
 

 2022פברואר    –   93עלון מספר  
 תוכן העניינים

 התנדבות בבית המשפט לתביעות קטנות .  5                         : טסלר צביקיהעיתונותמן  .1
      תגובות לכתבה על ירקוני ישראל ושפר מאיר.  6                         מן העיתונות: שריד דוד ז"ל .2
 סיפורה של תמונה .  7                  בבודפשטמחתרת תנועות הנוער  .3
 . משלנו: הרשקוביץ רוני )בילקי(8                מחוברים לחיים: מיזם לניצולי שואה  .4

 

 צביקי טסלר ימונה לפרויקטור מירון :  העיתונות מן   .1
יש את הכישורים שיאפשרו לו לנהל    השר מתן כהנא החליט למנות את צביקי טסלר לתפקיד. "לצביקי

חזקי ברוך כ"ג בטבת תשפ"ב    -בבטיחות וברגישות את ההילולה"  
 (7)ערוץ   27.12.2021

  ניה ּפצביקי הוא בנה של שרה טסלר ז"ל, ניצולת שואה ממאלה קו
[Mala Kopanya,  ]מחוז וינוגרדוב . 

הייתה    , ועל בני משפחותיהם,שתבלח"א  ,חנה   ,הת אחוו   על שרה
 . 2021וגוסט א - 86כתבה בעלון 

השר לשירותי דת, מתן כהנא, הודיע על החלטתו למנות את תת  "
)במיל  לפרוי'אלוף  טסלר  צביקי  )בדימוס(  ניצב  מירון  (,  קטור 

 לקראת הילולת הרשב"י שתיערך השנה. 
החקירה  ועדת  של  הביניים  המלצות  יישום  הוא  המינוי 

לתכלל ולנהל את קיום הוא  הפרויקטור  תפקידו של    הממלכתית.
ם, בכפוף לשר לשירותי יההילולה אל מול כלל הגורמים הרלוונטי

 דת. 
טסלר, בן קיבוץ יבנה, שירת בצה"ל כמפקד טייסות בחיל האוויר, בתפקידו האחרון בצה"ל כיהן כראש 

כראש אגף התכנון שירת טסלר במשטרת ישראל    2019-2016מטה פיקוד העורף בדרגת תא"ל. בין השנים  
 והארגון, בדרגת ניצב.

ואמר ל"ג '   :השר מתן כהנא בירך על המינוי  ממשלת ישראל הפקידה בידי את האחריות על חגיגות 
ביטחון   -בעומר במירון השנה. אירוע מירון הקרוב יהיה שונה לחלוטין מהאירועים שהיו במקום עד כה  

הכ מעל  הפעם  יהיה  בהילולה  ונל.  והחוגגים  ידע  מצריך  במירון  ההילולה  בהבנת  יניהול  עשיר  סיון 
אירועים מורכבים. לצביקי טסלר יש את הכישורים והידע לנהל אירוע שכזה, המצריך ראיה רוחבית, 

 . 'תכנון וחשיבה מערכתית, לצד הבנה ורגישות כלפי הפוקדים את ההר בזמן ההילולה 
התרחש בשנה שעברה, מחייב אותנו לפעול בחרדת האסון הנורא ש'   :תא"ל )במיל'( צביקי טסלר הוסיף

תוך שמירה קפדנית על כללי   ,קודש ומתוך אחריות עצומה. לא אחסוך במאמצים לקיים מסורת אבות
ומצפה   ,של אחריות גדולה  ה מתוך תחוש  ,הבטיחות ועל שלום הציבור. אני מקבל עלי את התפקיד

 ". ' לשיתוף פעולה איכותי עם כלל הגורמים
 
הפך דוד שריד את בית הספר    -לאחר שאיבד את משפחתו בשואה  " :  העיתונות: שריד דוד ז"ל   מן   .  2

 [ 2021נפטר באמצע דצמבר  דוד  ]   אלי אשכנזי   –   1.1.2022/ אתר וואלה    " בטבריה לביתו ומפעל חייו 
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נקטעו לימודיו של דוד בגלל המלחמה, בה איבד   13בגיל  "
את משפחתו ושרד את התופת של מחנות המוות בפולין. 
רק  לא  השנים  ובמשך  חלף,  לא  לידע  צימאונו  אך 
אהוב  חינוך  לאיש  הפך  אלא  לימודיו,  את    , שהשלים 

שליווה דורות של תלמידים בטבריה. "הצית אש בלבבות  
 רבים ולימד לחלום ולהגשים"

"מורה דאוויד" או "המנהל רבי דוד", כך פנו תלמידיו של 
היסודי הספר  בית  ולמנהל  למורה  והוריהם  שריד  - דוד 

את   שליווה  שריד,  בטבריה.  ג'  שבשיכון  ה'  ממלכתי 
ריה, הכיר המשפחות מאז עלו לישראל וגרו במעברה בטב

גם   ,כל ילד וכל משפחה והפך לדמות משמעותית בחייהם
ולימד רבים  בלבבות  אש  הצית  "הוא  שניתן    , כשבגרו. 

שהכול נראה שחור וחסר סיכוי", כלחלום ולהגשים, גם  
 )צילום: אתר רשמי, גיל אליהו(  דוד שריד                              אמר עליו פרג'י שמש, תלמידו לשעבר, 

  מים הפך למנכ"ל בעיריות טבריה ועכו.שלי
דבורה אלקיים. לפני שבועיים הלך    ,בית הספר היה לביתו השני של שריד ול"מפעל חייו", כהגדרת בתו

 כרונו הותיר חותם בלבבותיהם של רבים. ישריד לעולמו, אבל ז
העיירה תה  ישבהרי הקרפטים. באותם ימים הי  [מחוז מיז'יריה]  יידןאבעיירה מ  1928הוא נולד בפסח  

רה יעקובוביץ', גידלו שמונה בנים ושתי בנות והתפרנסו  בתחומי צ'כוסלובקיה. הוריו של דוד, זכריה ודבו
 והאם ניהלה בית מרזח בבית המשפחה.  ,שנדד בין כפרים ועיירות ,בדוחק; האב היה סוכן מכירות

מצווה, בית -יע לגיל ברדוד הילד למד ב"חדר" ובבית ספר ממלכתי. מגיל צעיר הצטיין בלימודים וכשהג
הספר בעיירה כבר לא סיפק את צרכיו. ההורים החליטו כי עליו ללמוד בישיבה ברמת לימודים גבוהה  

ס   לעיירה  אותו  אוז'גורוד[ Serednie]  ידנׅר  ושלחו  מחוז  תמונה   ,,  מביתם.  קילומטרים  מאה  המרוחקת 
. "באיסרו חג  1941תה מבר המצווה שלו בפסח  יאחרונה שהוא זכר מימים שמחים עם כל משפחתו הי

 עליתי לתורה. אני זוכר את אמי עומדת בעזרת נשים ורווה נחת מ'התכשיט' שלה", סיפר לימים. 
זמן קצר אחר כך, הוריו, יחד עם מרבית בני הקהילה היהודית בעיירה, גורשו מבתיהם על ידי שוטרים  

ם. כעבור הונגרים. ההורים וילדיהם הצליחו לחזור לאזור העיירה, נתפסו ונורו למוות בנקיקי הקרפטי
לייב, המבוגר ממנו בשנתיים וחצי, -שמכל משפחתו נותר בחיים רק אחיו, ישראל  ,זמן מה נודע לדוד

 שלמד בישיבה בעיירה אחרת. 
, לדוד טרם נודע מה עלה בגורל משפחתו. אולם ללא עזרה כספית מהבית, היה צריך לדאוג 13בהיותו בן  

 זכה לארוחות בבתי משפחות בקהילה היהודית. למחייתו, והוא אסף אוכל מכל הבא ליד, ולעיתים
 והשניים דאגו זה לזה. בסלובקיה[  Šurany,] הצליח לחבור לאחיו שגר בעיירה שוראני 1942בינואר 
ולעלות    "שבעה"יידן, אחרי שנודע להם שסבתם מתה והוא ביקש לשבת עליה  אנסע לייב למ  1944במרץ  

תה בשטח ילקברה. אלא שבדיוק כשהגיע לשם, נכנסו חיילי צבא גרמניה הנאצית לעיירה, שאז כבר הי
  הונגריה, וכלאו אותו.

לייב פריי, מנהל הישיבה בעיירה. יחד עם -דוד, שנותר לבד שוב, אומץ על ידי משפחתו של הרב מאיר
למחנה המוות בירקנאו. לימים תאר את    הרב הוא הועלה מאוחר יותר על קרון המשא, שהוביל אותם

הנסיעה הנוראית, שבה עמדו דחוסים בקרון ואת סוף המסע: "אחרי שלושה ימים נפתחה דלת הקרון 
אס עמדו בסמוך עם -ואלומות אור היכו בנו כשנפתחו הדלתות. אנשי הקאפו עמדו וצעקו וחיילי אס

 , סיפר. כלבים נובחים. היינו רעבים, עייפים ומושפלים עד עפר"
הוא סיפר איך הרב, שמשקפיו נלקחו ממנו, נתמך על זרועו והתקשה לצעוד. "בוהן הענק של הגרמני 
הפריד בינינו. הרב גישש את דרכו בפסיעות אחדות ונעלם מעיני לתמיד", כתב בספרו "מאושוויץ לטבריה  

, והצליח לשרוד את 2וגוזן    מאוטהאוזןשנה שלמה היה במחנות המוות והעבודה בירקנאו,    ובחזרה".
  ההתופת. "הוא סיפר שלא היה אירוע אחד יוצא דופן או מעשה הירואי שבזכותו נותר בחיים", סיפר



בכל רגע הוא ניצל מחדש",   ,שבעצם  ,בתו, דבורה. "הוא תאר זאת כשורה של נסים והשגחה שהביאו לכך
 הוסיפה. 

שוחרר המחנה ודוד היה לאדם חופשי. כעת, כשהוא חלש ובודד, יצא למסע חיפוש   1945בתחילת מאי  
אחר בני משפחתו. בבודפשט הוא מצא את לייב, אחיו. במשך שנתיים חי דוד במחנה עקורים בגרמניה,  

השליח עם  הקשר  הצעיר".  "השומר  בתנועת  לפעיל  הפך  את שבו  בו  חיזק  ישראל  מארץ  שהגיעו  ים 
 הכמיהה אליה. 

כללית  היסטוריה  בנושאי  לידיו  ספר שהגיע  כל  הוא קרא  הלימוד שהפסיד,  שנות  להדביק את  נחוש 
הוצע לו   1949-ויהודית, פילוסופיה וספרות יהודית מודרנית. הוא החל לבלוט כמנהיג וכאיש חינוך, וב

ריכים בכפר ילדים, שנתרם על ידי ממשלת נורבגיה לסוכנות  לנסוע לנורבגיה ולהימנות על צוות המד
לכפר    היהודית. בכפר שהו ילדים ונערים ממשפחות יהודיות ממרוקו ומתוניסיה, טרם עלייתם לישראל.

בן לבנונה  הנערה  ובהם  מישראל,  מדריכים  גם  אבולעפיה, -הגיעו  למשפחת  ובת  פלמ"ח  יוצאת  קיקי, 
דמות הצבר הייתה משהו מיוחד, שהרי   ,אז  ,לבנונה הפכו לזוג. "בשבילימשפחה טבריינית שורשית. דוד ו

התרגשותי   -מדריכים מהארץ    -אני באתי מן החושך אל האור", כתב בספרו. "כשהגיעה קבוצה של צברים  
 -הייתה גדולה. כשקלטתי שקרוב אליי עומדת בחורה צברית יפהפייה, בעלת שם עברי מיוחד במינו  

חולמת בעברית, וכל מה שהיא לוחשת, היא לוחשת בעברית, חשתי כי המשיח הגיע. שאפילו    -לבנונה  
התאהבתי בה מיד. התאהבותי לא נותרה חד צדדית, עד מהרה גיליתי כי גם לבנונה התאהבה בי", תאר 

כי    בספרו. סיפרה  מצידה  לבנונה 
התקשתה להאמין שמדובר בניצול 
שואה, למשמע העברית המושלמת  

וידיעות אודות  שדיבר  הרחבות  יו 
ארץ ישראל. אפילו את סיפורו של  
בעיר  הקבור  הנס,  בעל  מאיר  רבי 

 שלה, ידע היטב. 
 

לבנונהדוד   אשתו  עם  )צילום:    שריד 
 באדיבות המשפחה(

 
במחנה   14בתום   עבודה  חודשי 

להינשא.  השניים  החליטו  הנוער 
בחיבור  מדובר  היה  ימים  באותם 

דופן   צברית    -יוצא  שואה  נערה  ניצול  גלותי,  ופליט  כלכלית  ומבוססת  מיוחסת  ספרדית  ממשפחה 
 בקיה, ללא משפחה, ללא ייחוס וללא פרוטה בכיסו. ומצ'כוסל

קודם לחתונה התפצלו למשך קרוב לשנה; לבנונה עברה לנהל מחנה של ילדי עולים בצרפת בעוד שבלבו 
וחם. לאחר שעלה עיברת את שמו להתגייס לצה"ל ולשרת כל   ,של דוד גמלה ההחלטה לעלות לישראל

שנת   בתחילת  לשריד.  בחוף   1952מיעקובוביץ'  החתונה  נערכה  אפריל  ובחודש  לביתה,  לבנונה  שבה 
 "הלידו" שעל שפת הכנרת.

יום חתונתו לא עבר בצורה חלקה: לטקס החופה איחר דוד לאחר שהשתתף בקרב מול חיילים סורים, 
נהרגו שבעה חיילי צה"ל. בסוף אותה שנה השתחרר משירות סביב השליטה על מובלעת חמת גדר. בקרב  

 סדיר. 
מו של דוד. שני בני הזוג החלו לעבוד בהוראה במעברה  י לבני הזוג נולדה בת, דבורה, שנקראה על שם א

הגדולה שהוקמה אז בטבריה, במקביל ללימודיו באוניברסיטה לתארים ראשון ושני. "השתדלתי להשלים 
 מבחינה השכלתית", הסביר את הצמא שלו ללימודים.  ולהשיג את מה שהפסדתי

עבודתו לתואר מוסמך עסקה בתמורות ביישוב היהודי בטבריה בתקופת העלייה הראשונה והשנייה. הוא  
סמכא בהיסטוריה של טבריה ועסק רבות בחקר ראשית הרפואה בעיר. כדי לחקור את הקמת -הפך בר



חת משנות השבתון שלו לאדינבורו שבסקוטלנד. שריד בית החולים הסקוטי בטבריה, הוא אף נסע בא
 שפעל בעבר בעיר. ,היה גם ממקימי המכון לחקר טבריה

יצאה המשפחה לשליחות בפנמה, שם לימדו דוד ולבנונה בבית ספר היהודי. לאחר שובם לטבריה,    1962-ב
ן ג', שנבנה כמה שנים  , מונה דוד להיות מנהל בית ספר היסודי ממלכתי ה'. בית הספר שכן בשיכו1965-ב

 קודם, ומרבית תושביו היו משפחות שעלו מצפון עיראק. 
אותה שלימדתי  כורדיסטן,  אנשי  של  קהילה  הייתה  היטב  ,"זו  אותה  שהכרתי  אורחותיה    ,עד  כל  על 

שבכל פגישה עם יו"ר ועד ההורים הוא היה טופח על כתפי ואומר    ,ומנהגיה. עד כדי כך התעריתי בהם
 י!', כלומר אתה אחד משלנו", סיפר דוד. לי: 'אתה כורד

עד מהרה הפך שריד לדמות משמעותית עבור תושבי השכונה. אהרון יצחק, יו"ר ועד הישוב ארבל, שלמד 
בבית הספר, אמר כי "דוד היה עבור התלמידים וההורים שלהם הרבה מעבר למורה ומנהל, הוא היה  

  יראת כבוד כלפיו. היה לו מעמד מיוחד בשיכון ג'". יתה לנו  ימעין אב רוחני. הוא היה דמות נערצת וה
יראת הכבוד לא נבעה מפחד אלא מהערכה גדולה. "לדוד היה ידע עצום שהוא דאג  יצחק הדגיש כי 

בבית הספר לא היו עונשים. תלמיד   -תה לו גישה מיוחדת לתלמידים; לדוגמה  ילהנחיל לנו, בנוסף גם הי
לחדר המנהל. דוד היה לוקח את התלמיד ויוצא איתו לטבע שהקיף  שעשה בעיות, והיו רבים כאלו, נשלח  

אז את בית הספר. הוא היה מסביר ומלמד על צמחים, בחורף היה מלמד אותנו על פטריות מאכל. הוא 
היה מומחה לפטריות מאז ילדותו בשואה, כשליקט מזון". יצחק סיפר עוד כי שריד לימד את תלמידיו 

 קים סימולטניים מול ארבעים תלמידים. לשחק שחמט והיה מקיים משח
 

דבורה, בתו של שריד, שעובדת כיועצת חינוכית, הסבירה כי אביה "ראה בלימוד שחמט דרך טובה לפתח 
וליצור מעגל שייכות לתלמידים". פרג'י שמש סיפר שבעקבות   ודרך להירגע  כישורים, שיטות חשיבה 

יה את הכנסת השחמט לבתי הספר בעיר כמקצוע  אותה חוויית ילדות יזם בהיותו מנכ"ל עיריית טבר
 לימוד. 

גיל אליהו, צלם עיתונות שלמד בבית הספר, סיפר כי נשלח לא אחת לחדר המנהל. "דוד היה נותן לי 
לקרוא ספרים. אני זוכר עד היום את הספר הראשון, זה היה ספר של יאנוש קורצ'אק, וכך קראתי אצלו  

איתו הרבה לטבע והוא חיבר אותנו לשטח, וכשהיה טיול שנתי הוא    עוד הרבה ספרים. גם היינו יוצאים
לא ויתר על אף תלמיד, למרות שהמורות חששו שהתלמידים הבעייתיים ייצאו לטיול. דוד היה לדמות  

 משמעותית בחיים שלי".
רבים מתלמידיו הקפידו לשמור איתו על קשר לאורך כל השנים, היו חוגגים איתו את ימי ההולדת שלו 

 ובאים לביתו ביום השואה. הוא מצידו עקב אחר הצלחות תלמידיו שבגרו והיה גאה בהם. 
כמי שחווה את מאורעות השואה, הדחיק שריד את הזיכרונות במשך שנים רבות. הוא אף סרב לקבל  
פיצויים על הסבל שעבר. בתו מספרת כי לכידת אדולף אייכמן והמשפט שנערך לו, גרמו לאביה להתחיל 
לדבר ולספר על מה שעבר עליו כנער. "ברגע שהתחלתי לשמוע את המשפט, הדמעות התחילו זולגות. 
זו הייתה הפעם הראשונה שבכיתי מאז המלחמה, כלומר עברו קרוב לשש   מעצמן זלגו, ללא שליטה. 

 עשרה שנה. זה לא היה בכי היסטרי, רק דמעות, והרגשתי כאילו משהו מתוכי נפרץ", סיפר לימים.
שנות ניהול בית ספר ויצא לפנסיה. הוא החליט כי עליו לקיים את מה שהגדיר    22סיים דוד    1987-ב

כ"מצוות 'והגדת לבנך'", והיה מראשוני ניצולי השואה שליוו מסעות בני נוער ישראלים לפולין. בפעם 
נוער עבר חוויה כה מטלטלת עד שלקה בלבו ואושפז בבית ח  בני  ולים הראשונה שיצא עם משלחת 

 בפולין. אף על פי כן, הוא לא ויתר, ונסע אחר כן לעשרה מסעות נוספים. 
העיתונאי וההיסטוריון תום שגב נלווה לאחת מאותן משלחות ובספרו "המיליון השביעי" ציטט את דברי 

" . שגב ציין  לזכור בעצב ולחיות בשמחה   מורשת השואה מצווה עליהם ש שריד לנערים: "הוא אמר להם 
ריד הזכיר לא אחת את רצח הצוענים: במהלך הביקור בבירקנאו הוביל את התלמידים אל לוח  גם כי "ש

אבן קטן המנציח אותם. בעת מאסרו במחנה היה עד לרציחתם. הוא אמר לתלמידים כי היהודים מצווים 
  שלא לשכוח אותם, כשם ששאר העולם מצווה שלא לשכוח את היהודים".

אין למלא את  שאלת הנקמה, "דוד שריד אמר לתלמידים שאין נקמה:    עוד כתב שגב כי כשעלתה לדיון
יישאר בהם מקום לאהבה".  לא  פן  להם,  ושינן  חזר  שריד תמך במפעלי ההתנדבות    הלבבות בשנאה, 



תה מסורה לבנונה, רעייתו, ובמסגרת פעילותה למען ילהם הי  ,הרבים
, שם קליטת עליה גם הצטרף אליה לשליחויות במולדובה ובאוקראינה

 לימדו השניים באולפנים ללימוד עברית.  
. השניים היו  "יקיר העיר טבריה"ללבנונה אשתו הוענקו אותות  ו לדוד  

והמורשת בעיר שכה   כולו לתחומי החינוך, החברה  כצוות שמסור כל 
 אהבו. 

 [ 80, בת 2009-]לבנונה נפטרה ב
 

   שריד בזמן שנסע לאושוויץ כעדדוד 
 המשפחה()צילום: באדיבות  

 
 

 שריד היה מניצולי השואה הראשונים שליוו תלמידים לפולין.  דוד 
 )צילום: יואב איתיאל( 2019-מצעד החיים ב

                                         
                     

 )צילום: באדיבות המצולמים( לפני שלוש שנים (2018)  תלמידיו של שריד חוגגים איתו בחנוכה                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)מושב  דבורה אלקיים, המתגוררת בפצאל  דוד,  בעקבות הכתבה בעיתון הצלחתי לאתר את בתו של 
 בבקעת הירדן(. ממנה קיבלתי את התמונות המרגשות הללו: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 דוד שריד ואשתו, לבנונה, בצעירותם ובבגרותם                 

 
 
 

 
 
 

 דוד שריד ומשפחתו 
 
 
 
 
 
 
 

 
דוד מקבל את תעודת ההוקרה 

 שלנו מיהודית גליק 
 

 דוד שריד ובתו, דבורה אלקיים



 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בבודפשט   3.
 .(Bilkiבילקי )ב  8.1.1930-נולד ב: Königsberg Hermann  מנחם   הראל 

ב הצעיר" חבר  היה    .27.6.1990-נפטר  מנחם  השומר  שומר ".  בבית  נולד 
בה   ,, נפרד ממשפחתו ונסע לבודפשט 13, והוא בן  1943מסורת. בסוף שנת  

ָשרוָואר  לעיירה  אותו  שלחו  הם  ממנו.  המבוגרים  ואחותו  אחיו  התגוררו 
(Sárvár) ]שם היה נתון לחסותו של הרב המקומי. ]עיר במערב הונגריה , 

, עם ריכוז היהודים בגטו, ברח 19.3.1944-לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ב
נות שארבו מָשרוָואר והגיע שוב לבודפשט. בעיר הבירה היה עד לסבל ולסכ

. בעזרת אחד מפעילי  29ברחוב ואדאס    "בית הזכוכית" ליהודים. בחיפושיו אחרי מקלט והצלה הגיע ל
, ודוד גור, האחראי על מעבדת "השומר הצעירתנועת "שהכירו, הצליח להיכנס. שם הצטרף ל  "המזרחי"

, שברח מקרפטורוס מאימת קתולי-התעודות המזויפות, צייד אותו בתעודות על שם פטר ּפָרִניץ, גוי יווני
הוטל עליו לצאת אל העיר ולחלק תעודות מזויפות ליהודים בבתי הכוכב.    "בית הזכוכית "הרוסים. ב

 משימה זאת ביצע פעמים אחדות בסיכון נפשו. 
 לאחר עלייתו ארצה היה חבר קיבוץ נגבה. 
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אלינו בת הדור השלישי איוה גרינשטיין וכתבה:   פנתה
לאחרונה התחלתי לעבוד בסטארטאפ חברתי בשם "

וקידום    ,יוניפר הבדידות  צמצום  היא  שהמטרה שלו 
 חיים בריאים ומשמעותיים אצל 

 בתפקידי אני מנהלת בני הגיל השלישי והרביעי. 
 : שמסרההמידע  ו" זה.את קהילת ניצולי השואה

עבור   מיזם, בשיתוף עם משרד הרווחה, הקים  רּפ  יוני"
בדידות להפגת  שואה,  חיים     שורדי  אורח  וקידום 

 בריא. 
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לשירות ולהנות 
משידורים חיים, תכנים מוקלטים ושיחות וידאו עם 

 בני משפחה. 
משרד  של  מלא  במימון  עלות,  ללא  ההשתתפות 

 רגשת זאת:מלות להלן קישור לפעי     .הרווחה
https://www.youtube.com/watch?v=gluImxl6KRQ 

 7650489-054לבירור פרטים ניתן להתקשר אל איוה 
 רשויות בארץ.  60 -המיזם פועל בכ

 
 
 
 
 התנדבות בבית המשפט לתביעות קטנות .  5

, הגר בבאר שבע, ממשיך להציע גם השנה את עזרתו לחברים, הזקוקים לסיוע יצחק הלמןחבר הקהילה,  
 . יישר כוח לך, יצחק! 052-6620300בבית המשפט לתביעות קטנות. הנייד שלו: 

https://www.youtube.com/watch?v=gluImxl6KRQ
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" ישראל ירקוני הוא בן דוד ברמה שנייה של אמי ז"ל."ש  ומסר,   איינהורןיצחק    נו : פנה אליירקוני ישראל . א
 הסתבר ששניים מילדיו של ישראל, מנשה ואלה, רשומים אצלנו...  ואז

 
 השרון. ישראל מוקף בעיגול  הודב -רק  אשבע מ-, בתבחצר בתו של ישראל תמונה משפחתית

 
וחנה שפר ז"ל התגוררו בשכונת מעוז אביב שבתל מאיר  : פנתה אלינו סימה לנדאו ומסרה ש"פר מאירש .ב

כך נוצר הקשר עם דני, שתיקן שני    ."אביב, השכונה בה נולדתי וגדלתי לצד ילדיהם: דני, מיכל וליאת

נתונים מכתבת המקור: הנסיעה  

)ולא    1969-לסינגפור התרחשה ב

קורס  1968-ב בוגר  היה  אביו   ;)

מספר   מה 1)ולא    2טיס   .)

הוא  שמצאתי   ברשת  בחיפוש 

הטייס בפראג  ,שקורס    , שהחל 

לא הסתיים שם, כיוון שהצ'כים  

זאת   וההכשרה   –מנעו 

שזה  כנראה  בארץ.  הסתיימה 

איננו  אם  )גם  הדיוק  אי  מקור 

 עקרוני כל כך(.  
 

שנים  10-לפני כ טיול שורשים
 [:  Huklyvyiהוקליווה ]ב

 מיכלמאיר עם ילדיו דני ו



 קורות חייו הספר שכתב מאיר שפר על 
 
 

 שנה(   12-)לפני כ ילדיו של מאיר: דני, מיכל וליאת       
 

 . מיכל נשואה לאהרון פירר )אחיו של הרב אלימלך פירר( , בתושל מיכל הבתמאיר שפר בחתונת נכדתו, 
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פייסבוק המידע   בקבוצת  הופיע 

 המעניין הבא: 

המקומי " הפשפשים  בשוק 

לאחרונה גבאוז' מצאתי  ורוד, 

ובו תמונות של    1929עיתון משנת  

תחרות   הייתה  שזו  כנראה  נשים. 

יהודיות  היו  מהנשים  חלק   יופי. 

 Transcarpathia-מ

(Subcarpathian Ruthenia) וכולן ,

  1900     נולדו כנראה בין השנים  

למצוא 1913-ל . החלטתי להתחיל 

או  )שכנים  משפחתן  קרובי  את 

 בחיים.  ןזיכרון אודותיהה אנשים שאולי מכירים אותם( ולכתוב מאמר כדי לשמור על 

 רוד. גואני היסטוריון מאוניברסיטת אוז'

א או סבתא תומקווה שמישהו יזהה את סבתא רב   1929כאן ברצוני לספק שמות ומקומות מגורים לפי 

שלו. בין אם מישהו יכול לעשות את זה, אני, כמובן, אשלח תמונה של האדם ואשמח להכיר סיפור של  

 " המשפחה! תודה!

      Birnbaum Editke; Svaljava (Szolyva, Свалява)                             בירנבאום אדיתקה, סבליאבה       

      Blumenthál Aranka; V. Sevljuš (Nagyszőlős, Виноградів)             בלומנטל ארנקה, סיילש 

      Bruckstein Fanny; Buština (Bustyaháza, Буштино)                       ברוקשטיין פאני, בושטינו 

     Fendrich Rózsika; Kosino, (Mezőkaszony, Косонь)                         פנדריץ' רוז'יקה, קוסינו        

     Goldberger Éva; Výlok (Tiszaújlak, Вилок)                                       גולדברגר אווה, וילוק 

     Goldmann Rózsika; Užhorod (Ungvár, Ужгород)              )גולדמן רוז'יקה, אונגוור )אוז'גורוד 

    Grosz Manci; V. Sevljuš (Nagyszőlős, Виноградів)     גרוס מונצי, סיילש                                  

    Krausz Hermin; Buština (Bustyaháza, Буштино)                             קראוס הרמינה, בושטינו  

     Krausz Relly; Baťovo (Bátyú, Батьово)                                              בו קראוס רלי, באטו                        

    Liebermann Lóri; Králova nad Tisou (Királyháza, Королево)             ליברמן לורי, קורולבו                

    Rozenberg Etuska; Mukačevo (Munkács, Мукачево                        'רוזנברג אתושקה, מונקץ       

    Sajovits Hilda; Mukačevo (Munkács, Мукачево)                             'שיוביץ הילדה, מונקץ 

   Salamon Csilla; Berehovo (Beregszász, Берегово)                               סלמון צילה, ברגסס       

   Tannenbaum Etelka; Mukačevo (Munkács, Мукачево)                  'טננבאום אטלקה, מונקץ 

 

 האם למי מכם יש קשר איזשהו לשמות הללו? 
 



    ילקי( ּב )   רוני הרשקוביץ  משלנו:     . 8
חלל ממלחמת השחרור   על  כתבה  בעקבות  הגעתי  רוני  אל שמו של 
רוני,   של  אביו  עם  ארצה  בילקי, שעלה  יליד  יעקובוביץ,  יצחק  בשם 

(. שני  2021מיולי    85חיים הרשקוביץ, יליד בילקי אף הוא )עלון מספר  
עם  )יחד  רייק"  "חביבה  המעפילים  באוניית  ארצה  עלו  העיירה   בני 

מנחם  חברנו,  של  רוני   הוריו  של  ברשותו  שהייתה  בתמונה  גלבוע(. 
מצולם אביו עם חבריו באתונה, ושמותיהם רשומים בצידה האחורי 

 של התמונה. מנחם גלבוע ואשתו עדינה קישרו אותי אל רוני.  
קהילתי,  יישוב  ַעִמי"(, שהוא  ם  ר  "כ  וגם  "ָחרּוב"  היה השם  )בעבר  בֱאִליָאב  מתגוררים  ומשפחתו  רוני 

יים ולחילונים, המצוי במזרח חבל לכיש ושייך למועצה אזורית לכיש. שמו של היישוב המשותף לדת
בפיתוח  רבות  עסק  אשר  העבודה,  תנועת  מראשי  אליאב,  לובה  של  לזכרו  "אליאב",  לשם  הוסב 
ההתיישבות בחבל לכיש, לאחר שרוני ייצג את היישוב בבקשתו לכך בוועדת השמות הממשלתית. לובה  

 (.  2010ביום בו הונחה אבן הפינה ליישוב ) 88ו בגיל אליאב הלך לעולמ 
רוני ומשפחתו היו בין חברי הגרעין המייסד. כיום משמש רוני כסגן מנהל הרשות לזכויות ניצולי השואה  
שבמשרד לשיוויון חברתי. באמצעות ההיכרות עם רוני נכיר עוד פרק בדור ההורים שלנו וכן ניידע את  

 זכויות של ניצולי השואה, שלא כולם מודעים להן. בני הדור הראשון והשני ב
'ב-צבי )מעכ'ל-הקשר של רוני לקרפטורוס היא דרך משפחת אביו. הסבא, יחיאל   ֹו הירש( היה יליד הורינצ 

Horinchovo)  שהּפמלי  -( והסבתא רייחל  Lypcha)יהודה,  -(, שני היישובים במחוז חוסט. אביו, חיים
יליד בילקה,   ימים בעקבות מחלת סק  )לשמו הוסף  1928היה   רלטינה השם אלטר, כסגולה לאריכות 

כרון לקדושי קהילת  י ספר ז   - תה ואיננה  י בילקה שלי שהי בילדות(. רוני ציין ספר המתעד את הקהילה: " 
והסביבה העורך    בילקה  עורך    - /  סגן  אביטל,  בילקה   -משה  באוקראינית;  ]בילקי  שוימר"    אליעזר 

אחיות שמתו /יםאחיות בוגרות ממנו, חדווה )אודל( וחנה ששרדו, ושני אח  2בהונגרית[. לאביו היו  
 , אברהם ושרה, נרצחו עם הוריו באושוויץ. נוספים בינקות; אח ואחות

( הוא נשלח ללימודים בישיבה 1941)   13יהודה, כך מספרים, היה עילוי בלימודיו ב"חדר" ובגיל  -חיים
סעד על שולחנו של יהודי אמיד. אותו יהודי אמיד התגלגל  הוא  צן/מישקולץ?(. בשבתות  בהונגריה )דבר

 ו להגניב בסתר למיטיב  יהודה-יהודה לאושוויץ. במסגרת עבודתו במטבח הצליח חיים-אף הוא עם חיים
 ; אדמה ויכול היה לגמול לו, ולו במעט, על תמיכתו הכלכלית בו בנערותו-בעבר הלא רחוק קליפות תפוחי

 על הסיטואציה.   באך יחד עם זאת חש צער וכאב ר
תגביר "יהודה הועבר למאוטהאוזן, שם אולץ לעבוד במחצבות. הוא קיבל "טיפים" לשיפור מצבו:  -חיים

שאביך היה חקלאי בן    ם,האחראי על האסירי  ,ספר לאסיר הפוליטי מצ'כיה",  "במרפאה דופק ותתאשפז  
  ".ותזכה לקצת יותר מזון... , הפרולטריון

הצלב "יהודה ממש מוזלמן ולא מסוגל היה לעמוד על רגליו. הוא טופל על ידי  - ביום השחרור היה חיים
ועלה על אוניית המעפילים   ון, התגלגל למחנות העקורים ונקלט ב"עליית הנוער". כך הגיע ליו"האדום

מקווה  "מעפילים. הוא התחנך ב  471, כשעליה  1946ביוני    2-"חביבה רייק", שהפליגה מנמל פיראוס ב
 וגורשו לקפריסין.   1947. אחיותיו עלו ארצה באונייה "חיים ארלוזורוב" בחורף "ישראל

מעניין: מפקד האונייה "חיים ארלוזורוב" והאחראי עליה מטעם המוסד היה אריה אליאב )לובה(,    פרט
 ם הוריו של בני גנץ[.  שעל שמו נקרא היישוב שבו מתגורר היום רוני... ]על האונייה היו ג

של רוני השלים תוך שנה וחצי את בחינות הבגרות. הוא עסק במספר עיסוקים: שוטר במשטרת   אביו
הצבאי;   המשטר  בתקופת  "המשולש"  באזור  שרות  תוך  השוטרים,  בקורס  הראשון  במחזור  ישראל, 

עם גיסו  ,"רּבם "מיני , פינת בני משה[ גלידריה בש125אביב. הוא הקים ברחובות ]הרצל -הבולשת בתל
 כך הפך לבעלים יחיד שלה. -ואחר ,נוסף ותףוש



-כך ברחובות. לרוני שני אחים בוגרים ממנו: יחיאל-שהקים עם רוזה התגוררה בחולון ואחר  המשפחה
 . 74, בטרם מלאו לו 30.12.2001-יהודה נפטר ב-חייםצבי )על שם הסבא( ואורי. 

למד פסיכולוגיה, מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים. אחר כך עסק בכל מיני עיסוקים ולבסוף שב   רוני
באוניברסיט שני  לתואר  למד  הוא  היסטוריה.  הגדולה:  זמננו"  העברית  הלאהבתו  ליהדות  ב"מכון   ,

 ד עוב כוהתמחה בחקר השואה. את התואר סיים בהצטיינות. הוא הצטרף לשרות המדינה והחל לעבוד 
שנים באגף    11-בו עבד למעלה מ  ,תוך זמן קצר עבר למשרד האוצר  .וחה בהנהלת בתי המשפט בצפוןרו

משמש רוני, כאמור, כסגן מנהל הרשות למיצוי הזכויות של ניצולי   2013לקשרים בינלאומיים. משנת  
מ"מ(, )מ   דעהשואה ]על כך בהמשך[. בקרוב יעבור רוני לעבוד בירושלים, בכנסת, ב"מרכז המחקר והמי

שהוא גוף מחקר, הפועל בכנסת על מנת לספק לחברי הכנסת ולוועדותיה מידע אובייקטיבי ובלתי תלוי 
 הדרוש להם לשם עבודתם". 

(. את ציון בר המצווה שלו בשנה שעברה  13.5( ואיתמר )15.5נשוי לשרית ולהם שני ילדים: ענבר ) רוני
סבתא ה רועים: הליכה מאליאב, במסע לבית  בחר איתמר עם הוריו בדרך מיוחדת, שכללה מספר אי

ק"מ, תשע וחצי שעות   25  -ק"מ(; מסע רגלי אל הסבתא והסבא בקריית גת )כ  75-ימים, כ  3ברחובות )
 . משפחתישמסמלים את הקשר ה, מדלת לדלת(

   סיור בר/בת מצווה".   - "שליחי זיכרון  פעילות התקיימה במסגרת מיזם של "יד ושם", הנקרא   עוד
פיתח סיור מיוחד במוזיאון לתולדות השואה לבני ובנות מצווה. הסיור מתמקד בגורלם של    "יד ושם"

ילדים ובני נוער בתקופת השואה, ובאתגרים שעמדו בפני המשפחה היהודית במהלכה. בסוף הסיור בני 
ובנות המצווה מקבלים ערכה מיוחדת, הכוללת את דף העד המנציח את הנער/ה שנרצח/ה בשואה,  

 רם הם לוקחים על עצמם להנציח, וכן דפי עד של בני המשפחה הקרובה ומדריך למידה. שאת זכ
 המצווה! -, דרך מיוחדת ולא שגרתית לציין את אירוע בראכן
 

 ניתן להיכנס לאתר שלהם בקישור הבא: לפעילות של "הרשות לזכויות ניצולי השואה".   ועתה 
page-landing-rights/govil-survivors-https://www.gov.il/he/departments/holocaust 

 * 5105להתקשר למוקד בטלפון  או
יה מגיעים לבתי הניצולים, המתקשים  דואגת למיצוי הזכויות המלא של ניצולי השואה. נציג  הרשות
 ניצולים. 8,000-או המתקשים בתקשורת טלפונית; כך הגיעו לעוד כ ,בניידות
 דם, לב, סרטן, אוסטאופורוזיס;-( כגון: לחץ2010-אחוזי הנכות וכן הכרה במחלות נוספות )מ נבדקים

 פי מכלול ההכנסות; -על תגמולים
 חינם; –תרופת שבסל התרופות  מתן

 שעות סיעוד נוסף לביטוח הלאומי; 9
חינם מול הביטוח הלאומי הגרמני לעובדי הגיטאות, הכולל תשלום רטרואקטיבית ושוטף. התאריך   סיוע

 ואילך;  27.6.2002 -הקובע הינו: הניצולים היו בחיים מה
 מענק "ילדות אבודה";  –ואילך  1928ינואר  ילידי
ידי הגעה    וי פניות ל "ועידת התביעות"; דאגה לניצולים המקבלים את הרנטה מגרמניה עלבמיל  סיוע

 התוספת האחרונה סוכמה לפני כחצי שנה.  –ה זו ילהסכמים על תוספות לאוכלוסי
 מתנדבים חברתיים, המקדישים שעתיים שבועיות לביקור אצל הניצולים;  6,500

 (. 2021ידע דיגיטלי לניצולים )ממרץ  הקניית
 מיליארד שקל, ממנו מקבלות גם עמותות הנותנות שירותים לניצולים.  5.5גוף ממשלתי, שתקציבו    זהו

 לציין את הישגיהם של מוקדי השרות של הרשות:  חשוב
לשנת   הראשון  במקום  דורגה  השואה  ניצולי  לזכויות  השירות    2020"הרשות  לשיפור  היחידה  בסקר 

, משבר שהשפיע על 2020רונה והקשיים שהביא עמו בשנת   : למרות משבר הקו16.12.2021  הממשלתי 

https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights/govil-landing-page


מכלול תחומי החיים של האזרחים לרבות ירידה באמון האזרחים בחלק מהשירות הממשלתי, הצליחה  
הרשות לשמור על אמון מקבלי השירות ולהגיע לראש מדד רמת אמון הציבור ביחידות ממשלתיות, עם 

ת בהשוואה לשנה שקדמה לה( , וכן בראש מדד שביעות הרצון  נקודו  10נקודות )עלייה של    88ציון של  
נקודות בהשוואה לשנה שקדמה לה(. דו"ח היחידה    6נקודות )עלייה של    82מהשירות הטלפוני, עם  

 משרדים ורשויות ממשלתיות הנותנות שירות לציבור."  23השירות הממשלתי סוקר  שיפורל
: "מוקד מיצוי זכויות ניצולי השואה של משרד האוצר... זכה  30.11.2017  ב"אנשים ומחשבים",  כתבה 

לשנת   המדינה  בשירות  ביותר  הטוב  הטלפוני  כמוקד  הראשון  התקשוב    2016במקום  רשות  ובאות 
הממשלתי. זו השנה השנייה ברציפות בה זוכה המוקד בפרס, ובפער משמעותי מהמקום השני... עובדי 

פי פניות מניצולי שואה ומבני משפחותיהם, והמוקד יוזם עוד מאות פניות מקבלים מדי יום אל  מוקדה
אלף פניות. המוקד אחראי על מסירת מידע והכוונת הפונה   400-ביום. בסך הכול, מטופלות בו בשנה כ

שנת לידה    יאיזו זכות מגיעה לו על פי חוק, האם הוא עומד בקריטריונים לקצבה או מענק חודשי לפ  –
לי עלייה  שניצול או  במידה  ועוד.  בקריטריונים  לעומדים  הכנסה  תוספת  נכות,  אחוזי  הגדלת  שראל, 

השואה עומד בקריטריונים, המוקדן דואג להסביר מהו התהליך שאותו עליו לבצע כדי להגיש בקשה, 
זכאות לניצול   יןכולל שליחת טפסים והכוונה כיצד למלא את הפרטים, לאן להגיש ומתי. גם במקרה שא

כל הקשור לזכויות ממשרד האוצר, המוקד בוחן ומציע אלטרנטיבות הקשורות לארגוני סיוע שואה ב
או עמותות שאינן קשורות למשרד אך יכולות לעזור לניצול השואה...  חשוב לי לציין את מנהלי ועובדי 

, סגנה, רוני הרשקוביץ,  סהרשות למיצוי זכויות ניצולי השואה, ובעיקר את המנהלת שלה, עפרה רו
 ומנהלת מרכז המידע שלה, ליאת פולגר שלוחצים כל הזמן ודוחפים אותנו למעלה". 

 , י' בשבט תשפ"ב 2022בינואר  12:  אתר הכנסת  מתוך 
לדברי הכנסה....  -מקבל השלמת  –"הביטוח הלאומי בוועדת העבודה והרווחה: כל קשיש רביעי בארץ  

אה, בעשור האחרון הרשות עוסקת במיצוי זכויות רוני הרשקוביץ', סגן מנהל הרשות לזכויות ניצולי השו
לאלו   ובעיקר  בבתיהם,  מבקרים  צרכיהם,  לגבי  לניצולים  טלפוניות  שיחות  ויוזמת  פעילה,  בצורה 

איש, שהחלו   8,000-וייתכן כי הם זכאים לגמלה, ובפעילות זו נחשפו למעלה מ  –שמעולם לא פנו לרשות  
המזכה אותם   –יית זכאי הגמלה אם חלה הרעה במצבם  לקבל קצבה או גמלה. בנוסף, נבדקת אוכלוס

 בהעלאת הקצבה." 
 

 )משמאל(, יצחק יעקובוביץ )במרכז(, יליד בילקה, שנפל במלחמת   יהודה הרשקוביץ-חייםשני צידי התמונה שבה נמצאים: 
ילין, שנפל אף  ּבִ השחרור. החבר מימין הוא גרשון ארבסט, יליד 

 הוא במלחמת השחרור... 
יושבת מקדימה אלטי קאופטייל )השם הנכון(, שלאחר העליה  

 ארצה תהיה אשתו של יצחק )ואלמנתו...(. 
התמונה צולמה  

באתונה, ליד 
 האקרופוליס,  

 יום שישי,  
י"א ניסן תש"ו,  

12.4.1946  . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
יהודה הרשקוביץ במקווה ישראל -חיים

 )מימין( ובמדי שוטר )הוא השמאלי(
 
 
 

                   
 משפחת הרשקוביץ: איתמר, שרית, רוני וענבר

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רוני ואיתמר בנו בבית הכנסת של "יד ושם"      

 
 :2021נובמבר מתוך אתר הפייסבוק של רוני מ

אנשי " של  ביקורים  בשני  השתתפתי  האחרון  בשבוע 
הרשות אצל ניצולים: הראשון היה בבית ניצולה בתל אביב, 

בראש.   לי  להדהד  ממשיך  בו  שעלה  הקשה  ... והסיפור 
במסגרת סיור בסניף "עמך" בתל אביב, פגשנו את מלאני. 
הפיזי  הקושי  למרות  באדיקות,  לסניף  שמגיעה  ניצולה 

 "!מכל רגע שםונהנית  -שכבר ניכר 
 

 
 

 כנס אחד  - 30.7.2019 - ב מוצקיןקריית בבכנס רוני 
 האחרונות השנים שו שלבמיני רבים שנערך 
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