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 הקהילה יקיר   – אירוע חנוכה   .1

 אנו משתדלים לחזור לשגרה, בהתאם להנחיות, כמובן. 

מזה מספר שנים אנו מציינים את מפגש חנוכה בסימן אות "יקיר הקהילה" לבני הדור הראשון והשני, 

 התורמים ומתנדבים למען הקהילה שלנו, או הכללית. 

 רמת גן  1 )באזור הבורסה( ז'בוטינסקי "מנהטן אירועים"השנה נחגוג את האירוע באולם 

 19:00בשעה  – , נר חמישי של חנוכה2.12.2021חמישי, האירוע יתקיים ביום  

 חניון "דימול" ]נא לעלות עם כרטיס החנייה[ – חנייה חינם )בתוכנת הרישום יש פרטים( 

 באירוע נקיים: 

 הדלקת נרות מסורתית  • 

 חלוקת אות "יקיר/ת הקהילה"  • 

 ארוחת ערב  • 

 ומוזיקה לריקודיםמופע אומן  • 

 ]ניצולי שואה מסובסדים[  ₪ / אדם  200העלות: 

 

 קשר עם:ניתן גם ליצור .  (ראו קישור למטההרישום ייערך באמצעות תוכנת רישום )

 050-9922217קוטונו יוסי                       

 052-8904335דוידוביץ גרישה )צבי(           

 054-6338687 מושקוביץ משה                 

 050-5643299פיקסלר רותי                      

 

 מספר המקומות, מטבע הזמנים, מוגבל!  

 אנא, מהרו להירשם ולהבטיח את מקומכם באירוע 

 
 

 כאן  לחצו להרשמה
 

https://10comm.com/Invitation.php?token=bbCfJWZg


 טייץ'( מ )   106.5בן    – פטירתו של דקל )דסקלוביץ( יוסף   .2

והוא נפטר, בשיבה טובה, בחודש מאי השנה.   1915יוסף היה יליד ינואר  

וניתן לראות את הכתבה גם  2020מאפריל    67יו בעבר בעלון  כתבנו על

 :שלנובאתר 

ILCARPATI.ORG.   –    משלנו".    – ספרים וסיפורים   – גלריה" 

היה תושב נתניה. הוא זכה לאות "יקיר    1940יוסף גדל בטייץ' ומשנת  

שנים. בנימוקים לאות נכתב:   100, במלאת לו  2015העיר נתניה" בשנת  

הצ׳כי  " בצבא  הכשרה שרת  עבר  שם  עקיבא"  "בני  לגרעין  והצטרף 

ניית ובמחנה מיוחדת לקראת עלייתו ארצה. את דרכו לארץ עשה בא

בועיים לפני הגיע אניית המעפילים ארצה, בהיותם שמעפילים שהבריטים סרבו להתיר את עגינתה.  

ניה  וילים לא נולדה בתו ציפורה, בתנאים לא תנאים. לקראת גירושם לקפריסין הועברו המעפ  ,בלב ים

״פטריה" שמה. בארגון "ההגנה" הוחלט על חבלה יזומה כדי למנוע את הפלגתה. לדאבון הלב, החבלה  

גרמה גרם לבקע גדול בחדר המכונות של הספינה, שהייתה רעועה מאוד, והיא החלה לשקוע במהירות.  

ורעייתו חדורי החיים   יוסף  מעפילים ביניהם ילדים רבים.   240-נייה גרמה למותם של יותר מוטביעת הא

שנולדה שבועיים קודם לכן. בתנאים לא תנאים   ,כשבחיקם בתם התינוקת ציפורה   ,והמטרה קפצו למים

 ..הגיעו בבטחה אל החוף.

שהייתה אחראית על שמירת   ,חרורו  ממחנה המעפילים "עתלית" שרת יוסף בפלוגת "ההגנה" יעם ש

נתניה קבעו את מגוריהם מאז ועד היום הקימו בה  העיר נתניה וסביבתה מפני הפורעים הערבים.  ב

 " משפחה לתפארת.

  יהי זכרו ברוך!

 

 אלף ניצולי שואה.  116-שקל בשנה ל 2,500-: תוספת של כ2022"מינואר  : מן העיתונות .3

 6,500כנסת אישרה שהמענק השנתי לניצולי שואה ונפגעי התנכלויות אנטישמיות יגדל לסכום של  ה

 " Ynert  6.10.2021שקלים / גד ליאור,  3,991שקל. כיום עומד המענק על סך של 

שנים וחצי לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. ועדת העבודה והרווחה    76בשורה לניצולי השואה,  "

מירב   ,בדיון שבו השתתפו גם שר האוצר אביגדור ליברמן והשרה לשוויון חברתישל הכנסת אישרה,  

אלף ניצולי שואה ונפגעי התנכלויות אנטישמיות   116-שקל בשנה ל  2,500-כהן, תשלום תוספת של כ

ניצולי שואה ותקציב   40-, במסגרת חוק ההסדרים. יצוין שמדי יום נפטרים בישראל כ2022החל מינואר  

 מהסיבה העצובה הזאת בשנים הקרובות.  התוספת יקטן

, הטבות לניצולי שואה,  33ועדת העבודה והרווחה, בראשות ח"כ אפרת רייטן, אישרה בכך את סעיף  

בפרק י', מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ותיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  

שאינם זכאים לתגמול    ,אלף ניצולי שואה   65-(. החוק מתייחס להגדלת המענק השנתי לכ2022-ו  2021

   3,991-אלף נפגעי התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה, מ  51-חודשי ולכ

מיליון שקל, וממנה נגזר,    300-שקל. העלות השנתית שהוקצתה למהלך היא בשנה הקרובה כ  6,500-ל

 שקל."  2,509 -תוספת לכל זכאי על פי נציג משרד האוצר בדיון, עלי בינג, סכום ה 

 



 )קולוצ'אבה(   חי )חיימוביץ( מתימשלנו:   .4
 

 מתי הוא איש אשכולות, שעשייתו מגוונת מאוד! 

 הוא חי גם כיום.  שם ,נולד וגדל במושב חיבת ציוןהוא 

 נתוודע אל שורשיו. –אך לפני שנכיר את עשייתו זו 

קולוצ'אבה    ,1910אביו של מתי היה יוסף חיימוביץ, יליד 

(Kolochava). לפני השואה גרו בעדות שמסר סיפר יוסף "ש

רוב   ;שהתפרנסו ממסחר ,משפחות יהודיות 17בקולוצ'אבה 

המסחר שעשינו היה עם הגויים. למשפחתי הייתה חנות חייטות. 

מדתי ואח"כ ל 13למדתי בחדר ובבית הספר של גויים עד גיל 

 ילדים. 4" הוא נישא ונולדו לו חייטות והפכתי לחייט.

 הוא גוייס לפלוגות העבודה, נפל בשבי הרוסי ועבר תלאות אין קץ.  1941-ב

ראיתי שאחד החברים שלי מקושיצה אחד הסיפורים ההרואיים בעדותו הוא סיפור הצלתו של חברו: "

ו, אז אני רצתי. ראיתי שהרוסי רוצה לעשות נפל, מאיר כץ שמו. וראיתי שאף אחד לא רץ להציל אות

אז אמרתי לו שאני אסחוב    'מה אתה רוצה? ' צעקתי שיפסיק. הוא שאל אותי    -  משהו, אז צעקתי לו

אותו והוא הסכים. לקחתי אותו על הכתף וסחבתי אותו. הלכתי, חורף קר, שלג, שלושה ימים לא אכלתי 

יקחו אותו, כבר הרגשתי שכולי מים  יי, ביקשתי ש כלום. ביקשתי מחברים שהיה להם יותר כוח ממנ

שאני אוכל לנשום קצת. ואף אחד לא רצה לקחת. כל   ,קחו אותו רק לקצתימרוב שהזעתי, וביקשתי שי

יקחו אותו ראיתי איך שהם מתו שמה בשבי. כשהתחיל להיות כבר חושך הרגשתי יאלה שביקשתי מהם ש

יהרגו את שנינו. אז התחלתי לחשוב מה   -  . אם ניפול שנינושאני לא יכול יותר, לא יכולתי לסחוב אותו

שאני אכנס בתוך הקיר של השלג ואנוח שם ואח"כ    ,לעשות. השלג היה גבוה כמו קיר, אז אמרתי לעצמי

אמשיך הלאה עם השיירה. וכך עשיתי. אף אחד לא ראה, כבר היה חושך והיינו המון אנשים. כשיצאתי 

נה לי אבל ראיתי שהוא חי אז סחבתי אותו. אמרתי אם למות אז שנינו  משם דיברתי איתו והוא לא ע

 ביחד, אני לא משאיר אותו. 

אבל זה היה אולי   ,ככה חשבתי  ;ק"מ קדימה  3בערב ונדמה לי שאני רואה אור בערך    7-8  השעה בערך

שממנו    ,עד שהגענו למקום  -ק"מ. אמרתי לעצמי, נמות ביחד, אני לא עוזב אותו. סחבתי וסחבתי    10

. הוא תיכף פתח לנו את הדלת 'יהודי ממחנות עבודה'אמרתי    'מי זה?' בקע האור. דפקתי בדלת וגוי שאל  

ימים. מיד הוא הוציא חלב חם מהתנור. נתתי   3ושאל אם אנחנו רעבים. אמרתי לו שלא אכלנו כבר  

ריק. הבנ לכלי  וזה נשמע כאילו אני שופך  לו את החלב לפה  אדם פתח את  הכל לחבר שלי. שפכתי 

העיניים והתחיל לבכות, קיבל את החיים. גם אני שתיתי, אח"כ נתנו לנו גם בורשט רוסי עם לחם יבש,  

 " לי ולו, המון לחם, אכלנו את הכל.

לאן הולך  בתום המלחמה, כשהבין יוסף שאשתו וילדיו נרצחו באושוויץ, הוא שם פעמיו והגיע לפראג. "

סת אלטן שויל. את מי אני מוצא? את מאיר כץ. כשהוא ראה אותי יהודי כשהוא מגיע לפראג? לבית כנ

אל תצעק, עשיתי מה שכל אדם '. אמרתי  'יהודים תסתכלו על האדם שהציל את חיי'  :הוא צעק לשמיים

 .. ".'היה צריך לעשות

נישא בשנית להלן ילידת  מונקאץ'  , מחוז(Bukovynka  ּבּוקֹובינקהמ)לבית מרמלשטיין(,    יוסף   ,)1922  ,

הם עלו וכך שרדה.    –היא הייתה פרטיזנית ביערות  שאיבדה בשואה את בעלה ושני ילדיה הקטנים.  



והתיישבו במושב חיבת ציון )בעמק חפר(. הם עבדו במשק החקלאי שלהם, שכלל לול,    1948-ארצה ב

 (. 80כבת ) 2002-ב –( והלן 89)כבן  1999-שדה ופרדס. מתי הוא בנם היחיד. יוסף נפטר ב

 סיפור חייו המלא של יוסף חיימוביץ מובא בקישור שלהלן: 

chajmovits.html?m=1-http://chyo10kocz.blogspot.com/2008/03/yosef 
 

 א עשה בכפר הרא"ה. ונחזור אל סיפורו של מתי: את לימודיו התיכוניים הו
בצבא שרת מתי בנח"ל, במסלול פיקוד בני משקים. במהלך מלחמת יום הכיפורים הוא לחם במעוז  

 היה   לב ושכן על שפת הים התיכון. הוא-מעוז בודפשט היה המעוז הצפוני ביותר בקו בר"בודפשט" ]
 [. ולא פונה במהלך מלחמת יום הכיפורים שלא נכבש המעוז היחיד 

 וקצין איתור נעדרים )רס"ן מיל'(.   [יחידת סיור ומודיעין] כמ"פ יחמ"ןשימש במילואים מתי 
ישראל )מאוניברסיטת חיפה(, והיה בין מקימי חוגי הסיור בחברה להגנת  -הינו מוסמך בלימודי ארץ  מתי

 הטבע.  
 הוא ניהל את בית ספר שדה "חרמון". 

 .  " וכ"קצין חינוך פיקודי בנח"ל"ראש מדור ידיעת הארץ"חזר לשירות בצה"ל כהוא 
 . "מינהל לחינוך ערכי"וב "מינהל חברה ונוער"עבד במטה משרד החינוך בכן 

 חי" שבבקעת הירדן -צבאיות למנהיגות ושימש ראש מכינת "עמי-היה שותף להקמת המכינות הקדםמתי  
 .  ]ראו את הריאיון שבהמשך[

 של אוניברסיטת חיפה.   "כפר הסטודנטים"הקים וניהל את הוא  
)קניה, מצרים, יוון, קפריסין, טורקיה, הודו, דרום אמריקה    מדריך טיולים בארצות שונותמתי    -בנוסף  

 . וטנזניה(
 "הקלות הנסבלת של הקיום".  ואת ספרפרסם מתי  2008בשנת 

)מעיין, אילן, אורי, טל,   6  -נה גמלאית של צה"ל, עוסקת בתרבות ובחינוך(, אב לתי נשוי לניצה )קצימ

 נכדים )נעמי, יונתן ואוריה(.  3 -שקד ותמר( וסבא ל
 

 

 

 

 כריכת הספר שכתב מתי חי 
 

http://chyo10kocz.blogspot.com/2008/03/yosef-chajmovits.html?m=1


( 27.10.2020  -איילת קדם שנה שעברה )במתוך ראיון של מתי במקומון "חדשות נתניה", שנערך ע"י  

 :חל בי"ב בחשווןליצחק רבין, ה לקראת יום הזיכרון

. הוא סיים אז קורס של קציני 1974הפעם הראשונה בה פגש מתי חי ביצחק רבין, הייתה אי שם בשנת  "

חי"ר, קצין צעיר וציוני. חובש כיפה. יצחק רבין, נכח בטקס. "רבין היה האישיות המרכזית בטקס הזה",  

ין אני. עניתי לו, שאני מהמושב חיבת ציון. ויצחק  הוא מספר. "והוא עבר במקרה לידי. ושאל אותי מנ

, אמרו לי פתאום להגיע ללשכת 80רבין המשיך הלאה. אבל כעבור חודש, כשהייתי מ"מ צעיר במחנה  

 המג"ד. הגעתי, וחיכה לי שם הנהג של רבין. הוא אמר לי: 'באתי לקחת אותך ללשכה של רבין'. 

 ואיך הגבת?  •

"בהתחלה, חשבתי שעובדים עלי. כי בכל זאת, מדובר בראש ממשלה. ואני רק קצין צעיר. אחר כך, הייתי  

דקות'. ואז נכנס יצחק רבין עצמו  20פשוט בשֹוק. ונסענו. הגענו לקריה, ובהתחלה נאמר לי: 'יהיו לכם 

 ללשכה. 

 ברתם? יעל מה ד •

י זוכר אותו. אחר כך, הוא רצה לדעת על "השאלה הראשונה שרבין שאל, בצחוק כמובן, הייתה האם אנ

היישוב שבו אני גר ועל הדו קיום בין חילונים לדתיים. ישבנו יחד כמעט שעה. ישנם כמובן, והיו גם אז, 

 כמו נטף, כפר אדומים ואלון. הוא רצה לדעת, איך זה עובד".  ,ישובים מעורבים נוספים כאלה 

 שלא כל מי שחובש כיפה הוא ירא שמיים. אני מכיר לא מעט כאלה".  ,מסתבר

כששימש חי קצין החינוך   ,הפעם השנייה בה נפגש מתי חי עם יצחק רבין הייתה מספר שנים אחר כך

 של פיקוד הנח"ל. שמעון שבס, מנהל לשכתו של רבין דאז, הוא זה שחיבר ביניהם.

ר, "כי רבין רצה להיות מעורב בהקמת גרעיני הנח"ל ליזמות  "ושוב נפגשנו בלשכה בתל אביב", הוא משחז

 עסקית". 

 מהם גרעיני הנח"ל הללו? •

לחזק את  נועדו  אישי. הם  באופן  היה מעורב בהם  נח"ל שהוקמו בפריפריה, שרבין  בגרעיני  "מדובר 

 הצעירים באזורי העדיפות הלאומית, שנקבעו על ידו. נפגשנו בשל המעורבות שלו במיזם הזה". 

 תי נפגשת עם יצחק רבין בפעם האחרונה? ומ •

הגדולים, שהיו אז בני ארבע ושש. אחרי   י "לצערי, זה היה בעצרת שבה נרצח. הגעתי אליה עם שני ילדי

כי ראיתי איזה בנאדם הוא היה.    ,העצרת, אני זוכר את עצמי נוהג ובוכה. למעשה, בכיתי ימים שלמים

 ר אישי בינינו. וחשבתי לעצמי: איך זה קרה לנו"? ומעבר לעובדה שרבין נרצח, גם הרגשתי חיבו

ולשנות במשהו את   ,שבה יוכל, ולו במעט, לעשות תיקון  ,בעקבות רצח יצחק רבין, חיפש מתי חי דרך

 החברה הישראלית. וכך הגה ויזם את הקמת המכינות הקדם צבאיות החילוניות. 

]גם הוא בן הדור השני של    עזר שטרןאל"באותם ימים שלאחר הרצח", הוא מספר, "יצא לי לפגוש את  

שלוש, ושמרנו על קשר כל השנים. -. הוא צעיר ממני בשנתיים1שהיה אז מפקד בה"ד    .יוצאי זאקרפטיה[

. שטרן סיפר לי, שהוא פיקד על "בני עקיבא"כרתי אותו עוד קודם, כשהייתי חובש כיפה, בתנועת  יה

מדו על מגרש המסדרים, היו דתיים. נתח גדול  אחוז מתוך אלה שע  50-טקס סיום של קורס קצינים ו

הדתיים באוכלוסי יותר, מאשר אחוז  לאחוז הקצינים  יהרבה  לו, שהגורם  וגם אמרתי  הבנתי,  ואז  ה. 

המקנות להם ערכים של אהבת הארץ. וחשבתי    ,חובשי הכיפות הגבוה הזה, הוא המכינות הקדם צבאיות

 לגיה הזאת"? ביי לעצמי: אז למה בעצם, שרק לדתיים תהיה הפר

 



 וכיצד פעלת על מנת להקים את המכינות החילוניות?  •

]גם הוא בן הדור השני של יוצאי   הרב אלי סדן"נפגשתי עם מי שהקים את המכינה הקדם צבאית בֶעלי,  

כגון   , הלכתי לשמוע ממנו כיצד עושים זאת. בנוסף, נפגשתי גם עם פונקציות שונות בצה"ל  .זאקרפטיה[ 

כוח אדם וראש אכ"א. אותם הכרתי. ושאלתי: מדוע יש מכינות קדם צבאיות רק  ראש חטיבת תכנון ו

חבר'ה המעוניינים ללמוד במכינה חילונית כזאת,    35לדתיים?  ראש אכ"א אמר לי: 'תביא לי רשימה של  

 45'. בחודש אפריל, כבר הבאתי רשימה של  96ואאפשר להם את דחיית הגיוס. זה היה בחודש מרס  

 זה התחיל".  מועמדים. וככה

מכינת ". אחריה, נפתחו מכינות נוספות. מתי חי עצמו, הקים גם את  "מכינת נחשון"בתחילה, נפתחה  

ניהל  הוא  , שפעלה במושב ארגמן שבבקעת הירדן ולימים עברה למושב כרמים בצפון הנגב.  "חי-עמי

מתוכן, הן    30-כ  ;באיותמכינות קדם צ  50-. כיום, לדבריו, פועלות בישראל כ2001-2007אותה בין השנים  

 מכינות חילוניות ומעורבות. 

מתי חי, כדרכו, אינו נח לרגע. ועל כך יעיד המיזם האחרון שלו, שהגה ויזם. תוך שיתוף פעולה עם שרון 

מ במיל, מפקד טייסת לשעבר ונספח צה"ל באיטליה.  "אל   -  כרון יעקב, המנהל אותו בפועליורדי, תושב ז

את   הנושא  של המיזם,  ראשון  מחזור  והכשיר  שנה  לפני  וגידים  עור  קרם  עצמינו',  'לשתף  הכותרת 

מבוגרים. השבוע, יצא לדרך המחזור השני. המטרה: הקניית ערכים ושיח על סוגיות בוערות בחברה  

 .. הישראלית, למבוגרים המעוניינים בכך.

ני מקווה שיצטרפו עוד.  מתי חי: "לצערי, יש לנו מעט מאוד דתיים שלוקחים חלק במפגשים הללו. א

בפעילותה   רואה  אני  לו.  וחשובה  אותו  מעניינת  הישראלית  מי שהחברה  לכל  פונה  להורים  המכינה 

 חשיבות רבה". 

 האם הציונות עדיין קיימת היום, ולא רק בקרב המתנחלים?  •

ית,  "בהחלט. ברור לי מאוד שהיא קיימת. כל מי שמקדם את הפעילות כיום למען חברה יהודית ודמוקרט

מעשה ציוני. רצח רבין גרם להרבה אנשים להסתכל פנימה ולשאול האם לא ויתרנו קצת   יעושה בעיני

 על הציונות הזאת. אנשים רוצים כיום חברה יותר הגונה". 

 ולסיום: אתה אופטימי?  •

"כן. אני אופטימי. אבא שלי, איבד בשואה אישה וארבעה ילדים. אימא שלי, איבדה בעל ושני ילדים. 

אני  . בזמנו, כשהם איבדו את הכל, הם לא העלו בדעתם שליהודים תהיה מדינה.  הבן היחיד שלהם   אני

 ציוני. כי אין לנו אופציה אחרת". 

 

בספר שכתב מסביר מתי את שינוי שם המשפחה מחיימוביץ לחי: "כשהגעתי לגיל שמונה עשרה שיניתי  

, להודות על מה שיש,  ת. העדפתי ליהנואת שם משפחתי לחי. חשבתי שיש בכך משהו סמלי. אבי הסכים

מזל על שבגיל -יש מרובה על האין. אני חש בר-ולא להתלונן על מה שאין. נוכחתי כי כמעט בכל מצב ה

במשך כל השנים  צעיר, יחסית, התחברתי לייעודי, אשר נותן משמעות לחיי זה למעלה משלושים שנה. 

אנשים צעירים ומבוגרים לטבע, לארץ, לעם ולמורשתו,  אני עוסק, בהנאה רבה, בניסיון ליצור זיקה בין  

 ולחיים מתוך שמחה ואופטימיות..." 

 

 על עשייתך הרבה והמגוונת!  , מתי,ברוך תהיה 



  Kopashnovo-הבית שבנה יוסף חיימוביץ ב 
 לאחר נישואיו הראשונים )ליד חוסט(

 
 

 
 

   –יוסף והלן חיימוביץ, הוריו של מתי 
 בצעירותם ובבגרותם                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                  מתי עם אביו ואימו במושב חיבת ציון     
 
 
 
 
 
 
 
 

יצא מתי, בהמלצתו של אלעזר שטרן, ששימש    2007בשנת  

אז כראש אכ"א, למסע "עדים במדים", כקצין מילואים, יחד  

 קצינים ונגדים, מכל חילות צה"ל, לפולין ולבודפשט.    180עם  

 מתי מצטט את אביו, יוסף, שאמר לו: 

אך   להתקיים,  יצליח  אם  ספק  כוח,  מספיק  לו  שאין  "עם 

ה שימוש יתר בכוח שברשותו, ספק  לעומת זאת, עם שעוש 

 אם יש לו זכות להתקיים". 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – מסע "עדים במדים" 
 2007ץ רמשלחת צה"ל במ
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