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בחודש זה של חגי תשרי נאחל זה לזה שנה טובה, בריאות איתנה ואושר עם 

ְללֹוֶתיהָׁ  כל בני המשפחה. ה ְוקִּ נָׁ ְכֶלה שָׁ ּה, תִּ תָׁ ְרכָׁ ה ּובִּ נָׁ ֵחל שָׁ  תָׁ

 

 : "אות המציל היהודי"מחתרת תנועות הנוער הציוניות .1

 מכיוון שיש לנו עשרות יוצאי קרפטורוס, שהיו במחתרת זו, אני מביאה את המידע לידיעתכם:

 "אות המציל היהודי"הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים היהודים בשואה החליטה להעניק את "

הוועדה להוקרת גבורתם של המצילים ' לכל חברי המחתרת של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה.

, כדי לשפוך אור על תופעת המצילים היהודים בשואה. 2000פועלת מאז סוף שנת  'היהודים בשואה

 ."בני ברית"הוועדה הוקמה ע"י מצילים וניצולים ונציג המרכז העולמי של 

שראויים לקבלת האות  300-נותרו עוד כ'; לוחמי המחתרת בהונגריה' 123-האות הוענק עד כה ל

עזר בכם בתהליך. הגיבורים עצמם כבר אינם אתנו כדי לקבל את האות ואנחנו יואנו מבקשים לה

 ... לצערנו. ,מעוניינים להעניק אותו לידי קרוביהם, שאת רבים מהם אנחנו לא מכירים

 פיזי למה שיותר ממקורבי החברים. אנו שואפים להעניק את האות באופן

התכנית היא לערוך טקסים לכל מקבלי האותות בזום, אלא אם יקרה נס ונוכל לעשות זאת באתר 

 פתוח בהשתתפות אישית.

 יהודים שהצילו יהודים בכל שטחי הכיבוש הנאצי. 360-ראוי לציין שעד היום קיבלו את האות כ

 yalpan@smile.net.il, דואל: 052-448-2222טל  –אתם מוזמנים ליצור קשר עם: יובל אלפן 



 אירועים מתוכננים .2

הממשלה / משרד הבריאות אנו מקווים לחזור למסורת המפגשים : בכפוף להוראות פגש סוכותמ .א

 . 23.9.2021ב' חוה"מ סוכות, -ב

 4314הכניסה ליער היא מכיוון כביש  .בן שמן", סמוך לאתר ההנצחה שלנותהיה ביער "ההתכנסות 

 . במקום יש סוכה כשרה שקק"ל מקימה מדי שנה.)לכיוון כפר דניאל וגמזו(

 לחברים החדשים שלנו: המשפחות מתארגנות לפיקניק באופן אישי. 

 הכל כפוף להנחיות משרד הבריאות. –עדיין איננו יודעים לומר אם תהיה הרחבת פעילות לילדים 

 

 היידישיאדה באילת .ב

 לארגון קבוצה ליידישיאדה באילת אנו נערכים

 

 
 .כולל הסעה, הופעות ואירוח מלאתשלומים,  10-לזוג, אפשרות ל ₪ 4598העלות 

 

 זו הקבוצה של יוצאי זאקרפטיה.שנא לציין . 5424724-03הרישום אצל פנינה, תיאטרון היידישפיל 

 

 

 

 



 מנחם צפיר -הספר: "מנדל זה אני"  .3

הספר נכתב על ידי בתו של מנחם צפיר, נעמי קורל. אל נעמי הגעתי בעקבות ההתחקות אחר בני 

, אחד מחללי מלחמת השחרור, שנהרג כאזרח בשנת מחוסט משפחתו של יוסף )יוסי( פלברבאום

בירושלים. אחותו של יוסי פלברבאום הייתה גיטה, ילידת חוסט אף היא,  בפיצוץ מכונית תופת 1948

 והיא האימא של נעמי.

מזרחית לחוסט(. -ק"מ דרום 10) הסמוכה( Sokyrnytsyaנולד כמנדל ציג בסוקרניצה ) , אביה,מנחם

 שם המשפחה שלו הוחלף מציג לצפיר.

 וכך כתבה נעמי על הרקע לכתיבת הספר ועל שמו המיוחד: 

מספר את סיפורו של אבי,  'מנדל זה אני'הספר "

מנחם צפיר, ששרד את השואה, במהלכה איבד את 

אשתו הראשונה ושלושת ילדיו הקטנים. בתום 

המלחמה היה פעיל בארגון ההעפלה, שהבריח 

ניצולים מאירופה לישראל. עם עלותו ארצה הקים 

בה מילא ומשפחה חדשה, הצטרף למשטרת ישראל 

ם. במסגרת שירותו במשטרה נמנה תפקידים בכירי

צוות החקירה שהכין את  –*  06עם קציני לשכה 

העדויות למשפט אייכמן. בתפקידו האחרון כניצב 

 משנה הקים וניהל את יחידת המחשב של המשטרה.

של אבא נסענו אבא, אחי  80-בסמוך ליום הולדתו ה

ואני לקרפטורוס, לביקור שורשים בעיירה חוסט 

סוקרניצה. הביקור היה מתסכל,  פר הולדתו,בכו

אבא התלונן, שאינו זוכר דבר ממחוזות ילדותו. עד 

שבסוקרניצה פגשנו קשיש, שזכר את המשפחה, 

הראה בדיוק היכן ניצב בית המשפחה, שנהרס מאז, 

. פניו 'היה להם ילד קטן בשם מנדל'ופתאום נזכר: 

"מנדל של אבא אורו בחיוך, הצביע על עצמו ואמר: 

 וזה השם שבחרתי לספר"... .זה אני"

 

 פי פרסום של "יד ושם"-: על06לשכה * 

". 06חקירתו של אייכמן הוטלה על המשטרה, שהקימה לצורך העניין יחידה מיוחדת בשם "לשכה 

בראשה עמד אברהם זלינגר, ולסגנו מונה אפרים הופשטטר, מי שהיה ראש ענף החקירות במחוז תל 

ופקד ר לס, ששימש בשלב מאוחר יותר כחוקר האישי של אייכמן, אביב. לצוות צורפו גם פקד אבנ

. מיקומה של הלשכה נקבע בבית המעצר ביגור, שבו נכלא אייכמן. ביגור אף הוקם ארכיון מנחם צפיר

       . בחודשים שחלפו מאז נכלא אייכמן בישראל ועד למועד תחילת משפטו 06החקירה של לשכה 

באיסוף חומרים ועדויות ובתחקיר בקנה מידה שלא היה כמותו  06 , עסקה לשכה1961באפריל  10-ב

מהארץ ומהעולם, שחשפו  ,םאלף מסמכים, תעודות, תצלומים ומקורות אחרי 400-עוד. כך נאספו כ

את ממדי השואה ואת תפקידו של אייכמן בה. על הלשכה הוטל אף למצוא עדים פוטנציאליים 

כרכים של משפטי נירנברג הבולטים,  42למשל, מוינו  ולבחור מתוכם את המתאימים ביותר. כך,



. מעניין לציין "יד ושם"מיקרופילמים מתוך אוסף משרד החוץ ומגוון רב של מקורות מתוך ארכיון 

בבקשה להעברת חומרים, נענו לבקשה. מרבית  06המדינות שאליהן פנתה לשכה  17מתוך  9כי רק 

 "אירופה.-המדינות שסירבו לבקשה היו מדינות ממזרח

 וזאת משני טעמים: 06שמה של היחידה החדשה היה לשכה : "ויקיפדיהמתוך 

באותה העת היו תחת פיקודה של משטרת ישראל חמישה מחוזות והיחידה החדשה הייתה  .א

 בבחינת השישי שבהם.

 "שהייתה מילת ההסוואה הגרמנית לרצח. ,הרצון שלא לקרוא ליחידה בשם המתבקש "מיוחד" .ב

 

על כמה מילים 

נעמי קורל, כותבת 

ועל הסיפא,  ,הספר

שמצטטת את 

 אביה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היהודון מארץ הקרפטים, שעל יהודיה הנחית אייכמן את כפתו הכבדה  –סיפוק רב הציף אותי "

שזכיתי לזמן הזה, שהגלגל  –ביתר שאת, והגדיר אותם כיצורים עלובים, שאפילו אוויר מיותר להם 

 זור להכין את יום הנקם בו".התהפך ואני אע

 

 ....לא ידענו זאת על זאתו באותם חוגי פילטיסרב זה זמן  יחד הקוריוז הוא שנעמי ואני מתעמלות*



 100בן  –רוזנווסר משה  .4

 שהחיינו וקיימנו לזמן הזה! – 100יום הולדת  2021משה ציין בסוף אוגוסט 
משה הינו יליד חוסט ובמקצועו חייט. בזמן השואה גויס למחנה עבודה וברח מצעדת המוות. במחנה 

הבת  ולדהנ. הם נישאו ושם [Sukha Bronka]ברונקה -עקורים בגרמניה הכיר את שרה, ילידת סוכה
והתיישבו בישוב הערבי הנטוש ספריה. כשנבנה לידו  1949-הבכורה, עדינה. שרה ומשה עלו ארצה ב

 מושב צפריה הם עברו לשם ועסקו בחקלאות. כאן נולדו שמואל ומלכה. 
 נינים. 40-נכדים ו 20-לשרה ולמשה, ב"ה, למעלה מ

 
נאחל להם 

הרבה בריאות 
ואושר בחיק 

 המשפחה!
 
 

 

משה ושרה עם 
ילדיהם: 

עדינה, ( משמאל)
 מלכה ושמואל

 

 

 

 

 ובני זוגם )בבורדו(,הילדים  -המייסדים )בלבן(, דור שני  דור שבט רוזנווסר:דורות של  4
 .)בצהוב(הנינים  -( והדור הרביעי כחולובני זוגם )בהנכדים  - ישילדור ש

 לפי המשפחותשמות כל הצאצאים  על החולצות רשומים



                                                                                                          
  עץ המשפחה

 בו נשמרו צבעי הדורות[גם ]ש
 

 

 

 

 

 

 

 

 
תעודה מהביטוח הלאומי 

 שנה 100במלאת למשה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  –שרה ומשה רוזנווסר 

 שלנו עודות ההוקרה תעם 
 מדור שני לדור ראשון



 מן העיתונות  .5

להלן מידע שהעביר : בזאקרפטיה .א

 לנו רוברט דרוב, חברנו מאוז'גורוד:

מצבה שהוצבה בצ'ופ, במקום בו היה 

 ממוקם בעבר בית הקברות היהודי.

חלקות של  לפני זמן מה מצאו בצ'ופ

מצבות. ראש העיר של צ'ופ היה בקשר 

מנדל וילהלם, -עם הרב באוז'גורוד, מנחם

והם החליטו להקים מצבה סמלית, 

במקום שהיה בעבר בית קברות יהודי. 

בזמן ברה"מ השטח נמחק כולו ובמקום 

 הונחו מכולות.

 רוברט עזר לכתוב כתבה בנושא 

 BBC Ukraine -ל

 

 

 :)באוקראינית(קישור לכתבה 

 

-evrejski-znajsli-budinku-privatnomu-v-copi-https://www.0312.ua/news/2544488/u

foto-rokom-3919-datovani-pliti-nadgrobni 

 

 
 מתוך הכתבה: המצבות השבורות

 

https://www.0312.ua/news/2544488/u-copi-v-privatnomu-budinku-znajsli-evrejski-nadgrobni-pliti-datovani-1939-rokom-foto
https://www.0312.ua/news/2544488/u-copi-v-privatnomu-budinku-znajsli-evrejski-nadgrobni-pliti-datovani-1939-rokom-foto


 כתבי קודש ומגילות שנעלמו בשואה נמצאו בניו יורק: ישראלב .ב

 https://m.maariv.co.il/news/world/Article-855101 איסרוביץ  ע"י חיים  25.7.2021פורסם במעריב, 

מגילות ורשומות שנעלמו  21רשויות אכיפת החוק בארצות הברית איתרו בחודשים האחרונים "

 .מקהילות יהודיות באירופה בתקופת השואה והגיעו לרשותו של בית מכירות פומביות בניו יורק

הפריטים כוללים מגילות של חברה קדישא מהעיר משרד המשפטים והמשרד להגנת המולדת דיווחו כי 

שכוללים  ,לצד פנקסי קהילות יהודיות מרומניה, הונגריה, אוקראינה וסלובקיהיאשי שברומניה, 

. כל הפריטים נעלמו במהלך מלחמת העולם השנייה וההערכה הייתה 19רישומים מאמצע המאה ה־

אחר שהתקבל מידע כי בית מכירות פריצת הדרך התרחשה בפברואר האחרון, ל .שזה לצמיתות

מהפריטים, בעוד שאחד  17פומביות בניו יורק מציע את הפריטים למכירה. בעקבות זאת הוחרמו 

הפריטים נמכר לרוכש מהעיירה מונסי בניו יורק, אחד היישובים היהודיים ביותר בארה"ב, עוד שני 

 .רון נמכר לרוכש בישראלפריטים נמצאים ברשות הספרייה הלאומית בירושלים והפריט האח

המגילות וכתבי היד שהוחרמו באופן בלתי חוקי במהלך השואה כללו מידע היסטורי יקר ערך ששייך "

לצאצאי המשפחות שחיו ושגשגו בקהילות יהודיות לפני השואה", אמרה התובעת הפדרלית בפועל 

הנוכחית תתרום לשחזור  של המחוז המזרחי של ניו יורק ג'קלין קסוליס. "אנחנו מקווים שההחרמה

 ."ההיסטוריה של התקופה שלפני השואה במזרח אירופה

 

 )לשעבר: בית התפוצות( מוזיאון "אנו"  ילדות בתרבות היידיש: .6

 "בית שלום עליכם"מוזיאון העם היהודי בשיתוף עם  -" אנו"סדרת מפגשים, 

 11:00עד  9:00 -ימי שישי, אחת לחודש מ

 יועצת אקדמית: ד"ר אביבה טל )שהרצתה באזכרה השנתית ב"יד ושם": רבקה אדרת עורכת הסדרה

 ש"ח 600: מחיר הסדרה

 03-7457808טלפון/ואטסאפ:  - צרו קשר

 kartisim@anumuseum.org.ilמייל: 

 https://bit.ly/2UIJGtKכנסו לקישור יה כנית הסדרה:ות

 ,2022בינואר  7 ,2021בדצמבר  10, 2021בנובמבר  12: המפגשים 8תאריכי 

 2022ביוני  10, 2022במאי  13, 2022באפריל  1, 2022במרס  11, 2022בפברואר  11

 

 הודעות שוטפות .7

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

https://m.maariv.co.il/news/world/Article-855101
https://bit.ly/2UIJGtK
mailto:ruthfixler@walla.co.il
http://carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/


חתן פרס ישראל  -הלבני דוד פרופ' שלנו: מ .8

 (2008) תשס"ח שנתללחקר התלמוד 

אל שמו של הלבני הגעתי תוך כדי חיפוש מידע 

 ,במרשתת )באינטרנט( על קרפטורוס. להפתעתי

גיליתי אדם מעוטר כל כך, שנולד בכפר שבו 

ה צקׇילֶ ּבׅקו – )שנתיים אחריו( נולדה אימי ז"ל

מחוז ראחוב...  (Kobylets'ka Polyana) ה אנׇליָּׁפֹו

-ערכנו ביקור אצל מר הלבני, בסיוע הבן אפרים

להביא לידיעת ו לנו לכבדו היה וחשובבצלאל, 

 המרשימים.את  קורות חייו ואת הישגיו  הרבים

 

 שנים 15 -כ, שהיה תלמידו של הלבני חברנו, חיים מאירסדורף אדיבותונה בהתמ                                               

 

  ."מקבלי פרס ישראל תשס"ח הוא מתוך ויקיפדיה ומאתרהמידע 

 

כעבור זמן קצר . פייגהבנם של אפרים בצלאל וכ פוליאנה-בקובילצקה)תרפ"ח(  1927-דוד הלבני נולד ב

 .עברה משפחתו לעיר חוסט בחיפוש אחר פרנסה

, ר' ישעיהו עם אביהבסיגט ואמו לקחה אותו ואת שתי אחיותיו להתגורר נפרדו הוריו,  4בהיותו בן 

 פשותיהם נקשרו. הסב, שהיה חסיד בעלז ותלמיד חכם גדול, פרס את חסותו על הנכד, ונוייס. 

. הוא נהג לאתגר את מלמדיו בתובנות כך בישיבה-לעילוי ב"חדר" ואחרכבר בילדותו נחשב דוד הצעיר 

. למדנותו וידענותו סייעו כבר הוסמך לרבנות 15בן ובקושיות, ועד מהרה נישא שמו למרחקים. כשהיה 

ות אמידות ושוחרות שקיבל ממשפח ,גם לפרנסתה של המשפחה הענייה, בזכות פרסים ותרומות

 לימוד.

שבשלזיה התחתית, ושם  לאושוויץ, ומשם למחנה העבודה וולפסברגדוד עם הכיבוש הנאצי נשלח 

, עם התקדמות הרוסים, הועבר למחנה מאוטהאוזן, 1945-עבד בחציבת אבנים ובכריית מנהרות. ב

ובתקופות מסוימות גם במחנות, ושם עבד בבנייה עד לשחרור המחנה בידי כוחות אמריקניים. בגטו, 

 .הוא היחיד ממשפחתו ששרד בשואה המשיך הלבני ללמוד תלמוד, ובהעדר ספרים למד מן הזיכרון.

 .לאחר המלחמה נדד הלבני כמעט שנתיים במחנות עקורים באירופה

הוא ביקש לשנות את שם משפחתו מפני  2-מלחה"ע השמו המקורי של הלבני היה דוד וייס, אך לאחר 

"וייס" היה שמו של קאפו במחנה ריכוז שבו נכלא. בתחילה התכוון לקרוא לעצמו דוד הלבני, אולם ש

-מפאת כבודו של סבו ומורו, ולכן לבסוף בחר ב"דוד וייס ,לא רצה לוותר על השם "וייס" לחלוטין

 .רק בשם "הלבני" להשתמשהלבני". בהקשרים ישראליים, ובפרט מאז עלייתו לישראל, הוא מקפיד 

התחיל את לימודיו מראשיתם, בבית  ,הוא הגיע לניו יורק, ובהעדר השכלה שאינה תורנית 1947-ב

הספר היסודי. "למדתי תחילה עם ילדים בני שמונה ותשע", הוא נזכר. כושר הלימוד והצמא לידע לא 

בישיבה. נטשו אותו, ובתוך כמה שנים סיים תואר ראשון בפילוסופיה, במקביל להמשך לימודי התלמוד 

 בחר בפילוסופיה של הדת, ושב בהדרגה למקורות היהודיים. (1955)בשנת  בתואר השני

בבית המדרש לרבנים באמריקה, בנושא "שרידים מפירוש  1957את עבודת הדוקטור שלו כתב בשנת 

בעבודת הדוקטור עדיין עסק הלבני בפירוש מסורתי של התלמוד. כעבור כמה שנים  הר"א על תענית".



ה את כיוון עבודתו לקריאה ביקורתית של התלמוד ושל פירושיו ולניסיון להתחקות אחר מקורותיו שינ

 כדי לפענח את מה שנראה כסתירות או פגמים. -של הטקסט וגלגוליו ההיסטוריים 

לאחר סיום הדוקטורט לימד הלבני שנים ארוכות בבית המדרש לרבנים, והמשיך בעבודת המחקר 

היוקרתית בניו יורק ולימד שם יהדות.  "אוניברסיטת קולומביה"ה מורה מן החוץ בהי 60-שלו. בשנות ה

לאחר שנפרד מבית המדרש, היה חבר סגל במחלקה לדתות באוניברסיטת  80-הבאמצע שנות 

 . 20-כקולומביה, ולימד שם 

ארץ", עלה ארצה סופית. "כל הזמן הייתי מחובר ל 2005-קר בישראל באופן קבוע, ובביהוא  1961-מ

ועד היום הוא  60-הוא מספר, "וכבר בביקור הראשון שלי הרגשתי מיד נוח, כבן המקום". משנות ה

אני מלמד, ואיני יכול  ם. "כבר חמישים שני"אוניברסיטת בר אילן"וב "אוניברסיטה העברית"מד גם בלי

 להפסיק. זו שליחות נשגבת שיש בה סיפוק רוחני ונפשי".

 המועצה של הקונגרס העולמי למדעי היהדות.כיהן כחבר דוד הלבני 

 

ניצולת  של רבי ברוך האגר מווישיווא, הלבני )נפטרה בתשס"ח(, בתו-דוד הלבני היה נשוי לצפורה הגר

  .שואה אף היא, ופרופסור לספרות השואה בסיטי קולג' שבניו יורק

 ד באקדמיה ללשון עבריתהלבני, שעוב בצלאל-לזוג שלושה ילדים: ברוך, עורך דין; הרב ד"ר אפרים

 ; וישעיהו הלבני, שגם הוא עורך דין.[(1996משנת תשנ"ו ), המדור לספרות הגאונים]

 

 תוארי כבוד

 (Lunds universitet) דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת לונד, שוודיה - 1965

 דוקטור לשם כבוד מטעם האוניברסיטה העברית בבולטימור שבמרילנד - 1979

 נשיא האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות - 1982-1980

 דוקטור לשם כבוד מטעם בית המדרש לרבנים באמריקה - 1985

 פרס ביאליק במחשבת ישראל - 1985

 מונה כחבר האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים - 1993

 לשם כבוד מטעם אוניברסיטת חיפהדוקטור  - 1993

 כללת גראץ בפנסילבניהדוקטור לשם כבוד מטעם מ - 1994

 דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת תל אביב - 1998

 אילן-דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר - 2003

 דוקטור לשם כבוד מטעם היברו יוניון קולג' בניו יורק - 2005

 חתן פרס ישראל בתלמוד - 2008

  

 נימוקי השופטים

. הוא ממזג באישיותו, בלימודו ובמחקרו את התלמוד בדורנומהגדולים בחוקרי פרופ' דוד הלבני הוא "

סלל דרך חדשה עם שיטות המחקר המודרניות במדעי היהדות. הוא  ,הלמדנות של בית המדרש הישן

ומחקריו בעשרות השנים האחרונות מסמנים תפנית חשובה, בעיקר בזכות  בחקר התלמוד הבבלי,

רות". חיבור זה, ההולך ונשלם, הוא למעשה החיבור פירושו המדעי לתלמוד הבבלי, "מקורות ומסו

מסכת אחר מסכת,  –היחיד המציע לחוקר וללומד המודרני פירוש מדעי שיטתי לתלמוד הבבלי כולו 

דף אחרי דף. מאז הופעת הכרך הראשון, לפני כארבעים שנה, נעשה הספר הזה לספר יסוד ולכלי עזר 



עית. בחיבור זה פיתח פרופ' הלבני את שיטתו המיוחדת חיוני לכל העוסק בתלמוד הבבלי בגישה מד

 -בדבר העריכה המסיבית של התלמוד הבבלי בדורות שלאחר האמוראים על ידי חכמים אלמונים 

 "סתמאים" לפי המונח שטבע הלבני.

לבד מן החיבור המונומנטלי הזה חיבר הלבני שורה של ספרים ומחקרים בסוגיות יסוד של חקר 

היהדות. בכולם מתבלטת גישתו החדשנית והמקורית למקורות היהודיים התלמוד ומדעי 

שאין ערוך לחשיבותה להבנתנו  ,תרומהולתולדותיהם. במכלול מחקריו אלה הרים פרופ' דוד הלבני 

את מהותה של התרבות היהודית התלמודית ואת דרכי המחשבה המהפכניים שלה ואת כור ההיתוך 

  של הספרות התלמודית בהתהוותה.

. הוא עבר את הישרדותה ואת תחייתה של יהדות אירופה המסורתיתפרופ' הלבני מסמל בחייו את 

ולהגיע להישגים אימי השואה הנוראים, וכאוד מוצל מאש הצליח לשקם את חייו לאחר המלחמה 

 אקדמיים ומחקריים מופתיים באוניברסיטאות מובילות בארץ ובארצות הברית.

השונים ומפתחים את תורתו. הוא אינו מתגדר במגדל השן  ,ים הרבהפרופ' הלבני העמיד תלמיד

 האקדמי ונענה בנפש חפצה לכל מבקש תורה ומלמד בחוגים שונים ורחבים של הציבור הישראלי. 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' דוד הלבני ראוי לפרס ישראל בחקר התלמוד לשנת 

 תשס"ח.

 יו"ר פרופ' דניאל שפרבר, השופטים:

 פרופ' שלמה נאה              

 "פרופ' אהרן קירשנבאום              

אין יום שבו איני לומד משהו. התלמוד יוצר קשר של  ."התלמוד הוא חיימדבריו של פרופ' הלבני: 

אלפיים שנה בין היהודים, ולדאבוני החילונים בארץ זנחו אותו, בשל התפיסה כי זהו טקסט דתי, אף 

שרוב מסורותיו אינן נהוגות בימינו. מהתלמוד לומדים היסטוריה, מנהגים קדומים ודרך חשיבה, וחבל 

  לדינו".שאיננו מורישים את הנכס הזה לי

 חתן פרס ישראל בתלמוד - 2008                                                                             
 

 פרס ביאליק במחשבת ישראל – 1985           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 איטה, -(, האחות חנה11מימין: דוד הלבני )בן          
 .הסבא ר' ישעיהו וייס, הדודה עטיל. יושבת האימא, פייגה         
 .אחות נוספת, לאה. דוד נותר היחיד ממשפחתו לו הייתה         

 : דוד הלבני מקבל משגרירות ארה"ב במינכן6.12.1946
 .תעודת זהות, כחלופה לפספורט

 

סדרת  הלבני הוא המחבר של
מקורות ומסורות",  "הספרים

ראו עד כה אור שמונה נה ממ
כרכים וצפויה להגיע לעשרה 

לפחות, הנותנת  ,כרכים
פרשנות מדעית שיטתית 

 .התלמוד הבבלי על
הוא גם המחבר של ספרים 

 "ודרשבאנגלית בשם "פשט 
"Revelation Restored"  

 

      

                                                                        הביוגרפיה של דוד הלבני ספר תאולוגי על השואה

 
 

       

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99


  
 בצלאל, מקבל את תעודת ההוקרה שלנו מבני הדור השני לבני הדור הראשון-דוד הלבני, עם בנו אפרים

 מזאב מילבאואר ומרותי פיקסלר, ירושלים

 

 

ועל תרומתך המכובדת כל  נאחל לך, דוד, הרבה בריאות ונודה לך על הישגיך

 !כך לתרבות ישראל

 

 
  :במוזיאון השואה בוושינגטון 2014-ם דוד הלבני בע , באנגלית,קישור לראיון

-with-interview-history-oral-museum-https://utj.org/viewpoints/videos/holocaust
/halivni-weiss-david-rabbi 

 
 
 
 

https://utj.org/viewpoints/videos/holocaust-museum-oral-history-interview-with-rabbi-david-weiss-halivni/
https://utj.org/viewpoints/videos/holocaust-museum-oral-history-interview-with-rabbi-david-weiss-halivni/

