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 אגרת לניצולי השואה .1

גם השנה  שנה,כמדי 
שלחנו אגרת זו 
לניצולי השואה 
)שכתובותיהם 

 -נמצאות אצלנו( 
לאות הזדהות של 
בני דורות ההמשך 

עם בני הדור 
הראשון, שחווה את 

מוראות השואה, 
ולזכר בני המשפחות 

שלנו, אשר נרצחו 
במהלך שנות 

המלחמה הנוראה 
ההיא. השנה אנו 

שנה  76מציינים 
ליום שחרור מחנה 

אשר נקבע על ידי האו"ם כ"יום השואה  אושוויץ,
, 2006לראשונה צוין יום זיכרון זה בשנת . הבינלאומי"

נאחל להם בריאות  וההחלטה עליו התקבלה פה אחד.
 ונחת מבני המשפחה!

 בתמונה: מילבאואר צביה, אימו של זאב, עם האגרת

 
באזכרה השנתית  אנו חוזרים ומזכירים כי :ולהבדיל

אנו מציינים את באתר האינטרנט שלנו(  -)ולאחריה 
ניצולי השואה שהלכו לעולמם בשנה  שמותיהם של

 האחרונה.
כמו כן, פתחנו אפשרות הנצחה לשמות ניצולים שנפטרו 

 בעבר ושמם לא הוזכר באזכרה השנתית.
הנכם מתבקשים לפנות אל רותי פיקסלר לעדכון הפרטים: 

ruthfixler@walla.co.il  050-5643299 

mailto:ruthfixler@walla.co.il


 גיוס בני הדור השלישי למעורבות .2
הינה עמותה המאגדת בתוכה בני ניצולי השואה, , שנוצר קשר עם עמותת "דורות ההמשך" לאחרונה

נכדיהם וניניהם וכן כל מי שמתעניין בתולדות השואה, הגבורה והתקומה. מטרתה העיקרית של 
 תומשפחהולהנחלת הסיפורים האישיים של  ,לפעול להנצחת זיכרון השואה והגבורה בכלל :העמותה

הפגישה כללה מפגש עם עוד נציגי קהילות.  בפרט. ,לדורות הבאים ,לפניה ואחריה ,בתקופת השואה
איך לקרב את בני הדור השלישי אל פעילות הארגונים, העוסקים הנושא שעלה בכל הקבוצות היה: 

שלושה מתנדבים, בני  –איתור שניים . ההחלטה שהתקבלה: הנצחת הנרצחים בשואהבמורשת וב
 יחת סיעור מוחות ולגיבוש פעילות רלוונטית לבני הדור.שהדור השלישי, שיהיו מוכנים להיפגש ל

  נשמח לקבל את פרטיהם. –אם ילדיכם מתאימים לפעילות זו 
  5643299-050נא צרו קשר עם רותי פיקסלר 

 
 תנועת הנוער הציוניותמחתרת  .3
למתועדים בעלון נוסף )שם עוד באתר זה הופיע בימים האחרונים  .א

 :(2021ינואר מ 79
. ורודגאוז'ב 14.6.1924-נולד ב, Ausländer Dezsö (Kis Oszi ) דוד עשהאל
. עם 12הצטרף לתנועתו בגיל ". בני עקיבא"חבר היה  .13.2.1983-נפטר ב

. עסק בהשגת תעודות אריות בעירסיום לימודי הבגרות למד בישיבה 
 לחברי תנועתו שהגיעו לבודפשט. 

נתפס יחד עם חברו, דוד פרידמן, כאשר ברשותם הרבה מסמכים מזויפים, כסף הונגרי  30.5.1944-ב
הצליחו, ומטבע זר. שניהם נחקרו על ידי המשטרה ההונגרית והגסטפו. לאחר שלושה חודשי מאסר 

בעזרת חבריהם, להימלט. חזר מיד לפעילות מחתרתית ועסק בעיקר בזיוף תעודות חסות וחלוקתן. 
 מוסדות העליונים של תנועתו וייצג אותה כציר בקונגרס היהודי הכ״ב בבאזל.באחר השחרור היה חבר 

שה את טובה נשא לאי 1949-לוד. ב - ונפצע בקרבות רמלה "הגנה", התנדב לשרת ב1946עלה לארץ ב־
 שלזינגר. עסק בהוראה ושימש כמורה וכמנהל. היה בשליחות בצרפת מטעם הסוכנות היהודית. 

מנהל מרכז החינוך הדתי בירושלים. בשבע השנים האחרונות לחייו שימש היה  1962 - 1959בין השנים 
 כיושב ראש המועצה הדתית ברמת־גן.

אחרי  הראשונים שהגיעו לבודפשטהיה בין  (,(Nady ossiצבי אחיו של דוד, 
השתתף בקונגרס הוא שארית הפליטה.  לשיקום והיה בין הדואגים המלחמה

. לאחר עלייתו ארצה המשיך להשתלב במפעלי 1946הציוני בבאזל בשנת 
בערוב ימיו עמד בראש  התנועה, בסוכנות היהודית ובשליחויות בעולם.

נפטר  ; הואבניר גלים "דותבית הע"שהקימה את  "בני עקיבא"עמותת ותיקי 
 (.1991באוקטובר  20י"ב בחשוון תשנ"ב )-ערב חנוכת הבית, ב

 
: קיבלתי את תגובתה של חנה תובל ממבשרת ציון בעקבות הכתבה על גרינוולד אליעזר .ב

, "שלום הגליל הראשונה"במלחמת . היא ציינה שאבי נפל גרנוולד ז"ל שהכירה את אבי, בנו של אליעזר
היה קשר מיוחד בין אליעזר לבנו, ונפילתו היתה מכה  .יםכיפורהולא במלחמת יום  -שנת תשמ"ב ב

באתר "יזכור" של  .של בנו התאושש והקים מספר מפעלי הנצחה לשמוהוא בכל  זאת  עבורו.  הקש
חי". בספר פרקים על חייו ועל הגותו, -לזכרו של אבי הופיע ספר ושמו "עוד אבימשרד הביטחון נרשם: 

-ושיעורים שהושמעו בימי הזיכרון לנופלו. על ,שבהם התעניין בחייו ,קים בנושאים תורנייםוכן פר
עיון בנושאים  לזכרו נקבעו ימי התומכת בלומדי הכולל "מרץ".חי", -"קרן אבישמו הוקמה קרן מלגות, 

 שמו ספריה עיונית. במרכז הקליטה-תורניים בהשתתפות רבנים, מוריו וחבריו. בכולל הוקמה על
שמו, וכן תוכננה קרן להקמת שיכון "נחלת אבי חי", ליד -ציון הוקמה ספריה כללית על-במבשרת

 ציון שבה למד.-הישיבה במבשרת



 בעקבות הכתבה על שלו )שלומוביץ( אלי  .ג

; מצודת ביריהטיילנו ביער ביריה )באזור צפת(, שבו ממוקמת  )כשהיה אפשרי...( לפני מספר שבועות

המתעד את תולדות המקום. מחוץ  ,היא אתר מורשת בניהולה של קק"ל. המצודה הפכה למוזיאון כיום

למצודה הציבה קק"ל חניון גדול ולצדו מצפור על שם אלי שלו )שלומוביץ(, מפעילי המחתרת החלוצית 

. כשראיתי בהונגריה, שפעלה להצלת יהודים במלחמת העולם השנייה. המצפור צופה על עמק החולה

 ת השם "שלומוביץ" עלה בי הרעיון שהוא "שייך" ליוצאי קרפטורוס/זאקרפטיה. א

הוא היה יליד סולוטבינו, מהיכן  :אישרה את השערתי, ויותר מכך ,בגוגל , במקום,בדיקה מהירה

. צילמתי את שלט 70-שבעלי עלה ארצה בשנות ה

 האנדרטה, שבו כתוב: 

 "יד לאלי שלו )שלומוביץ( ז"ל          

 אצית נמפעילי המחתרת האנטי           

 ובוני ההתיישבות החדשה בגליל.           

           27.11.22-10.12.79." 

מאוחר יותר התמקדתי בכל אנשי המחתרת, יוצאי 

על פי אתר הפייסבוק "תנועות הנוער  -האזור 

 (.2021ינואר  – 79הציוניות בבודפשט" )כתבה בעלון 

ליהודית כך הגעתי גם אל בתו של אלי,  בָּ  ֶאשְׁ

שגם , )בתמונה(

 הסיפור שלה מרגש: 

חודשים לאחר כיבושה על ידי  3, בבודפשט 1944יוני נולדה ביהודית 

שרה )לבית  ,. האבא היה, כאמור, יליד סולוטבינו והאימאהנאצים

הייתה בהריון מתקדם. היא עזבה את  שרהילידת מונקץ'.  -גוטמן( 

והגיעה , הסירה את הטלאי הצהוב ,בבודפשט *"הבתים המסומנים"

 לבית החולים, שם עבד רופא יהודי שהכיר אותה. 

( Csillagos ház)בהונגרית:  "בתי הכוכב"או  ",בנייני הטלאי הצהוב" *

 .יהודים"היו בנייני מגורים בבודפשט, שעל פי התקנות הפכו ל"מגורי 

 220,000-בניינים שבהם רוכזו כ 1,950-בניינים אלה היוו רשת של כ

עד  1944 . מתחילת נובמבר1944ביוני  21-יהודי בודפשט החל מה

, אלא שהוא "בנייני הטלאי הצהוב"על  ,ברובו ,שהיה מבוסס ,תחילת דצמבר הוקם גטו בודפשט

שהתגוררו בבתים שלא סומנו במגן דוד צהוב  יהודים גודר ונשמר על ידי הגרמנים ואנשי צלב החץ.

ולפנות ולמסור את דירותיהם/בתיהם הקודמים. מי  "בנייני הטלאי הצהוב"היו מחויבים לעבור ל

 ,בדירותיהם של אותן משפחות יהודיות ,בשותפות ,אולץ להתגורר "בנייני הטלאי הצהוב"שעבר ל

 שכבר התגוררו במקום.

בגלל  –ילדה, ולמרות שקדחה מחום, התבקשה שרה לעזוב את בית החולים האימא יומיים לאחר ש

הסכנה. היא חזרה לכיוון הבתים המסומנים, אלא שבדרך חשה ברע, נשענה על קיר וקרסה. זוג 

הונגרי צעיר שגר ממול הזמין אותן לביתם, שם שהתה שבוע. הם הציעו להשאיר את התינוקת 

ושבה איתה לביתם. אלי, האבא, הגיע  -ר בגורלה של התינוקת אצלם, אך שרה הסבירה, שגורלה שזו

שבועות ליווה  3שהייתה יהודית בת הבייתה ובהתרגשות, מלווה בבכי, הכיר את בתו התינוקת. כ



בית הכנסת, משם הלכו רגלית לתחנת הרכבת ועלו על "רכבת באלי את אשתו ובתו לנקודת האיסוף 

עליו  שאם יקרה משהו לאשתו ולבתו הוא יקפוץ מהגשר קסטנר". אלי אמר לחבר שליווה אותו,

 ...עמד

חודשים קשים של רעב וקור. כדי להשיג שמיכה  6הגיעה לברגן בלזן והנוסעים חוו  "רכבת קסטנר"

 ליהודית הקטנה, נערכה "מגבית לחם", שתמורתה סיפקה צוענייה את השמיכה החיונית.

על ידי הרופאים המקומיים והג'וינט וזכתה לקבל התחנה הבאה הייתה שוויץ. שם טופלה יהודית 

 חודשים.  8במחנה ברגן בלזן הן שהו  ויטמינים ולאכול פירות.

ארי, איטליה, ולאחר שהות בת חודש בׇכשהייתה יהודית בת שנה וחודשיים הן הגיעו למחנה מעבר ב

 הן עלו ארצה, באונייה, בעליה לגלית.

ללרן  23יהודית נישאה בגיל  בָּ ילדים. עד לפרישתה  3)אשר נפטר לפני כשנה( ויחד הביאו לעולם  ֶאשְׁ

 עסקה יהודית בהוראת ספרות ולשון, תוך התמחות בטיפול בילדים בעלי לקויות למידה.

 

עדותו של המפקד אלי שלומוביץ  -הבונקר בשדרת הונגריה ונחזור מעט לפעילותו של אלי שלו: 

לשלטון ירדתי עם עוד עשרים חברים לבונקר בשדרת  (Szálasi"למחרת עלייתו של סאלשי ) .שלו

את הבונקר הקמנו במגרש גרוטאות … ( ושם נודע לנו שהצנחנים נאסרוHungária körút) הונגריה

(". הירידה לבונקר התנהלה דרך המשרד העזוב של מגרש הגרוטאות. Szűcs bácsiשל 'הדוד סוץ' )

בערך. סידרנו בו דרגשים בשתי קומות. אוכל היה מספיק,  רבועים מטרים 46 -גודלו של הבונקר 

אבל תיאבון לא היה. מצב הרוח והאווירה היו טובים, אבל נאלצנו לשמור על שקט, כדי לא לעורר 

תשומת לב. כמאה וחמישים מטרים הפרידו בין המקום מהבניין הקרוב ביותר. במשרד מעלינו נכח 

  התראה בלחיצה על כפתור".תמיד שומר, שהיה יכול להעביר אליהו 

קדנציות. היו לו קשרים הדוקים  4אלי שלו היה ראש מועצת מרום הגליל הראשון וכיהן בתפקיד 

הוא היה אהוד מאוד כי היה עממי ונעים  עם קהילות רבות באזור, כולל עם דרוזים וצ'רקסים.

  הליכות עם כולם.

 מועצת מרום הגלילאלי שלו )שלומוביץ( במפגש במסגרת תפקידו כראש 



 זיכרון בסלון .4

 , מתוך רצון לציין את יום השואה בדרך 2011המיזם הוקם על ידי עדי אלטשולר ונדב אמבון בשנת 
 מיועדת מיליון איש בישראל ומחוצה לה. היוזמה 2 -אישית ואינטימית. מאז השתתפו במיזם למעלה מ

 הטקסים הממלכתיים והצפייה לאנשים המחפשים דרכים נוספות לציין את יום השואה, לצד
 המסורתית בתוכניות הטלוויזיה המוקרנות בערב זה. היא מאפשרת לכל אחד לקחת מחדש בעלות
 ואחריות על עיצוב זיכרון השואה, להבטיח המשך הדיון בה גם אחרי שלא יישארו בינינו ניצולים

 והשפעה על דרך שבה נזכור ונלמד מהשואה.
 ויש להכשיר צוותים ולהתכונן –ביום מן הימים מעבירי לפיד הזיכרון אנו, בני הדור השני, נהיה 

 קורס הכשרה של מנחי "זיכרון! יצרנו קשר עם נטע שי זילברפרב, שהעבירה לנו פרטים לגבי לכך
 הקורס הינו מודולרי וניתן להתאמה לאוכלוסיות לפי צרכי הקהילה. מעבר לחשיבות של בסלון".

 כל אחד מהמשתתפים עובר תהליך אישי ומעצים. ,תם לספר את הסיפורגיוס שגרירי זיכרון והכשר
 וכמובן שהקורס כולל ליווי מלא במהלכו, בקבוצת שתי מנחות. בכל מפגש יש הצוות הוא רב תחומי

 . כך יוכלו להשתתף אנשים ללא קשר למיקוםבזוםווטסאפ ובמיילים. ניתן לקיים את הקורס 
 , למעט המפגש האחרון שהוא כפול ובודקות 90באורך של  מפגשים 9גיאוגרפי. הקורס כולל 

 כמובן. בתשלום,המשתתפים מציגים חלק מהסיפורים שלהם. הקורס הוא 
 הלימודים הם לימודי תעודה מטעם אוניברסיטת בר אילן.

 5643299-050 את רשימת המעוניינים מרכזת רותי פיקסלר  
 

 יוזם הנצחת "נצר אחרון" נפטר - יהודה שטרנפלד .5

  16.1.2021וואלה 

 מאות ניצולי שואה בודדים לחמו בתש"ח. אחד מהם דאג

 שלא ישכחו את הנופלים.

 בירקנאו-יהודה שטרנפלד שרד את גטו לודז', אושוויץ

 ומחנות נוספים, איבד את כל משפחתו ולחם בשורות

 לפעול להנצחת ניצולים אחרים שהיו "נצרהפלמ"ח במלחמת העצמאות. שנים לאחר מכן, החליט 

 . 90אחרון" למשפחתם, אך נפלו בקרבות מבלי שיהיה מי שיפקוד את קברם. השבוע מת בגיל 

 מדי שנה היה מגיע יהודה שטרנפלד ביום הזיכרון לחללי צה"ל לבית הקברות בקרית ענבים, שם היו

 נאם בטקס שר החקלאות ואיכות 1998 -טמונים חבריו שנהרגו במלחמת העצמאות. ביום הזיכרון ב

 הסביבה, הרמטכ"ל לשעבר רפאל איתן, והזכיר את ניצולי השואה שהיו שריד אחרון ממשפחותיהם

 50שניספו בשואה, ושאחרי בואם לישראל, נהרגו במלחמת העצמאות. "זו הייתה פעם ראשונה, 

 הבודדים שנהרגו במלחמה שנה אחרי הקמת המדינה, שאישיות ממלכתית הזכירה את ניצולי השואה

 ושאין היום מי שיניח פרח על קבריהם", סיפר שטרנפלד. הוא נתן מכה למפקדו מימי מלחמת

 העצמאות כדי להיות בטוח שגם הוא מקשיב לדברי רפול, וזה השיב לו: "יהודה, אתה אחד מהם".

 , שריד אחרון מכל 16שנה מאז הגיע לחופי ארץ ישראל שטרנפלד כנער בן  50 -עברו אז כבר יותר מ

 בירקנאו ומחנות-משפחתו שנספתה בשואה, שבשנות המלחמה עבר בין היתר בגטו לודז', אושוויץ

 עבודה ליד דכאו. לפתע היכתה בו ההכרה כי עליו לפעול להנצחת זכרם של אותם הלוחמים הבודדים

 " הפך למפעלשאחרי מותם לא נותר עוד זכר למשפחתם. מפעל ההנצחה שנודע בשם "נצר אחרון

 חייו, ולימים אימץ אותו משרד הביטחון. השבוע הלך שטרנפלד לעולמו, מותיר אחריו מעשה הנצחה

 .אחרון" גם יוצאי הקרפטים נמנים, לצערנו, עם חללי "נצריוצא דופן ובעל משמעות אדירה. 



  סיפורה של תמונה .6

 במסגרת התיעוד של חללי מלחמת השחרור, הגעתי אל
אחיינית של החלל מושקוביץ צבי, יליד  ציפי איתמרי,

. היא העבירה לי תמונות, שאחת )מחוז חוסט( סוקרניצה
מהן, לדבריה, צולמה בסוקרניצה, ליד הבאר, בחצר ביתה 

בניה.  2הי"ד, שנרצחה באושוויץ עם  , רחל,של דודתה
 - את התמונה לאתר הפייסבוק של יוצאי חוסט העליתי

הדמות, למרות איכותה מתוך תקווה שמישהו יזהה את 
 הירודה של התמונה. 

למרבה ההפתעה, חמותה של לילי דוידוביץ, בלה, )שתיהן 
 , ולמרות שעברו1928מחולון( היא ילידת סוקרניצה, 

שנים,  בזכות זיכרונה החד, זיהתה את  75-למעלה מ
לבית ליבוביץ, אשר  (Malya)ליה אהנערה בתמונה: מׇ

ילדים של שרה  10-הייתה אחת מ ליהאמׇ  נרצחה בשואה.
נחס ליבוביץ. למשפחה היו תחנת קמח ושתי חנויות פו

טר לפני המלחמה ושרה וכמה מילדיה פחס ננבעיירה. פ
לילי עזרה בווידוא העובדות מחברתה, נרצחו בשואה. 

הותרה  ההיפהפייהנערה ליה הייתה דודתה )אחות אביה(. איורק, שמׇ-אטלה מרקוביצי בניו
 ותה...מאלמוני

בעקבות המידע איתרתי בדפי העד את שמה של לילי קופולוביץ )נפטרה באוקטובר האחרון(, שהייתה 
  ליה )האבות היו אחים( והיא זו שתיעדה את הנרצחים בני משפחת ליבוביץ.אבת דודתה של מׇ

        : שלההסבא רבא , שהיה אבא של מאליה, על בתה של לילי, ורד, כתבה לי בעקבות גילוי התמונה
תמיד הרגשתי צורך לחקור את ההיסטוריה של משפחתי, "

שנכחדה כמעט כליל בשואה. שמעתי סיפורים מאמי על 
רוס, -החיים היהודיים השוקקים לפני המלחמה בחבל קרפטו

 שהיה בזמנו מסופח להונגריה. 
עסקתי בחקר  ,כחלק מעבודתי באוניברסיטה העברית

העיתונות היהודית באזור מרתק זה. שעות רבות ביליתי 
המחזיקות בקטעי עיתונות מהשנים שלפני  ,בספריות

בית "מלחמת העולם השנייה. יום אחד אני מגיעה לספריית 
ליון של יאביב ולידיי נופל ג-שבאוניברסיטת תל "התפוצות

בעל ועיניי נתקלות במודעה:  ,1927משנת  ,עיתון ביידיש
מחפש שותף לעסק שמספק דברי  פנחס לייבוביץהמאפייה 

אין לתאר את הרעד שאחז  .מאפה לכל הכפרים שבסביבה
ששמעתי ממנה כל כך הרבה דברי  ,זהו סבה של אמי -בגופי 

מופת על האיש הנהדר הזה. שמו של הסבא פנחס לייבוביץ 
רוס בזכות נדיבות לבו. בכל ערב שבת -נודע בכל רחבי קרפטו

וא ביקש מאמי להביא למשפחות נזקקות חלות ובקבוקי ה
 1927מתוך עיתון ביידיש, סוקרניצה,                             על מנת שיוכלו לעשות שבת כהלכתה.  ,שמן



אתם יכולים לתאר לעצמכם את ההתרגשות של אמי 
פיסת העיתון המצהיב משנת כאשר הצגתי לה את 

בית "למחרת, החלטתי לשוב לספריית  ...1927
בתקווה למצוא עוד פריט מידע על  - "התפוצות

 שנכחדה כולה. וכך היה:  ,משפחתה של אמי
י סשמבשרת על אירו ,לפתע ראיתי מודעה קטנה

, שלא ידעו על הגורל המר שמצפה ההורים של אמימנדל לייבוביץ עם ארנקה פישלוביץ. אלה היו 
 תר. להם כמה שנים מאוחר יו

שתי פיסות העיתון הללו מהוות במשפחתי מעין צוואה להזכיר ולהעלות על נס את זכר סבינו 
 "משאת נפשם. -שלא זכו להאריך חיים ולהגיע לארץ הקודש  ,וסבותינו, דודינו ומשפחותיהם

 על השיתוף של התמונה, ללילי דוידוביץ על היוזמה וההיענות לבדוק את  תודה לציפי איתמרי
שלאחר  ,ותודה מיוחדת לבלה דוידוביץ על הזיהוי המוצלח. אין זה ברור מאליו -כל העובדות 

  ליה לייבוביץ הי"ד!אשנים כה רבות יכולה הייתה בלה לזהות את תמונת הנערה, מׇ
 על המידע המרגש, המעלה זיכרונות מהבית הרחוק... לוורד קופולוביץ ותודה     

 אכן, סיפורה של תמונה )וכוחה של הרשת החברתית(!
 
 העשרת אתר האינטרנט .7

 לזוג ניצולי שואה. האב, ישראל וולף, 1951נולדה בשנת  : יעליעל וולף פורטוגזתערוכה של  .א
אביה נמנה בין מקימי  .( והאם, קלרה, ילידת בודפשטChopיליד צ'ופ ) 

 35-יותר מ מכון הביולוגי שבנס ציונה, עבד בוההתשתית המודרנית של 
את הכישרון והתשוקה ליצירה  פטנטים. 400 -שנה, ועל שמו רשומים כ

חבילות  - קיבלה עזרה קיבלה יעל מהוריה. בשנות החמישים המשפחה
למשפחה  ר, בנו של חייט, גזר את הבגדים ותפאמקרובים מארה"ב. האב

סריגה וממשיכה לעסוק במלבושים לתפארת. גם האם הצטיינה ברקמה ו
יעל גדלה באווירת יצירה כמעט מלידה. בילדותה  .93בזה גם היום בגיל 

, ועם תחילת עידן "סינגלובסקי"באורט  חלוקי נחל ויצרה פסיפסים. היא למדה גרפיקהואספה אבנים 
 (Ravenaדה את שיטת הפסיפס העתיק רוונה )היא למ המחשבים עברה לגרפיקה ממוחשבת.

יצירות הפסיפס שיעל וולף פורטוגז יצרה מוצגות בגנים, בבתי ספר ובמבנים ציבוריים  שבאיטליה.
רחובות, יבנה, ראשון לציון, מועצת מרחבים בדרום, כפר יונה ובעיר העתיקה  בכל הארץ: חולון,

סופית לארץ, לאנשיה, לעבר ולמסורת. היא  ביצירותיה, היא מביעה את אהבתה האין בירושלים.
נמצאת כל הזמן בתנועה ובחיפושים של שיטות ושפות נוספות ביצירה. כך  מעידה על עצמה שהיא

בהדפס בוטני בחומרים טבעיים שהיא עצמה מכינה על משי, עבודות  היא גם מציירת בשמן, עוסקת
 בכותנה ופשתן.

  ,נפל במלחמת השחרור, בשיירת יחיעם.  וולףמרדכי )מוקי( הדוד של יעל, אחי אביה
 [התערוכות שלנו -גלריות   - Carpati.org.il]                                  מוקי היה צייר אף הוא.

בנו של יהושע, אבנר, הספר הדיגיטלי נמסר לנו על ידי : הספר "הבייתה" / יהושע הלוי )ציטרון( .ב
. תודה [2020נובמבר  77עלון  ]ראו" ֹונצ'ּפֶ אוניית המעפילים ", והוא מספר את סיפור יליד ברגסס

המהדורה הראשונה של הספר.  הזאתרבה מסורה מאיתנו לאבנר הלוי, שערך את המהדורה 
  ספרים[. -גלריות  - Carpati.org.il]    ועתה המהדורה המעודכנת 2001-, השנייה ב1951-יצאה ב



 פרסומי "יד ושם" .8

 ילדותי האבודה: בתים לילדים ניצולי השואה -תערוכה מקוונת חדשה   .א

במטרה לשקם את חיי  ,בתי ילדים ברחבי אירופה, שהוקמו בתום המלחמה ופעלו בין חודשים לשנים

הילדים שנותרו לבדם, להחזירם לעמם ולדתם ולהשיבם לחיי ילדות ונעורים אחרי הזוועות להן 

נחשפו. באמצעות עדויות, תצלומים וסרטונים מקוריים מהתקופה, מציגה התערוכה את הקמת בתי 

ך, אורחות החיים את החינו -שבעצמו היה מורכב מניצולי שואה  -הילדים, את חיי הילדים והצוות 

והכמיהה הגדולה לעלות לארץ ישראל. בעשרות התצלומים של ילדים בבתי הילדים, נראים ילדים 

מחייכים, אוכלים, משחקים, לומדים, מטיילים ורוקדים. הפער בין שמחת החיים הניבטת אלינו מן 

ותם המובאים התצלומים לבין הזוועות אותן חוו בתקופת השואה בא לידי ביטוי בסיפורי הישרד

 .בתערוכה סיפורי חיים קשים, אבדן וצלקות נפשיות. לצפייה -בתערוכה 

  בני עקיבא" , מטעםהונגריהדרום מזרח בית הילדים בדסק, התערוכה כוללת את סיפור." 

 בירקנאו-במוזיאון אושוויץ 27תערוכת הקבע של יד ושם בבלוק  -סיור וירטואלי בתערוכת שואה  .ב

במראות  "פתח את לבך, המבקר. ואת תודעתך ואת נשמתך. בשעה שתפסע בתערוכה 'שואה' עטוף

העבר ובצלילי העבר, הקשב לקולם של הקורבנות, הבט בציוריהם של הילדים, גע בשמותיהם של 

הנרצחים. היה שליחו של המקום הזה. שא עמך את המסר שרק המתים עדיין יכולים לתת לחיים: את 

 מסר הזיכרון" )אלי ויזל(.

ושוויץ, בהשראת קריאתו של אלי יצר סיור וירטואלי מודרך בבלוק היהודי במוזיאון א "יד ושם"

, למיליון וחצי 1939הסיור פורש תובנות מרכזיות ביחס לשואה תוך חשיפה לעולם היהודי עד  ויזל.

 .בסיור הילדים שנרצחו בשואה ולתיעוד הקורבנות בספר השמות הייחודי. הקליקו לצפייה

 

 עיתון החורף – למורשת היהדות הדוברת הונגרית המוזיאון .9

עיתון ישראלי בשפה  - Új Keletבקשת מערכת העיתון, אנו שמחים להפיץ את גיליון החורף של ל

 לקריאת הגיליון בגרסה ניתנת לדפדוף יש ללחוץ על הקישור כאן: ההונגרית.

https://issuu.com/ujkeletujsag/docs/u_j_kelet_2020_te_l 

 https://ujkelet.com      וגיליונות קודמים:אתר העיתון, הכולל עדכונים 

 

 ודעות שוטפותה .10

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

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

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

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

אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית,  .carpati.org.ilפתוח לשירותכם:   אתר הארגון ג.

לים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה זמין וקריא גם לחברינו שבתפוצות. יש להיכנס ואנו מתחי

  http://www.en.carpati.org.il/ או דרך http://carpati.org.ilללשונית זו דרך כתובת האתר: 

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

https://trailer.web-view.net/Links/0XD42DA3EB7D0ECD6C9343839FD27FFFE07B01F83B7AF1ED5C7A9D8BF2BF5A8AFEF03DA7606B93F6849499B2FB0A7161E3A3BB5B984949864BC69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0XD42DA3EB7D0ECD6C9343839FD27FFFE07B01F83B7AF1ED5C7A9D8BF2BF5A8AFEF03DA7606B93F6849499B2FB0A7161E3A3BB5B984949864BC69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0XFD135FF3F9ADC25092283C9E5850F6A67DC8E290A790916011EA8BB811F9B36EC463FE1905F61D6D9499B2FB0A7161E3A3BB5B984949864BC69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0XFD135FF3F9ADC25092283C9E5850F6A67DC8E290A790916011EA8BB811F9B36EC463FE1905F61D6D9499B2FB0A7161E3A3BB5B984949864BC69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
https://issuu.com/ujkeletujsag/docs/u_j_kelet_2020_te_l
https://ujkelet.com/


 (2020-1928משלנו: גולד אולגה ) .11

לפני מספר חודשים, במסגרת עדכון דף הקשר של העמותה, שוחחתי עם אולגה, והסתבר לי שהיא 

, עם 2020ניצולת שואה. במסגרת מיזם תעודות ההוקרה לניצולי השואה, ביקרתי אותה בסוף יוני 

עה מסכות, כמובן. תיכננתי לערוך ריאיון וכתבה עליה, אך המציאות טפחה על פני... מאורה, בתה, הודי

]חצי שנה לאחר פטירת בעלה[ והסיפור  7.11.2020-לי, שלמרבה הצער וההפתעה, אולגה נפטרה ב

 ולזיכרה של אולגה. -המיוחד יוצא, אם כך, עם מאורה 

(, יליד קריצ'בו 1898משה מוטיוביץ )מור בחוסט, בת בכורה ל 1928ולגה נולדה בסוף ינואר א

(Krichovo), איגלו(, ילידת א1904ה לבית מרקוביץ )טינ-ןוליול (Uglya). שמואל אחריה נולדו אלכסנדר 

גורשה  1944. במרץ 1926שנת ב עוד (. ההורים עברו לחוסט1937פסו ) -קתרינה ו( 1935(, רות )1933)

עוד קודם לכן, כאשר נצבע קיר בחדר השינה, ביקש אביה המשפחה לגטו חוסט, עם כל יהודי העיר. 

טמן האב קופסת  ,ציורי קיר. במסתור 3-תי במסתור, מאחורי אחד משל אולגה להטמין רכוש משפח

וכסף הונגרי; במרתף הוסתר שק כלי כסף; בחצר, במחסן  פח עם תכשיטיה של האימא, יחד עם דולרים

העצים באדמה, הוטמנו, ברגע האחרון, לפני היציאה לגטו, כלי כסף שהיו בשימוש יומיומי: פמוטים, 

 גביע לקידוש ועוד. 

הצעירות נשלחו למשרפות;  אחיותיהושתי  אמהלאושוויץ.  םהגיע המשלוח שלה 1944חילת יוני בת

וכולם הועלו על  ,והאחיות םרץ, מסיבה לא ברורה, לכיוון הא ,לכיוון אחר אביה, שהופנה עם יהאח

 , קרוב מאוד לתום המלחמה.1945, תת מחנה של מטהאוזן במרץ (Melk)האב נרצח במלק  המוקד.

אולגה נשארה עם בת דודתה, אדית מרקוביץ, שתיהן בנות במהלך השהיה באושוויץ ובמחנות השונים 

אביה של אולגה, מור משה מוטיוביץ, דאג מראש, לפני היציאה מהגטו, לצייד את הילדים . 16/17

ו כסף הוסתר בחגורת הבגדים ובסוליית הנעלים, אך הבגדים הופשטו במקלחות והנעלים הוחרמבכסף. 

על ידי פולניה במסדר, וכך אבד האוצר. בלילה האחרון באושוויץ הן רוכזו באולם גדול, בצפיפות, 

רעבות וצמאות. טיפות מים שהתעבו על יד החלון איפשרו טעימה, לפי תור. למחרת הן הועברו ברכבת 

ה מאדית היא הופרד לריגה, שם עבדו בפריקת פחם ובבניית הסוואה לטנקים מתקיפת מטוסים.

 . 1945בינואר 

 , כחודשיים לאחר פטירת בת דודתה, אולגה...[18.1.2021-]אדית נפטרה אף היא בימים אלה, ב

אולגה נדדה בין מחנות שונים ולבסוף הגיעה ללייפציג, שם הועסקה בבית חרושת למטוסים. אם 

ת, לחבל זכתה לסבון ולמברשת שיניים. אך, בפועל השתדלה, יחד עם הנשים האחרו -עבדה טוב 

בנות, כולן מחוסט. בגד להחלפה לא היה והאוכל  30בחלקים עליהם עבדה. בצריף בו התגוררה היו 

 ניתן בצמצום.

שם עבדה בחפירת  (leau),בינתיים בנות הברית התקדמו ואולגה נלקחה לכפר בין לייפציג למגדבורג 

ה ובמסע האחרון ביום חפירות מיגון למקומיים. בימים האחרונים לקראת השחרור תשו כוחותי

השחרור הייתה כבר בסוף הטור. פתאום החלה לראות שהחיילים הגרמנים, שליוו את המסע הרגלי, 

החלו להוריד סימני זיהוי ולהשליכם לצד הדרך. זמן מועט אחר כך הם נעלמו. לאחר טלטלות רבות 

 על ידי האמריקאים.  1945שוחררה אולגה במאי 

בבודפשט פגשה, במשרדי ה בן משפחה, שסיפר לה שגם אביה נרצח. ברכבת, בדרך לבודפשט, פגש

הג'וינט, את אחד מאחיה של  אדית, שסיפר לה שאדית ואח אחר שלהם נמצאים בחוסט. אולגה יצאה 

 ברכבת בדרכה הביתה, לחוסט.

כידוע, כשרכבות היו נכנסות לתחנת רכבת, היו נאספים אלו ששבו מהגיהינום, וממתינים לראות מי 

בני משפחתם חזר מהתופת. עם הגיעה לחוסט פגשה אולגה בתחנת הרכבת את בת דודתה אדית, מ



התגוררה אצל בת דודתה והגיס  17-ששוחררה מספר חודשים לפניה, ואת אחד מאחיה. אדית בת ה

איפשרה גם לאולגה להתגורר עימם, שכן בביתה המקורי בת דודתה של אדית פלוס.  30שלה, שהיו בני 

לכל הנוכחים בדירה: בת גה[ התגוררה מורה רוסיה יחד עם בני משפחתה. אולגה סיפרה ]של אול

על הרכוש שאביה הסתיר והם החליטו להיכנס לבית  -ואחיה  הדודה של אדית, הגיס שלה, אדית

 ולהוציא את הרכוש.

את עם הגיעם לבית המשפחה, האישה הרוסייה, שהתגוררה בביתם, איפשרה להם להיכנס והם מצאו 

הרכוש שהוסתר. למרבה הצער, לאור מאורעות המלחמה ותוצאותיה, והרצון של רבים למצוא שלל 

ולהתעשר על חשבון אחרים, הצליחה אולגה להציל רק את התכשיטים והכסף אותם יכלה לשאת על 

עצמה. כל השאר, נלקח ממנה על ידי אחרים, שניצלו את גילה הצעיר, מצבה הגופני ועצם היותה 

 ק"ג של כלי כסף לא נותר לאולגה פמוט או כף למזכרת מבית הוריה... 10.5-מ .בודדה

בהיותה בחוסט הגיעה אליה שכנה של אחד מהדודים ומסרה לה שני פריטים, מהם אחד שאימא שלה 

( 1920-1925מטר, אותו רקמה האם במשך כחמש שנים ) X 3מטר  2הפקידה אצלה: כיסוי מיטה, בגודל 

 .וכן מעיל פרווה )שהיה שייך לדודתה(

עת הגיע אליהם המידע שהאזור אמור להיות שטח רוסי, ושתוך ימים מועטים תיווצר חלוקת שטחים, 

  דודים שלה, אחים של 3החליטו בני הדודים לצאת ברכבת מערבה. כך, הגיעה אולגה לפראג, שם היו 

 אימא שלה, שלקחו אותה תחת חסותם. היא התגוררה איתם.

לאולגה, שבאה מבית מבוסס מאוד, לא היה מקצוע. אחד מדודיה יעץ לה ללמוד מקצוע והיא למדה 

לרקום רקמת תחרה. עובדה זו סייעה לה למצוא עבודה, להשתכר ולכלכל את עצמה. לאחר שנה הציע 

צרפתי, לנצל את האפשרות שהוא יכול לחזור לארץ ישראל  -אחד מדודיה, שהיה חייל בצבא הצ'כי 

עלתה אולגה ארצה ממרסיי. היא  -ולהביא עימו אישה. בעזרת מסמכים מזוייפים, בהם הוצגה כאשתו 

התגוררה ב"בית החלוצות" בתל אביב וגם בארץ מצאה עבודה כרוקמת. לאחר תקופה איתר אותה 

קה(. משפחתו של אברהם עלתה לישראל עוד בעליה הגיס של אביה, אברהם )הבעל של אחותו, רב

והוא  ברומניה( Moisei, יחד עם נוספים מהאזור )הם התגוררו במסיף, כיום 1935החמישית, בשנת 

הזמין אותה לביתם ברחובות. שם, הכירה אולגה את צבי גולד, שגם משפחתו עלתה באותה עליה. 

ה. שתיהן קיבלו את שמותיהן על שם בני רׇ ֹואמְׁ בנות: יעל ו 2לימים הפך צבי לבעלה ונולדו להם 

ה על שם אביה של רׇ ֹואומְׁ  -ינטה -המשפחה שנספו בשואה. יעל נקראה על שם אימא של אולגה: יולן

 אולגה: מור משה..

ומה עלה בגורלם של מעיל הפרווה וכיסוי המיטה? המעיל הובא ארצה, אך לא באמת היה בו צורך 

 דים, שנשאר בפראג ועבד כעיתונאי.ֹוה אותו לאשתו של אחד הדבאקלים התל אביבי. אולגה שלח

, עלה נושא עתידו של כיסוי המיטה היפהפה. בעצת בנותיה, יעל 2019לפני כשנה וחצי, במהלך 

ה, החליטה אולגה לתרום אותו ל"יד ושם", במסגרת מבצע "אוספים את השברים". אנשי "יד רׇֹואומְׁ 

 ושם" היו אמורים להגיע לפני פרוץ הקורונה, אך מועד הביקור השתבש. 

, חודשיים לפני פטירתה, תרמה אולגה את כיסוי המיטה מעשה ידיה של אימא שלה, 2020בספטמבר 

 ן של כבוד לעולמי עד ב"יד ושם"... שידע טלטלות רבות, אך זכה למשכ

. לצערה 25.1.2021בתאריך  -ממש בימים אלה  93-אולגה הייתה אמורה לחגוג עימנו את יום הולדתה ה

הרב של משפחתה, נפטרה אולגה, שהייתה בריאה וצלולה )אני זכיתי להיווכח בכך בפגישתי עימה 

ק הספסיס ]אלח דם[, שבו נדבקה במהלך וגם בשיחות הטלפון שניהלתי עימה(, מחייד 2020ביוני 

 אשפוז בבית חולים. 

 יהי זיכרה ברוך!



  
 אולגה מקבלת את תעודת ההוקרה                                    אולגה בצעירותה                - 2020יוני            

 שני לבני הדור הראשוןהדור השלנו מבני                
 

 שרקמה יולן, כיסוי המיטה 
 אימא של אולגה, ונתרם ל"יד ושם"

           
 

 מכתב התודה שהתקבל מ"יד ושם"

 

 

 

 

 

 



  

 משפחת גולד לדורותיה: אולגה וצבי במרכז, הבנות ובני זוגן, הנכדים /ות ובני זוגם והנינים /ות

 

גאוותה הגדולה של אולגה הייתה על המשפחה שהקימה ודורות 

 ושזכו להכיר אותה ואת מורשתה! -להכיר הצאצאים, שזכתה 

 

 

 


