
 

 2021  דצמבר   -   91עלון מספר  

 תוכן העניינים
 

 פסטיבל סרטים דוקומנטריים בבודפשט . 4                 יקירי הקהילה –אירוע חנוכה  .1
 נושאים שוטפים. 5                               תיתנסיכום פעילות ש .2
 ב(ימשלנו: קהת חנה )ביצ'ק. 6             מחתרת תנועות הנוער בבודפשט .3

 
 

 
 הקהילה   י יקיר   -אירוע חנוכה  .1

בחנוכה, חג האור, אנו נוהגים מזה מספר שנים ]למעט בשנה שעברה, בגלל מגפת הקורונה[, לחגוג 

במפגש חברתי ולציין את תרומתם של בני הדור הראשון והשני, המתנדבים למען הקהילה בארץ 

 בתחומים שונים.  

 נוימן אביגדור, פוקס משה )מיקי(,  -: בני הדור הראשון הם  2021יקירי הקהילה  

 מלץ אפרים וינקלביץ לנה.  -בני הדור השני                                 

 

אביגדור  סיילש,  :  נוימן  יליד  הוא  בהתנדבות   .1931אביגדור  מלווה  הוא 

למחנות   בפוליןמשלחות  צבאיות   ההשמדה  ומשלחות  נוער  )משלחות 

בארץ נוער  במפגשי  סיפורו  את  מספר  במדים"(,  "עדים  ותורם   במסגרת 

מיוני   84]ראו כתבה על אביגדור בעלון  נחלת זכר השואה בכל מאודו.  לה

 מדליק משואה בטקס האזכרה השנתית ב"יד ושם"[ – 2021

 נינים.  30נכדים ומעל  7ילדים,  2לאביגדור 

 

)מיקי( יליד    :פוקס משה   7-, מחוז טייץ'. הוא אחד מBedevlya  1927מיקי 

 בחיפה.   - תרילדים, ששישה מהם שרדו; אחות אחת חיה בארה"ב ואח

במשך   מיקי התנדב עד לתקופת הקורונה בבית החולים " שיבא" בתל השומר

  שנה במד"א. 20שנה, במחלקת המיון. קדמה לזה התנדבות של  22

 נינים.  11-נכדים ו 6ילדים,  2למיקי 

 

אפרים יליד  :  מלץ  הוא  ב  .1947מונקץ'  אפרים  ארצה  עלה  עם   1973-הוא 

ימים )!(, תוך כדי "מלחמת יום הכיפורים",   10עם תינוקת בת  ו  ,אסתר   ,אשתו

פשוטה    16שהחלה   לא  להתחלה  הסימנים  כל  כן...  לפני  חדשה,    -יום  במדינה  צעירים,  כהורים 

חייה... על  צילום   הנלחמת  ציור,  מגוונים:  ותחביביו  פיזיקאי  הוא  אפרים 

 ,עומד בראש צוותו בארגון "ליונס" באשדוד ורכיבת אופניים. אפרים מתנדב

ילדים, שלהם עין עצלה   לילדי הגנים בעיר, במטרה לאבחן  העורך בדיקות 

הוא מלווה את פעילות הארגון כולן, ולהפנותם לטיפול אצל רופאי העיניים. 

כדי   אתר תוך  את  ממלאים  צילומי  שלנו.  האירועים  כל  את  מתעד  שהוא 

/ חוברת "משלנו"    2019ממרץ    53ראו כתבה עליו בעלון    האינטרנט שלנו.

 בגלריה באתר שלנו[. 



 

עלתה ארצה בשנת   גדלה בדולהה. לנהש,  1949ילידת  לנה היא    :לנה   ינקלביץ 

במשך   בתפקידה האחרון הייתה אחות קהילה  .היא אחות במקצועהו  1973

שנים, אך עדיין מתנדבת,   8במרפאת רמת אפעל. לנה פרשה לפני    שנה  32

במשך מספר שעות רב ומסייעת לאוכלוסייה לפחות, פעם בשבוע במרפאה  

לנה משתתפת בכל פעילויות הארגון, כולל בטקס קביעת   המבוגרת בקהילה.

 שנים. 7-ני כלוח הזיכרון על הגימנסיה העברית במונקץ' לפ

  

מדליקי נרות חנוכה: 
 )מימין(אינדיק מיכאל 

 ,מן אביגדורנוי
 דוידוביץ צבי,
 מושקוביץ משה,

 ה יוסי,קוטונ
ר ישראל שיינברג

  םכול – משמאל()
  פעילים מתנדבים
 ]למעט מר נוימן[

 

 

 , יחדחיים דוידוביץ
 ,רותי פיקסלרעם 

 את השיים מגיש
 לאביגדור נוימן

 הילהיקיר הקכ

 

 

 

 

 
 המסיבה הייתה שמחה,  

 אוכל היה טעים, ה
  –  נהדרתהאווירה הייתה 
 . כיף היה להיפגש

 תודה לחברים שהשתתפו
 : למארגניםותודה 

 קוטונה יוסי, 
 צבי דוידוביץ

  זאב מילבאוארו
 



 
 סיכום פעילות שנתית  .2

 ו השנה השנייה שחלק גדול מהפעילות שלנו איננו יכול להתממש...  ז
 של הפעילות השנתית שלנו: סיכום  –בכל זאת 

 2021ינואר  – ום השואה הבינלאומי"י"משלוח אגרת לניצולי השואה לציון  •

 2021ל אפרי –גורוד תרומה לבית חב"ד באוז'  •

 2021ל אפרי – שמן" -השלמת אתר ההנצחה ביער "בן •

 2021אפריל  –" ב"יד ושם" רון לשואה ולגבורהיכזהנחת זר בטקס "יום ה •

 2021אי מ – בהר הרצל "היכל הזיכרון"סיור ב •

   2021מאי  –זכרה שנתית ב"יד ושם" א •

 2021ספטמבר  –ר בן שמן" מפגש סוכות ב"יע •

 2021אוקטובר  –שעצמותיו הועלו מפראג ין, טמר  ץחלל מלחמת השחרור, דוידובילוויה של  •

 2021דצמבר  –הילה ק ה יקירי  –אירוע חנוכה  •

 עלונים( 2 –ונים חודשיים )בנובמבר על 13 מופורס •

 תערוכות  9- ספרים ו 5כולל   carpatu.org.ilאתר האינטרנט   •

 ים עברו נונה ומששמות מהשנה האחרנט עודכן בנושא אזכרת ר האינטרנאת •
 

 
 חתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה מ  .3

  רשימת הפעילים, המועדת באתר הפייסבוק הנושא שם זה כוללת מעת לעת את יוצאי קרפטורוס. 
 המחתרת:  ישל פעיל  פיםנוס   מותפעילים. להלן ש  42הרשימה מונה עד כה  

 בַנְג'יֹסֹלש   9.7.1924-ב-בנולד  :  őGrünstein Jen)איצּו(    ז'אן   גרינשטייין

(Nagyszőllős) .24.2.2018-נפטר ב . 

אביו של ז'אן היה רופא שיניים והיו ששה ילדים במשפחה. לאחר הפלישה 

הוא נשאר בנאג'סלש. כאשר היהודים רוכזו בגטו   19.3.1944של הגרמנים  

 מלט ולהקים מסתור בהרים.יהבחודש אפריל, הוא וכמה חבריו החליטו ל 

כנית, והם ובעקבות גיוס חברים ליחידות של פלוגות העבודה השתנתה הת 

בו הסתתרו גם יעקב פארן,   ,ששכן בגטו עצמו  ,הכינו מקום מחבוא במרתף

)יאנוש פריד(, אחותו הונקה, וטולי רוזנברג )אנטון רונלד(. לאחר שבועות 

ו שהגטו כבר ריק ונטוש. הם נתפסו בידי סיור צבאי שמסר יצאו מהמרתף וגילהם  באוגוסט,    ,אחדים

נתפס מחדש  לקפוץ מהחלון, אבל  הוא הצליח  דרכם ברכבת לבודפשט  לז'נדרמריה. כשעשו  אותם 

מחבריו. הוא שוב   3( . שם פגש  Mosonyi utcai toloncház'י )נוהובא לבית המעצרים ברחוב מושו

. בעצתו של אדוניהו ביליצר )'דיינוש'( התחזה לפליט 12פ  ברח והגיע לבית הקהילה היהודית ברחוב שי

 שוואבי והצטרף ליחידה צבאית גרמנית. 

שהטיל   ,באמצעות המדים הגרמנים הוא יצא ובא בבית הזכוכית וקיבל על עצמו משימות הצלה שונות

ח.  שאותם הוציא מבית החרושת ללבנים ומילט מהשילו  ,עליו רפי בנשלום, בעיקר של נשים וילדים



שבה פגש את ג'ורג' פרלסקה, איטלקי שהיה בעל תפקיד בשירות    ,הוא ליווה אותם לנציגות הספרדית

 החוץ של ספרד )לכאורה(.

והגיע לארץ ישראל  18.1.45ביום השחרור,   הזכוכית". באוגוסט יצא דרך רומניה  ז'אן ב"בית  , שהה 

. מאוחר יותר עבר לפלי"ם, היחידה הימית של הפלמ"ח, "הגנה "ההצטרף ל  1947-במסגרת עלייה ב'. ב

 והשלים את שירותו כסגן מפקד נמל יפו.  

מרים לשימוש ברפואת שינים ופיתח חהוא  הברית ולמד הנדסה כימית.    לארצותאיצו  היגר    1949בסוף  

 והיה מרצה מבוקש באוניברסיטאות אירופה ויפן. השתקע בלוס אנג'לס. 

 

 . ( sőllőNagysz) בנאד'סולוש 30.10.1923נולד ב־ : Weisz Mórמשה  וייס  

 . 11.5.2011-נפטר ב גר בירושלים.ועלה לארץ 

תנועתו בבודפשט   השתתף בפעילות המחתרתית של.  "השומר הצעיר"חבר  

 Dobהיה מדריך בבית הילדים ברחוב דוּב )  ברחוב ואדאס.  "בית הזכוכית"ב

utca.אשר הוקם בחסות הצלב האדום הבינלאומי ) 

 

  (.Csopפ )ובצ' 30.11.1923-נולד ב : kubovics Emil(Ja)   מנחם   ד"ר יעקבי 

 ".בני עקיבאת "ע בתנוחבר . היה 15.2.2017-נפטר בלוס אנג'לס ב

   .(Uzshorodלמד בגימנסיה העברית באונגוואר )

עבר לרומניה   1944. במאי  "בני עקיבא"היה בין מארגני המחתרת של    1944-ב

מהונגריה באמצעות 'הטיול' וטיפל בהם. שם קיבל את פניהם של העוברים  

 היה חבר הנהגת התנועה. ו חזר להונגריה  1945-ב

השנים   היגר   1949-1947בין  משם  בפריז.  באירופה,  התנועה  במרכז  עבד 

בלוס היהודי  החינוך  על  ממונה  והיה  לפרישתו   לארה"ב  עד  אנג׳לס 

 לגמלאות. 

 
 
 בבודפשט   פסטיבל סרטים דוקומנטריים .4
זכויות בודפשט פסטיבל של סרטים דוקומנטריים  ב התקיים  9.11-15.11.2021התאריכים  ין  ב בנושא 

 ]שבת בשתיקה[  Shabat in the shadow סרטה של ז'וז'י שירי, הוקרן . במסגרת הפסטיבל, האדם 

 על יהודי זאקרפטיה. [ [Sábesz stikábanבהונגרית: 

 דקות.  50 –משך הסרט  .Aurél Kiss והצלם Balázs Viznerהסרט צולם בשיתוף הבמאי 

בסוכנות הידיעות הממשלתית   עובדתו  במודיעיןהגרה  ילידת בודפשט,  ז'וז'י היא עיתונאית וצלמת,  

לפני שנה, .  ה הונגרישל   כולל טקס האזכרה השנתית  אירועים של העמותה,  לא אחת  צילמה  היא 

 בגלל הקורונה.   You Tube-שצולם והועלה ל

שנה להקמתה   90למונקץ', לציון    2014התלוותה אל המשלחת שיצאה מטעם העמותה באוגוסט    ז'וז'י

שפות עברית, רוסית   3-ב  של הגימנסיה העברית. במועד זה נקבע שלט הקדשה על בניין הגימנסיה

מספר חברים, אשר נולדו בזאקרפטיה, וחזרו למקומות הולדתם. באותה נסיעה ליוותה ז'וז'י  ואנגלית.  

 מהראיונות המצולמים הללו הפכו להיות חלק מהסרט הדוקומנטרי, שהוקרן בפסטיבל.  חלק



, שאחותו, יוסי לינרילידי מונקץ' וכן    –  אגי כץוהחברים שהצטרפו לנסיעה זאת היו: יצחק קליין  

 אסתר קליין, משתתפת אף היא בסרט, אך לא הצטרפה לנסיעה לבודפשט; שניהם ילידי אוז'גורוד. 

 ראיון שנערך עם ז'וז'י בתקשורת ההונגרית:  של שכתובלהלן 

 איך מצאת את הקהילה הזו בטרנסקרפטיה?  -

 שנה   15אותי לפני    שנה שאלה  "[השבת]"   Szombat"זה התחיל כעבודה עיתונאית פשוטה: מערכת  *  

. חשבתי שכן  ,כמובן  ,אמרתי.  טרנסקרפטיה ביער בן שמן  של יוצאי  מפגשאם אוכל לכתוב כתבה על  

. הייתי בהלם לגמרי. זה גם היה מפתיע  שהגיעו  שיהיו שם עשרה או עשרים אנשים, בניגוד לאלפים

הרגשתי סולידריות ואהבה עמוקה    ;כולם חיבקו ונישקו את כולםלוותה בצחוק;    שהשיחה ביניהם

 . בדרך כלל  כמו שממעטים לחוות ,ביניהם

ילים ברוסית. האם אפשר לומר שהונגרים  הרבה אנשים מדברים הונגרית, אבל יש גם הרבה מ  ,בסרט  -

 שמן?בן לוקחים חלק במפגש הזה ב

דיברו *   בטרנסקרפטיה  האלה  זהותם. אבותיהם של האנשים  מהי  בבירור  לומר  מאוד  קשה  יהיה 

 ם שה   ,הונגרית או יידיש, אבל חמש שפות שונות היו מעורבות באזור זה. אחת הדמויות בסרט אמרה 

. הסיבה לכך בברה"מ  וחיהם  רוסית, למרות שה  הייתה השפה  ושאסורהלדבר הונגרית בבית    ונאלצ

לא ידעו לדבר   םהוריהנולדו כאשר טרנסקרפטיה הייתה שייכת לצ'כוסלובקיה, ולכן    הםהייתה שהורי 

הונגרית  דיברו  כולם  אבל  יידיש,  הייתה  בבית  הדתיות  המשפחות  של  האם  שפת  כראוי.  רוסית 

באוז' רכבות   ובברגסס.ורוד  ג במונקץ',  על  אותם  העלו  שהונגרים  בעוד  הונגרים,  עצמם  ראו  הם 

 .. המוות.

 ת?אם אני מבין אותך נכון, לא התעניינת בנושא הזה בהתחלה, לא כעיתונאי -

יש להם לכידות מאוד עמוקה, שאני כמעט ולא רואה כאן בקהילות יהודי הונגריה. גיליתי ש  ;כמובן  *

לא משנה כמה כור   .ם כבריל, יהודים ישראליואם נחזור לזהויות שלהם, האנשים האלה הם, אחרי הכ

את   הם עצמם מקבלים,  מהילדות נותרה  המנטליות  ,ישראלית  זהות  שתהיהכדי  מדינה  יהיה בהיתוך  ה

  .כישראלים מחונכים ילדיהם אך ,את עצמם זה, הם מתאימים

 למה הם מתכנסים כל שנה ביער בן שמן?  -

יש לכך סיבה פשוטה ופרקטית: היער הזה נמצא באמצע הארץ, במיקום מרכזי ונגיש לכולם. אגב, *  

הוקם   כאן  שכן  שלהם,  ה"יער"  בחלקו  כבר  לשעבר   אתרזה  היהודיות  הקהילות  לזכר  זיכרון 

 בטרנסקרפטיה. 

 ?מפגשיםכמה דתיים מגיעים ל -

ת, אז בזמן הזה, כמובן, מגיעים לא זה מאוד משתנה. הפיקניק הראשון אחרי פסח הוא תמיד בשב*  

 ה אי אפשר היה להיות מאוד דתי, אבל הם הצליחו לפתור את זה בסתר. מכאן מגיע  בברה"מדתיים.  

 .. הכותרת של הסרט.

 בית לחג יין כשר.ב שיהיהעוד מסופר בסרט שאביה של אחת הדמויות גידל ענבים כדי  -

* כן, הם גרו בבית עם גינה. באופן כללי, בטרנסקרפטיה, תושבי הכפר היו יותר דתיים, העירוניים, 

 ות. כמו אלה בהונגריה, היו פח
 
 
 
 
 



 בבודפשט 2021יוקרן גם בפסטיבל לסרטים יהודיים שיתקיים מסוף נובמבר ש ,הסרטכרזת 
 

 

 ,ונציג מארגני הפסטיבל Vizner Balázsויזנר מפיק ובמאי שותף בולאז' משמאל: יצחק קליין, אגי כץ, יוסי לינר, 
 ט[רכרזת הסיוצרת ]  Fenyves Gabi-וז'וז'י שירי  

 
 

 שוטפות הודעות    .  5

: 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   ה האחרונה.בשנ 

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

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

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

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

mailto:ruthfixler@walla.co.il
http://carpati.org.il/
http://carpati.org.il/
http://carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/


 ב( י קהת חנה )ביצ'ק   פרופ' משלנו:     . 6   

פנייה   2015ספטמבר  ב המייל שלי  תיבת  הגיעה אל 

ב, יר מביצ'קג  אני ממשפחת י    גםובה היה רשום "...  

" על החתום שלי היה מאיר יהודה לייב יגר.  אסבא רב

גם  סיבות:  משתי  התרגשתי  קהת.  חנה  דר'  הייתה 

הייתה  לי  גם  יגר,  לייב  מאיר  היה  שלי  רבא  הסבא 

בקוסובסקה  נולדו  ואבא  )סבא  באזור  משפחה 

 ב שייכת אליו(. יפוליאנה, מחוז ראחוב, שגם ביצ'ק

ציבורית,   כדמות  לי  מוכר  היה  קהת  חנה  דר'  של  השם  נוספת:  "קולך"  סיבה  תנועה   –מייסדת 

 בהמשך[.   –]על כך  דתית-פמיניסטית ציונית

נשואה  היא  נולדה בירושלים למשפחה חרדית, אביה הוא הרב שלמה פישר, מראשי ישיבת איתרי.  חנה  

וכיום ר"מ   "אור עציון"בישיבת  ]ריש מתיבתא = ראש ישיבה[  לרב ד"ר ברוך קהת )קץ(, לשעבר ר"מ  

. בעבר התגוררו בנווה דניאל שבגוש עציון, חמישה נכדיםו  . לבני הזוג ששה ילדים"מחנים"בישיבת  

 מתגוררים בירושלים.הם כיום 

 "אורות ישראל"החלה ללמד במכללת    1994בשנת  של חנה מצטיינת בפריצות דרך:    חינוכיתה  הפעילות

 ,הקימה במכללה את המסלול לחינוך ידידותי  חנהשבאלקנה. בנוסף להוראת מחשבת ישראל ותנ"ך,  

כבית מדרש. המכללה    2001יהודי. המסלול פעל עד שנת  -כניסוי בהכשרת מורים לחינוך הומניסטי

 אימצה חלק ממרכיבי הניסוי, כמו לימודי בית מדרש ולימודי תורה לשמה. 

בית   היא הייתה בין יוזמי  אשת מדרשת לינדנבאום )"ברוריה"( בירושלים.כר  חנהכיהנה    1998בשנת  

 . כרבע מכל כיתה –המשלב ילדים בעלי מוגבלויות  ,הספר "ראשית" בגוש עציון

מטרות    .היא תנועה פמיניסטית דתיתש  ,פורום הנשים הדתיות  -"קֹוֵלְך"  הקימה חנה את    1998ביולי  

ל שינוי חברתי ותודעתי בנושא שוויון מגדרי בקהילה הדתית התנועה, כעולה מפרסומיה הן: "להובי

בישראל; להפיץ את ערכי השוויון והכבוד ההדדי, לפעול לשוויון הזדמנויות לנשים בתחום הציבורי, 

לקדם את זכויותיהן בספירה הדתית וההלכתית, לתקן את העדר השוויון במעמדן האישי בנישואין  

 ]על פי ויקיפדיה[.  צורה של אלימות מגדרית" הדתיים ולהיאבק באופן נחרץ בכל

של    חנה במחזור הראשון  למנהיגות"למדה  מנדל  מכון  חינוכית של  למנהיגות  הספר  והייתה   "בית 

ב מחקר  הרטמן"עמיתת  השנים    "מכון  בשנת  2008–2003בין  המכון   2007.  ראשי  ידי  על  התבקשה 

בנות". התיכון הוקם בקמפוס של תיכון להקים בית ספר תיכון דתי לבנות בשם "מדרשיית הרטמן ל

 את המוסד עקב התנגדותה לניהולו על ידי גבר.  חנה עזבה  2007"אוולינה דה רוטשילד". בנובמבר  

דתית, מתוך כוונה לקדם שוויון -תנועה פמיניסטית ציונית  –  "קולך"הקימה את    1998ביולי  כאמור,  

 . שבה להנהלת הארגון  2008. בשנת  2004לנשים במסגרת החברה הדתית. היא עמדה בראש התנועה עד  

להדחת הרב יצחק כהן, ראש המדרשה לבנות באוניברסיטת   2003בשנת   חנהבמסגרת התנועה פעלה  

בדיקה  -בר ועדת  האוניברסיטה  הקימה  פעילותה  בעקבות  מינית.  הטרדה  על  תלונות  עקב  אילן, 

פרשה זו הייתה אחת הגורמים להקמת   .בראשות הרב יובל שרלו, וזו הביאה להדחתו של הרב כהן

 בהשתתפות "קולך".   ת על הטרדה מינית מצד בעלי סמכות במגזר"פורום תקנה", פורום לטיפול בתלונו

לימודי מגדר במכללות האקדמיות לחינוך בותנ"ך, בבמחשבת ישראל,  ומרצהחנה היא פרופסור כיום 

 . "סמינר הקיבוצים"ו "גבעת וושינגטון", 

 



 פרסים ואותות 

 כהוקרה על הקמת "קולך" ופעילותה הציבורית.  "דבאות הנשיא למתנ"את   חנהקיבלה  2004בשנת 

 לשבתון.  "קרן אבי חי"ואת מענק  "אות שדולת הנשים" קיבלה את  2005בשנת 

 ". מכון ויצמן למדע"מ "דוקטור לשם כבוד"קיבלה תואר   2010בנובמבר  

 . "ל"עשייה נשית פורצת דרך ומחוללת שינוי בחברה הישראלית "פרס רפפורט"זכתה ב 2015בשנת 

 . "ירושלים-ויצו"קיבלת אות הוקרה מטעם ארגון  2016בשנת 

ב  2017באוגוסט   תורה",  לתלמוד  התורה  "משהפכה  ספרה  מתנאל"זכה  ביותר    "פרס  הטוב  לספר 

 . "האיגוד העולמי למדעי היהדות"במחשבת ישראל לשנת תשע"ז, מטעם 

 ספרים נוספים שכתבה ופרסמה חנה במהלך הקריירה האקדמית שלה הם:  

 (;1990) "משנת הנצי"ב"

  (;2008)  מהתנגשות להתחדשות" –"פמיניזם ויהדות 

 (;2008) אידיאה ומשמעות" –"תלמוד תורה לנשים 

 (. 2016) "משהפכה התורה לתלמוד תורה: תמורות באידיאה של תלמוד תורה בעידן המודרני"

יצאה למסע, אשר כלל ביקור    2016בשנת    , כאמור.2015חנה החלה להתעניין בשורשי משפחתה בשנת   

שם מצאה תיעוד למשפחת יגר מצד סבתה, וכן באלבה   –ב  יבביצ'ק

)אוסטריה(   ובאייזנשטדט  )רומניה(  הסבא    –יוליה  שורשי  היו  שם 

 שלה, משפחת פישר.  

 מהו המידע הידוע לחנה?

. דוב ורייזל יגר-ב"ר זאב  ,יהודה )לייב( יעגער-מאיר שלה היה  סבא רבא  

]בדיוק כשמו  Rona de Jos, Maramureș -ב  1856ספטמבר  נולד ב   הוא

הערש  -מענדלחיו קראו  ובאותה העיירה...[. לא    – של הסבא רבא שלי  

 הוא היה איש אמיד, נגיד בעיירה.  יגר ופעסיל כהנא.

רבא בדצמבר    הסבא  עגלה    1904נפטר  לעצור  כשניסה  בתאונה, 

 : שלו הוא הכיתוב על המצבהו  בביצ'קבשנסחפה בשלג. הוא נקבר 

פ"נ איש גביר ושר .)אולי מליץ יושר על הרבים(.. מו"ה ... מאיר  

 .יהודה )לייב( ב"ר זאב דוב... נפטר כה כסלו תרס"ד לפ"ק

 

יגר  רחל  הייתה  רבתא  הסבתא 

ב היא קנתה חלקת קבר בהר הזיתים יעוד בחייה בביצ'ק.  )לבית גנץ( 

סעסה  בירושלים שלה,  האימא  יגר  -]כמו  רחל  נפטרה  לאה[. 

מ    היא;  1931בספטמבר   חלקת  הזיתים,  בהר   –ש  ר  ֹומ ר  קבורה 

 . "קו"מ ]קבר ומצבה[ שקניתי בחיים"חסידים. על קברה כתוב: 

  . של חנה, קבורה בהר הזיתים  גם האימא שלה, הסבתא רבתא רבתא

ב יביצ'קב,  1899  -ב   נולדההסבתא של חנה הייתה דבורה יגר. היא  

[Velykyi Bychkiv]  .אחים ולשני  לאחות  זקונים  בת  הייתה  היא   ;

רב זה,  שרה )הני( פפר, הייתה נשואה לרב שאול פפר. -חיה ה,אחות 



לייב יגר. הוא היה רב קהילה -חותנו האמיד, מאירידי  -שהיה עילוי ותלמיד חכם, הוחזק שנים אחדות על 

 בארה"ב. 

 ;1947 ,היה נשוי לאמה פסטינגר, נפטר וקבור בניו יורקשעסק בנדל"ן; הוא ישראל,  היה אחיםאחד ה 

 לא ידוע מה עלה בגורלו.  -מרדכי )מרטין(  ,אח נוסף

 

                                     Velykyi Bychkivובבגרותה  פישר בצעירותה סבתא דבורה )יגר(ה
 

 . כנסיה בפטיסטיתזו בית הכנסת בביצ'קוב: היום        

 האריות היו במקור על פתח בית הכנסת                          

 

 
 לטיסהבביצ'קיב, הנשפך  [Shopurka] רקהֹוּפּונחל שה                                  בביצ'קיברחוב היהודים    

 



 

מרדכי )מרטין(, אח 
סבתא דבורה, השל 

 שנולד בביצ'קיב 
           

 

 

 

 

 

 

  כשנתיים לאחר  דבורה לא אהבה את החיים בארה"ב ו  היגרה המשפחה לארה"ב.  21  -  20בת  בהיותה  
יחד עם אימה. המעבר מחיים נוחים, בבית בעל אמצעים, עם משפחה היה חד: בארץ לישראל,    עלתה

הייתה ירידה דרמתית ברמת החיים. נאמר זאת בקצרה: דבורה ורחל חיו בעוני מחפיר בשכונת "מאה  
  . שערים" בירושלים. דבורה נישאה לאהרון פישר, שהגיע אף הוא ממשפחה מכובדת מאוד באלבה יוליה 

. הבן הבכור  את התנועה הציונית ברומניה  הקימו  שנה, הרב שלמה פישר, ובניו    40קהילה  האב היה רב ה
כנציג   נבחר  התנועה "אף 

היהודית   הלאומית 
הרומני אהרן     ."לפרלמנט 

נמשך   לחילוני,  הפך  פישר 
אל תנועת ההשכלה, שרת 

ובגיל  הבצבא     23אוסטרי 
 י קיצוני. לערך הפך לחרד

חנה  של  והסבתא  הסבא 
דתית   אידאליסטים  היו 
נולדו  ובעוני.  בצנעה  וחיו 

  ארבעת ילדים,    6להם  
מפורסמים  הבנים   רבנים 

החרדי זכו ש  ,במגזר 
   להערכה רבה.

נישאו  הבנות  שתי  גם 
 לחרדים תורניים. 

קיראו את ההספד, המספר 
 את סיפור המשפחה. 

נפטרה כסלו תש"מ דבורה 
(1980) . 
 

* ראו את ההספד על פי 
 מספור העמודים

 
 
 



 


