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 מחתרת תנועות הנוער הציוניות .1

ולפיכך נמשיך ונעדכן את רשימת פעילי , פיםנוס שמות ו שניבאתר זה על
 :לבית רוזנברג שני האחיםלהלן המידע על  קרפטורוס.המחתרת, יוצאי 

ש יילינאג'ס ,1918 ילידת :(Piri Rosenberg Irén)) אירן יוסיפוביץ

(Nagyszőllős) .במשפחתה ונולדה לרודולף ורוזליה רוזנברג  .1969-נפטרה ב

הייתה שנה אחת בפראג, בה  1939-ילדים. אביה היה חזן ושוחט. ב 15היו 
לאחר כניסת הגרמנים  ,1944-ב הכירה את משה )פיל( אלפנט )אלפן(.

ש. בבירה יליילהונגריה, ברחה לבודפשט, לפני הכנסת היהודים לגטו בנאג׳ס
. "השומר הצעיר"חידשה את הקשר עם משה אלפן והתחילה לפעול במסגרת 

וצרפה אותו לפעילות  ,שטשהגיע לבודפ ,טולי ,היא גם קלטה את אחיה
בהעברת תעודות מזויפות לצעירים יהודים  ,בעיקר ,היא עסקה ."השומר הצעיר"ית במסגרת תהמחתר

שהיו בפלוגות לעבודת כפייה. לאחר השחרור חזרה לעיירת הולדתה ונישאה לשמואל יוסיפוביץ. 
 ממנה הגיעה לארצות הברית והתיישבה בלוס ,מאוחר יותר היגרה לצרפת

 ׳לס.אנג
 1919-נולד ב: ) Anton Roland,Rosenberg Tuliאנטון רונלד )רוזנברג 

 יהטולי ה. בלוס אנג'לס 21.12.2008-נפטר ב .(Nagyszőllősש )ייליבנאג'ס

סופחה עיירת הולדתו  1939במרס  15-ילדי המשפחה. ב 15הילד הצעיר בין 
 להונגריה. באותו הזמן שהה טולי בפראג ומשם חזר הבייתה.

קיבל צו גיוס לפלוגה לעבודת כפייה, אולם הצליח להתחמק מן  1942-ב
הגיע לבודפשט. אחרי כניסת  1944גויס בכפיה, ובראשית  1943הגיוס. ב־

(, שאף Piri, נמלט ובאמצעות אחותו, פירי )19.3.1944-הגרמנים להונגריה ב
 1944בראשית אפריל  ."השומר הצעיר"היא נמצאה בבודפשט, הצטרף לפעילות המחתרתית במסגרת 

כדי לחלק ליהודים תעודות מזויפות ולהוציאם מן הגטו, אולם ללא הצלחה. בראשית  שיילינאג'סל נסע
, לפני הגירוש האחרון למחנות המוות, החליט, יחד עם שלושה שיילינאג'סב יוני, והוא אצל משפחתו

שלושה חודשים הסתתרו  שנבנה במיוחד למטרה זאת. ,מחבריו, להסתתר במרתף יין, מאחורי קיר
מאחורי הקיר במרתף וכשיצאו החוצה, נתפסו ונכלאו. הועברו בין בתי סוהר שונים, עד שהגיעו 
לבודפשט. שלושת חבריו שוחררו והוא נשלח למחנה עונשין. בעזרת התנועה הצליח להשתחרר ובסוף 

ד עם המחתרת יושקה מאיר ונטל חלק בפעולות שבוצעו יח-יצר קשר עם יוסף 1944אוקטובר 
 ."קבוצת דמן"הקומוניסטית ובעיקר עם 

 ., כמו אחותואנג׳לס המשיך לארצות הברית. חי בלוס 1953-, אחרי השחרור, היגר לצרפת, וב1945-ב



 פסח תשפ"א – תרומה לחב"ד בקרפטים .2
להלן פנייה שהתקבלה מבית חב"ד באוז'גורוד. 

 !התרומה היא אישית בלבד
 
 ,ידידים ותומכים יקרים"

תוכלו גם בשנה זו להיות שותפים להביא את 
שמחת ואור חג הפסח למשפחות יהודיות 

 .בקרפטים
ותזכו  אנא פתחו את לבכם ותרמו בעין יפה

 שמח".לחג כשר ו
 

 :לתרומה נא כנסו לקישור הבא 
https://pagechabad.com/kdku21/ 

 

 אייכמןשנה למשפט  60 .3
סרט תיעודי לציון אירוע זה. בסרט משתתף חברנו, יוסף קליינמן,  1יוקרן בערוץ יום השואה ערב/ב

 עיקבו אחר פרסום השידור של תוכנית זאת!. , סיילש[1930]יליד  שהיה העד הצעיר ביותר במשפט
 

 טקס האזכרה השנתית ב"יד ושם" .4

נו גהשנתית ב"יד ושם", כפי שנה אנו תקווה, שהשנה יתאפשר לנו לערוך את טקס האזכרה .א
 .You Tube-בשנה שעברה, אז הוקלט הטקס מראש ועלה ב בשנים האחרונות, למעט

פי הכללים והאישורים, ולפיכך נערוך רישום מוקדם לטקס ונבחן את נושא -כל פעילות תיערך על
 ההסעות. נהגנו לערוך את האזכרה קרוב לחג השבועות, עת הועלו בני המשפחות שלנו על המוקד. 

 2021השנה, כשהחגים מתקיימים מוקדם יותר לפי הלוח הלועזי, אנו מאמינים שלקראת סוף מאי 
 ה תמונת מצב ברורה יותר לגבי מה מותר/אסור. תהיי

 !עיקבו אחר הפרסומים שלנו בנושאנהלי ההתכנסות ומועד האזכרה הינם בבירור מול "יד ושם". 

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

 ruthfixler@walla.co.il  5643299-050כזת רותי פיקסלר את המידע מרבשנה האחרונה. 
 לאחר הטקס יועלו שמות הנפטרים לאתר הארגון.

בשנתיים האחרונות פתחנו אפשרות נוספת להנצחת נפטרים בני הדור הראשון, שמידע על  .ג
/ בחו"ל, מהשנים שלאחר בארץ ה זו כוללת נפטרים פטירתם לא היה ידוע לנו לפני האזכרה. הנצח

 ועד לשנה שעברה. 2-מלחמת העולם ה
הפרטים הנדרשים הם: שם מלא )אפשרי להוסיף שם נעורים של נשים(, מקום הולדתם, מקום פטירתם 

 ותאריך הפטירה.
 ruthfixler@walla.co.il  5643299-050רותי פיקסלר את המידע מרכזת 

 

 יוצאי קרפטורוס – הנצחה של חללי תש"ח .5

חללי מלחמת השחרור, יוצאי קרפטורוס.  96של  חוברת הנצחה לזכרם לאתר הארגון תועלהבקרוב 
  .עמ'[ 300-]המונה קרוב ל אני מצרפת את העמודים הראשונים והאחרונים של חוברת זאת

 ruthfixler@walla.co.il  5643299-050רותי פיקסלר נודה לכם על פניה  – אם יש לכם מידע על מי מהם

https://pagechabad.com/kdku21/
mailto:ruthfixler@walla.co.il
mailto:ruthfixler@walla.co.il
mailto:ruthfixler@walla.co.il


 

 יוצאי קרפטורוסחללי מלחמת השחרור 
 ולזכרם -חוברת לכבודם 

 רותליקטה, ראיינה, חקרה וערכה: פיקסלר 

 
 בהר הרצל, ירושלים "הזיכרון להיכ"גלעד בכניסה ל



 אלה שמות חללי השחרור ]וספיחיה[ הי"ד, ילידי קרפטורוס / זאקרפטיה. "לכל איש יש שם": 
ואת  ,", העוסק ביהדות קרפטורוס7כרך  -התוודענו אל רוב השמות ב"אנציקלופדיה של גלויות 

מה זו פירוט מלא על היישובים בהם נולדו הנופלים ואנו סולה. אין ברשי חייםהרשימה המקורית הכין 
 סולה הכיר את המידע. חייםמסתמכים על העובדה ש

 באתר "יזכור" של משרד הביטחון העלתה עוד שמות.  שערכתי בדיקה מעמיקה
 נעדכן את המידע.  -אנו תקווה שהצלחנו להגיע לכל השמות. אם יתברר לנו ששמטנו שם מסוים 

 את כל המידע בחוברת אחת מהשיקולים הבאים:לרכז  החלטתי

 השמות הופיעו ביותר משני עלונים נפרדים .1

 מידע נוסף על החללים מתעדכן עוד ועוד .2

 בני העלונים המקוריים לא הכילו מידע חשוב ורגיש על ילדי הנופלים, על בנות זוגם ועל .3

אל סיפורי  ,היה חשוב לנו להתוודע אל פני הנופלים ,. מעבר לרשימה השמיתשלהם המשפחה

 . בעודם באיבם, רבים מהם לא זכו להקים משפחות מותםאל סיפור ו –חייהם 

 69  ,מהן נשים 4אנשים שמסרו חייהם על הקמת המדינה 

 של המאה הקודמת, חלקם שורדי שואה 30-חלקם חלוצים שהגיעו ארצה בשנות ה 

 01 :ניצולי שואה שנותרו שריד אחרון ממשפחתם הגרעינית  מהם נצר אחרון למשפחתם

 [5]בבירור לגבי עוד ; )הורים, אחים, אחיות, בנים ובנות(, לבשו מדים ונפלו במערכות ישראל

 13 קבורים בקבר אחים 

 2 מקל"ן(ודע )נא לבורתם קקום מש 

 3 שניים שהיו גיסים, שניים שהיו בני דודיםדוד ואחיין ,זוגות אחים , 

  37והמבוגר ביותר בן  15.5; הצעיר ביותר בן 7.23 -הממוצע של הנופלים: כהגיל 

 מכל קצות הקשת הפוליטית /הדתית: ההגנה, אצ"ל ולח"י, חילוניים ודתיים 

 20 נותרו, כולם ילדים צעירים בשנים יתומים 22מהם היו ילדים:  41-מהם היו נשואים ול 

 3 בנות ובן אחד נולדו לאחר נפילת אביהם 

 

 לאתר. תידף יכיל את המידע הראשוני מאתר "יזכור" ואת המידע הנוסף שהצלחכל 

תימשך בשנים הבאות, בסמוך ליום  -( ובלי נדר 2019הנצחתם של הנופלים החלה בשנת תשע"ט )
 הזיכרון לחללי צה"ל.

 . https://www.izkor.gov.il הביטחון:-אתר "יזכור" של משרד
 יהא זכרם ברוך לעולמי עד!

 

  אם יש למישהו מכם קשר אל הנופלים ויש רצון 

 050-5643299לספר עליו, נודה לכם על פנייה לרותי פיקסלר 

 
 
 
 
 

https://www.izkor.gov.il/


 מצאתי לנכון לרכז נתונים, עד כמה שהידע נמצא ברשותינו, לפי הקריטריונים הבאים:

 בקרפטורוס, אך לא ברור היכן(מקום הלידה )יש שני חללים שנולדו  .א

אוניית המעפילים איתה עלו ארצה. חלק מהנופלים עלו ארצה עם משפחותיהם בשנים שקדמו  .ב

להקמת המדינה ולא חוו, אישית, את מוראות השואה; אחרים הגיעו ארצה במסגרת "עליית 

 הנוער"; יש מעפילים, שלא נרשם המידע לגבי שם האונייה שעלו בה ארצה.

 ילהמקום הנפ .ג

 בית הקברות בו נטמנו הנופלים. .ד

הצלחתי לאתר מידע על ילדיהם של החללים וליידע אותם על פעילות הארגון שלנו להנצחת אביהם, 
ובכלל. מאחורי כל תמונה מסתתר סיפור אנושי והמשפט "הותיר אישה ובן / בת" )גם לא תמיד היה 

 ואנושי.  –ידוע אם זהו בן או בת( הופך גלוי, ברור, אישי 
                                

 7.1.2011שישי,   פיקסלר רותאבא בא  /                        
 מילה ראשונה
 ֶנֶהגתה בעדנה:

 אבא בא... אבא בא...
 ושלי הלך, ולא יספתי בה.

 .כי לשווא נפל חלל
  ..ַעז הכאב, ממלא החלל.                                     

 
 של הנופלים. אחיהם/אחיותיהםאיתרתי גם הרבה שמות של 

 היה לי חשוב לסגור את מעגל ההנצחה של הנופלים  בסיפוריהם של בני דור ההמשך, 
 נמשכת ותימשך... –(, כי השרשרת של יוצאי קרפטורוס / זאקרפטיה 80)חלקם סביב גיל 

 

 שמות הנופלים מקום הלידה

 הור יוסף )יושקו(, וילינגר משה, גרוס מאיר וילי )שאול(,  אוז'גורוד
 רוזנוואסר יצחק, שילר צבי )בנדי( זעירא )קליין( שמעון, פריד דוד,

 ולבל-טוביה )לייב(, מרקוביץ זאב-לייבוביץ אריה איגלא

  מרקוביץ יעקב איזה

 ויס אהרן )ארי(, קליין דוד, רוט ברוך, שוארץ דוד )דודי( אירשאווה

 דוידוביץ שמעון, הופמן )הויפמן( ישראל משה אפשה

 הרשקוביץ אריה בושטינו

 /ברזני
 וולקי ברזני

 יעקובוביץ צבישלום, -וירצברגר אברהם

 אדלר יצחק, אלטמן יעקב, כהנא יעקב ברגסס

 מנדל שלמה גאניץ'

  יעקובוביץ ציפורה )פייגה(,  דוברובארטובו

  מאיר-קליין )פלטשק( ישראל דולהא

 פריזנט לאה, גרינברגר משה דיבובה



 שמות הנופלים מקום הלידה

  פרייזלר אפרים דילובה

 יעקובוביץ חיים יהודה )יידל( דרהובו

 דוידוביץ בנימין )יּומי(, רוטמן מנחם )מנדלה( וולובה

 הייזלר בצלאל, הרמל עקיבא וולובץ

 פרקש מאיר וליאטינו

 לוגר יעקב, מרמלשטיין טוביה וליקי ביצ'קוב

 שמואלאנגל  ז'בוריבצי

 דוידוביץ מרטין )מיכאל יחיאל( זדנובו

 ציון, גולדשילד דוד, גרוס שמעיה,-מאיר בן-אדלשטיין אשר )אנשיל(, בן חוסט
נוילינגר שמואל זלמן,  הופמן מקס משה, וינברגר שמאי, כץ ישראל,

 דב, -, פרידמן יששכר(שמואלאליעזר )-שאולניאס יפלברבאום יוסף, פ
 שמואלי )כהנא( בן ציון )קופו( ברקוביץ שמואל, קופולוביץ

 אריה-מנדל, איצקוביץ צבי, הופמן שאול-שמואלביץ מנחם יץ'יט  

 הרטמן יעקב יהודה אריה טיסו אוילוק

 קויפמן זלמן טרנובו

 סנדרוביץ ישראל )שמעון(, רייזמוביץ גזה טרסבה

 זינגר חנה לוזה

 סלומון יהושע )שעיה( לוצ'קי

 לייב, זגלשטיין רחל-זגלשטיין יהודה מאיידן

יחזקאל, -דוידוביץ יצחק, דוידוביץ שלמה, האי נתן, הויזמן צבי מונקץ'
 הרטשטיין אברהם, ויס שלום, זיגלשטיין אפרים, מייזליק יעקב, 

 קליין מיכאל, שווארץ צבי יהודה, שינפלד צבי חיים יעקב
  יעקב-פרקש משה משוי

 ציק ישראל ניאגובו

 צוקרברגר חיים )חיימקה( ונליפנ

  ברקוביץ צבי נרסניצה

  כץ מנחם )קיצ'י( סבליאבה

 אדלר אריה ישראל, אדלר מיכאל, דוידוביץ מנחם )מנדי(, סולוטבינו
 דויטש ליזרוביץ בנימין, מילר דוד, רוזמוביץ יחזקאל, שוורץ דוד

 מושקוביץ צבי סוקרניצה

  רוזנטל יעקב סיילש

  ישראלאקרמן  פאלאנוק

  שמואל )מוקי(-וולף מרדכי צ'ופ

  גרינברגר צבי )הרשי( קולוצ'אבה

  גולדשטיין שמאי, הולנדר משה קיביאשד

  ארבסט גרשון ראחוב



 שמות הנופלים מקום הלידה

  גלידאי )אייזלר( שלמה יעקב רוסטוקה

 ויגדורוביץ בנימין, כהן נחמן לא ידוע

 
 

 שמות הנופלים אוניית מעפילים

 מנדל-יהודה )יידל(, שמואלביץ מנחםיעקובוביץ חיים  אלטלנה

 שמואל )מוקי( וולף מרדכי אליהו גולומב

 ,אקרמן ישראל, דוידוביץ מנחם )מנדי(, זינגר חנה אנצו סירני
 יעקובוביץ ציפורה )פייגה(, מרקוביץ יעקב

 איצקוביץ צבי אקסודוס

 ויס אהרן )ארי( ביריה

 אליעזר )שמואל(-משה, פיניאס שאול הולנדר ברכה פולד

 צוקרברגר חיים )חיימקה( גלילאו

 הייזלר בצלאל דב הוז

 ,דוידוביץ בנימין )יּומי(, הרטשטיין אברהם החייל העברי
 , רייזמוביץ גזהזעירא )קליין( שמעון, קליין מיכאל

 שווארץ צבי יהודה המעפיל האלמוני

 נוילינגר שמואל זלמן הר ציון

 רוזמוביץ יחזקאל חנה סנש

 זיגלשטיין אפרים יגור

 לייב, זגלשטיין רחל-זגלשטיין יהודה כ"ג יורדי הסירה

 ויגדורוביץ בנימין, כץ מנחם )קיצ'י(, רוזנוואסר יצחק,  לטרון
 רוזנטל יעקב

 רוט ברוך לנגב

 וילינגר משה מטרואה

 דב-פרידמן יששכר מקס נורדאו

 )קופו( ברקוביץ שמואל קופולוביץ ּפנצ'ו

 הור יוסף )יושקו( קולורדו

 דויטש ליזרוביץ בנימין, הרטמן יעקב יהודה אריה שבתי לוזינסקי

 מרמלשטיין טוביה תטיס

 ציון,-מאיר בן-אדלר יצחק, אדלר מיכאל, אלטמן יעקב, בן לא ידוע שם הספינה
 גולדשטיין שמאי, כץ ישראל, מייזליק יעקב, מנדל שלמה,

 שוורץ דוד, שינפלד צבי חיים יעקב, שמואלי )כהנא( בן ציון
 

 
 



 שמות הנופלים מקום נפילה

 נוילינגר שמואל זלמן אוניית ארינפורה

 דוידוביץ מנחם )מנדי( 113משלט  –אשקלון 

 גרינברגר משה, הרטשטיין אברהם, זעירא )קליין( שמעון, בארות יצחק
 פרקש מאיר

   מנדל איצקוביץ צבי, שמואלביץ מנחם בירווה )אחיהוד(

  רוטמן מנחם )מנדלה( בית דראס

   הייזלר בצלאל בית נבאללה

 גולדשילד דוד, הרטמן יעקב יהודה אריה, הרמל עקיבא, ג'נין
 זיגלשטיין אפרים, סלומון יהושע )שעיה(, צוקרברגר חיים )חיימקה(

  דוידוביץ בנימין )יּומי( דורות

  דוד )דודי( שוארץ דרדרה

 יעקובוביץ צבי הר הצופים

  ויס אהרן )ארי( חולון

  קופולוביץ )קופו( ברקוביץ שמואל חוליקאת

  ברקוביץ צבי חיפה

  רוזמוביץ יחזקאל טביעה

   דוידוביץ יצחק טירה

 אדלר אריה ישראל, אקרמן ישראל יפו

 שמעון,גולדשטיין שמאי, גרינברגר צבי )הרשי(, דוידוביץ  ירושלים
 פריזנט לאה,  וילינגר משה, ויס שלום, פלברבאום יוסף,

 קליין מיכאל
 גרוס שמעיה מוצא -ירושלים 

 אדלר יצחק, מרקוביץ יעקב כפר סבא

 שלום,-וירצברגר אברהםאלטמן יעקב, האי נתן, הור יוסף )יושקו(,  כפר עציון וגוש עציון
, יעקובוביץ ציפורה זגלשטיין רחל, זינגר חנה לייב, זגלשטיין יהודה

 )פייגה(, קויפמן זלמן, שינפלד צבי חיים יעקב
  רוזנוואסר יצחק כפר קרע

  שילר צבי )בנדי( כפר רופין

  כהנא יעקב להבות הבשן

 אדלר מיכאל, גלידאי )אייזלר( שלמה יעקב,  לטרון
 טוביה )לייב(, מרמלשטיין טוביה,-לייבוביץ אריה
 יעקב דוד, פרקש משהולבל, פריד -מרקוביץ זאב

  מאיר-קליין )פלוטשק( ישראל מודיעין

  וינברגר שמאי מוצא

  גרוס מאיר וילי )שאול( מחניים

  רייזמוביץ גזה מנרה

  אנגל שמואל משמר הירדן



 שמות הנופלים מקום נפילה

  שוורץ דוד נבי יושע

  מנדל שלמה נבי סמואל

 הולנדר משה, הרשקוביץ אריה, שמואלי )כהנא( בן ציון נגב

 אריה, ציק ישראל, שווארץ צבי יהודה-הופמן שאול נגבה

 רוזנטל יעקב ניצנים

  דויטש ליזרוביץ בנימין נירים

   ויגדורוביץ בנימין  הופמן )הויפמן( ישראל משה, עין עוזיאל

 דב-, פרידמן יששכר יעקובוביץ חיים יהודה )יידל( מנשייה-עירק אל

   כץ ישראל, כץ מנחם )קיצ'י( עירק סוועידן

  דוידוביץ מרטין )מיכאל יחיאל( צ'כיה

 לוגר יעקב צמח

  מושקוביץ צבי צריפין

  ארבסט גרשון קאקון )עמק חפר(

   מייזליק יעקב ראש הנקרה

   אליעזר )שמואל(-פיניאס שאול רמות נפתלי

  יחזקאל, רוט ברוך-הויזמן צבי רמלה

  פרייזלר אפרים רמת הכובש

  סנדרוביץ ישראל )שמעון( שדה התעופה לוד

 ציון-מאיר בן-בן שיירת הל"ה

   שמואל )מוקי(, כהן נחמן הופמן מקס משה, וולף מרדכי שיירת יחיעם

 קליין דוד שפלת לוד

   אדלשטיין אשר )אנשיל(  תאונת אימונים

   מילר דוד תאונת דרכים

   דוידוביץ שלמה תרשיחא

 
 
 

 הנופליםשמות  בית הקברות בו נטמנו

 לוגר יעקב דגניה א'

 הר הזיתים 
 )ירושלים(

 גרינברגר צבי )הרשי(, ויס שלום

 הר הרצל
 )ירושלים( 

 
 

 אדלשטיין אשר )אנשיל(, איצקוביץ צבי אלטמן יעקב, 
 ציון, גולדשטיין שמאי, גלידאי )אייזלר( שלמה יעקב, -מאיר בן-בן

 דוידוביץ שלמה, האי נתן,גרוס שמעיה, גרינברגר משה, 
 הופמן )הויפמן( ישראל משה, הור יוסף )יושקו(,



 הנופליםשמות  בית הקברות בו נטמנו

 
 הר הרצל
 )ירושלים(

 הרטשטיין אברהם, הרמל עקיבא, וילינגר משה,
לייב, זגלשטיין רחל, -זגלשטיין יהודהשלום, -וירצברגר אברהם
 זינגר חנה, זעירא )קליין( שמעון,  זיגלשטיין אפרים,

 מרמלשטיין טוביה, יעקובוביץ צבי, יעקובוביץ ציפורה )פייגה(, 
 ולבל, נוילינגר שמואל זלמן, פריזנט לאה,  מרקוביץ זאב
 יעקב, צוקרברגר חיים )חיימקה(, קויפמן זלמן, -פרקש משה

 שינפלד צבי חיים יעקב
 רוזנוואסר יצחק חדרה

, (שמואלאליעזר )-שאולניאס ידוידוביץ בנימין )יּומי(, פ חיפה
 מנדל שמואלביץ מנחם

 דוידוביץ מנחם )מנדי(, כץ ישראל, כפר ורבורג
 קופולוביץ )קופו( ברקוביץ שמואל

 שילר צבי )בנדי(, שמואלי )כהנא( בן ציון כפר רופין

 כהנא יעקב להבות הבשן

 שוורץ דוד נבי יושע

 שווארץ צבי יהודה נגבה

 שמואל )מוקי(-משה, וולף מרדכי-הופמן מקס נהריה
 כהן נחמן, מייזליק יעקב

 אדלר אריה ישראל, אדלר מיכאל, אקרמן ישראל, יצחקנחלת 
 דוידוביץ שמעון, דויטש ליזרוביץ בנימין, הולנדר משה,

 ויס אהרן )ארי(, יעקובוביץ חיים יהודה )יידל(,
 טוביה )לייב(, מושקוביץ צבי, מילר דוד,-לייבוביץ אריה

 מרקוביץ יעקב, סנדרוביץ ישראל )שמעון(, פריד דוד,
 דב, פרקש מאיר, ציק ישראל,-פרידמן יששכר

 ,מאיר, קליין דוד, רוזנטל יעקב קליין )פלטשק( ישראל
 רוטמן מנחם )מנדלה(

 יחזקאל, ארבסט גרשון, ברקוביץ צבי, הויזמן צבי נתניה
 הייזלר בצלאל, הרשקוביץ אריה, ויגדורוביץ בנימין,

 רוזמוביץ יחזקאל, שוארץ דוד )דודי(
 וינברגר שמאי, פלברבאום יוסף )ירושלים(סנהדריה 

 גולדשילד דוד, הרטמן יעקב יהודה אריה, סלומון יהושע )שעיה( עפולה

 דוידוביץ מרטין )מיכאל יחיאל( פראג

 אדלר יצחק פתח תקווה

 מנדל שלמה, קליין מיכאל קריית ענבים

 כץ מנחם )קיצ'י(, רוט ברוך קריית שאול

 גרוס מאיר וילי )שאול(, רייזמוביץ גזהאנגל שמואל,  ראש פינה

 ריהא הופמן שאול רחובות

 פרייזלר אפרים רמת הכובש

 דוידוביץ יצחק תל מונד
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בהשכלתה: בוגרת תואר בעבודה . אומנית ישראלית רב תחומית עידית היא
בתל אביב, ” סוציאלית מאוניברסיטת "בר אילן". בוגרת מכללת "אבני

במגמת ציור ופיסול, והשתתפה בסדנאות רבות, שהובילו אמנים בכירים 
ומוכרים בתחום האמנות הפלסטית: יחזקאל שטרייכמן, יעקב וכסלר, אליהו 

                                          גת, חיים קיווה, רחל שביט, מרלן פרר ועוד. 
-עבודותיה וציוריה עזי צבע, אקספרסיביים, אך גם   באים לידי ביטוי בשחור

לבן, המשלבים רישומים עדינים, המביעים רעיון, או אמירה אותנטית. 
 עבורה, ציור הוא כלי ביטוי ממשי ואמיתי, שבו אומנותה משקפת מחשבות ודעות, סמלים וערכים
מחייה בארץ,  והשאובים, לעיתים, ממקורות יהודיים וישראלים, והלקוחים מהתרחשויות הציבורית 

 העכשווית, עליהם גדלה.
 Kobylets'kaפוליאנה ), מהעיירה קובילצקה 1926עידית היא בתו של איינהורן שמעון ז"ל, יליד 

Polyana תושבי העיירה  2000וכמעט כל  נותר לבדו לאחר שכל משפחתו, 16(. האב, ניצול שואה, בגיל
 הוצאו להורג באותו היום.

כבת לדור השני לניצולי השואה, יש בחלק מעבודותיה רמז וחיבור להיסטוריה היהודית, ברמה הלאומית 
והפרטית, בצורך אישי, לשימור הזיכרון. כל אלו באים לידי ביטוי בטכניקות מעורבות של אומנות 

באמצעות ידיים חשופות ללא מכחולים, שילוב של צבעי שמן  מודרנית, בהם היא משלבת ציור
ואקריליק, שילוב של זפת וצבע פלסטי, רישום בעיפרון ובצבעי פסטל על אותו בד. בשנה האחרונה 
הוקדשו עבודותיה לשינויים, שחווינו בגלל הקורונה. היא יצרה את סידרת "תפילת המרפסות", בה 

ר המשמעותי להתפלל במניין בבית הכנסת, והאילוץ להתפלל הביעה, בהתרגשות, את הקושי באיסו
בצמצום רק במרפסת הביתית. עבודתה "תפילת המרפסות" זכתה במקום הראשון בתחרות מטעם משרד 

 החינוך, האגף לתרבות יהודית.
 כמו כן עוסקת עידית בשיפוץ ושיחזור אומנותי של כלים ורהיטים ישנים בצורה אמנותית ומיוחדת. 

 מקדישה את כל זמנה כיום לציור ואומנות. היא מתגוררת בפתח תקווה. עידית
 בגלריה של "היכל הפיס" ב"היכל התרבות", פ"ת. :תערוכות יחיד

 בגלריה של "היכל הפיס" "בן גוריון", פ"ת.                    
 בגלריה ה"פואיה" באולם "שרת", פ"ת                    

 :תערוכות קבוצתיות
 שפירא", פ"ת                       "מרכז עינב", תל אביב."בית 

 "מרכז ג'ראר בכר", ירושלים            "מרכז האמנויות קסטרא", חיפה.
 היכל התרבות, פ"ת                       "הציפור הכחולה," פ"ת.

 " תל אביבArt Collectionהגלריה ב"מגדלי נאמן", תל אביב      גלריית ,"
 תל אביב 3"רוטשילד ," גלריה

 בבית המשפט המחוזי, לוד תערוכת קבע

 רויאל אופרה, לונדון Mall" Pall galleria "Laגלריית 

 " ניו יורק            גלריית "ארמון שנברון", וינה    ועוד...Chelseaגלריית ,"
 שלוש מיצירותיה מוצגות ב"בית הקונגרס הציוני", ניו יורק.

תה במקום ראשון בתחרות אומנות פלסטית של משרד החינוך, האגף לתרבות עידית מקובר גם זכ
 יהודית. 

 http://iditmakover.com ניתן לראות עוד מיצירתה באתר:

http://iditmakover.com/
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לפני שנים אחדות נתקלתי בצילום בעיתון, שמאוד ריגש אותי. 
בצילום היו מצולמות שלוש אחיות, עם קעקוע של מספר רציף 
על זרוען, דומות ושונות, אוחזות זו בזרועה של אחותה, 
בצמידות, תומכות ומישירות מבט קדימה. הצלמת הייתה ורדי 
כהנא. אז, בוודאי, לא ידעתי על הקשר של ורדי 

 קרפטורוס/זאקרפטיה. ל

 

 

 

 

, תל אביב לבית גרינוולד אחיותהשלוש 
1992. 

, עם )מימין( , רבקה כהנאהאימא של ורדי
 אחיותיה, 

 לאה ואסתר. 
 :על אמות ידיהן צרובים מספרים עוקבים

,A-7762 ,A-7761  
A-7660. 

בסדר זה הן עמדו בתור לקעקוע 
 באושוויץ.

 
 

 וכך כתב העיתונאי חנוך מרמרי על
ורדי כהנא לא ראתה התמונה: "

ידה של -במספר המקועקע על אמת
ִאמה רבקה, סימן יוצא דופן. המספר 
התקבל כמובן מאליו, כחלק מזהות 
ם. רק טבעי היה בעיניה, כי  הא 
לשלוש האחיות רבקה, לאה, ואסתר יהיו שלושה מספרים עוקבים. אולי, בעיני הילדה שהייתה, 

ם  ר מוחלט לִקרבה המשפחתית.המספרים העוקבים סיפקו אישו לימים, כשהיא כבר צלמת ותיקה וא 
בעצמה, הזמינה ורדי כהנא את ִאמה ושתי אחיותיה לסטודיו שלה, כדי לצלמן יחד. היא בחרה לצלם 

אסירות, אל המקעקע, -שנים קודם לכן, בין המון נשים 48אותן באותו סדר ובאותה עמידה שבה הובלו 
ִִספר שהופך כל אחת מהן ליחידת עבודה עד  מ –ידן -מחט ודיו באמת שיטביע את המספר בדקירת

 כלות.
ברור מן הצילום, כמו מהסיפור שמאחוריו, שפעולת הקעקוע לא נעשתה רק בבשר הדור ההוא. 

 "הדורות הבאים, גם אם עורם צח, ממשיכים לשאת אותו בתוכם.
 

עדכון דף הקשר שוחחתי עם עטרה  בחודשים האחרונים קיבלתי שני סימנים מובהקים: א. במסגרת
 אנגל מהיישוב מירון והיא סיפרה לי על בת דודתה הצלמת, ורדי כהנא.

גלר, -ב. במסגרת ההתחקות אחר חללי מלחמת השחרור, יוצאי קרפטורוס, איתרתי את דינה כהנא
 בתו של יעקב כהנא, אשר נולדה אחרי נפילתו בלהבות הבשן, גם היא בת דודתה של ורדי. 

והרי סיפורה וסיפור משפחתה הגדולה והמגוונת, המשלב את הריאיון והאתר  -צר הקשר עם ורדי נו
  /http://www.vardikahana.comשלה, בו נמצא מידע רב. הקישור לאתר:    

https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=QUFFLUhqbVVUVzc3empCTUsxbkpPcVE3NGphWXZfTjBsQXxBQ3Jtc0ttdVFnTURoSlVpeklIaERTaGRYd216M0NQTFFqOFhPYUFlVklZRUpYWVY2QVNGaEk2R25kRldkdU11aDNWcFpxX3RyWGpydEgzcUlMaVJwckJ2dTY2Nmdwak02V3JIalNaUUh0WlpOOFlvb1JWdWZNYw&q=http%3A%2F%2Fwww.vardikahana.com%2F&stzid=UgyWqtfrbfwrGpuaeV94AaABAg


בבית דתי. למדתי בבית הספר היסודי  יגדלתי עם שני אחי אביב, ליד הים.-בתל 1959נולדתי בסוף "
 'מוריה' ובתיכון הממלכתי דתי ׳צייטלין׳.

  טיפחו את כשרון הציור שלי מגיל צעיר, ושלחו אותי לשיעורים פרטיים ולחוגים לאומנות. יהורי
-. בטיולים הייתי תמיד הצלמת עם הקודאק'בני עקיבא'את זמני הפנוי ביליתי בילדותי על חוף הים וב

 שהביא במתנה הדוד מאמריקה. ,אינסטמאטיק

( בעליית גג atelierכשבגרתי, נרשמתי ללימודים במדרשה לאומנות ברמת השרון. חלמתי על אטליה )
בשנה הראשונה ללימודיי, בשבוע הראשון, במסגרת  .צפופה, עמוסת בדי קנווס ומדיפה ריח טרפנטין

 שיעור בחירה, נכנסתי לחדר החושך במחלקה לצילום, ושם נגלה לי הקסם.
בהמשך הדרך התמקדתי בצילום פורטרטים  ;עם סיום הלימודים התחלתי לעבוד כצלמת עיתונות

 ושערים למוספים.
. במשך השנים "דיעות אחרונות"ישל  "ימים 7"-ו "הארץ", "חדשות"ובעיתונים  "מוניטין"עבדתי בירחון 

 ."בהם ניסיתי לשוות מבט אנתרופולוגי לפורטרט המקומי ,הללו צילמתי פרוייקטים אישיים
"אני מתייחסת אל הצילום שלי כאל אמנות ולא כפרנסה. לפעמים הצילום : ורדי על עבודתה אמרה

 .דגים"כל כך מושקע שאין כל היגיון בזה שלמחרת יעטפו בו 

 אל עבודתה חוצת היבשות אחזור בהמשך, אך הבה נחזור אל השורשים.

 שתי המשפחות של הוריה היו מברגסס, משפחות כהנא וגרינוולד. 

ילדים. משפחת כהנא הייתה משפחה  11הסבא והסבתא ממשפחת כהנא היו רבקה ואברהם ולהם היו 

. לאביה של ורדי קראו אהרן. אחד הדודים, אמידה, שהיה לה עסק משפחתי של יצור ושיווק יין וחומץ

, חבר לתנועת "השומר 1933אח של האבא, היה משה כהן )כהנא(; הוא עזב את הישיבה בברגסס בשנת 

הצעיר", עלה ארצה והיה אחד ממייסדי קיבוץ כפר מסריק. צעדו זה של משה נחשב, בזמנו, לחריגה 

יחזקאל  :עלו לארץ שלושה אחים נוספים 1937מן הנורמה ולא התקבל במשפחתו בעין יפה. בשנת 

השומר "שהצטרף בעקבות אחיו הבכור משה לתנועת  ,שהשתקעו בתל אביב, ויעקב הצעיר ,ואהרון

, מותיר אישה 1948נפל על הגנת היישוב במלחמת השחרור באפריל  , שםולקיבוץ להבות הבשן "הצעיר

 הרה, מרים, ובת שנולדה, כאמור, לאחר נפילתו.

מא של עטרה אנגל ממירון( י)שיינדי, א יניות שלו, יפהיה זה, שהוריד בחופי חיפה, את האחמשה הי

 )אייוי( מסירת המעפילים, כאשר נחתו על החוף, בעליה לא לגאלית, כפליטות ניצולות שואה.   ועדינה

 

 . שפותו צבי, שהיה מלמד ולימד גם מתמטיקה-פריידה ומרדכי-הסבא והסבתא לבית גרינוולד היו טובה

משפחתי של מנסרת עצים גדולה, בה העסק נסגר ה 1929 המשבר הכלכלי העולמי בשנת בעקבות 

 יצרו אדני רכבת מעץ לכל מזרח אירופה. 

 בשני היגדים:  ילדיואל  ,צבי-מרדכי אב המשפחה,כשהמשפחה הייתה ברכבת לאושוויץ פנה 

גשו חזרה בבית ותחזרו ּפׇת –א. אני מתיר לכם לא לשמור כשרות בימי המלחמה   ב. כשהכול ייגמר 

 בה! יתהלשמור מצוות. זה היה סוג של שבועה וכמה חוכמת חיים הי

רי וזאביק, נשלחו ּו, יחד עם הילדים הצעירים שאם המשפחהבהגיעם לאושוויץ הופרדו בני המשפחה: 

הופרד משלוש האחיות לאה,  צבי. האח הבכור, דוד, -בי המשפחה, מרדכיכך גם אלמשרפות;  ותרייש

 שהוריהן והאחים הקטנים אינם בין החיים. האחיות אסתר ורבקה; אחרי יומיים הבינו 

אח נוסף, יוסי, שהה בבודפשט ו״אומץ״ ע״י משפחה לא יהודית. מאוחר יותר התגייס לצבא הצ'כי, 

 ליחידות שלחמו בנאצים.



הן, חלתה בטיפוס והועברה לצריף החולים. ילאה, הבכורה מבינ .יחד באושוויץ שהוות שלוש האחי

שנשארה  ,שלאה ,הן היו בטוחות הידועה לשמצה. רבקה ואסתר לצעדת המוותיצאו  1945בינואר 

              שנכנסו לאושוויץ  ,אך לאה שרדה את המחלה וניצלה ע״י הכוחות הרוסים נפטרה. ,באושוויץ

 חררו את כל השוהים בו. יוש 27.1.1945-ב

רוונסבריק  חודשים נוספים, והתגלגלו למחנות שונים, בהם 4לצעוד במשך רבקה ואסתר המשיכו 

 [.מחנה הריכוז מלכוב היה אחד ממחנות המשנה הרבים של מחנה הריכוז רוונסבריק] ובכומל

הן מצאו  8.5.1945-ב לברגסס., עשו שתי האחיות את הדרך הארוכה והמסוכנת חזרה המלחמה תמהכש

לא יירו בראשם. וׇ -, עת נדרשו החיילים הגרמניים להיכנע ולזרוק את נשקם על המדרכה עצמן בברלין

לאה שהבריאה פגשה בבודפשט את אחיה יוסי וסיפרה לו על קורות המשפחה. הוא היה בטוח שהיא 

 ירדה מהפסים...

רבקה מייגע. כשהגיעו סופסוף הביתה, הבחינה המסע של רבקה ואסתר חזרה לברגסס היה ארוך ו

-כשהיא לבושה בשמלת השבת של האימא שלה, טובה ,בשכנתם הטובה מטאטאת את הכניסה לביתה

 ושאין מה להישאר בברגסס. היא הצטרפה לאחיה דוד בפעילות ,גמלה בה ההחלטה . אזפריידה

 לות ארצה. ב"עליית הנוער" במסגרת "בני עקיבא" בפראג, וחיכתה לתורה לע

כנית ולאה חייתה מספר שנים בלונדון, שם חיכה לה הארוס שלה, ואסתר הצעירה הצטרפה אליה לת

 אסתר התגוררה בירושלים. ;להשלמת לימודים. כשעלו ארצה, לאה התגוררה בפתח תקווה

 רבקה ואהרון קבעו את ביתם בתל אביב. נולדו להם ארבעה ילדים: צביקה, גילה, אבי וורדי. אסון

וגילה בת השלוש נכוותה קשה. לאחר שבוע היא נפטרה  ,דלקה פרצה בבית על ההורים. נחתכבד 

 גיל. -מפצעיה. שנים רבות אחרי, קראה ורדי לבנה 

ורדי מציינת שהקשר בין האחיות היה קשר של חיים ומוות, שרק בדיעבד ניתן היה להבין את העמידה 

 בניסיון ההישרדות, אותו חוו ביחד.

 

, ספרה "עם עובד"יצא לאור, בהוצאת  2007בתחילת תיעודית של ורדי: -ר אל עבודתה הצילומיתונחזו

  מנים בתל אביב.ושלווה בתערוכה באותו השם בבית הא"פורטרט ישראלי", 

שנה  15במשך . "מוזיאון תל אביב", ב"משפחה אחת"נפתחה תערוכה של צילומיה,  2007בחודש יוני 

בארץ ובעולם, מתוך הבנה שמשפחתה, על גווניה הרבים, מייצגת את תיעדה ורדי את משפחתה 

 .במוזיאונים וגלריות באירופה ובארה״בהתערוכה הוצגה  .ישראלי שלאחר השואה-הסיפור היהודי

המשפחה המורחבת היא משפחה גדולה מאוד במספר אנשיה והיא כוללת מנעד גדול של אנשים, הן 

ועד חרדים קיצוניים(, מכל קשת הדעות הפוליטיות, ובמקומות בתחום הדתי )מחילוניים מוחלטים 

חיים מגוונים בארץ ובחו"ל, התנחלויות ויישובים עירוניים. הם מעידים על קבלה של כל הגוונים 

 וורדי אפילו מציינת שזו אינה משפחה יוצאת דופן, אלא אחת ממיני המשפחות שנוצרו אחרי השואה.

ובאוספים  , באוסף מוזיאון תל אביבירושליםב "מוזיאון ישראל"סף עבודותיה של כהנא נמצאות באו

 חשובים אחרים. 

בשל סגולותיה " . ועדת הפרס נימקה:"פרס סוקולוב לצילום"לזוכה הראשונה בורדי הייתה  2011-ב

  ".מנותובזכות הגשר שיצרה בין הצילום העיתונאי לא ,הייחודיות בתור צלמת עיתונות, ובעיקר

 [Enrique Kavlin]אנריקה קבלין"זכתה בפרס  2018-וב "פרס שרת התרבות" וורדיהוענק ל 2012-ב

  , מטעם מוזיאון ישראל."לצילום על מפעל חיים

 ., גיל ורונילשני ילדים והם הוריםלי, סֶ ורדי כהנא נשואה למפיק דני וֶ 



מששת האחים כהנא שעלו  רבעהא
 ארצה: 

 
משמאל לימין: משה, יחזקאל, 

אהרון ויעקב )מן הבוגר אל הצעיר 
 מביניהם(. 

 
אחים נוספים שעלו ארצה היו  2

 לייב. -אליעזר ויוסף
אחיות עלו ארצה לאחר  2גם 

המלחמה: חנצי )חנה( ומלבנייני 
 )מלכה(. 

 
אחיות נוספות היו אטה, עטרה 

וקלרי שנרצחו בשואה, כולל 
 הוריהם.

 
 
 

 תערוכת צילומים של חולי עיניים במדינות העולם השלישיבתוכנית "ערב חדש": : ראיון 2013

https://www.vardikahana.com/he/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0

%d7%95%d7%aa/ 
         כהנא ורדי את מארח גינאי יואב

https://www.youtube.com/watch?v=vpLFxGvbnRM&t=45s 
 בית חינוך אופק, מגמת צילום, קיבוץ עברון

prY_xQ-ps://www.youtube.com/watch?v=oFxJhtt 
 
 

 .1992אחים,  שלושה
 אבא של ורדי, אהרון כהנא )מימין(, 

 עם שני אחיו, משה ויחזקאל.
 

יעקב, צעיר האחים ששרד, נפל, כאמור, 
  –במלחמת השחרור 

 בהגנה על להבות הבשן.
 
 
 
 
 
 

מבחר מעבודות הצילום הרבות 
תועלינה והמרשימות של ורדי כהנא 

 בחודש הבא לאתר שלנו
 

https://www.vardikahana.com/he/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://www.vardikahana.com/he/%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://www.youtube.com/watch?v=vpLFxGvbnRM&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=oFxJ-prY_xQ


 2000הדוד, משה כהן )כהנא(, כפר מסריק,          
 
 

 2005דוד חנן, קריית ספר, מודיעין עילית ה-הנכדים של בן
 

 שושנה דמארי, זמרת 2005, יוסי בנאי, שחקן                                                  1996                 
 

                     1996ואב ברוק, שחיין אולימפי י                   , ריטה, זמרת                                 1996                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 על ורדי כהנא עלו מאמרים רבים. להלן מקבץ חלקי:
 

 בעניין משפחה אחת /מאיר שליו
אבל האמת היא שאתם קוראים רומן. קורות משפחה אחת. נוף  לכאורה אתם מתבוננים בצילומים,"

 ,שמאפיין את נפשן של הדמויות ,לבן-לבן, שמשתרע על פני ארבעה דורות. לא שחור-אנושי בשחור
ובו סבים  ,הלבן של הצילום הקלאסי, של אלבום משפחתי-לבן של טוב ורע, אלא השחור-ולא שחור

וכמו ברומן, גם כאן יש קורא, והקורא עושה מה שקוראים  .מהות, דודים ואחיות, בנים ונכדותיוא
 עושים: הוא משלים את החסר שבדמויות. הוא תוהה מה כבר ארע להן לפני ולאן פניהן מועדות אחר
כך. ומה היחסים ביניהן, ומה מתרחש ברווחים שבין הצילומים ומחוץ למסגרות. וכיוון שגם הצלמת 

בעוד השערות מהסוג הספרותי: מי הדמויות שחשובות לה  היא בת המשפחה, אפשר גם להשתעשע
ששוררים  ,הרגע שאנו רואים בצילום שייך הן ליחסים המשפחתיים ...ואהובות עליה, ומי פחות.

 והן לעבודתה האמנותית, וכך גם הונצח. ,ביניהם
 

זעירה. זה חשוב. ורדי כהנא לא מציצה ולא מרגלת. לא משתמשת בעדשה טלסקופית ולא במצלמה 
ייפגשו עם  ,שבסופו של דבר ,היא מצלמת את משפחתה בידיעה ובהסכמה. המצולמים יודעים

כשם שהם נפגשים בחתונות ובאזכרות. ההצגות הקטנות שהם  ,המצולמים האחרים באותו אוסף
מעלים מול המצלמה לגיטימיות בהחלט. הביטוי העברי "העמדת פנים" מובן כאן כפשוטו. הוא חלק 

 " של הצילומים.מקיסמם 
 

 נוצרנו מן המספר /חנוך מרמרי
כעיתונאית, הבינה ורדי כהנא, כי הסיפור המשפחתי שבתוכו גדלה הוא בעל משמעות רחבה ועמוקה "

וכי היא זו שתוכל לבטאו. וכך, מתוך צילום , אמנותי-ממה שגלוי לעין, שנדרש לו אפיק ביטוי תיעודי
שאין לו מועד הגשה, למעט הצורך להגיע אל  ,בפרויקט ,אמה ואחיותיה, היא יוצאת למסע משפחתי

כל הדמויות בעודן בחיים. בבואה להעמיד את בני משפחתה מול המצלמה בנקודה זו, היא כבר חסינה 
שבו אדם מנציח את הקרובים  ,מן הבנאלי שבצילום האלבום המשפחתי. אין זה מעשה התיעוד הנדוש

 לו, כפי שהונצח הוא על ידי קרוביו.
 

השנים הבאות הולכת ורדי כהנא אל רוב האנשים המרכיבים את משפחתה הרחבה ומתעדת  14במהלך 
היא רק אחד מן הפריטים  -דודה, בת זוג, אימא -בהיותה בת -אותם במקום בו בחרו לחיות. כמצולמת 

תה במרקם הכולל, אבל נוכחותה ניכרת בכל. לא רק מעצם העובדה שהיא יוצרת הצילומים, אלא בהיו
נקודת ההתייחסות היחידה האפשרית, המקשרת בין כל הדמויות. אין היא מציגה אילן יוחסין, אף כי 

יוצרים בעצם נוכחותם אילן  ,ִאמה, אביה, הדודים, בני/בנות הדודים או בני/בנות זוגם וצאצאיהם
שקרניו שכזה. התרשים שהיא משרטטת מזכיר בצורתו את מפת היעדים של חברה תעופה, מעין כוכב 

 יוצאות ממרכז אחד ואורכן שונה כמידת הִקרבה המשפחתית או הדורית אליה.
 

בכמאה צילומי דיוקן של בני המשפחה, הפזורים בישראל, בשטחי הגדה והרצועה, בהולנד, בדנמרק 
 ובארצות הברית מציגה ורדי כהנא את אבני הבניין של הדורות הבאים.

 
האחרון ברצף  זאת אימי! אומרת ורדי כהנא בצילום

)לא אחרון בסדר הצילום( ואולי המרגש מכולם. זהו 
ידה! אלה ילדיי, גיל ורוני! מכאן -המספר שעל אמת

באתי ולשם הם ימשיכו. בתוך המשפחה הרחבה, הנה 
הדור הראשון והשלישי אחוזים זה משפחתי הקטנה. 

 "בזו בחיבוק ואני החוליה שביניהם. זה חלקי.
 
 

 האימא והילדים של ורדי –רבקה כהנא ושני נכדיה, גיל ורוני 



 
 

   –בבוא חג הפסח 
 חג המצות,
 חג החרות,
 -חג האביב 

 אנו מאחלים לכם לפסוח 
 על כל הקשיים

 ולמצות את החג,
רות מדאגות ומחששות  ח 

 והרבה אביב בלב.
 נאחל לנו, למשפחות שלנו 
 ולכל עם ישראל, באשר הוא,

 סובלנות, אחדותשנת לבלוב, 
 בריאות! –ובעיקר 

 חג שמח


