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ב  מציינים  אנו  שנה  את  27.1-כמדי  השואה  ".  יום 

   "הבינלאומי.

השואה   לניצולי  זו  אגרת  שלחנו  השנה  גם 

לאות הזדהות של   –בותיהם נמצאות אצלנו(  )שכתו

דורות ההמשך עם בני הדור הראשון, שחווה את   בני

אשר  שלנו,  המשפחות  בני  ולזכר  השואה,  מוראות 

 נרצחו במהלך שנות המלחמה הנוראה ההיא. 

 

    

שנה ליום שחרור מחנה    77השנה אנו מציינים  

אשר כ"יום    אושוויץ,  האו"ם  ידי  על  נקבע 

 .  ומי"השואה הבינלא

בשנת   זה  זיכרון  יום  צוין  ,  2006לראשונה 

   וההחלטה עליו התקבלה פה אחד.

 , רשימת הניצולים הולכת ופוחתת... נוערצל

ל הניצוליםנאחל  מבני   כל  ונחת  בריאות 

 המשפחה! 



 אירוע אנטישמי :  אוז'גורוד . א  2

האחרון   החנוכה  חג  ]במהלך  האוז'  לנהר  [  Ужהושלכה 
ב  שבאוז'גורוד אנהחנוכייה,  מדליקים  נרות ה  את  חב"ד  שי 

וילהלם, -החנוכה. בשיחה עם רב הקהילה, הרב מנחם מנדל 
סיפר שבעוד   דומים.   3הוא  אירועים  היו  באוקראינה  ערים 

לא  אנטישמיים  ידי  על  נעשה  שהאירוע  חושבים  הם  לכן 
 מקומיים. 

עלוני הושארו  משנת  עם    הסתה,  במקום  אנטישמי  פרסום 
שהאשי1933 היהודים,  את  הגדול,   ם  שרר   ברעב  אשר 

 [. שמאל]בתמונה מ  באוקראינה באותה שנה

)באוקראינית:  ] באמצעות  Голодоморהֹולֹודֹומֹור  "רצח   ,
שהתרחש  המוני  רעב  היה  מוות"(  עד  "הרעבה  או  רעב" 

. ההולודומור הוא האסון 1933–1932באוקראינה בין השנים  
בהיסטוריה   אוקראינה  את  שפקד  ביותר  הגדול  הלאומי 

 10-ל  3דרנית, ולפי ההערכות מתו כתוצאה מהרעב בין  המו 
 [ מיליון אוקראינים. 
 . רגון מכתב מחאה לשגרירות אוקראינה בארץכתבנו בשם האכתמיכה בקהילה, 

 הרב הבטיח שהחנוכייה תשוקם עד חנוכה הבא, ובינתיים הודלקו נרות בחנוכייה אחרת. 

 
v-https://suspilne.media/186839-:       ושאבקישור הבא ישנה כתבה על הנ – לדוברי אוקראינית

 obstavini/-rozslidue-policia-menoru-metrovu-8-ricku-u-skinuli-uzgorodi 
 
 המקומית לקהילה  אוז'גורוד: סיוע  .  .ב 2

המקומית לקהילה  רבים,  כמחווה  קשיים  עם  המתמודדת  תרומה, קרן  "  מכפילה,  כל  מירילשווילי" 
לקהילה   היהודי   מירילשווילי  מיכאל](.  (machingהנתרמת  הקונגרס  של  עיקרי  ותורם  נשיא  הוא 

ב־ -האירו יהודיות  קהילות  המייצג  בינלאומי  ארגון  בנוסף,  29אסייתי,  באזור.  נשיא    מדינות  סגן  הוא 
העולמי" היהודי  תור"הקונגרס  בישראל  תל הקרן  מת .  איכילוב,  החולים  לבתי  לזק"א,  היתר,  בין   ,

  השומר והדסה עין כרם, לאוניברסיטת תל אביב, ליד ושם, בית אביחי, איגוד הטניס הישראלי ומרכז 
   [פרס לשלום.

תכפיל את סכום  והקרן    –קהילה זאת  חיזוק  לפיכך, הנכם מוזמנים לתרום ולסייע, גם בסכום סמלי, ל
לתרומה  תרומתכם.  החשבון  בנק  :  פרטי  סמל  לאומי,  פלורנטין  10בנק  סניף  חשבון 805,  מספר   ,

 ארגון יוצאי קרפטורוס, עבור קהילת אוז'גורוד  – 0550122978

https://suspilne.media/186839-v-uzgorodi-skinuli-u-ricku-8-metrovu-menoru-policia-rozslidue-obstavini/
https://suspilne.media/186839-v-uzgorodi-skinuli-u-ricku-8-metrovu-menoru-policia-rozslidue-obstavini/


 הרשקוביץ גיטה   –"אחרי ככלות הכל"  .  3

 ֹוב ֹוביצ'סטר  , 1928, לבית וסרמן, ילידת גיטה

Страбичово) –  ,)'כעשרה ק"מ דרום מערבית למונקץ

באזור השפלה, שייך  ) יסודות הדתי גרה כיום במושב

(. הספר נכתב כפרויקט של למועצה אזורית נחל שורק

י המועצה לתיעוד סיפור חייהם של ניצולי השואה, תושב

המועצה. להלן הקישור לספר, שיועלה באישורה של  

 : גיטה, לאתר האינטרנט שלנו

http://www.ledorot.gov.il/new_pdf/53824.pdf 
 

 

 

גיטה מקבלת את תעודת ההוקרה של  
 נוימן מנדל, הארגון שלנו מידיו של 
 בן המשפחה 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ledorot.gov.il/new_pdf/53824.pdf


 דמויות מן העבר .  4

 ס[ רגס ]ב   שליש צבאי לנשיאי ישראל   –  ירקוני )גרינשטיין( ישראל א.  

. הוא יידע אותי על שני אנשים, ילידי  ממעלה אדומים  השתתף חברנו פרישמן יצחק  הכ באירוע חנו

 אביא את סיפורי חייהם המרשימים. קרפטורוס, אשר תרמו תרומה רבה לביטחון ישראל. 

ישראל  בספר  ירקוני  הזיכרון     הונצח  ניצולי   –"הוד  של  עדותם 

בה ומוטי אבן חן ]אביבה היא השואה תושבי הוד השרון", שכתבו אבי

 י ליוצאי זאקרפטיה וחברת ילדות שלי[. להלן הכתבה: דור שנ

בשנת  " ברגסס -לבת  1921נולדתי  בעיר  גרינשטיין  ולמנשה  שבע 

כוסלובקיה. אבי היה סוכן ביטוח ובקיץ עסק ' שבחבל קרפטורוס שבצ

היה   הבית  רות.  פֵּ  9בעל צביון מסורתי. המשפחה מנתה  גם במסחר 

חיה, אסתר, מלכה ואני.    אריה, מאיר, חיים, יצחק,-ם: יעקב, צביילדי

ו ב"חדר"  עברית  וכתוב  קרוא  ממלכתי.   9-למדתי  ספר  בבית  שנים 

  הייתי חבר בית"ר.  10מגיל 

סופחה  1938בספטמבר    29-ב הולדתי  עיר  מינכן,  ועידת  בעקבות   ,

"הב  להונגריה. יהודים. כנופיותיה  בהכאת  מיד  החלו  סדירים"  לתי 

אנא גם  הראשי.  ברחוב  קשות  הוכה  יעקב  שבת, חי  ליל  מתפילת  הביתה  בדרכנו  חבריי,  שני  עם  י 

עזבתי    רגנו. הצלחנו למלט את נפשנו בעור שינינו.ו קפנו על ידי כנופיה נושאת גרזנים בכוונה לה הו 

ילים הונגרים שיכורים עם מספר חברים  . נסעתי באוטובוס מלא חי1938את העיר בליל חג המולד  

צ 'מונקץל לשטח  והגענו  לעברנו,  יורים  הגבול  שומרי  בעוד  הזמני  הגבול  את  גנבנו    כוסלובקיה. '. 

ל קטנות  ובקבוצות  כיחידים  ברכבת  לארץ ּב המשכנו  הטרנספורט  של  והיציאה  הריכוז  מקום  רנו, 

שברומניה קונסטנצה  לנמל  חתומות  ברכבות  הוסענו  משם  "קאטינה".  והאעל  ועלינו    ישראל.  נייה 

מעפילים על סיפונה. הייתה זאת עליה "בלתי לגלית" שארגנה    800-הפלגנו עם כ  1939ינואר  בתחילת  

מעפילים נוספים מספינת המעפילים   750בית"ר. בדרך פקדו אותנו סערות. בלב ים הצטרפו אלינו  

פרצה   ,יפו"'"ג ואף  במזון  המחסור  החמיר בשל  המצב  איומה.  הייתה  הצפיפות  על שרטון.  שעלתה 

 שתבעה קורבנות רבים. ,דלקת קרום המוח מגפה של

ירדתי בחוף נתניה, ובבוקר הועברנו לפלוגת בית"ר בבאר יעקב. הייתי שם   1939באחד הלילות במרס  

 פילוג עברתי ללח"י. יותר משנה ועבדתי בפרדסים. התגייסתי לאצ"ל, ולאחר ה

ובאפריל   הבריטי,  לצבא  שבי  1941התגייסתי  בקלמטה  הגרמני  בשבי  כנפלתי  עם  ביחד    1,200-וון 

ה העילית, לא הרחק ממחנה ההשמדה אושוויץ, חיילים ארץ ישראליים. מחנה השבויים היה בשלזי

ובחודש תחתית  לשלזיה  הועברנו  הסובייטי  הצבא  בהתקרב  משפחתי.  הושמדה  בו  פברואר    מקום 

שלחנו לאנגליה  שוחררנו בידי האמריקאים. נ  1945החלנו ב"מצעד המוות" לכוון מערב. באפריל    1945

כשחזרתי   נייה צבאית לפורט סעיד שבמצרים ומשם נסענו ברכבת לארץ.ווכעבור חודש הפלגנו בא

ומשפחות  ארצה התברר לי כי נותרתי כמעט לבד מכל המשפחה הגדולה. הוריי, אחיותיי עם ילדיהם  

מצאו ההונגרי  הצבא  של  הכפייה  עבודות  לפלוגות  שגויסו  ואחיי  באושוויץ,  נספו  מותם   אחי  את 

 בברית המועצות. רק אחות אחת ומשפחתה מבודפשט שרדו. 

  82התגייסתי לצה"ל. השתתפתי במלחמת השחרור בכל הקרבות של גדוד    1948-חברתי שוב ללח"י. ב

לתפקיד של שליש צבאי לנשיא  הוצבתי    1970-בחיל השריון וב. הוספתי לשרת בשרות קבע  8בחטיבה  



ם: זלמן שז"ר, אפרים  המדינה. שירתי תחת שלושה נשיאי 

 בדרגת אל"מ.  1983-פרשתי לגמלאות ב קציר ויצחק נבון.

 כך   התגוררתי בירושלים. התנדבתי למשמר האזרחי ואחר

אנגלית בלימוד  הספר  בבתי  לילדים  שאני    ,לעזרה  דבר 

 בהיותי תושב הוד השרון.  ,גם היום ממשיך בו

 נישאתי ליעל לבית לונץ.  1952בשנת 

שלושה   לנו  בתנולדו  ומספרת    –שבע  -ילדים:  שחקנית 

  –ד"ר לפיסיקה, ומנשה    –לילדים בתיאטרון ילדים, אלה  

 פקיד בנספחות המסחרית האוסטרית. 

מ ליהנות  תמר,    9-זכינו  איה,  יואב,  עודד,  יותם,  נכדים: 

 ", מיקה ויונתן.אורי, דניאל 

 וקבור בהוד השרון.  2012-נפטר בישראל 

 

 שראל ירקוני? האם מי מכם מכיר את ילדיו של י
 

 

 

 

 ? מאיר שפרהאם מי מכם מכיר את ילדיו של 
 

 [ 1טייס חיל האוויר ]קורס מספר    –שפר )שיפר( מאיר    :ב 

 אורי דרומי  – 22.6.2012כתבה מעיתון "הארץ"  •

ב" בארה"ב  בביקור  שפר  מאיר  סא"ל  מארחו   1960-כשהיה  אותו  שאל 

ת אדולף אייכמן.  באיזו זכות חדרה ישראל לארגנטינה הריבונית וחטפה א

השיב:   אימו, 'שפר  את  אושוויץ  במשרפות  לאבד  אדם  צריך  להבין,  כדי 

 . ' 83שתי אחיותיו, אחיינית בת שנתיים וחצי וסבתא בת 

פי כמיקולש  נולד  שפר  הוקליווה מאיר  בעיירה  חרדית  למשפחה  שר 

וכיום  מהונגריה,  חלק  בהמשך  מצ'כיה,  חלק  אז  הקרפטים,  שבהרי 

בהונגרית  Huklyvyi]באוקראינה.    ,Zugo  ,  מחוז   231שמנה  כפר יהודים, 

 [. במחוז מונקץ' –וולובץ בעבר וכיום, עם צמצום מספר המחוזות 

ראה בקושי את אביו השען, שעבד בעיירה אחרת, אך למזלו הספיק ללמוד ממנו את רזי   11עד גיל  

תיקן למפקח את המקצוע. במלחמת העולם השנייה הוא נשלח לעבודות כפייה במכרה פחם, עד ש

בצבא   –שעונו   שלחמה  הונגרית  יחידה  ידי  על  לחזית  נגרר  בהמשך  יותר.  נוח  בתפקיד  זכה  וכך 

 ולץ לצעוד לפני חייליה כדי לפלס להם דרך בשדה מוקשים.האדום, וא 

הונגריה  1944בסתיו   בגבול  שופרון,  שליד  במחצבה  לעבוד  למחנה  -נשלח  הועבר  ומשם  אוסטריה, 

  , אס בראשו של יהודי -נודע לשמצה. במסע מוות למחנה גינזקירכן ירה איש אסהריכוז מטהאוזן, ה

 , גם הוא. עם השחרור בידי האמריקאים, נודע לו כי אחיו  שנאחז בכל כוחו במאיר, ורק בנס לא נהרג

הציל ממוות את אביו באושוויץ, כשציין באוזני מנגלה כי האב הוא שען. כשהגיעה תורה של  ,שמואל



התפעל מנגלה מיופיה והציע לה שתפקיד את בתה התינוקת בידי אמה, וכך לא תישלח האחות שרה,  

 רבה. לתא הגזים, אך היא סי

באולומוץ'    ,1948-ב כי  לו  טייסים[  Olomouc]כשנודע  להכשרת  קורס  מתארגן  שייצאו   ,שבצ'כיה 

התנדב.   הוא  ישראל,  בארץ  ט' להילחם  מלהיות  מסובך  פחות  לא  זה  שען  שלהיות  חשב  ,  'ייסהוא 

הוא   בהצלחה  הקורס  את  שסיים  ואחרי  טעה,  שלא  כנראה  הרשלום.  אברהם  לקורס,  חברו  אומר 

. כאן עבר קורס טיס ישראלי ושירת כמדריך טיסה. היכרות עם מדריכת 1949הגיע לארץ בפברואר  

 "מאמן טיסה" )"לינק"( בשם חנה הובילה לנישואיהם ולהולדת ילדיהם דני, מיכל וליאת.  

ואף היה    עסק מאיר  שנים רבות . פעם אחת הציל למדריך הראשי של בית הספר לטיסה בהדרכה, 

 נוספת; היה זה עמוס לפידות, לימים מפקד חיל האוויר. חניך מהדחה כשנתן לו הזדמנות 

היה למפקד שדה דב, אך כשרצה להקים מבנה חדש, אמר לו מפקד חיל האוויר עזר ויצמן, כי   1962-ב

 . 'ל כאן זמני ו עט ייסגר. הכאין טעם, השדה עוד מ'

ואחר כך   במלחמת ששת הימים ירד לשדה התעופה באל עריש כדי להכינו לנחיתת מטוסי תובלה,

 פיקד עליו. 

הוא יצא לסינגפור, כדי להקים שם בית ספר לטיסה, ושם גם נחשף למנהגים   1968-כשהשתחרר ב

ים. עם חזרתו לארץ הצטרף כטייס  המקומיים, כמו גירוש שדים מבניין חדש על ידי הפחדתם בחזיז

ב רפואיות  מסיבות  שקורקע  מאז  אך  ומב1973-ל"ארקיע",  הדרכה  בתפקידי  שימש  בחברה,  ,  צעים 

 והכין את מערכת נוהליה.

כבוד' השילוני,  'מעורר  אחיה  הקברניט  אומר  מלה' ,  זו  קיצוני';  'מלה  יערי, 'יושר  דן  עו"ד  פוסק   ,

ארקיע;   של  לשעבר  המשפטי  ומסכמת 'ף חרי'היועץ  אנוש;  משאבי  סמנכ"לית  נוי,  תמר  מוסיפה   ,

, משנה למנכ"ל "ארקיע", אומר כי עד יומו  . קברניט ניר דגן'מענטש'עירית כהן, שקדמה לה בתפקיד:  

באולומ לקורס  חברו  מרום,  הוגו  שלו.  הסדר  וחוש  הפנומנלי  מזיכרונו  לחברה  תרם  ץ',  והאחרון 

 כית.  מרגש בפראג, שם קיבלו עיטור מהממשלה הצ' מספר כי לפני כשנתיים הם יצאו לביקור

 " וריו, לחלוק לו כבוד אחרון.להלווייתו בא הנספח האווירי הצ'כי מהודר במלוא מדיו ועיט 

 " עמותת חיל האוויר –מתקומה לשחקים מתוך כתבה על מאיר בעיתון " •

שנבחרו להשתתף   ניצולי שואה מצ'כיה,  ,מאיר שפר נמנה על קבוצה מצומצמת של צעירים יהודים"

חיל  בקורס של  לטיסה  הספר  בית  ובמסגרת  צ'כיה  אדמת  על  ישראלי  בימי  -טייס  הצ'כי  האוויר 

בקיץ   העצמאות  את   .1948מלחמת  חוותה  שם,  הראשונית  הכשרתה  את  השלימה  זו  קבוצה 

 . 1ס מס'  "התקררות" היחסים עם צ'כיה, עלתה לארץ וכאן השלימה את הכשרתה בקורס טיי

בכפר קטן ונידח באזור הקרפטים   1922אלוף )מיל'( מאיר שפר התחיל בשנת  -סגןייו של  סיפור ח...  

בלי מים, חשמל, טלפון, כבישים סלולים ', הוא מספר.  ' הכפר הזה היה אז בעיני סוף העולם'בצ'כיה.  

הבית יותר משנמצא. או רופא. היינו שמונה אחים ואני האמצעי. אבי, שהיה שען במקצועו נעדר מן  

, אז עברנו לעיירה שם עבד. למרות שהייתי תלמיד מצטיין, סרב 11גיל    עט ולא הכרתי אותו עדכמ

אבי לאפשר לי לימודים גבוהים. היינו מאוד דתיים והוא פחד שהלימודים ירחיקו אותי מהדת, אבל 

להציל את חיי. הוא  בעיקר רצה שאלמד את מקצוע השענות. תמיד טען שמקצוע זה עשוי יום אחד  

 ' גיל שלוש עשרה התחלתי ללמוד מאבי את מקצוע השענות.ידע עד כמה צדק... ב  לא

, היה  21, כשהיה מאיר שפר בן  1943סופח אזור הקרפטים להונגריה, כך שבשנת    1939באחד במרץ  

צבאי.   לתפקיד  ולא  כפייה  לעבודות  גויס  יהודי  היותו  בשל  ההונגרי.  לצבא  להתגייס  גייסו כש' עליו 

אי. הועברנו, גדוד של יהודים מגויסים, לעבודה במכרה פחם. דפשט, בחור עובד, עצמאותי הייתי בבו



תה גם ילעיירה וורפולוטה. עבדנו שם קשה מאוד, בעומק מאה מטרים מתחת לאדמה, עבודה שהי

י  מסוכנת מאוד מחשש המפולות והמחנק. מרגע שהגעתי לשם חיפשתי כיצד לצאת. יום אחד ניגשת

מאוד   שהיה  או לאחראי,  וכששאלתי  זו אנטישמי,  מדייק.  לא  ששעונו  לי  ענה  הוא  השעה  מה  תו 

בדיוק ההזדמנות לה חיכיתי. מייד אמרתי לו שאני שען במקצועי והצעתי לתקן את שעונו.    ההיית

כל  שעוני  ואת  שעונו  את  תיקנתי  ולאחריה  גדולה,  לארוחה  בביתו  התארחתי  הערב  באותו  עוד 

הנדיר  הגעתו  את  שניצלו  למקום  השכנים,  האחראי  אותי  העביר  מכן  לאחר  יום  לאזור.  שען  של  ה 

 . הנבואה של אבי כבר החלה להתגשם.עבודה טוב יותר

תה אז אחת היחידות הסודיות ביותר בצה"ל ועסקה  יתפקידו הבא היה מפקד יחידת שט"ל, שהי  ...

למינהל עבר  מכן  לאחר  אוויר.  תצלומי  ופענוח  מנהל  בצילום  לתפקיד  אזרחית  מחלקת    תעופה 

 . , הוא אומר'זה היה התפקיד הקשה ביותר'ישוי צוות אוויר אזרחי. תעופה, האחראי על ר

פסגת הקריירה  'אותו מגדיר שפר כ  ,יתה רק הכנה לתפקידיאבל רשימת התפקידים הענפה הזאת ה

אדם ציוני, שהיה    ,ברובל הצעה מחיהאוויר, ק-, לאחר שהשתחרר מחיל1968. בשנת  'התעופתית שלי

הסינגהיו הביטחון  לשר  חילעץ  של  לטיסה  הספר  בית  את  להקים  לסינגפור,  לבוא  האוויר -פורי, 

עליו.   ולפקד  ה'הסינגפורי  זו  אך  לסינגפור,  ולעבור  לקבל את ההצעה  יתה הרפתקה  יהתלבטתי אם 

האוויר הישראלי. -ילהגעתי לסינגפור כשליח ח  1969בלתי אותה. חיילו אותי מחדש ובינואר  יולכן ק

ת בסינג לכתוב  צריך  הייתי  לימודים מהתחלה ופור  השיעורים   ,כנית  ובתוכן  במבנה  נעזר  שאני  תוך 

נפתח קורס הטיס הראשון בסינגפור, על פי   1969. ביוני 'האוויר הישראלי-בבית הספר לטיסה של חיל

  'ם כל חניך.בסינגפור גם הדרכתי והקפדתי לטוס ע'כנית הלימודים של מאיר שפר. ות

ארקיע, אך שפר רצה  ו לארץ והוצע לו תפקיד במרכז ההדרכה של חברת  חזר עם משפחת  1971בשנת  

חלה לפתע   1973נפסקה סופית זמן קצר לאחר מכן. בשנת    ,ס שלו, שלצערוי לחדש את קריירת הטי

וכה  הטיסה חסרה לי מאוד ובמשך תקופה אר 'בלחץ דם גבוה מאוד, שלא איפשר לו להמשיך לטוס.  

שהיו חולפים מעל ביתי בדרכם לשדה דב היו מעוררים בי געגועים עזים לתחושה הנפלאה    המטוסים

בלתי בלית ברירה את תפקיד ההקמה של מרכז ההדרכה בחברת ארקיע ישל הטיסה. לאחר שחליתי ק

   .82 . מאז הספיק שפר לבצע תפקידים רבים בחברה בה הוא עובד גם היום, בגיל 'שהוצע לי זה מכבר

על הריכוזמאז  במחנה  לבקר  לאוסטריה,  פעמים  מספר  שפר  מאיר  חזר  ארצה  כלוא    ,ייתו  היה  בו 

ליד  הריכוז,  מחנה  רקע  על  מחייך,  עומד,  שלו  תמונות  לנו  מראה  הוא  השנייה.  העולם  במלחמת 

הקשות  החוויות  למרות  הולדתו.  ובכפר  מהם,  אחד  והיה  שכמעט  לקורבנות  ואנדרטאות  מצבות 

ה לשעבר  תמיד  מוכן  ביותרוא  הקטנים  לפרטים  ושוב  שוב  להידרש  להיזכר,  את   ,ספר,  המרכיבים 

נגיעה במוות  -מסע ההיחלצות שלו מציפורני הרוצחים הנאציים. נדמה כי המקרים הרבים של כמעט

שעבר בחייו לא הצליחו לדבוק בו והוא מספר אותם כאנקדוטות יוצאות דופן לכל היותר, לא מתוך 

או תחו אלא  כעס  עוולה,  שנות  שת  כל  הברורה שלאורך  הידיעה  מתוך 

לצידו. המזל  היה  ההיא  נפטר   המלחמה  זכרו   .22.5.2012  -ב  מאיר  יהי 

 "  ברוך.

 

הקבר בקריית  

 שאול
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ומחווה  מנותי חובק תבל,  וא  –  פרויקט לונקה הוא מיזם צילום חינוכי: " PHOTO IS:RAELמתוך אתר  

וכוח החיים כאחרוני העדים לשורדי השו אה, שעל אף המגפה העולמית, ממשיכים לסמל אופטימיות 

בני כל    , צלמים  250במהלך השנתיים האחרונות תרמו מכישרונם    .לעולם שחרב בעולם שהקימו מחדש

 .  שורדי שואה בשלושים מדינות ,בהתנדבות  , וצילמו ,הדתות ובהם צלמים מהמובילים בעולם

והישגיהם הם מקור לעוצמה אישית, צולמו בהקשר  השורדים, שרבים מה לגיל מופלג  זוכים להגיע  ם 

  .המבטא אמירה על חייהם, בהיבט של אומץ וכוח החיים

הצילומים עם העבר  כל    ,הצלמים שלקחו חלק בפרויקט התמודדו במהלך  ניצולי השואה  המלווה את 

סבל  עבר  ;חייהם בהיסט  , של  ביותר  האפלה  בתקופה  השורדים  אלפי שחוו  שגם  המודרנית,  וריה 

 .צילומים לא יוכלו להביע, וחוצה את גבולות היכולת של הצילום והאמנות בכלל

לצלם,   המצולם  בין  אינטימיות  לייצר  והצליחו  לזולת  ואמפתיה  ברגישות  ניחנו  המשתתפים  הצלמים 

ולאורך   2019אות הצילומים שנוצרו עבור פרויקט לונקה במהלך  שאותה אפשר לחוש היטב כצופים במ

, גם בעת משבר המגפה. לצד צלמים נודעים ועתירי ניסיון, רבים הם בני הדור הצעיר והמוכשר  2020

שואה   ניצול  עם  הראשון  המפגש  להם  שזה  הצילום,  כפי   –בעולם  נשכח,  ובלתי  עיניים  מאיר  מפגש 

עם הדורות של שיבות היא לא רק לזכור אלא להזכיר והחיבור היום  כולנו מבינים שהח  .שהם מעידים

שפה אוניברסלית, יכול לגשר על פער בין דורי, יכול לתרום    –השפה שלנו    –מחר הוא חזותי. הצילום  

מן   רבים  של  המסרים  את  ולהעביר  השואה  בנושא  בעולם  הקיימת  בבורות  להילחם  ולעזור  לחינוך 

ניצולי השואה   .שלא נפטר מהסכנות שבשנאה אתנית  ,וחמלה, בעולם הקוראים לאנושיות    ,הניצולים

זרקור  הזיכרון, עלינו הצלמים מוטלת החובה להאיר עליהם  הם אלו שלהם התפקיד המרכזי בשימור 

 .אחרון כי את הזמן אי אפשר להביס

מדה פרויקט לונקה נקרא על שם ד״ר אלאונורה נס מתל אביב, שכנערה שרדה חמש מחנות ריכוז והש

בקיץ   לעולמה  הם   .2018והלכה  הפרויקט  הולנדר    יוזמי  ג'ינו  של  בנו  הולנדר,  ג'ים  חייל    –הצלמים 

בתה של לונקה. השותף   –שלחם בנאצים באירופה במלחמת העולם השנייה ורינה קסטלנובו  ,אמריקאי

 " .לדרך, ד״ר חגי רוט, הוא חוקר במכון וייצמן, יוזם ומפיק ראשי בישראל

https://www.photoisrael.org/exhibitions/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98

%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%94- / 

       

 את  ולהביא,  יםנוספ  שורדים  לצלם  להספיק  מקווים  הם,  ם"באו   בהצלחה  הוצג  שלהם  שהפרויקט  אחרי

הרוח"   כדי  לעשות  יכולים  אנחנו  מה  חשבנו"  .לישראל  התערוכה עם  ייעלמו  לא  שלהם  .  שהסיפורים 

שנים לשחרור אושוויץ,   75הפרויקט, שהחל בשנה שעברה, הפך לתערוכה של שבועיים באו"ם לציון  

 הרצגובינה.  הקרין אותו כמצגת וידאו בישראל, בגרמניה, ובבוסניה  וניתן ל

 

   ת של המוזיאון בצפת פניו  .6

 תיעוד פועלו של מאמן הכדורגל ההונגרי שהציל יהודים בשואה  . א 
" דוברת ההונגרית:  ליהדות  הכדורגל  פנייה מהמוזיאון  אלינו מקבוצת  פנו   Ferencvárosi TCלאחרונה 

בכינוי  מבודפשט   יותר  האנטישFradi)המוכרת  הדימוי  עם  מתמודדים  הקבוצה  פרנסי  אוהדי  מ(.  של  י 
 במסגרת זאת הם העלו על נס את פועלו של שחקן ומאמן   בעבר ועושים מאמצים לשפר אותו. הקבוצה

 

https://www.photoisrael.org/exhibitions/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%94/
https://www.photoisrael.org/exhibitions/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%94/
https://www.photoisrael.org/exhibitions/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%94/
https://www.photoisrael.org/exhibitions/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%94/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טות אישטוואן  בקבוצה,  )-העבר  להצלת  Tóth Potya Istvánפוטיה  השואה  בתקופת  שפעל  נוצרי   ,)
 ל ידי אנשי צלב החץ. יהודים בבודפשט. הוא נתפס לקראת סוף המלחמה, נכלא והוצא להורג ע

אנו פונים אליכם בבקשה ליצור עימנו קשר  מועדון הכדורגל מחפש כעת עדויות על פועלו של האיש.  
 פוטיה. -וואן טות במידה ויש לכם מידע כלשהו על פעילות ההצלה של אישט 

 " מצורפת לעיונכם כתבה שהתפרסמה בישראל אודותיו.

 

 התנדבות בתרגום  . ב 

. אם אתם סרביתאו    אוקראינית,  רומנית,  גרמנית,  סלובקיתנדבים דוברי  צוות המוזיאון מחפש מת"

פעם   מדי  לנו  לעזור  ופנויים  אלה  משפות  יותר  או  באחת  מרחוק   –שולטים  או  בצפת   , במוזיאון 

האינטרנט   בשפות   –באמצעות  שנכתבו  שונים  במסמכים  בעיון  בעיקר  מדובר  בכם.  להיעזר  נשמח 

 " מראש על נכונותכם לסייע.  תודה אלה וכתיבת תמצית בעברית.



 ( (Bedevlyaמשלנו: פוקס משה )מיקי( וילדיו   .7

רבות   שנים  בזכות  )תשפ"ב(  השנה  הקהילה  מיקירי  אחד  הוא  מיקי  פוקס 
שנה של התנדבות   22-שנה של התנדבות במד"א ו  20במיוחד של התנדבות:  

  נכדות   5-במיון בית החולים "שיבא" תל השומר! הוא אב לבת ולבן, סבא ל
 ונינות. אך הבה נתחיל מבראשית... נינים  11-וסבא רבא ל נכדלו

בשנת   נולד  עוזיאל Bedevlya  -ב  1927מיקי  היו  הוריו  טייץ'.  במחוז  כפר   ,
מיט   יליד  היה  עוזיאל  פסטרנק.  לבית  אפשה,  ודבורה,  ילידת   1898ל  ודבורה 

למעט אחת   –ילדים וכולם, כולל ההורים שרדו    7. נולדו להם  1897ה,  וולי  ד  ּב  
 שנספתה בשואה.  לייצ'י,-האחיות, לאה

  2נותרו    .פה ני( והלן פולק נפטרו אף הם בחיֹוה, חיה ונפטרה בצ'כיה; שמואל )שט  האחות הבכורה, א  
 אחיות בחיפה ובארה"ב )חנה ופרידה(.  

 ספר צ'כי ובחיידר )לפני ואחרי בית הספר(. בטייץ' הסמוכה למד מיקי מסגרות. -מיקי למד בכפר בבית
עוזיאל   נכנסו    כפר.בהיהודית    הקהילההיה ראש  האבא  אירוע קשה במיוחד כשההונגרים  חווה  הוא 

לקמיניץ  שוב,  לבלי  לגרשם,  במטרה  הונגרית,  אזרחות  לו  הייתה  שלא  מי  כל  של  רשימות  ודרשו 
 פודולסק. עוזיאל נדרש היה למסור גם את שם אימו... 

מאט   לגטו  גורשו  ומשפחתו  ) מיקי  זה. Mátészalkaסלקה  אזור  יהודי  כל  כמו  הונגריה[,  ]כיום בשטח   )
ושרד. האימא הגיעה   -בלזן    אביו, שהיה בעל ידע בתחום העץ הגיע לתוך גרמניה ומאוחר יותר לברגן

ראוונסבריק   למחנה  לתחמושת.  (Ravensbrückמאושוויץ  במפעל  הועסקה  שם  הדיפלומט  (,  בסיוע 
 נסדורףט היא הגיעה לשבדיה ושהתה בה כשנה וחצי. ההורים התאחדו שוב בצ'כיה, בוורֹו דרנ  ּב  השבדי  

[Varnsdorf]  ייע במעברם לבני ברק, על פילחיפה, בה ניהל האבא צרכנייה. מיקי ס, 1948-עלו ארצה בו 
החולים   בבית  חלקית  לעבודה  עברית,  שידע  עוזיאל,  האבא  נשלח  יזומות  עבודות  במסגרת  רצונם. 

בבת "אברבנאל"  נפש  בזכו-לחולי  עוד ים.  במקום  לעבוד  נשאר  הוא  הגבוהות  ויכולותיו  חריצותו  ת 
 כך, במשרה מלאה. ההורים חיו ונקברו בבני ברק. -שנים רבות אחר

בפינוי האבנים והברזל שלאחר    ועסק ומה היה מסלול חייו של מיקי? מאושוויץ הוא נשלח לגטו ורשה  
[. באחד הימים [Mühldorfורף  , ומשם למחנה המשנה מילד ֹו המרד. אחר כך הועבר מיקי למחנה דכא

ראה במקום כלב   -מתנדבים לאיסוף תפוחי אדמה בחווה סמוכה. מיקי התנדב וכשהגיע    10התבקשו  
מעבודתו   רצון  שבע  היה  הוא  יהודי...  הוא  שמיקי  להיות  יכול  שלא  אמר  האיכר  אותו.  וחיבק  גדול 

למסדר   לעמוד  ונדרש  למחנה  חזר  כשמיקי  לעזור.  ה [appelוהבטיח  מספר  [,  שאסיר  ברמקול  כריזו 
כ  90123 בה  לחווה, עבד  חזר  הוא  טוב, אפילו על שולחנו של    4.5-פטור...  אוכל  לקבל  זכה  חודשים, 
 האיכר. 

עוד הצלה נקרתה במסלול חייו: הוא היה על רכבת שהובילה אותו עם אסירים נוספים. הייתה הודעה  
וניצלו    –מיקי ואחרים נמלטו חזרה לרכבת    לצאת מן הרכבת, והראשונים שיצאו נורו על ידי הנאצים.

 מן הטבח.  
, אלא שהה בבודפשט. כל יום התאספו יהודים לעיירת הולדתו  אחרי המלחמה לא חזר מיקי הבייתה

מיקי  משפחה.  בני  וחיפוש  ניצולים  של  רשימות  הוקראו  שם  דוהאני,  ברחוב  הגדול  הכנסת  בית  ליד 
מצא את אביו... כדי להתפרנס, כמו רבים וכך, לפי הקול, זיהה ו   –שמע קול מוכר קורא את הרשימות  

הדולרים   את  זרק  נתפס,  הוא  דולרים.  ברשותו  והיו  שחור  בשוק  במסחר  מיקי  עסק  כמוהו,  אחרים 
ועוד באותו הלילה התגייס לבריגדה, הגיע   תחת רגליו  לכביש ונחקר. כששוחרר הבין שהאדמה בוערת

 שבאוסטריה ומשם לאיטליה, בה שהה כחצי שנה.   Graz)לגראץ )
הנוער   1948בספטמבר   לכפר  ומשם  בעתלית,  העולים  למחנה  והגיע  לגאלי,  באופן  ארצה,  מיקי  עלה 

 בכפר חסידים. בקיבוץ יגור הוא גוייס לחיל הים, בו שרת שנתיים.  
 בחייו האזרחיים הקים מיקי נגריה בתל אביב, בה עבד עשרות שנים. הוא מתגורר ברמת גן. 



 שנים.  12חלתה והוא סעד אותה  ,בורה )לבית ארבוז(, ד תושנים, לאחר שאש 24מיקי אלמן מזה 
 מיקי ביקר בכפר הולדתו פעמיים, בפעם האחרונה לפני כעשר שנים.

את ההתנדבות החל מיקי בתל השומר, פעמיים בשבוע, במחלקת ילדים. אך הקושי הרגשי לראות את 
גן -רמתקודם ב  –הילדים החולים גרם לו לעבור למחלקת המיון. גם במד"א התנדב מיקי שנים ארוכות  

 סימן לנינים: אחד מניניו של מיקי מתנדב אף הוא במד"א...   –ואחר כך בתל אביב. מעשי סבים 
 מיקי הוא בעל ידי זהב ותחביביו הם פיסול וציור.

 
 שבע ושמואל, שהישגיהם ראויים למופת:-למיקי בת ובן: בת

מהתואר הראשון   ,לימודיה  שבע למדה את-בתבצבא שירתה כקצינת ח"ן ות"ש.    :שבע כרם-בת '  פרופ 
באוניברסיטה העברית בירושלים, תואר ראשון בביולוגיה ומסלול ישיר לדוקטורט בגנטיקה,   ,לשלישי

 וחיים סידר. עבודת הדוקטורט שלה עסקה במבנה  ז"ל אותו עשתה בהדרכת הפרופסורים מנשה מרכוס
  1990–1987שהתה במכון המחקר של בית החולים לילדים בטורונטו בשנים  א  היותפקיד הכרומוזום.  

סיסטיק -דוקטורט, שם הייתה שותפה לגילוי גן ה-לצורך השתלמות הבתר
 , פיברוזיס -עבודתה מאפשרות זיהוי נשאי סיסטיקוצאות  ת (.  CFפיברוזיס )

, ופיתוח תרופות מניעת המחלה באמצעות אבחון מוקדם בתקופת ההיריון
 . חדשות
לי  1990בסוף   קבוצת שבה  את  והקימה  בכירה  למרצה  מונתה  שראל, 

העברית.   באוניברסיטה  לגנטיקה  במחלקה  שלה  מונתה היא  המחקר 
 . 2003לפרופסור מן המניין בשנת 

מחקר,  כיהנה    שבע-בת לתלמידי  הרשות  בקביעת תה  יהיכיו"ר  מעורבת 
ה בישראל,  באוניברסיטאות  במחקר  אתיקה  של  נשיאת מדיניות  ייתה 

בשנים   לגנטיקה  הישראלית  המחלקה  ו  2009–2007החברה  כראש  כיהנה 
גנומיות  היא  לגנטיקה.   לאנליזות  הלאומי  המרכז  את   ת ועומד הקימה 

רבות   בראשו ב שנים  חברה  הייתה  היא  הבריאות ו.  משרד  של  ועדה 
 לאתיקה במחקר ובקביעת הקוד האתי של מחקר באוניברסיטה.  

  פר עיתונים גנטייםסבממשמשת כאחת העורכות    היא  בת שבע כיהנה כיו"ר הרשות לתלמידי מחקר.
החברה  והיא   של  השנתי  "הכנס  של  המדעית  בוועדה  האדם" פעילה  של  לגנטיקה  האירופאית 

(European Society of Human Genetics .) 
ו כרם  ל נוסף למחקר  פרופ'  נשים במדע; כ  כיהנה הוראה,  לקידום  האוניברסיטה העברית  נשיא  יועצת 

דוקטורט פוסט  תוכנית  יזמה  תפקידה  רוטשילד  ,במסגרת  קרן  , Dual-Locationבמתכונת    ,במימון 
התאמה של תוכניות לימוד וסביבת   קידמהגיוס אקטיבי של נשים לסגל האקדמי של המוסד,  קידמה  

תוכניות לקידום שוויון מגדרי. זאת בשיתוף ועדת   הזמויהתומכת בחיי משפחה,    ,הלימודים והעבודה 
 חברים מהסגל האקדמי בראשותה.  9מגדר בת 
 . הילדים בהדסה עין כרם אגףשעד לאחרונה כיהן כראש כרם נשואה לפרופ' איתן כרם, בת שבע 
 נכדים.  10  ולהםלשלוש בנות   הם הורים

 בת שבע זכתה לפרסים רבים:
 פרס מייסדי טבע על הצטיינות בחקר הגנום האנושי – 1993
 [ Fund Juludan Research Prize] עבור הצטיינות במחקר רפואי פרס יולודן – 1993
 פרס אביש פרנקל במדעי החיים – 2004
 ]אומנות, מדע ותרבות[ פרס א.מ.ת בגנטיקה – 2008
 (. CFפרס החברה האירופית לסיסטיק פיברוזיס ) – 2009

אחד הוא חקר  מחקריה של בת שבע כרם עוסקים בשני תחומים מרכזיים שאינם קשורים זה לזה: ה
( פיברוזיס  הסיסטיק  מחלת  ספציפי  ובאופן  גנטיות,  הגנום  CFמחלות  של  יציבות  חוסר  הוא  השני   ;)

   בסרטן.



הוא מומחה לקרדיולוגיה, צנתורי לב וקרדיולוגית   פרופ' שמואל פוקס 
 מנהל כיום את מערך הלב במרכז הרפואי אסף הרופא. וספורט, 

 ,אביב-לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תלפקולטה בפרופ' חבר הוא 
דם וכלי  לב  מחלות  למניעת  הלאומית  המועצה  וחבר  הפורום  ,  חבר 

 .גוד הקרדיולוגי הישראליילקרדיולוגית ספורט, הא 
קרדיולוגית ייחודית במרכז הרפואי -ייסד וניהל מחלקה פנימיתשמואל  

 . ורכביםאשר התמחתה בטיפול בחולי לב מ, רבין, בית החולים בילינסון
 .בית חולים השרוןבניהל את היחידה לצנתורי לב הוא 

הוא   בהצטיינותשמואל  העברית,  באוניברסיטה  לרפואה  ביה"ס  תוך  בוגר  פנימית ,  ברפואה  התמחות 
 . ובקרדיולוגיה במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

עבר   )הוא  ארה"ב  וושינגטון,  הרפואי  במרכז  לב  בצנתורי  המובילים   –(WCCהשתלמות  מהמרכזים 
 . נתורי לבבעולם בצ
ומלמד במסגרת בכיום הוא   פרופ'    , בה הואה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביבימרצה 

 . חבר
 (, ארה"ב NIHמכון הלאומי לבריאות )ב שימש כעמית מחקר הוא 

 , גוד הקרדיולוגי הישראלייחבר האשמואל 
 , גוד הקרדיולוגי הישראלייחבר הפורום לקרדיולוגית ספורט, הא

 , חבר האיגוד הקרדיולוגי האירופאי
 ,חבר איגוד הלב האמריקאי

 , חבר הקולג' האמריקאי לקרדיולוגיה
לאנגיוגרפיה האמריקאית  החברה  פולשנית[  חבר  קרדיו  ]רדיולוגיה  מלעוריות -והתערבויות   וסקולריות 

 [ עובר דרך העורה טיפול ]
 , וסקולריות מלעוריות -רדיוחבר החברה האירופאית להתערבויות ק

מאמרים מדעיים, סקירות ופרקים בספרים בתחום רפואת    150  -שותף לפרסומם של למעלה משמואל  
 . הלב

 ונכדה.  ובן בנות 2יש  , יעל,ולאשתו לשמואל פוקס
                                                      

 עם ילדיו, נכדיו וחלק מניניו מיקי פוקס
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 מיקי מקבל את תעודת ההוקרה מדור שני לדור ראשון 
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חלק מעבודות הפיסול  
 של מיקי 

 

 
 
 
 
 

אחותו   של  פיסול  עבודת 
 , ז"ל  של מיקי, אטה

 אשר חיה בצ'כיה 
 


