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את ההזדמנות ליידע ולהרחיב על ארכיון זה, שבאופן אישי, ממליצה מאוד לכל מי שמחפש תיעוד על  ז
 (;  לא מתועדים –אלה שהושמדו את השואה ) שרדו בני המשפחה ש

ארולזן" )  -  ארכיוני  הנאצים  רדיפות  אודות  בינלאומי   Arolsen Archives – Internationalמרכז 
Center on Nazi Persecution  או, בשמו הקודם: שירות האיתור הבינלאומי ,) (International Tracing 

Service  :תיבות בראשי   ;ITS)  הנאציונל פשעי  אודות  ותיעוד  מידע  ומרכז  ארכיון  סוציאליזם -הוא 
מיליון המסמכים השמורים בארכיון   30-. למעלה מל הניצולים לאחר שחרורה של אירופהוגורלם ש

והתקופה שלאחר   כפייה  עבודות  מאסר,  אודות  פרטני  מידע  ולקרוביהם  לשעבר  לנרדפים  מספקים 
מוקד למחקר היסטורי. כדי להתמודד עם משימותיו, משתף   ,בנוסף  ,מהווה   ITS-השחרור. ארכיון ה

 מוסדות הנצחה ומחקר רבים ברחבי העולם.  פעולה עם ITS-ה
מהווה    2013מנציח את קורבנות הרדיפה הנאצית ומהווה נדבך מרכזי בתרבות ההנצחה. מאז    ITS-ה

 Memory of)"זיכרון העולם"    UNESCOהתיעוד המקורי בארכיון חלק ממורשת התיעוד האנושי של  
the World)  .ה-ITS  בינלאומית שמיו ועדה  ידי  על  בלגיה, מופעל  הברית,  ארצות  איטליה,  בה  צגות 

 " ]מוויקיפדיה[. צרפת.-בריטניה, גרמניה, הולנד, יוון, ישראל, לוקסמבורג, פולין ו
אישי ממניסיון  קיבלתי  בעלי  משפחת  ועל  משפחתי  על  שורשים  עבודת  במסגרת  את  :  זה  ארכיון 

בני המשפחה   היו מרגשים    -התיקים האישיים של  אלו  רק של אלה ששרדו; מסמכים  כנאמר,  אך, 
 :מציעה לכל מי שמחפש מידע לפנות אליהם לקבלת המידע !ברמה בלתי אפשרית להגדרה 

 arolsen.org-email@its                    , גרמניהBad Arolsen-ב ITSארכיון  
archive/-online-explore/search-archives.org/en/search-https://arolsen 

 
 [ 26.1.2022, בגנו יובל ]מעריב,  ניצולים חיים כיום בישראל   165,800-כ מן העיתונות:   .2
שואה" ניצולי  לזכויות  הניצולים  "הרשות  אודות  נתונים  פרסמה  חברתי  לשוויון  החיים   ,שבמשרד 

במדינה.   בישראל.   165,800כיום  חיים  השואה  בתקופת  אנטישמית  התנכלות  ונפגעי  שואה    ניצולי 
, כאשר 85מהנתונים עולה כי גילם הממוצע של ניצולי השואה ונפגעי ההתנכלויות האנטישמיות הוא  

כ  19% גיל    31-מהם,  את  עברו  מ90אלף,  ולמעלה  גיל    950-,  את  כי  100חצו  עולה,  עוד   .60%  
הם ילידי אירופה,    64%. כמו כן,  84.5וגילן הממוצע עומד על    ,אלף   105-מהמוכרים ברשות הן נשים, כ

הם יליד   5.5%-וכ  ;19,100-הם ילידי רומניה, כ  12%    ;59,900-מהם ילידי ברית המועצות, כ  36%כאשר  
כי    פולין. עולה  אפריקה  36%עוד  וצפון  אסיה  ילידי  מ   30,600מתוכם,    ,הם  ואלג'יריה ילידי    , רוקו 

וישי.   משטר  בתקופת  שונות  ומהגבלות  אנטישמי  רקע  על  מהתנכלויות  כ18,000שסבלו  הם   11%-, 
אלף הם יוצאי תוניסיה   11-נוספים, כ   7%-. כ1941יהודי בגדד נחשפו לפרעות הפרהוד בעיראק ביוני  

 ולוב אשר סבלו מחוקי הגזע ונשלחו למחנות כפייה ועבודה. 
עלו   80,500-, כ1948עלו לארץ עד לסוף שנת    11%לו לארץ עוד לפני קום המדינה,  מהניצולים ע  5%-כ

ה שנות  סוף  משנת  50-עד  לארץ  עלו  משליש  ויותר  בת1989,  מברית ק,  הגדולה  העלייה  גל  ופת 
 ניצולי שואה נוספים.   98המועצות. בשנה החולפת, עלו לישראל 

מת בה  העיר  היא  חיפה  כי  עולה  מגוריהם,  מקום  ניצולים:  לגבי  הרבה  הכי  אחריה  11,300גוררים   ,
מתגוררים   בה  כ10,300ירושלים  חיים  אביב  בתל  כ8,900-,  באשדוד  כ  8,200-,  בשנה 8,000-ובנתניה   .
 ניצולים וניצולות בממוצע מדי יום.  42-כ –ניצולים וניצולות  15,324האחרונה הלכו לעולמם  

 
   מידע מ"יד ושם" .3

מידע   לקבלת  הרישום  ושם"להלן  מ"יד  ועוד:  שוטף  הרצאות  תערוכות,  ספרים,  פעילויות,   לגבי 

newsletter@yadvashem.org.il 

 

mailto:email@its-arolsen.org
https://arolsen-archives.org/en/search-explore/search-online-archive/
mailto:newsletter@yadvashem.org.il


  1967ולד בשנת  הרב נ רב העיר קייב   -מרקוביץ יונתן בנימין    .  4
רבניגבאוז' לבית  א  ,ורוד  מצד  פייבל יכשסבו  יחזקאל  )הרב  מו 

עלה לארץ   3כשהיה בן  .  שוחט בעירכאוסטרייכר( שימש כרב ו
חב"ד  ובישיבת  תורה  בתלמוד  למד  בילדותו  משפחתו].  עם 

  .בקריית גת. לאחר מכן המשיך את לימודיו בישיבת כפר גנים
שנה   12התגייס לשירות קרבי בחיל האוויר, שירת    1985בשנת  

 סרן.-והשתחרר מצה"ל בדרגת רבכאיש צוות אוויר  
לרבנות הוסמך  מרקוביץ'  היתר,הרב  בין  עובדיה   ,  הרב  ידי  על 

 ( Yevheniya Vodolazskayaצילום: )הרב מרקוביץ מקבל את עיטור הפרלמנט                                              . יוסף

הטכניון בחיפה ותואר שני בחינוך במקביל ללימודיו התורניים הוא בעל תואר ראשון במדעי המחשב מ 
 . מהאוניברסיטה העברית בירושלים

עבר יחד עם משפחתו לקייב ויחד עם זוגתו החלו להקים מוסדות חינוך ולקיים אירועים   2000בשנת  
מאז פיתחו את הקהילה והיא מונה גן ילדים ובית ספר פרטי יהודי )פרלינה( ברמה  .  לקהילה היהודית

הפונה לכלל אוכלוסיית העיר יהודים ושאינם יהודים,   ,טי לילדים בעלי מוגבלויותגבוהה, וגן ילדים פר
מערכת כשרות, תוכניות לצעירים בהם מעורבים מאות צעירים, בית חב"ד לישראלים ומערך סיוע של  

 פעילויות, מזון ותרופות לאלפי קשישים ונזקקים. 
מגפ  2020במרץ   דעתו בערוצי תמך בצעדי ההסגר שננקטו באוקראינה מפני  והשמיע את  הקורונה  ת 

 . לרב ולרבנית מרקוביץ' שבעה ילדים טלוויזיה במדינה.
קיבל   האירופאיהרב  כבוד מהאיחוד  עורכי   2018בשנת  .  אות  לשכת  הכבוד מטעם  מדליית  קיבל את 

  קיבל את העיטור הנשיאותי הגבוה ביותר באוקראינה, בנימוק כי   2020באוגוסט    21-ב  .הדין האוקראיני
באוקראינה  הציבורית  פעילותו  שנות  עשרים  "במהלך 
אוקראינה,   תושבי  כלל  לרווחת  ניכרת  תרומה  תרם 

כאחד" יהודים  ושאינם  באותה    בספטמבר .  יהודים 
האוקראינית בהיסטוריה  לראשונה  קיבל  את   השנה 

 . )ע"פ ויקיפדיה( ימדליית הפרלמנט האוקראינ
 כולל הורים.  – לרב מרקוביץ יש משפחה בארץ

 
 12ראיון עם הרב מרקוביץ בערוץ 

 
   100ק ולריה בת  לז  ס   .5

)וולי בולריה  נולדה  הסבים -לחיה  1922בפברואר    10-(  משפחות  מונקץ'.  בעיר  פלדמן  ואברהם  הלן 
והסבתות היו אמידים, בעלות נכסים ובית חרושת לייצור חביות. להוריה 

היו   וולי  )ברנרד  7של  ֵּבֽלי  בלונקה,  אירנה-ילדים:  דז'ו -דב(,  וולי,  טובה, 
ות למכירת נעליים חנוי  2מרגיט. הם היו בעלי  -אסתר ומוצי-)דוד(, אדית

בשנת   נפטר  אברהם,  האב,  במונקץ'.  נשים  המשפחה    1933ובגדי  ואם 
 המשיכה לעבוד בחנות הנעליים, כשהיא מכלכלת לבדה את המשפחה. 
 וולי ושתי אחיותיה הבוגרות סיימו את בית הספר התיכון בהצטיינות. 

חיה בטרנספורט -האם  ומשם  במונקץ'  לגטו  גורשו  ילדיה  ושבעת  הלן 
אושוויץלמח ההשמדה  ה-נה  בין  נספו 1944במאי    23-24-בירקנאו  שם   .

                                                                                                                טובה. -מרגיט, ואירן-הלן, ושתי אחיותיה : מוצי-בתאי הגזים אמה, חיה

-; אחרCבמחנה  13ואחותה אדית עברו את הסלקציה והופנו לבלוק   וולי
ועבדו במטבח בקילוף תפוחי אדמה. על זרועה   1כך הועברו לבלוק מספר 

 וולי בצעירותה                                                                                       . A16584הוטבע המספר 



לאחרא מונתה  היות וולי  נבחרה לתפקיד  היא  למסדר.  בבוקר  יתייצבו  ופיקחה שהאסירות  צריף  ית 

 . Aוידעה היטב לקרוא ולכתוב גרמנית. היא והאחיות הועברו למחנה 

ב יצאה  ברגל   1945בינואר    18-וולי  צעדה  ושם  ראוונסבריק;  הריכוז  למחנה  והגיעה  המוות  לצעדת 

ה )  ב  בידי החיילים   1945במאי    2-(, ליד המבורג. היא שוחררה בNeustadt - Gleweלמחנה נוישטט ֽגל 

הסובייטים. בדרך לא דרך שבה למונקץ' ופגשה את אחיה: בלונקה, ֵּבֽלי,  

במונקץ'   ספורים  ימים  נשארה  וולי  השואה.  את  ששרדו  ואדית,  דז'ו 

וכימיה  ביולוגיה  ללימודי  התקבלה  היא  לצ'כוסלובקיה.  והיגרה 

 . MA-ו BAסיטת ברנו וסיימה בהצלחה באוניבר

הוא   1948בשנת   אף  שלמד  ילדים,  רופא  סלזק,  טיבור  לד"ר  נישאה 

 באוניברסיטת ברנו. וולי עבדה במחקר והייתה לבורנטית.  

בשנת   ורינה.  הלן  בנות:  שתי  נולדו  בעלה    1965לזוג  עם  וולי  עלתה 

 ובנותיה לארץ והם התערו בעיר בת ים. 

כלבורנטית עבדה  בתל   היא  "מכבי"  חולים  בקופת  כך  ואחר  במעבדה 

 עד יציאתה לגמלאות.   -אביב 

כל חייה הצטיינה וולי בלימודים, במיוחד במדעים, במתמטיקה ובשפה  

 הלטינית.  היא לימדה תלמידים רבים מקצועות אלו.  

הלטוריצה   בנהר  שחתה  היא  ובשחייה.  בכדורעף  בספורט:  גם  הצטיינה  וולי 

ם, שם היה הים "סם החיים" שלה, קיץ וחורף, גם אם ירד  י-ובבת  –במונקץ'  

באימרה:   דגלה  וולי  זלעפות...  בריא" גשם  בגוף  בריאה  לכך, "נפש  הודות   !

בצלילות,    -היא זוכה לאריכות חיים    -לשמחת החיים שלה ולאופטימיות שבה  

 חומר למחשבה עבור כולנו? בדעתנות ועם זיכרון פנומנלי! 
 

 
 
 
 

 
 תעודת ההוקרה מדור שני   וולי מקבלת את

 לדור ראשון מידי רותי פיקסלר. 
 בתה רינה ורדי  -וולי עם בנות המשפחה: משמאל 

אבן  -ומימין   )רוזנטל(  וולי,  -אביבה  של  אחותה  בת  אחייניתה,  חן, 
 אסתר ]וחברת ילדות שלי[-אדית



 
 הבת של דוד פלדמן, אח של -: מימין: רינה ורדי )הבת(, חניתה גוטנשטיין, )אחיינית  לוולי  100חוגגים יום הולדת 

 הבת של אדית, אחותה של וולי(  –חן )אחיינית -וולי( אביבה אבן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וולי היקרה: 
 הרבה בריאות ואושר עם בני משפחתך! 



 
 2021נובמבר השקה של ספר המשפחה, "בעין הסערה", 

 בן אחיין ]אביו, בלי, היה אח של וולי[, מלכה הרפז )ובעלה דב(, לאה רגב ויעל עוז   -פרדי פלדמן )ואשתו לריסה(  
 אחיינית, -הן בנות דודות מדרגה שנייה, חניתה גוטנשטיין )ןהבעל יעקב( 

 אחיינית  -חן -אביבה אבן
 

עמודים, מתאר את קורות משפחות פלדמן   700-חן, בן כ-הספר "בעין הסערה", שכתבה אביבה אבן

[ וסנט מיקלוש Dunkófalva, Obavaוגוטסמן, משפחת האימא, אדית פלדמן, בערים מונקץ', דובינה ]
 Chynadiiovo] ,[Szentmiklós -  'וכן בחוסט.  -עיירות קרובות למונקץ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

עמודים, הכולל מידע על בני משפחת   700-ספר נוסף שכתבה אביבה, "בלתי אם נועדו", גם הוא בן כ
 אביה, ארנסט רוזנטל, שחיו בסיגט, בטיסה בוגדן, בראחוב ובמונקץ'. 

 

 100ים חוגגות לה  -חברותיה של וולי מחוף הים בבת           
 

   נינים 4-נכדים ו 3בנות,   2  : לווליחגיגת יום הולדת בחיק המשפחה

 
 

 מהנעשה בזאקרפטיה              .6
 , ואדים בורץ  ,ורודגסגן ראש העיר אוז'   נציגנו בזאקרפטיה, רוברט דרוב, העביר לנו את המידע הבא:

טריצקי. בפגישה השתתפו גם ראש סיואב בי  ,עם סגן שגריר ישראל באוקראינה  [ 2022]בינואר  נפגש  
וסגניתה ויקטוריה בילאס, ראש  ,ויקטוריה טארחוניץ' ,וחדשנות בינלאומיתהמחלקה לשיתוף פעולה 

ואדים אלכסנדרוביץ'   המחלקה לבריאות והגנה אזרחית של מועצת העיר אוז'גורוד, ירוסלב גלגולה.
ברכות   העירלאורח  העביר  אנדריי  גבו  ,מראש  החולים ודן  לבית  שסופק  הרפואי  הציוד  על  הודה 



שאל על  ובמקומות שונים בעולם    תאומותערים    23ותפות של אוז'גורוד עם  בעיר. הוא דיבר על הש
 האפשרות לשיתוף פעולה כזה עם אחת מערי ישראל. 
את החגיגה   ,במיוחד  ,רוד. ואדים בורץ הזכירו גבמהלך הפגישה נדונו גם חיי הקהילה היהודית באוז'

הגדולה של הכנסת ספר התורה החדש לבית הכנסת, בה השתתפו יהודים מכל רחבי טרנסקרפטיה 
לוקחים תמיד הוסיף שהם  ומערים אחרות באוקראינה. נציגי רשויות העיר, ואדים אולכסנדרוביץ',  

 חלק באירועים שמארגנת הקהילה היהודית. 
הברורה שהביעה העמדה  על  הודה  ביסטריצקי  אוז'   יואב  העיר  המהירה גומועצת  התגובה  ועל  רוד 

בחנוכייה   ,םזונדליוהלמעשי   לאחרונה  של    . שפגעו  הווידאו  מעקב  למערכת  בטוחה"הודות    " עיר 
 והמקצועיות של רשויות החוק, האשמים זוהו במהירות. 

ישראל   שגריר  מסגן  ביקש  גלגולה  שיתוףירוסלב  כאשר  פעולה  לעודד  ישראלים,  רופאים   , עם 
פלסטית    ,במיוחד כירורגיה  השתלות,  כמו  רפואה  ביותר ותחומי  מהמתקדמים  הם   . אונקולוגיה 

: לקיים סמינרים מקוונים, או,  ופי פעולהתשין  וארגבלדון בדרך הטובה ביותר    ההסכמות שהתקבלו:
והחלפת   לסדנאות  לאזור  ישראלים  להזמין מומחים  כנסים  דעותאם אפשר,  ביקור  ולא  במהלך  רגן 

 מנהלים רפואיים.  תישראל. תישקל אפשרות להכשר מרפאות בב קרפטיהזא משל הרופאים 
 
 ,  ואב ביסטריצקיי

סגן שגריר ישראל 
בבית הכנסת  באוקראינה,

ורוד ובמרכז  גאוז'ב
 הלמידה היהודי 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טקס התייחדות ליד בית הכנסת באוז'גורוד                                                           

 

 

  דגלי ישראל ואוקראינה         



 מימין: סגן שגריר ישראל באוקראינה, יואב 
 , יחד עם סגן ראש עיריית אוז'גורוד, ואדים בורץביסטריצקי

 
 .  הרב שתרמה ישראל לזאקרפטיה הרפואי סגן שגריר ישראל ליד הציוד 

 ראש עיריית אוז'גורוד, בוגדן אנדרייב הודה לשגריר על העזרה הרפואית
   

 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   

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

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

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

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

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

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



  ( ' ץ מונק   –  אפשה מיטל  מרחבי דפי ) -משלנו: קרמר  .8

לגיל  מתנת   ההולדת  מבעלה    40יום  דפי  שביקשה 
 הייתה לנסוע לזאקרפטיה, היכן שנולדו סבה וסבתה! 

ב  נולדה  יונגר,  לבית  הרשקוביץ,  רות    1918-הסבתא, 
 ;  2016-(; נפטרה ב(Serednje Vodyaneבמיטל אפשה 

]ליד    קלנוץ מ   ,1912הסבא היה מנחם הרשקוביץ, יליד  
 התגוררו בגבעתיים. . הם 1994-; נפטר ב[מונקץ'

שלה, הסתבר לה שגילי, חברתה, היא בתו של ליפרמן חנוך,    עם עמיתיםלדבר על כך  דפי  כשהתחילה  
בנות הדור השלישי,    הןשתי  היה בוגר הגימנסיה העברית בעיר.אליעזר,  דור שני ליוצאי מונקץ', שאביו,  

 המחוברות לשורשיהן בחוזקה. המודעות ו 
השרון,   מהוד  חברתנו  )יונגר(,  בקר  לעדה  הקשר  את  מצאה  וכך  שושלות  באתרי  גם  חיפשה  דפי 

הרשקוביץ,   רות  סבתה,  למשפחת  הוא  יונגר כאמור,  כשהקשר  רות  .לבית  רוחמההסבתא  בת  חיה -, 
, רחל  ּו. רות ואחיותיה את הוריהם, יחד עם  מהם נספו בשואה  8-, שילדים  14-הייתה אחת מ  ויהודה,

בשנת   הסתתרו  קצין    1942ומרים,  ברות ביערות.  שהתאהב  האנס,  בשם 
היפה, הזהיר אותה על סכנת ההשמדה המתקרבת. הוא הציע לרות לעשות 
הנוער".  "עליית  במסגרת  בקרוב  ארצה  היוצאת  אונייה,  על  ולעלות  הכול 

בזלזו הגיב  הוא  במידע  אביה  את  שיתפה  יכשרות  "מי  ואמר:  בנו"... גל   ע 
; שלוש אחיותיה 1942-זאת הייתה פגישתם האחרונה. רות הגיעה ארצה ב

ובהמשך, עבדו אצל שינדלר. שני אחים נוספים, גולדי ונתן,   ,נשארו ביערות 
 . 1946/7-עלו ארצה אחרי המלחמה, ב

"סבתוש ניחנה כתבה דפי:    24.2.2016-בהספד לסבתה ]בתמונה[, שנפטרה ב
לאחֵ בבינת   שחיברה  מזון  רכיב  כל  וכך,  קסם,  ובמגע  טעם הטעם  עטה  ר 

למעדן הפכה  במטבח,  סיריה  בינות  שלה  רקיחה  כל  ומופלא,  ובת   -  חדש 
 לא מעט הסתובבתי בין אותם הסירים, ולא מעט זכיתי ללמוד."  -מזל שכמותי 

 דפי מעידה על עצמה שחלק מתשוקתה לאוכל הגיעה מהמטבח הטעים של קרפטורוס אצל סבתא... 
ויחד עם אחיו,  במונקץ'  נולד בבית מאוד חרדי  הסבא מנחם ומרדנית  . הוא היה בעל אישיות פעילה 

במונקץ';   העברית  בגימנסיה  שניהם  למדו  ל'איילים'[  משפחתו  שם  את  ]שתרגם  היה אברהם  מנחם 
 , בהפרש של מספר חודשים. 1939-עלו ארצה ב חזור השני בגימנסיה. שני האחיםתלמיד המ 

חברנו    רּב  ביילו )ברוך( הוקשר עם  דפי  יצרה  ,  2021שהתקיימה באוקטובר    ,לקראת נסיעתה לזאקרפטיה
,  דרוב   רוברט   מאוז'גורוד, שהדריך אותה בטיול שורשים זה. מי שיידע אותי על כך היה חברנו הנוסף,

 ...ביני ובין דפיכך נוצר הקשר . לי: "יש לי סיפור בשבילך"שכתב 
בהרחבה[  בתמציתיות מספר  ]ובהמשך  לה  ויש  המזון  בתחום  דפי  עוסקת  שכיום  אספר   מיזמים , 
סיפור האוכל היהודי   –  Foodishופרוייקט עם    המטבח הנודד,  דפקא טעים ,  סיר לסאלאם מרשימים:  

 של  מוזיאון "אנו" ]לשעבר, "בית התפוצות"[. 
במשך   עסקה  בו  ההייטק,  מתחום  באה  היא  לגמרי.  שונה  הייתה  דפי  של  לאחר    15ההתחלה  שנים, 

 שנים נכתב:  4-לפני כמ  (יוליה פריליק)מאת  Onlife-בכתבה בלימודי מתמטיקה בארץ ובארה"ב. 
ל ולהתמקד  ו טק, החליטה דפי קרמר לעזוב הכ-בחברות המובילות בעולם ההייאחרי קריירה משגשגת  "

האוכל:   דרך  נשים  ובקידום  לבבות  הביתי, 'בקירוב  למטבח  לרדת מהפסגה  נוח  לי  היה  לא  בהתחלה 
)'.  אבל מעולם לא הרגשתי טוב כל כך עם העיסוק שלי כמו שאני מרגישה היום ( מתל 37דפי קרמר 

תית טיפוסית שמארחת זרים לארוחות משותפות בביתה. כבר מהרגע הראשון אביב היא לא בשלנית בי
דפי,   יש לה ברק בעיניים כמו שיש ליזמים וממציאים.  -רואים שיש משהו מעבר, בעצם הרבה מעבר  



ההיי "באצולת  לדבריה  בביתה-שהייתה  מארחת  מתגלגל  ,טק",  וצחוק  צבעונית  ארוחות   ,בגלבייה 
-"דפקא טעים", וכמעט קשה להאמין שהייתה בכירה מאוד בתעשיית ההיי בלקניות ויווניות תחת השם

זה   ,טק, הסתובבה בפקולטות למדעים מדויקים ועסקה הרבה בעתיד. אבל עכשיו היא בהווה. והווה
וחברויות  ,אומר  צלחות  סירים,  של  חלומות   ,ערמות  ועוד  עוד  להגשמת  בדרך  לייצר  מצליחה  שהיא 

הכ השאירה  דפי  ליצור שיתופי  ל  ו ומיזמים.  אלא  אנשים,  לארח  רק  לא  והחליטה  מבחירה,  מאחוריה 
בזירת   נשים בשלניות אחרות, חלקן אפילו מתחרות שלה  . אבל Eatwithפעולה מעוררי השראה עם 

כמעט ולא הייתי בארץ,    30-ל  20בין גיל  '  ל.ו השליחות לשנות את פני השטח חזקה בעיניה יותר מהכ
לשוודיה,    בארה"בעבדתי   גיחות  ולדנמרק,  לועשיתי  ולמדתי לאנגליה  חקרתי  בחו"ל,  למדתי  בומביי. 

האלו בשנים  השראה  הרבה  דפי  'וספגתי  'אומרת  בסייבר .  שלנו  העתיד  ייראה  באיך  שעסקתי  אחרי 
ו המוצריםבובמחקר  של  לתעשיות   ,פיתוח  פיתוחים  כולל  בתחום,  שלנו  ההווה  כבר  הם  שכיום 

שמכלה את האנושות, אני   ,החלטתי שבמקום לבנות עתיד..  חלטתי לשנות כיוון.ביטחוניות סודיות, ה
אבנה עתיד שמחבר בין אנשים, שמצמיח את האנושות. אוכל הוא הבסיס. הוא מחבר בין אנשים, גם 

עולמות דרך המנות זרים מוחלטים, אני יכולה לרגש עם אוכל, להניח את הלב שלי על הצלחת, להנגיש 
שבמסגרתו היא    Vibe Israel  במיזמי הסברה של משרד החוץ ושל ארגון . דפי שותפה  . .שאני מכינה

 .." מארחת מובילי דעה מהעולם. 
 אז מהם המיזמים של דפי? 

לסאלאם  קולינרי:  סיר  )ערביו כה  ,מיזם  שונים  מעולמות  שפיות  דרוזיותלל  צ'רקסי ו,  יהודיות,    ות ת, 
ארוחות   ולערוך  המטבחים  שלל  בהשפעת  ולבשל  שונים  וליישובים  לשווקים  לצאת  במטרה  ועוד( 
ביחד  יתקינו  אחרים  מעולמות  נשים  שכמה  היא  "המטרה  הנשית.  מהזווית  והכל  המקום,  לתושבי 

 . " סירים של אהבה ושלום. אנחנו רוצות לעשות גשר דרך האוכל
ארוחות קונספט ססגוניות ומשימות ר שורשי ומקורי. מטבח עיברי ע  -מהאדמה לצלחת " :דפקא טעים 

לסת למיטיבי  ואוכ,  קולינאריות  אהבה  על  חזקות  ומילים  משובח,  מקומי  גם  .  ל גלם  מזמינה  דפקא 
שולחנה  סביב  ובכלל,    להתארח  צוות,  ערבי  נטוורקינג,  אירועי  חגיגות,  מיוחדות,  קונספט  לארוחות 

" ]מהפייסבוק של המיזם[. טעמים טובים ושיכר משמח לבבדברים טובים שעושים סביב שולחן שופע  
לידה" "סירי  גם  כולל  והמשפחה  .  המיזם  היולדת  של  לצרכים  בהתאם  נעשה  האוכל  טבעוני,   -כל 

צמחוני, ללא גלוטן, דל ברכיבים מסוימים וכדומה. אפשר לקבל משלוח באזורי החלוקה ואפשר להגיע 
 בסיום הכתבה[  –]מקור השם  050-6818727טלפון: , ום השרוןאזורי חלוקה: גוש דן ודר  לאיסוף עצמי.
החזון שלנו הוא לחבר    אוהבי אדם ואדמה.,  המטבח הנודד מורכב מאסופת אנשי אוכל"   מטבח נודד:

של המיזם[.   " ]מהפייסבוקבסעודות צבעוניות של אושר ועושר  אנשים לאוכל שלהם ולטבע של כולנו,
המיזם התפתח בתקופת הקורונה ונודד באזורי ארץ שונים, תוך כדי ארגון ארוחות עם חקלאים, יצרני 

 ; למשל, חוות הכמהין ברמת הגולן. שמן זית וספקים, כשהארוחות מתקיימות במשקים ובחוות שלהם
Foodish  –    מטעם היהודי  האוכל  של  נכנסת    : אנו" " מוזיאון  הסיפור  עצום, דפי  למיזם  אלה  בימים 

רבות שנים  על  והיא    .שיתפרש  "אנו"  במוזיאון  ניסויי  מטבח  אנתרופולוגים,   ,תחקורתקים  עם 
 בתפוצותיו השונות. מסע האוכל היהודי מתקופת התנ"ך ועד ימינו, את   ,היסטוריונים וקולינרים

 
אוקטובר   בתחילת  בזאקרפטיה  התקיים  השורשים  התמו  .2021טיול  כל  את  זה  ראו  מטיול  נות 

דפי הסתובבה בשווקי אוכל במיטל אפשה ובמונקץ',   .10.10.2021-מה  [Dafi Kremer]בפייסבוק שלה  
והתרשמה משפע המוצרים. היא הביאה משם חומרי גלם: שמאלץ, קמח תירס,   ,כולל בצידי הדרכים

 . את מקצת רשמיה מהטיול המרגש הזה תוכלו לראות בצילומים הבאים.  גבינות מיוחדות
 ולהתרשם מהאושר הססגוני של האוכל שהיא מכינה.  ממליצה מאוד להיכנס לפייסבוק שלה

י מגדלים  הם  וביחד  מרחבי  ליזהר  נשואה  הם דפי  הראשונים.  מנישואיו  נוספים  ושלושה  לד משותף 
 רי וטל.  ֹואביב. לדפי שני אחים בוגרים: א-מתגוררים בתל



 גם על געגוע ורעב.  , מי שדרכה למדתי על נשמה אהבה ואוכלכתבה דפי בפייסבוק שלה: " 25.10.2021-ב
כבת לאב סוחר בהמות ושוחט ולאם     ,מהאזור בו נולדה וגדלה  בשאר התמונות, מונצחים רגעי אוכל
שמיים יראת  חקלאית  את    ,בלעבוסטה,  לטובה  ובנותיה.  11שגידלה  שורשי   בניה  אל  המסע 
 ". הקולינאריים הבשיל לארוחת געגועים

 

 
מחוויותיה  –ממראות זאקרפטיה 
 שורשים, השל דפי בטיול 
 2021אוקטובר  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שלט שהוצב על בניין הגימנסיה העברית במונקץ' על  

 שנה לייסודה   90לציון  2014ידי העמותה שלנו בספטמבר 

 דפי ובעלה יזהר בנופי זאקרפטיה            
 
 
 
 

 דפי קרמר מתראיינת 26.11.2021
 בתוכנית הבוקר של אברי גלעד

 "העולם הבוקר"

 
 
 
 
 

ברוכה    , דפי 
תהיי על  
עשייתך  
המיוחדת  
 והמבורכת 

 
 

 

  

 



אני מסיימת כתבה זו על האישה הצעירה ומלאת האנרגיה הטובה במה שהתחלתי את דבריי, אך הפעם 

 : 10.10.2021-מתוך אתר הפייסבוק שלה מה –בלשונה  –

 יש את ההתחלה ההיא לפני חודשים;. הרבה התחלות למסע המופלא והדחוס הזה.. ל כךיש כ "...

והפטיר:  יזהר מרחבי,  ,וממיעמדתי בסלון   בפינת האוכל  רגע בת  '  ישב  עוד  לך 40ממי, את  בא  איך   ,

 .ועניתי לו מיד, כאילו שחשבתי על זה לפני, והפתעתי אפילו את עצמי: ״טיול שורשים״ ?'לחגוג 

שבערוב ימיה של סבתא רות, כשהיא מיעטה לאכול, והייתי מגיעה אליה עם    יש את ההתחלה ההיא,

יתה מתרצה,  ייתה מכינה לי שנים רבות וטובות, היא היי לה באהבה, ממש כמו שהיא האוכל שהכנת

 טועמת, ובארשת מופתעת קובעת ״דפקא טעים״ .

בכבוד   נושא  שלי  והעסק  הקולינריה  בשדות  כעצמאית  דרכי  את  התחלתי  העולם  מין  שנפטרה  ביום 

כוונה את השם   ל;  שטבעה מבלי לדעת  ״דפקא טעים״ובהמון  גם  יודעת כמה התקרבנו מאזוהיא   , א 

 של המטבח שלי, וכמה היא נוכחת בו.  DNA-וכמה הטעמים שלה הם ה ,היא ואני

המון ]רוחמה קרמר[  מא  ייש את ההתחלה ההיא, שלקראת יום השואה האחרון, התחלתי לשאול את א

יודעים, כמה שהם פשוט לא    תה טאבו. יוהבנתי כמה השתיקה הי  ,שאלות, ואז את בני הדודים שלה

 ושאעבוד בלקבל אותן. והיה ברור לי שאני צריכה תשובות,. וכמה זה מעניין אותי..

ה הֹוֵלְך״  יש את ההתחלה החכמה ההיא, במסכת אבות: ת  את  ּוְלָאן אַּ ע ֵמַאִין ּב   ״ דַּ

ה״  -ובמשנה נכתב   ִּבינ  לַּ ִעים  ן ַאְרּב  שנה,   40ולמרות שאני בת ולא בן, הרגשתי שסיימתי מסע של    ,״ּב 

 . ם לראות ואזנים לשמוע״ ישבסופו אני זוכה מין ההפקר ״בלב לדעת ועיני

הזה לרגע  לי,  התחברו  והמשנה  אבות  את   ,ומסכת  ולהרגיש  לדעת  רוצה  ממש  פשוט  בי  משהו  שבו 

 שאחזור שלמה יותר, ובשלה לעשור החמישי. ,עם ידיעה ;המקום הספציפי הזה

 ה שקרה מאז..;יש עוד התחלות. אבל נניח להן, לטובת מ

, חלמתי על אילנות  "יד ושם"הלכתי לישון עם ״דפי עד״ מ.  מאז נכנסתי לטראנס של חיפושים וגילויים

״אנו״. למדתי -און העם היהודי  י יוחסין, והתעוררתי עם חומרי ארכיון מרתקים של בית התפוצות ומוז

 המון, וחלקי הפאזל נאספו, אך טרם התחברו… 

ששבוע היה  קודם יהשיא  במקרה  ים  לגמרי  גיל  ,שאולי  ,או  ,לנסיעתי,  גלוי,  נס  פשוט  קרובת יזה  תי 

שעד המפגש איתה ידענו שהוא,    ,עדה בקר, שנולדה אחרי המלחמה לאחד האחים  ,משפחה מקסימה 

  70-ואפילו נולדו לו ילדים, ובשנות ה  אז הוא לא… הוא חזר לעיירה בהרים,  מת במלחמה.,  כמו השאר

 מא. יהם בעצם בני הדודים של א  הם הגיעו לישראל ממש משם, מאפשה.

נהג שילווה    כתובות,  שממנו יצאתי עם סיפורים,,  אני יכולה לכתוב כאורך הגלות על המפגש המרגש

 אבל זה שווה פוסט נפרד.  ולב שלם יותר. .אפילו מפה של ממש..  אותנו במסענו…

לדרך..  יתה ההקדמה,יזו ה יצאנו  בזמן.  ואז  ועשרות שנים אחורה  לעיירה ,  טסנו כמה שעות במטוס, 

 אפשה שבהרי הקרפטים. 

ה  ,7/10-ב הולדתי  ובחוץ  40-יום  לוהט,  אורנים  מעלות, הרגשתי שאני   3, כשאני שוכבת באמבט תה 

בו רציתי כ בו ראתה את משפחתה    -להיות    ל כך במקום  רות, המקום  וגדלה סבתא  נולדה  בו  הכפר 

ו  ,רונה לפני התופת, וממנו יצאה למסעבמלואה בפעם האח  טינה, שיגמר בפל ישישנה את חייה לעד, 

להיגדע שאיים  חייה  לעץ  ענפים  ותוסיף  עד  עדי  בניין  סבא  עם  תקים  אחד  ;  שם  על  דעת  פרי  אני 

 מאותם ענפים. 

רועה סבתא עם אחיה ואחיותיה את צאן המשפחה    הייתהבסמוך למרחבים בהם    ביום שישי האחרון,

  ביקשתי ממארחינו לבשל את ארוחת השבת. ומובילה את הבקר,



נה יחלה, שהעיירה ה׳נקיה׳ מיהודים עשרות שנים לא דמי  מטבח אחורי קטנטן, אור פנס, קור אימים;

בשמעלץ כיסונים  דגים,  תבשיל  עוד,  בה  הס  ,שמיר  ,שתאפה  מהכרם  וענבים  ירוק  ולקינוח  בצל  מוך, 

ּבֽ   . לאה את המטבח בריח מתקתק של קינמון ואגוזים.. ישמ ,קה ּב 

ומבשלת למשפחתה ברוכת   אני עומדת ומבשלת במטבח הזר, מדמיינת את אימה של סבתא עומדת 

אחת,  הילדים, פעם  עוד  רק  תטעם  שסבתא  לי  בסעודה,   ובא  שהושקעה  היתרה  הנשמה  את  תזהה 

 נקודת ציון שתישאר איתי.; היה שיא קטן בעולמי זה ותגיד שוב שיצא ״דפקא טעים״.

הכפר בו נולד    ,*עם הבטחה שנשוב, ושמנו פעמינו לקלנוץ   ,בבוקר שאחרי נפרדנו מהחברים באפשה

מונקץ׳   ,סבא העיר  ציונית חדשניתישהי  ,שנמצא בפאתי  גם מעצמה  יהודי שוקק, אך  ובה    ,תה מרכז 

 בה למד סבא.  ,20-מנסיה העברית״ בתחילת המאה היהוקמה ״הג

נטיות של תהרגשתי שהזמן חיכה שאגיע למקומות האלה לפני שהוא מיישר קו עם העולם, לטובת האו

 המסע שלי… 

 ! ל כך , וזה היה יומולדת משמעותי וחזק כ 40אני סוף סוף בת  

  , ולמסעות שהוא פרטנר חלומי לגחמות    -  אני עושה בדיוק את מה שאני אוהבת, חיה עם המיועד שלי

עליו    ,להרפתקאות עצמם.  -שנכפות  אהבתנויא  ולחיים  לפרי  קרמר-איתמר  ,מא  הראשון   ,מרחבי-דן 

 "     נצר )בין השאר( למשפחת שוחטים וסוחרי בהמות מהרי הקרפטים  - שמו

 

 רשום: ,על קברו של אחי הסבא, אברהם הרשקוביץ איילים*

  לזכר עולם לבני משפחתו

   ץֹונ ל  ולקדושי קהילת ֽק 

 שנספו בשואה הי"ד 
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 יהודה  של דפי,


