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 מדליקת משואה ביום השואה תשפ"א -שרה פישמן  .1

 1927לבית ברקוביץ נולדה בשנת  שרה פישמןמאתר "יד ושם": 

ניצה שבאזור טרנסקרפטיה בצ'כוסלובקיה )כיום סבנר
 נפשות. 10באוקראינה( למשפחה חסידית שומרת מצוות בת 

גבר המתח והוקמו גטאות באזור. האב גדליה  1944באפריל 

דוד שלח את שרה ושתי אחיותיה הגדולות, הינדה ורבקה, 
לא הגיעו ליעדן. לאחר לבני משפחה בבודפשט, אך השלוש 

שם רוכזו  י,למ  ה  נסיעה קצרה הורדו מהרכבת והועברו לגטו 

עיירה במחוז אוגוצ'ה  - Halmi] בבית הכנסת המקומי
(Ugocsaהונגריה ,)] "הרב המקומי נשא תפילת "אבינו מלכנו .

בקול זעקה, לפני שהועלו בני הקהילה על הרכבות והוסעו 

אמירת התפילה בעשרת ימי לגטו נוד'סולוש. כל שנה, בעת 
 תשובה, נזכרת שרה בהתרגשות בתפילתו של הרב.

מגטו נוד'סולוש נשלחו שרה ואחיותיה לאושוויץ. לאחר 

הסלקציה שמעו נשים גלוחות ראש צועקות מעבר לגדר: 
"תזרקו לנו מה שיש לכן! מטפחת! סבון! ממילא עוד מעט 

עליה נכרך פתק. בפתק נכתב שהעשן שהן רואות ייקחו מכן הכל!" אחד האסירים השליך לעברן אבן ש

  מהארובה הוא ההורים שלהן. שרה ואחיותיה חשבו שמדובר במשוגעים.
באושוויץ התאחדו שרה ואחיותיה עם אחותן הקטנה פנינה, אך הינדה חלתה ואושפזה בצריף החולים. 

הזה, לא ייצא ממנו  בשלב זה כבר הייתה שרה באושוויץ מספיק זמן כדי להבין שמי שאושפז בצריף

 בחיים. שרה לא ראתה את הינדה שוב.
שאולצו היהודים להותיר אחריהם לפני שהוכנסו  ,שרה עבדה בניקוי המקלחות ובפינוי חפצי הערך

ונשלחה ברכבת  )רבקה ופנינה( בעקבותיה הופרדה משתי אחיותיה ,לתאי הגזים. היא עברה סלקציה

אף סכנת עונש -ימים חיטטה שרה בפחים כדי לחפש אוכל, עללעבודות כפיה מחוץ לאושוויץ. באחד ה
מוות שבדבר, ומצאה קליפה דקה של תפוח עץ. היא חילקה את הקליפה לעשר חברותיה. כל אחת ה

קיבלה חתיכה קטנה מאוד כדי ״להחיות את הנשמה לרגע״, אומרת שרה. למחרת חיטטה שרה שוב 

הייתה הקליפה עבה יותר. יום אחד ראתה שרה אישה  באותו פח ומצאה קליפה עבה יותר וכך מדי יום
  ..מנת לוודא שהאסירות לוקחות את הקליפות.-מציצה מחלון הבית הסמוך על

ששכן בתוך מכרה מלח בעיר בנדורף. שרה וחברותיה חלו ודיממו  ,שרה נשלחה למפעל לייצור נשק

לזן, ולאחר שלושה חודשים ב-ללא הרף עקב תנאי העבודה מתחת לאדמה. משם הועברה למחנה ברגן



ללא יעד. מדי פעם השומרים הורידו  ,במשך שלושה שבועות ,הועלתה על קרונות דחוסים והוסעה
נשים מהקרונות, נשמעו מספר יריות והנשים לא חזרו. לבסוף הורדו שרה ויתר הנוסעים מהרכבת 

 באזור מיוער. שומריהם הגרמנים נעלמו, והאסירים שוחררו.
השתיים  –לשוודיה ושהתה בשיקום במשך חצי שנה. נודע לה ששתיים מאחיותיה שרדו שרה הגיעה 

 עמן הייתה באושוויץ. שרה נסעה אליהן לצ'כוסלובקיה. השלוש היו השורדות היחידות ממשפחתן.

עלתה לישראל באניית נשק ושירתה בצה"ל  1949בצ'כוסלובקיה אומנה שרה בשימוש בנשק ובתחילת 
 ."קידמה בע"מ" בשם צמאות. בארץ הקימה שרה מפעל סריגה מצליחבתקופת מלחמת הע

שרה היא אשת עדות, ומספרת את סיפורה מזה שנים בפני אלפי אנשים, פנים אל פנים ובמפגשים 

 מקוונים. לשרה ויואל ז"ל שני ילדים, חמישה נכדים וחמישה נינים.
 https://youtu.be/F5EzF_4OeC8    2017עדותה של שרה פישמן במסע לפולין עם אחת מנכדותיה, 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

שרה פישמן מדליקה את המשואה 

בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

ב"יד ושם", ירושלים, תשפ"א, 
7.4.2021 

 מלווה אותה נכדתה, מיטל פישמן

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/F5EzF_4OeC8
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רה פישמן ש
מדליקה את 

המשואה בטקס 
יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה 
 ב"יד ושם", 
ירושלים, 
תשפ"א, 
7.4.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
עם  שרה פישמן

 בני משפחתה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

פישמן שרה : 2018
מקבלת את תעודת 

ההוקרה של 
מבני דור  –הארגון 

שני לדור ראשון 
מידי המתנדב דוד 

הרשקוביץ 
)משמאל(, גם הוא 

 יליד נרסניצה. 
מלווים הבת רעות 

גל והבן שלמה 
בנותיו של  ;פישמן

שלמה מיטל 
חרץ -ושנהב פישמן

 )מימין(



 הנחת זרים: יום הזיכרון לשואה ולגבורה    .2

שנה שעברה, עת מגפת בהשנה, בשונה מ

ייצגו את הארגון שלנו , הגעההקורונה מנעה 

 ,בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב"יד ושם"

 שני נציגים:  8.4.2021כ"ו בניסן תשפ"א, 

  ,היו"ר הראשון – יצחק קליין

המארגנת את האזכרה של  - יהודית גליק )רט(

ממשיכת דרכו של  -ביצ'קב והסביבה יישובי 

          אביה, אהרן רט ז"ל.

  

 ב"יד ושם" טקס האזכרה השנתית .3

 הטקס יתקיים השנה ביום שלישי, 

 .25.5.2021 -י"ד בסיוון תשפ"א, ה

בגלל מגבלת הקורונה אנו מוגבלים במקומות 

 .ולכן נערוך רישום מוקדם

 הרישום ייעשה אצל המתנדבים שלנו:  

 ,  050-5075928ישראל שיינברגר  -מרכז 

 , 054-6338687משה מושקוביץ            

 050-9922217יוסי קוטונו            

 , 052-3496878אלכס שמעוני  -דרום 

 , 052-2651972מנדי רייזמוביץ'          

 מניחים זר בשם הארגון שלנו -קליין ויהודית גליק )רט(  יצחק               052-6607729לאה ויינברגר          

 , 052-4007509רוזה קליינמן  -צפון 

  050-7593223יונה רוב          

                                                                                              ראו את ההזמנה המצורפת

 –הרישום הוא על בסיס "כל הקודם 

  "זוכה

 רשימת המתנה. על וכן

שימו לב למיקום הסיור 

 -המודרך בהיכל הזיכרון 

 נעבור  שלאחריו

 ל"יד ושם"

שימו לב לדרישה להגיע 

עם תו ירוק/אישור 

 מתחסן/אישור מחלים ולעטות מסכות
 



 



 



 עמותת "לתת פנים לנופלים" –סיכת "דם המכבים"  .4

ארגון המתנדבים 'לתת פנים לנופלים', עוסק בהנצחת חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה, 

 אשר נפלו טרם קום המדינה ובמלחמת העצמאות וסיפור חייהם נותר "עלום".

ישראל, נותרו מאות לוחמים "עלומים", אשר מצבותיהם חסרות ותמונתם כמו מבין חללי מערכות 

גם סיפור חייהם, באתר יזכור של משרד הביטחון, דל או לא קיים. המתנדבים עוסקים בהשלמת פרטי 

נופלים "עלומים", מתוך כוונה, להשלים את חוב הזיכרון, לאלו שנפלו על הקמת  1000 -חייהם של כ

ב הנופלים הינם יוצאי אירופה, חלקם נצר אחרון למשפחתם, אשר הגיעו זמן קצר רו מדינת ישראל.

לפני מלחמת העצמאות כמעפילים, מה שמסביר את המידע החסר אודותיהם. מיעוטם ילידי ארצות 

ערב. חלק מהנופלים נחשבים "חללים שמקום קבורתם לא נודע", כך שהמידע הנאסף על ידי החוקרים, 

 וזיכרון יחיד להם.  מהווה למעשה, יד 

סיפורי חיים של חיילים וחיילות  200בשנים האחרונות הצליחו מתנדבי הארגון לפענח ולהשלים כבר 

 ולמצוא תמונתם. לחלקם אף הוחלפה מצבה על ידי היחידה להנצחת החייל. 

לצד חללי מערכות ישראל, שותף הארגון בהנצחה של נפגעי פעולות איבה ומסייע בהשלמת סיפור 

 חייהם החסר ומציאת תמונתם של הנופלים.

, בסיוע ובתיאום ודורית פריעל ידי אורי שגיא  2013ארגון המתנדבים "לתת פנים לנופלים" נוסד בשנת 

עם משרד הביטחון, היחידה להנצחת החייל ובהמשך עם ארגון "יד לבנים". פעילות הארגון נתמכת 

 החוקרים והעוסקים בפרויקט, הינם מתנדבים. 48בכספי תרומות של אנשים פרטיים וארגונים. כל 

 דורית היא בת הדור השני של יוצאי קרפטורוס ומסייעת רבות גם לארגון שלנו. 

עונדים את סיכת *דם המכבים* ותורמים ח"י שקלים כדי *לתת להלן פנייתה אל חברי הארגון שלנו: 

  https://givechak.co.il/14521 פנים לנופלים* להזמנה יש ללחוץ כאן

 

 

 

סיכות ומעלה  10עבור 

 כתרומה מוכרת, ניתן 

  054-7632885לפנות לנעמי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://givechak.co.il/14521


 השלמת אתר ההנצחה ביער "בן שמן" .5

 ,םיעצ 30,000-יער של כ שמש-בבית הקימו בני הדור הראשון ?(70-80-)בשנות ה לפני שנים רבות

אתר ה של משפחות. ןחלק ,של קהילות ןחלק - "מספר "מצבותבו . הוקמו "יער קרפטורוס" שנקרא

 נגיש, ולכן לא היה זמין לאירועים, למפגשים או לאזכרות.בלתי  היה בבית שמש

קלייין ז"ל, היו"ר של ארגון טוביה שהופנה על ידי ) קק"לנציג של  נופנה אלי 2010בערך בשנת 

שמעוניין לתרום לשיפוץ המצבות. זה היה מרטין  ,שיש נדבן יהודי מאנגליה ,עם הודעה( המייסדים

 ,עמודעל  ןיק אותלהעתומשם  ן"מצבות" במצב גרוע. הוחלט להוציא השטרן. מה שמצאנו בשטח הי

שם הן אמורות , להעביר לחצר המנהלה באשתאול -ה"מצבות" האריגינליות  אתו ,שצריך להקים

 על כך.שילם מרטין שטרן  .קירל עלהיות מסודרות 

לא היו לצרף גם את העמוד, אבל קק"ל נו , ניסי"בן שמן"כשאנחנו עבדנו אל אתר ההנצחה ביער 

 לזמנים יותר טובים.את הרעיון לדחות לנכון  נומצא ,שלנווכדי לא לחבל במאמצים  ,מוכנים לכך

שנים רבות שקלנו איך ניתן להעביר את האנדרטה ולוחות הזיכרון של הקהילות לאתר ההנצחה 

חבר הקהילה, בן הדור השני, שוב שהקמנו ביער "בן שמן". לשמחתנו, נרתם לעזרה בנושא חשוב זה 

. מר שטרן 'גורודזיליד אוהיה , שסבו ירושלים ללונדון בין ו, החולק את חייו ופעילותמר מרטין שטרן

 למוסדות הקהילה גם בזאקרפטיה. הודות לו הועברו לוחות ההנצחה לאתר שלנו.  עפועל רבות בסיו

 שיש לתת עליו את הדעת.נושא  –רק חלק קטן מהקהילות מונצח באתר 

בשל התראת הזמן הקצרה , י"ח באייר תשפ"א, נערך טקס סמלי לציון האירוע, 30.4.2021-ביום שישי, ה

בטקס נטלו חלק פעילי ו רב השנים. תעודת הוקרה על פועל במהלכו הוענקה למר שטרןשניתנה לנו. 

                                          חלק מבני הזוג. והארגון 

 בקרוב נערוך טקס, שעל פרטיו ניידע בעלון.
 

 
 

 מר מרטין שטרן ליד עמוד ההנצחה, 
 יחד עם זאב מילבאואר, יו"ר הארגון

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 תר ההנצחה של יוצאי זאקרפטיה ביער "בן שמן"א
 

 באינטרנט אתר תנועות הנוער הציוניות בבודפשט .6

עלה לאוויר בימים אלו אתר חדש של ארגון זה. רבים מיוצאי קרפטורוס היו חברים במחתרת זאת 

 /http://machteret1944.orgואנו מעלים את זכרם בעלונים האחרונים. להלן כתובת האתר:     

 

 שנה למשפט אייכמן ימ"ש 60 .7

 בירושלים משפט אייכמן.נפתח  11.4.1961-ב

 

  – 7.4.2021-כאן חדשות מה – : משפט אייכמן נפתח בירושלים"כאן נפגוש רוצח מסוג חדש"

 skxREULZo-https://www.youtube.com/watch?v=4יום הזיכרון לשואה ולגבורה                    

 "להסתכל לאייכמן בעיניים": עדותו של התובע, גבריאל בך

https://www.youtube.com/watch?v=xY92FE2cgps 

 

 

 "איש הציפורים" -ז"ל  )זיסי( משלנו: פורת איתן .8

את דפי הקשר של העמותה שוחחתי עם צביקה כשערכתי 
, איתן, בשמו המקורי זיסי, התוודעתי אל אביופורת. כך 

 ובכינויו "איש הציפורים". 
. במשפחההיו ילדים  3 ,חוסטבעיר  1928נולד בשנת איתן 

למד בתיכון בבית ספר יהודי. הוא אביו עסק בחייטות. 
כבשו הנאצים את צ'כיה והגיעו לביתו. הם  10כשהיה בן 

תה טיפח שאו ,החרימו את היונים ואת פינת החי שלו
במסירות ואהבה, כי הדבר היה אסור על פי חוקי הנאצים. 

שהוא חייב למסור  ,איתן החל להתנגד, אך אביו הסביר לו
את היונים לפני שיהרגו את כל המשפחה, והוסיף "אל 

 תדאג, יהיו לך עוד הרבה יונים". 

http://machteret1944.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4-skxREULZo
https://www.youtube.com/watch?v=xY92FE2cgps


 1944במאי  הוקם. נאלץ לענוד את הטלאי הצהוב, הרדיפות החלו והגטו 14כשהיה בן  1942בשנת 

ארֶבן )בגרמנית: ]  . פארבן'יאי. גחברת הגיע לאושוויץ. עבד ב י ֶגה פ  היה קונצרן גרמני  IG Farbenא 

הועבר למחנה  1945בינואר [. שהחזיק במונופול מוחלט כמעט על ייצור כימיקלים בגרמניה הנאצית

היה ש ,(דורה, או נורדהאוזן-גם מיטלבאו ; נקראKZ-Dora-Mittelbauדורה מיטלבאו )]נורדהאוזן 

 60,000-קרקעיים. מבין כ-במפעלים תת V-2מחנה עבודה נאצי. עובדיו אולצו לעבוד בייצור טילי 

; תשישות מהעבודה הקשה, 20,000-האסירים שהועסקו במחנה בעבודת כפייה, נספו על פי ההערכה כ

הוא ומשם לברגן בלזן. [ י המוות העיקרייםתנאי תברואה מחרידים, הוצאות להורג ורעב היו גורמ

שוחרר ע"י הבריטים ובפעם הראשונה נפגש עם חילים מישראל. דרך איטליה עלה לישראל, האוניה 

 בה עלה ארצה הייתה הראשונה שנתפסה ע"י האנגלים והוחזרה לקפריסין שם שהה כשמונה חודשים.

 הורים, אחים, דודים - מבין כל משפחתואיתן שרד את מחנה ההשמדה. הוא היחיד ששרד את השואה 

שם נרצחו. כאשר הגיע לארץ התגייס לשייטת בחיל  ,שחלקם מתו בגטו וחלקם נשלחו לאושוויץ -

הים. הוא נשא לאישה את קלרה פישר, שהיא ואחותה מנצי היו היחידות ששרדו את השואה 

 ממשפחתן.

בקריית שאול בתל  הגדולה ביותר בארץפינת החי לאחר שירותו, איתן עסק בחקלאות ואף הקים את 

 אביב. במשכורת הראשונה שהרוויח פה בארץ, קנה את זוג היונים הראשון שלו. 

היה מגיע לבתי ספר להרצות  . הואבנוסף לעובדה שהיה חקלאי, איתן גם פעל רבות להנצחת השואה

בשנותיו האחרונות היה בני נוער, מזמין אנשים אליו לשמוע את סיפור ההשרדות שלו, וללתלמידים ו

קולם של הילדים המתים: מהרי "הוא כתב את הספר  מדריך מסעות בני נוער לפולין כאיש עדות.

 "1996 – 1928הקרפטים דרך אושוויץ וברגן בלזן לישראל 

 .70תן ממחלת הסרטן בגיל נפטר אי 1999בשנת 

 sites.co.il/hebrew/article.aspx?item=706-massuah.scepia-http://tstאיתן מספר את סיפורו: 

 

 
 משואההאחיין, אלי גלעד,                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אלי גלעד, אחיינו של איתן, גדל 
בחצר פינת החי בקריית שאול  

לאחר שירותו הצבאי, הגיע אלי למושב וכילד, עזר לבנות את פינת החי ולטפח את בעלי החיים. 
 , והדבר הראשון שעשה היה להקים פינת חי במושב.1977בשנת  שבבקעת הירדןמשואה 

הקים אלי מחדש את פינת החי, הגדיל אותה, שיפץ אותה, ואת בעלי החיים והציוד  של דודו לזכרו
במשואה. פינת החי גדולה העביר לפינת החי החדשה אצלו  -שנשארו בפינת החי המקורית של הדוד 

http://tst-massuah.scepia-sites.co.il/hebrew/article.aspx?item=706


תוכים, צבי ענק, יונים, קופים, נחשים ולטאות. הכניסה אליה חופשית, והיא   -מאוד כיום ומכילה 
במטרה להנציח את זכר דודו. ניתן לראות בפינת החי שלט  -ממומנת מכיסו הפרטי של אלי גלעד 

משפחה שלו. כיום אלי הוא אלי מזמין אותם ומספר להם את סיפור ה - לזכרו, וכשאנשים שואלים
נכדים. כשנשאל  9-ילדים ו 6חקלאי בבקעה שמגדל תמרים, לימון ומטפח כרם. נשוי לדליה ויש להם 

על סיפורו, הוסיף אלי בגאווה: "אני חקלאי בדם וחקלאי גאה. דוד שלי היה חקלאי גדול גם הוא, ואני 
 ממשיך את דרכו".

 
 איתן )זיסי( פורת בחברת ילדים בפינת החי הגדולה שהקים בקריית שאול

 
 :מתוך אתר ההנצחה לזיכרו

איש יקר ומיוחד מאוד. כל חייו אמר שאת הציפורים הוא גידל כיד זיכרון למשפחתו שנספתה בשואת "
 "ה.יהודי הונגרי

 תמיד אמר שמאז שהוא זוכר את עצמו גידלה וטיפחה משפחתו בעלי כנף, ודרכם ינציח אותם. "
 "כרו ברוך.ייהי ז

 "בכיתה ז' התחלתי לגדל תוכים. ;ינו נוסעים כל חופש פורים לבקר אצלויחברים ה 3אני ועוד "
 

, עם אשתו, סופי בנו של איתן, צביקה, מתגורר ברמת השרון
  שוהם. אחותו היא שרה. שנים 47לה הוא נשוי 

סופי פורת, זכתה בתוכנית "מאסטר שף", בעונה השישית ]לפני 

: "סופי עזבה את 18.11.2016שנים[. מתוך אתר התוכנית  5

, אבל המטבח הביתי של אמה וסבתה הלך איתה 14לבנון בגיל 

וכשפגשה את המטבח ההונגרי של חמותה כל את כל הדרך, 
 סגנון הבישול שלה השתכלל." 



  ."מירב, הקימה גן ילדים הנקרא "גן הציפורים, של איתן נכדתו

 : 2016תבה במרץ כמתוך כתבה על מירב, שנלהלן 

איש  ,סבי שהיה איש הציפורים. ,)איתן פורת(שנים לזכרו של סבי  16את גן הציפורים הקמתי לפני "

כילדה  שנספתה בשואה. ,שהקדיש את חייו לאהבת החי והנצחת זכר משפחתו ,יקר וסבא מופלא

בחצר מלאה בילדים ובחיות בביתו של סבי. הוא הרעיף עלי המון אהבה ללא תנאי וזהו  גדלתי

  ."האידיאל שתמיד ידעתי כי ברצוני להנחיל לילדי בגן שאקים

 

 כתוב:  , הנושא את דמותו,גןבבשלט הממוקם 

"מוקדש באהבה לסבי, איתן פורת, איש 

 הציפורים, שלימד אותי שהשמים הם הגבול

 !דרך ארץ"היא  –והדרך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : נכדים 4-ו ילדים 4 צביקהוללסופי 

 באנשים עם התמכרויות, מטפל  :אמיר

בעלת "גן הציפורים" בכפר  כאמור, :מירב

הירוק, שכולל פינת תוכים על שם איתן 

 פורת;

 חוגים בגני ילדים;מדריכת  :מיכל

 ה.יבגן עיריגננת  :ויקי

 
 , ויקי, סופי, מיכל ואמירמימין: מירב


