נוצרית והתפרנסה מתפירה. 

 ,(, אחות של האםּוכמעט כל המשפחה המורחבת של יהודית התגוררה במונקץ'. מרגלית )ריצ'
וכן חמשת האחים של האם, יחד עם בני משפחותיהם. אחות נוספת של  –ובעלה, אריה סולה 

האם חיה בבלגיה עם שתי בנותיה. לימים התברר שהיא ובעלה נספו, אולם שתי הבנות, שהיו 
ידי אח של אביהן לארה"ב -כיוון שהוסתרו במנזר. אחרי המלחמה הן נלקחו על, שרדו, 10-ו 9בנות 



ושם הקימו משפחות. האם סיפרה ליהודית, שהיא ידעה את מקום המסתור ורצתה לקחת את 
 הבנות, כדי שיעלו איתן לארץ ישראל, אך הגיעה למנזר יומיים לאחר שהדוד לקח אותן לארה"ב...

. גם ידידי המשפחה פליטיםהדודים במונקץ' כדי לצמצם את זיהויים כיהודית ואחיה נדדו בין בתי 
 ארחו וטיפלו בילדים, וגם ישבו ליד מיטתה, יומם ולילה, כשחלתה בשנית )סקרלטינה(.

 הם למדו הונגרית וכך נמנעה הלשנה של גורמים עוינים. 
יל הוקם גטו . באמצע אפר1944עד אפריל  -החיים במונקץ' התנהלו בפחד מתמיד ובמתח רב 

מונקץ'. לא הייתה דרך לברוח. המשפחה אספה כסף כדי לשלם לאישה נוצרייה שתבריח את 
הילדים מן הגטו אל האימא בבודפשט. לאישה היו בן ובת בגילאים של יהודית ואחיה והיא יכלה 

קיוו שהיא תסכים להבריח גם את שרולי, אך היא  ,להבריחם בעזרת תעודות מזויפות. בתחילה
, ונספה, כאמור, באושוויץ 12.5חרטה ברגע האחרון, כי הוא נימול... שרולי נותר בגטו, ילד בן הת

 .הסבתא וחמשת הדודים ובני משפחותיהם ,יחד עם הסבא
נלוותה אל האישה הזרה, שהצליחה לחטוף אותה מהגטו, במסעה ברכבת  5.5, בת הילדהיהודית 

. לפני הנסיעה הבהירו לה, שעליה להתנהג כל לבודפשט. הזיכרונות מאוד מעורפלים בראשה..
כדי לא לעורר חשד אצל הנוסעים.  -הדרך כאילו האישה הזרה היא האימא שלה וכך לפנות אליה 

יהודית הייתה ממושמעת... בזכות אותה אישה נוצרייה, שסיכנה את חייה כדי להצילה, גם אם 
 היה זה תמורת כסף רב, זכתה יהודית להגיע לבודפשט. 

אבסורד הגדול היה, שכאשר הגיעה יהודית לאימא שלה, לאחר תקופה ארוכה שלא התראו ה
ובה של הוריה. ר]כשנתיים[, נאסר עליה לקרוא לה "אימא"... היא הייתה צריכה לפנות אליה כאל ק

ליהודית לא נותר זיכרון של שמחה מהפגישה עם אימא. היא זוכרת את עצמה כילדה קטנה 
, צר וריק, כשהבדידות, הקור והפחד שוררים בחדרה של האם. היה עליה לדבר ועצובה, בחדר ארוך

. , ולהתייחס אל האימא כלאישה זרהבהונגרית בלבד, למרות ששפת האם שלה הייתה גרמנית
"שבנסיבות ההן, אי אפשר היה לדאוג לנפשו ולמצוקתו של ילד; היה צריך לדאוג,  יהודית אומרת

 קודם כל, לקיומו הפיזי..."
עד שרכבת קסטנר התארגנה. באותו הזמן הובלו, ברכבות אחרות, בני  –יהודית שהתה בבודפשט 

 משפחתה ממונקץ' לאושוויץ בירקנאו.
או  הייתה לשלוח ברכבת קבוצת יהודים לספרד "רכבת קסטנר"המטרה של תוכנית ההצלה של 

 –הנוער נקבעה מכסה  , ומשם להגיע לארץ ישראל. מספר המקומות היה מוגבל. לתנועותלשוויץ
, יחד עם הדודה, מרגלית 5.5-ניצולים, אשר זכו לעלות עליה. יהודית, בת ה 1684ובמסגרתה נכללו 

שהייתה חניכת "השומר הצעיר" ובזכות זה קיבלה  - (יהודית סולה, בת השנה וחצי)סולה ובתה 
במהלך המסע פרץ . 1944 ביוני 30-ב. הרכבת יצאה מבודפשט עבור שלושתן את אישור העלייה

ויכוח בין ישראל קסטנר לבין אדולף אייכמן, וכנראה, שזו הייתה הסיבה לכך שנוסעי הרכבת נלקחו 
 –. הזיכרון של יהודית מהמסע (8.7.1944) ימים 10-כעבור כ ,כבני ערובה ,למחנה הריכוז ברגן בלזן

לתות נסגרו השתרר מועט וקשה. זו הייתה רכבת משא של בהמות, שלא היו בה חלונות, וכשהד
חושך. הייתה צפיפות איומה, חום ומחנק. הרעב והצמא הציקו מאוד. היו בדרך מספר תחנות. 
באחת התחנות בלינץ שבאוסטריה הם הורדו מהרכבת וצעדו ברגל לאחד המחנות. שם נדרשו 
להתפשט עירומים, לזרוק את הבגדים בערמה, אמרו שצריך לגלח את שיער ראשם והכניסו אותם 
למקלחת של מים קרים תחת זרם חזק. דודה מרגלית סיפרה, לאחר שנים, שהיא זכרה את צעקות 
הילדים ואיך רבים התעלפו מפחד ומחולשה. לאחר המקלחת הם היו אמורים להיכנס למשרפות... 

שזו טעות... האיצו בהם למצוא את בגדיהם ולחזור  םאלא, שלפתע, הופסקה המקלחת והודיעו לה
 כן שהמפנה הדרמטי והגורלי התרחש בעקבות מציאת פתרון בין קסטנר לאייכמן.לרכבת. יית



מברגן בלזן יותר ברורים. בצריף בו שהתה יהודית היו דרגשי עץ בקומות. בכל יום הזיכרונות 
כל פעם "ביס" קטן. יהודית  קחהול ,קיבלו פרוסת לחם, אותה החביאה יהודית מתחת לבגדים

ולעולם לא  -שעד היום יש לה יחס מיוחד ללחם: אין מצב שבביתה תישאר ללא לחם  ,מעידה
נמסר לבעלי חיים. יהודית זוכרת עדיין את  –תזרוק לחם לפח; לחם שאינו ראוי למאכל אדם 

 הריח הנורא של המרק הדלוח שקיבלו בצהרים, שהיה עשוי מירקות רקובים. 
 וכחות, כולל החולים והפצועים.עם שחר, כשעוד חשוך, הם נקראו למסדר נ

גם ליהודית נגרמה דלקת אוזניים חריפה. היא נדרשה לעבור מספר דיקורים ושאיבת המוגלה 
מרגלית משתי אוזניה, ללא הרדמה. דודה מרגלית החזיקה אותה על ברכיה. באחת הפעמים, כש

 לא יכלה להכיל את סבלה של יהודית, היא התעלפה במהלך הטיפול. 
ל הצרות, הם חגגו ערבי שבת בקבלת שבת, בשירים עבריים, שאת מילותיהם לא הבינה. יחד עם כ

 בין מתנות יום ההולדת אפשר היה לכלול את פרוסת הלחם היומית, אותה נתנו בידיים רועדות...
, הם שוחררו מברגן בלזן, בעזרת פעילותו של קסטנר, ותחת חסות 1944לאחר חצי שנה, בדצמבר 

ק"מ, הייתה בקור קשה,  7הועברו לשוויץ. ההליכה מהמחנה לתחנת הרכבת, מרחק "הצלב האדום" 
ללא ביגוד מתאים, עם נעלי גבר גדולות וקשורות בחבל לרגליה, חלשה מהרעב. הפעם הייתה זו 
 רכבת נוסעים רגילה, בה זכו לאוכל שוויצרי, שכלל קקאו ושוקולד )וגרם לבעיות מעיים קשות...(

ית כשנה עם בני המשפחה שהיו איתה, בארבעה אתרים. בשנה זו עברה ניתוח בשוויץ שהתה יהוד
 להסרת השקדים והתנחמה במנות גלידה. התחנה האחרונה הייתה בעיירה לרגלי ההר טיטליס.

בהיותם בשוויץ, נודע להם שאריה סולה ניצל מהמחנות ומצעדות המוות. הוא הגיע לבודפשט 
ים ששרדו: מבתי יתומים, ממנזרים ומכל מיני מקומות מחבוא. וגוייס לעזור באיסוף ילדים יהודי

כמי שהיה מורה מדופלם, הוא גוייס יחד עם שליחים מהארץ ואנשי הבריגדה לטפל ולהדריך את 
הילדים והנערים, להחזיר להם משהו מהילדות האבודה ולהכינם לקליטה בארץ. רוב הילדים היו 

יו השריד היחיד ממשפחתם. הפגישה עם אריה סולה יתומים, חסרי בית וחסרי משפחה; חלקם ה
זרק את הקופסה  –שוויץ. אריה הביא בובה גדולה בקופסה, ובגלל המרחק  -נערכה בגבול איטליה 

מעבר לגדר. השומרים נזעקו ורצו להחרימה. אך דודה מרגלית שיתפה את השומרים באירוע 
המרגש, בו פגש אריה גם את בתו הקטנה, אותה לא ראה זמן ארוך כל כך. ברבות הימים הבובה 

 "עלתה" ארצה.
אישורים  ליהודיתו זמן קצר לאחר הפגישה עם אריה סולה הצליחו לסדר למרגלית, לבת הקטנה

ילדים, שעברו שיקום פיזי  800-והם הצטרפו לאריה בעיירה סלבינו באיטליה. בעיירה זו רוכזו כ
 ונפשי בעקבות טראומת השואה.

(, איטליה, שם המשיך אריה סולה את Avigliana(הייתה באביגליאנה  1946בשנת  -תחנה נוספת 
של אריה ומרגלית, מרים. שם מלאו ליהודית  נולדה בתם השנייה 1947פעילותו החינוכית. במרץ 

ספר איטלקי נוצרי. היא למדה את השפה במהירות והשתתפה -ורשמו אותה לכיתה א' בבית 7
בטקסי הבוקר הנוצריים; היה לה ברור "שזו רק תחפושת זמנית". יהודית אומרת "שזה לא גרם לי 

ידעתי, שיגיע היום בו נעלה לארץ  - ישראלי, פטריוטי וחד משמעי -בלבול הודות לחינוך היהודי 
 ישראל ואז נוכל לקיים את חיי המסורת היהודית".

אימא של יהודית ניצלה אף היא והגיעה לבלגיה. נוצר הקשר עם משפחת סולה ויהודית שלחה 
שנות נתק... היא רצתה לקרוא לדודה מרגלית "אימא", אך  3מכתבים וציורים לאימא, לאחר 

אימא הגיעה למילנו. המפגש הות אהבתה הגדולה אליה, יש לה אימא. ואכן, מרגלית טענה, שלמר
 היה לא פשוט, שכן הנתק עשה את שלו...

ס", בעזרת תעודות מזויפות, כאילו ֹוטרּפהגיעו יהודית ואימא לנמל חיפה באונייה " 1947ליולי  2-ב
כביכול, חוזרות הן תושבות ארץ ישראל, שנתקעו בפרוץ המלחמה בביקור באירופה, ועכשיו, 



שם נולדה בתם  משפחת סולה הגיעה כעבור שבועיים ועברו להתגורר בכפר מסריק.הביתה. 
 .(שהזכיר את שמו של מרדכי אנילביץ, ממנהיגי מרד גטו ורשה) השלישית, אנילה

הן הגיעו בחוסר כל, שוכנו באוהל במעברת "נווה חיים" בחדרה ולאחר מספר ימים הועברו לבית 
ברחוב העלייה בתל אביב. למרות האיטלקית המשובחת, התקשורת עם אימא נאלצה להיות עולים 

בהונגרית. ההחלטה שלה הייתה לדבר עברית בלבד, כדי להיות כמה שיותר מהר "צברית"! יהודית 
מספרת על הגשמת החלום להגיע ארצה: "חלמתי שאגיע לארץ, שהיא הארץ הכי יפה וטובה 

כולם  -יפים ומקושטים, הכל זהב. הכל כאן נפלא, האנשים והילדים  בעולם, הרחובות והבתים
 מחכים לנו...". זה היה נכון רק חלקית.

האם עבדה קשה למחייתן כתופרת. בסיום כיתה ו' עברה יהודית למוסד החינוכי מסריק, בתנאי 
ב, שבועות חזרה לסוף שבוע בתל אבי 6-פנימייה, בקיבוץ בו התגוררה משפחת סולה; פעם ב

לאימא. כשהייתה בכיתה י"א חלתה האם. יהודית החליטה לחזור הביתה ולטפל בה. בבוקר עבדה 
 במשרד עורכי דין והשלימה לימודי ערב. 

 כשהאם התאוששה חזרה יהודית למוסד החינוכי וסיימה בו את כיתה י"ב. 
יים. החבר התגייסה יהודית לצבא ושרתה כסמלת סעד. היא השתחררה לאחר שנת 1957בספטמבר 

, וקבעו את ביתם מאז ועד היום 21יליד כפר מסריק, גיורא, השתחרר והם נישאו, צעירים בני 
ובעבודת בכפר מסריק. שם נולדו שלושת ילדיהם: תמיר, עמית וגלי. יהודית עסקה בחינוך מיוחד 

 .[בתכנון, פיתוח וייצור אריזות קרט" ]מפעל אריזות, המתמחהּו"ד הקיבוץ במפעלמזכירות 
לטיול שורשים בקז'מארוק, )ההורים ושלושת ילדיהם( יצאה המשפחה הגרעינית  1999בשנת 

 בבודפשט ובשני בתי ילדים באיטליה.
, בקרב עם מחבל 2002ואז, באמצע החיים, נפל בנם הבכור, תמיר: הוא התנדב למילואים ובשנת 

 כאב בלתי נתפס.... הוא הותיר אישה ושלושה ילדים. 41מתאבד באריאל, נפל תמיר, בן 
לטיול נוסף: עליה לקבר האח, דודי, בבית הקברות  יהודית וגיורא שנים אחדות לאחר האסון יצאו

בקושיצה, בקז'מארוק ובמונקץ'. כמו כן ביקרו בסיילש )וינוגרדוב(, שם נולד אביו של גיורא )בעלה(, 
 שם נולדה אימו.  -למונקץ'( ק"מ צפונית  40-בץ, כֹולֹומחוז ו ,Vorotaכיום  ,vereckeובוורצקי )

קורות חייה של יהודית מסד )מושקוביץ( הוא סיפורו של דור השואה והתקומה, אותו חוותה 
אך מצאה את הכוחות לבנות את  –כילדה צעירה כל כך. היא איבדה אנשים רבים מבני משפחה 

  חייה מהתחלה, באופטימיות. החיים, מסתבר, גורמים לנו להיות חזקים...
 ( ּורנצ'ּב: אימא ברטה )1942מונקץ', אפריל                                                                                     

 עם יהודית - : יהודית ואביה, צבי דב פוגלמן, בפתח ביתם                   )משמאל( ואחותה הינדו1940  
  1905בקז'מארוק. האב היה יליד מונקץ'   
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 , מונקץ': יהודית עם אחיה הבכור, שרולי1942
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אריה סולה יחד עם החניכים 
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דודה מרגלית סולה, 
אחותה של האימא 
ואשתו של אריה, 
 שהייתה כאימא 
 ליהודית במשך 
 כשלוש שנים



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אביב                                משפחת מסד הצעירה, כפר מסריק-: יהודית ואימא בבית העולים בתל1947 

 

 

 לבני הדור הראשון –מבני הדור השני  –יהודית עם תעודת ההוקרה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

וגמר חתימה טובה לכל בית ישראל  בברכת שנה טובה

 !באשר הוא

בתקווה לימים טובים יותר, אשר יאפשרו את חידוש 

 !בבריאות –הפעילות העניפה שלנו 


