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ניצולי השואה, אשר נפטרו  אנו מציינים בכל שנה בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את שמם של  
 .ruthfixler@walla.co.il  5643299-050את המידע מרכזת רותי פיקסלר   בשנה האחרונה.

 אנא עדכנו את שמות הנפטרים מאז הטקס לפני שנה.   –לקראת הטקס השנה 
. לפניו נקיים סיור במוזיאון "פורצי הדרך" 17.5.2022הטקס השנה יתקיים ביום שלישי, ט"ז באייר,  

 חאן שער הגיא. פרטים מלאים יובאו בנפרד. שימרו ושריינו את התאריך –
 

 שורד השואה הברמן מנחם  .1

, אורלובה. הוא אחד ממדליקי המשואות בטקס לציון יום השואה והגבורה  1927, יליד  מנחם הברמן
. להלן סיכום פגישה שלו עם ראש  2019הקהילה שלנו משנת  . הוא גם יקיר  2019ב"יד ושם" בשנת  

 : , שנערך לציון יום השואה הבינלאומימר נפתלי בנט  הממשלה,
יניב רוזנברג מה הבוקר, עליתי לירושלים כדי ללוות מפגש שיזמתי בין  : "26.1.2022-מן הפוסט של 

לשריד השואה )כך הוא מקפיד לומר ״אינני ניצול, אני שריד״( מנחם הברמן. הכרתי  - בנט  נפתלימ  "רוה 
 את מנחם לפני כמה שנים, גם אז, דרך פרויקט בעבודה. ומאז התאהבתי בו. 

כל אחד היה    ;אבל אני נאחז בו בגאווה  רחוק...  כמו יהודים טובים, יש לנו גם קשר משפחתי, עקיף...
המפגש היום אפשר לכתוב ספר, או לפחות כתבה ענקית. אולי אעשה   רוצה מנחם במשפחה שלו. על

 זאת בהמשך. אבל בשלב הזה רק אשתף בשני דברים:
. דעה פוליטית לא רלוונטית פה. היחס, הכבוד, ההערכה והסקרנות שהביע ראש הממשלה בנט 1

לסיפור חייו של מנחם, הם נדירים וראויים 
ו של לאלף תשבחות. רוה״מ גמע את מילותי

מנחם, ביקש לדעת עוד, תיחקר. בסבלנות  
 כנה. עם, בהתרגשות וובנ
מנחם יצא נרגש כולו. הוא הודה לי ולצוות . 2

פשרנו לו את המפגש ימ בדמעות על שא"רוה 
לנו? מי אנחנו בכלל!  -אתה מודה? לי)הזה. 
וממש לפני שנפרדנו,  ) !גיבור ישראל ,אתה

אושוויץ, שבמו  , ששרד את 95האיש הזה, בן 
מו ואחיותיו לתוך  יידיו פינה את האפר של א

הנהר, שצעד בקור מקפיא ו״שתה״ מהשלג,  
שהרופא אמר עליו ״שחפת קשה, נותרו לו כמה 

תודה לך. תשמרו על  ימים״ האיש הזה אמר לי ״
״.  תוך שמחה מ המדינה שלנו ותחיו, אבל תחיו  

-ומדריכי איך ינג'צֹואֹו רינג וק ֹו נטמאה ספרי מ  
באושר לא שווים כמו משפט אחד, או -תחיו

 : צמד מילים שנאמר מפי מנחם 
  . ״תחיו, בשמחה״ 

mailto:ruthfixler@walla.co.il


 
 

 פגישתם של מנחם הברמן ונפתלי בנט            
 
 

 
 



 ]יליד אוז'גורוד[   מן העיתונות: חילוץ הרב מרקוביץ יונתן בנימין מקייב  .2
בתום לילה ארוך, הרב יונתן בנימין  :  הרב הראשי של קייב חולץ מאוקראינה: "עוזב בתחושות כבדות"

מרקוביץ' הצליח לצאת מהמדינה, והוא בדרכו לחבור לפליטים יהודים נוספים בעיר שהתרכזו בבודפשט.  
זאת, לאחר שהרשויות האוקראיניות האמינו כי נשקפת לו ולמשפחתו סכנה מיידית. "עד עכשיו אני לא 

 01.03.2022  איתיאל, שליח וואלה! למזרח אירופה יואב/  יודע אם פעלתי נכון. קשה לי עם ההחלטה"
הרב הראשי של קייב, יונתן בנימין מרקוביץ' ובני משפחתו חולצו הלילה )שלישי( בשלום מאוקראינה,  

יהודים. הרב סיפר כי בדרך ראה "הרבה אוקראינים שיהיו נכונים להגן על המולדת",    15-יחד עם עוד כ
 ייני, אמשיך לדאוג לכם". ומסר ליהודי קייב: "אתם בראש מע

שם יחבור ליהודי קייב שכבר   -צן, ומשם לבודפשט  ברהרב ימשיך בדרכו אל עבר העיירה ההונגרית ד 
שעות לעבור דרך שלאנשים אורכת עכשיו מספר    14הגיעו לבירת הונגריה. "זה היה לא ייאמן, לקח לנו  

-שעות. בבוקר כשפתחו ב  3ו חיכינו 'רק'  ימים", סיפר מרקוביץ' על הלילה הארוך, "במעבר הגבול עצמ 
לרומניה    09:00 השער  אותנו".  -את  העבירו  לגמרי.    מיד  כמעט  ונצורה  מכותרת  קייב  כי  הסביר  הרב 

"הרוסים מונעים כניסת משאיות מזון ודלק ולכן מורגש מחסור חמור", אמר. "עזבתי ברגשות מעורבים 
י נכון. קשה לי עם ההחלטה. ברור ששכלית עשיתי  ותחושות כבדות. עד עכשיו אני לא יודע אם עשית

טחונם של הקהילה, המשפחה ועצמי, ושלפי מי שהזהיר אותי נשקפה  ימה שנאמר לי שנכון לעשות לב
 לכולנו סכנה. אבל ההרגשה בלב נותרת קשה". 

הוצאתו של הרב מהעיר והמדינה נדרשה, לטעמם של שירותי הבטחון של אוקראינה, בשל סכנה מיידית  
בסוריה, ש חרב שלחמו  ושכירי  צ'צ'נים  פעולה  משתפי  מפני  חשש  בגלל  זאת,  ולמשפחתו.  לו  נשקפה 

יה האזרחית, ומנסים לפורר אותה לקראת  יהמסתננים לעיר קייב כדי לעורר פחד ואימה בקרב האוכלוס
מרקוביץ' סיפר כי לא נתקל בכוחות הרוסים בדרכו מערבה. לעומת זאת,    השתלטות רוסיה על העיר.

 אמר, "ראינו הרבה אוקראינים שיהיו נכונים לעשות כל מה שצריך כדי להגן על המולדת שלהם". 
לצד זאת, הרב של קייב פנה ליהודי עירו, והבטיח להמשיך לפעול עבורם. "אתם לגמרי בראש מעייני,  

 ו". אמשיך לדאוג לכם", אמר. "אעשה כל שביכולתי ]לסייע[ לביטחונכם, שלא תהיו בלחץ ושלא תרעב
 

 הרב יונתן בנימין מרקוביץ, יחד עם יהודים נוספים שחולצו מקייב )צילום: מערכת וואלה(
 



 / בתה, שולה ברנע   , ניצולת שואה לזיכרה של וייס רבקה, ילידת מונקץ'  .3
שחשובים היו   ,ילדיהם  ;שולםו : חיה  הוריה.  לבית משפחת קליין, נולדה במונקץ'  ,ס רבקהיוי  ,מייא"

ה, מיכאל ויוסי. אחיהם השורדים: שושי, ' בארי, שיקו, רוחל:  שנספו  ,מי בכל השנים )אחיה(יבעיני א
לתה כבר בגיל צעיר נטייה ל"זלוג", מהדת  יגדלה על ברכי חינוך דתי ביותר. גאימי    מי.יא  ,מוישי וריבצ'ו

ילונית וקראה רבות ובכך הורישה הח-לכן התוודעה מיוזמתה לספרות החיצונית  .לעבר העולם החילוני
 "לי את האהבה לעולם זה.

 2021, בתה, לזיכרה של האם, שנפטרה בדצמבר ברנע ים שכתבה שולהלהלן שיר
 

ִית   בַּ
ִית, בַּ ין ִקירֹות הַּ ְלִתי בֵּ ְרבַּ   ִהְתכַּ

ְשָטה ְבגּוִפי   ֲחִמימּות ִהְתפַּ
 ִהְפִשיָרה ָכל ִצָנִתי, 

ת פּוְך ָבֲאִויר  יחַּ ְשִמיכַּ  רֵּ
ְהִביל,  ִמין מַּ  ְמהּוָלה ְבחַּ

ת ְשָמִרים שֹוקֹוָלִדית  ד עּוגַּ  ְלצַּ
ִים רֹוְתִחים,  ִקּיֹות ֻמְקָפצֹות ְבמַּ  ּוְבצֵּ

יחַּ ְכָבִסים ְוִגהּוץ ְתִדיִרים   רֵּ
ִפי,  ִכים ְבאַּ ֲהָנָאה מַּ  לַּ

ָנָהר,  ִמְטָבח ִשיחֹות קֹוְלחֹות כַּ  בַּ
ן  אִ  י - יגַּ גֵּן ְבָאְזנַּ  ִמגֵּן ִמְתנַּ

ְכָתִלים,  ין הַּ ְחבֹוִאים ֲחפּוזֹות  בֵּ  ִריצֹות מַּ
ם, ִמי ל  עַּ פַּ ס הַּ  ז"ל  רבקה וייס                                                             , א ִמי ִיָתפֵּ

ָכה   ִלְזרֹועֹות ַאֲהָבה מּוָצָקה ְמחַּ
ה ְבִרחּוף ֲאִציִלי. -  ֲעל   נֹוְשִאים אֹוִתי מַּ
 

  :נכתב יום לפני לכתה מאתנו

ְך  ר  ד  ְך ָאָדם בַּ  הֹולֵּ
ת אֹותוֹ  כ   ְוזֹו הֹול 

ח ְוָאָדם  רַּ ץ, פ  ה הּוא: עֵּ  רֹוא 
ע ּוְמלֹואֹו. -  בַּ  ט 

ִביִטים בוֹ  ֹכל מַּ  הַּ
ְצמֹו.  ת עַּ ה א  ינֹו רֹוא   ְוהּוא אֵּ
ת:  כ  ל הּוא ִמל  ִגיעַּ יֹום ְוָחדֵּ  מַּ

ְמִשיִכים ִלְראֹות, ִלְנֹשם,  ֹכל מַּ  ְוהַּ
בֹות   ִלְחיֹות,    - ִליֹצר, ְלָהִריחַּ ְלִהְתרַּ

ם,  ֱעלַּ ִהים ְלָאן נ  יָנם ְתמֵּ  ְואֵּ
יָנם שֹוֲאִלים  אֹודֹוָתיו ָדָבר.   ְואֵּ

                                                         
  נוחי בשלווה על משכבך, 

   –רבקה וייס עם בנותיה: שולה ברנע )משמאל( ואורית שחר                                            יהי זכרך ברוך! 
 מדור שני לדור ראשון ו  שלנתעודת ההוקרה ו                                                                                 



 ( 2022תשפ"ב )   מסיבת פורים  .4

, עוד הספקנו לחגוג בקריית גת את מסיבת פורים, כשעננת הקורונה כבר 2020לפני שנתיים, בפורים  

ריחפה מעל ראשינו. מאז נאלצנו להקפיא רבות מהפעילויות, אותן אנו מחדשים, בהדרגה, לאחרונה: 

ועתה,    –שמן, אירוע יקירי הקהילה בחנוכה  - טקס אזכרה שנתית ב"יד ושם", מפגש סוכות ביער בן

מסיבת  –סופסוף   גדולה    גם את  קהילה  מתגוררת  גת, שם  בקריית  השנייה  בפעם  הנערכת  פורים, 

 ומגובשת של יוצאי זאקרפטיה.  

 

ביום שני, י"א באדר ב' תשפ"ב, 

    התכנסנו  ,, בערב קר במיוחד14.3.2022

עליזה,   חמה, חברים למסיבה 200-כ

  שמחה ומוצלחת. כמה געגועים לשגרה

 ... ואיזו אווירה נהדרת הייתה לנו

 

 

 

זאת ההזדמנות להודות לכל מארגני האירוע:  

,  זילבר צבי ,  מנדי רייזמוביץ  מקריית גת:  

 ; מיקלר שלום ,  ליבוביץ מיכאל 

יים  ח   , יוסי קוטונה ,  צבי דוידוביץ מהמתנדבים:  

 . , איצו קליין וישראל שיינברגר דוידוביץ 

תודה גם לאפרים מלץ, שתיעד בתמונות את  

  המסיבה. התמונות תעלינה לאתר שלנו 

.ORG.ILCARPATI  –  תמונות  -גלריה 

 

 

 



 בתל נוף   צניחה והטסה : יחידת  הכנסת ספר תורה  .5

. התקיימה הכנסת ספר תורה ביחידת הצנחנים בתל נוף   15.3.2022-ביום שלישי, י"ב באדר ב' תשפ"ב, ה
בעפולה. ומיכאל    במיאמי; אהרון מתגורר  ימן, ילידי סיילשיי האחים, אהרון ומיכאל ננאת הספר הכניסו ש

 הארגון שלנו.  נציגיכיבדו טקס את ה  אליהו ורבקה.ספר התורה הוכנס לזכר הוריהם, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיכאל )מימין( ואהרון ניימן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מהנעשה בזאקרפטיה: שיקום בית הכנסת הגדול בברגסס  .6

על בית הכנסת הגדול בברגסס: בית כנסת   , הפעםחברנו, רוברט דרוב, מעדכן אותנו בעוד מידע מרגש

, בימי חג הפסח, הופקע בית הכנסת המרכזי מידי הקהילה והועמד 1959בשנת  .  1833זה הוקם בשנת  

החליטו הסובייטים לסגור את בית הכנסת ב"סרקופג בטון"   60-בשנות ה  לרשות התיאטרון המקומי.

   .לוחות בטון 15לבשו"  ו"ה על הבנייןולהפוך אותו למרכז קהילתי. 

 אוקראיני.  -הוכרז על שיחזור הבניין בפרוייקט משותף הונגרי 18.2.2022-ב

ונשיא הכבוד של קרן "זיכרון ושורשים" אמר   חברנו, אלכס רוט, קונסול הכבוד של אוקראינה בסגד

המורשת  זרע  הוא  הבניין  "בשבילי,  במדינה.  היהודית  לקהילה  מאוד  הכנסת חשוב  בית  שיקום  כי 

וההיסטורית  טרנסקרפטיה "התרבותית  של  ההונגרי  התרבות  ואיגוד  ברגסס  בעיר  מועצת  ביוזמת   .

(KMKSZ  ,) בשנת  ו יחלו  המדינה,  הנהלת  מטרת עבוד  2023בתמיכת  התרבות.  בית  של  שיקום  ות 

הפרוייקט היא להשיב את הערך ההיסטורי של בית הכנסת לשעבר, להקים אולם תיאטרון מאובזר 

בטכנולוגיה מודרנית, שיתאים לעריכת מגוון רחב של אירועי תרבות. בנוסף, יתווסף למבנה אגף חדש, 

עם ישולבו  החלקים  שני  ותיאטרון.  ציבוריים  שטחים  ימוקמו  לסיום   בו  התכנון  זכוכית.  פרוזדור 

 . 2024-העבודות הוא ב

 ... נקווה שהפרוייקט יוכל לצאת אל הפועל לנוכח האירועים המתרחשים באוקראינה! 

 

 

 

 1959בית הכנסת הגדול בברגסס עד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 תוכנית השיקום המתוכננת לבית הכנסת,  
 הכוללת גם בית תרבות מודרני

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

חברנו, אלכס רוט, נושא דברים 
 18.2.2022-בטקס שהתקיים ב 

 

 

 

 

 

 

יי  מחתרת תנועות הנוער הציוניות בבודפשט:   .7  Fischer Péterפטר פֵּ

בפטר   )  30.11.1913  -נולד  מונקץ',  Palánkaבפלנקה  נליד  הוא              פטר (. 
 ". השומר הצעיר" בנו של רב. חבר . פטר היה בלונדון 13.7.2000 -ב
לימד בגימנסיה  הוא  שה את רוז'ה )לימים רחל ז'ולדוש(. ינשא לא 1937-ב

במונקץ'  ואשתו   .היהודית  פטר  ברחו  לגטו  היהודים  גירוש  כשהתחיל 
לבודפשט, ונקשרו לפעילות מחתרת תנועות הנוער. בעזרת תעודות של 

הפעלו בבית  הם    "הצלב האדום הבינלאומי"עובדי   -הילדים ברחוב בּודַּ
ִסי. ) דאגו לרווחתם עד לשחרור בסוף והם טיפלו בילדים    .(Budakeszi útק 

 לאנגליה והתיישב שם. 1957-ב פטר אחרי שהתגרשו, עזב המלחמה.



מהסבא    – משלנו: משפחת שטרן מאוז'גורוד   .8
 Stern White Starהמותג  :  רבא לנין

עשיתי    – "כשאפגוש בשמיים את סבא, אגיד לו  
  את זה": הניצחון של משפחת שטרן על הנאצים 

שלושה דורות אחרי שרוב המשפחה נרצחה  
לחדש את המותג המשפחתי    הנין בשואה, מחליט  

שנה    100.  שבעה דורות שליווה אותם במשך  
אחרי שנמכרו בקבוקי אלכוהול עם המותג  

Stern White Star   –  21.2.2022  / יניב פוהורילס הם שוב קיימים, והפעם בישראל, Ynet 
 

מותג האלכוהול של משפחת שטרן חי   –למרות רדיפת הנאצים, שרצחו בשואה את אבי המשפחה  
של משפחת שטרן את הדרך הארוכה    Stern White Starשנה עשה המותג    100וקיים: בפרק זמן של  

 . 2022-ועד לנס ציונה ב 1920מעיר קטנה בסלובקיה ]בקרפטורוס[ של שנת 
תחקיר בעיתון מקומי באוקראינה חושף את הסיפור המשפחתי, שסוגר עכשיו מעגל, באמצעות אריה 

 יזם הייטק ומורה דרך ישראלי, שהחליט להחיות את המורשת המשפחתית.  –שטרן 
ורוד, שנמצאת כיום בשטח אוקראינה.  גבתחילת המאה הקודמת השתקעו מור ורגינה שטרן בעיר אוז'

הם ייצרו   ,בין השאר  עובדים מקומיים הם ייצרו יינות וליקרים.  13קה, ועם  מור פתח במקום מזק 
 שאף זכה במדליות בתחרויות.   ,שנהוג היה להוסיף למשקאות תה, שיכר שזיפים ויין איכותי ,רום

 לצד הפעילות העסקית, היו מעורבים בני המשפחה גם בנושאי הקהילה היהודית ובמיזמים חברתיים. 
כי רוחות   30-כמו מרבית היהודים במזרח אירופה, החלו גם במשפחת שטרן להרגיש בסוף שנות ה

רעות מנשבות, והמצב הפוליטי עומד להחמיר. מור לא רצה לעזוב את עסקיו בעיר ואת כל מה שבנה,  
 לימודים באנגליה.   –אבל הוא החליט לשלוח את בנו, רודולף, למקום בטוח יותר 

זה התפצלו נהנה מהחיים    בשלב  רודולף  מסלולי החיים של בני המשפחה בכיוונים שונים לגמרי: 
הולכות   בבעיות  נתקלו  המשפחה  בני  שאר  בעוד  ללימודיו,  הזמן  את  והקדיש  החופשית  באנגליה 

 וגוברות לגבי הפעילות העסקית ובכלל. 
וב  מור שטרן התנגד לחוקים האנטי ך למשך עשרה  אף נעצר בשל כ  1941-יהודיים כמיטב יכולתו, 

ימים. על אופיו של שטרן מעידה גם העובדה שהוא לא התכוון לציית, למסור סתם כך את כל רכושו 
  , , על העברה כפויה של היהודים למחנה ריכוז 1944כאשר הודיעו בעיר, באפריל    ולעבור לגור בגטו.

ף. הוא העביר ולאחר מכן למקום לא ידוע, מור, יחד עם בני משפחת מיטלמן, ארגן מחבוא במרת
לשם בסתר מזון משומר, מים, חפצי ערך משפחתיים ובגדים. יום לפני תאריך הגירוש המיועד, שתי  

חודשים(, ננעלו במרתף, שבו הצליחו לשרוד במשך    11איש בסך הכול )כולל תינוק בן  21המשפחות, 
חרושת לעץ.   במקרה, הם הועברו לגטו אחר, שהוקם בשטח של בית  ,לאחר שגילו אותם  שבועיים.

בית החרושת שכן בסוף רחוב מונקצ'י, במרחק כמה בתים בלבד מבית משפחת שטרן. כשהם הגיעו 
לגטו, ביקש מור מהקצין הגרמני לאשר לו לחזור לביתו ולקחת משם חפצים. "זה כבר לא הבית שלך", 

 . נספו בני המשפחה ענה לו הקצין בקרירות. ואכן, מור וילדיו כבר לא חזרו לביתם לעולם.
רודולף שטרן עקב אחר ההתרחשויות האיומות מאנגליה. כשנותר שם ללא תמיכה כספית מאביו, 
הוא עזב את לימודיו והחל לעבוד במכרה פחם, שם עבד קשה לכל אורך מלחמת העולם השנייה. עם 

בן   ואחיינו  הוריו, שלושת אחיו  רודולף על מותם של  גילה  החודשים. עם אלה   11תום המלחמה 
רדו הוא קבע להיפגש בפראג, לשם הגיע עם אשתו הצעירה, סיליה. הוא החליט להמשיך את שש

 כרו. יעסקי אביו, לז



לאחר המלחמה החלו ילדיו של היזם מור שטרן בחיים חדשים לחלוטין, בכוחות עצמם. חלקם עזבו  
פתח חנות   לארה"ב, חלקם לישראל, ואילו רודולף שטרן החליט לפתח את עסקיו בבריטניה. בתחילה

יינות קטנה במזרח לונדון, ולאחר מכן קנה מזקקת וויסקי בסקוטלנד והחל לייצר וויסקי, תוך שימוש 
 בתווית בעיצוב שהיה דומה מאוד לתוויות העסק של אביו.

מכר רודולף שטרן את המזקקה, והשקיע את הכסף  1978כבר אינו מיוצר. בשנת    Sternכיום, וויסקי  
 , שגם הוא הפך לעסק משפחתי.בתחום הנדל"ן המניב

מוצאת את אחד מנכדיו של רודולף, אריה שטרן, כשהוא מתגורר בנס ציונה.    2022-קפיצה בזמן ל
אחרי שנים שקינן בו הרצון לשמר את המורשת משפחתית, החליט שטרן לחדש את המותג המשפחתי 

Stern White Starיכרון ממשיך לחיות", הוא . "אני מייצר בירה שנעשית בשיטה המסורתית, וכך הז
"כנראה לא סתם אני נמשך לעולם האלכוהול, והיה פשוט ברור לי שאני צריך לעשות את זה.    אומר.

אני מרגיש שזה מחבר אותי למשפחה ולמסורת, וזה ניצחון מסוים, אחרי שניסו להשמיד כמעט את 
 כל המשפחה" 

נים האחרונות ניצת בו הרצון לחדש את שטרן מייצר בירה באופן פרטי כבר שנים רבות, אבל רק בש
במשך שבעה דורות. בינתיים הוא מתמקד בבירה,   ,למעשה   ,שליווה את המשפחה ,המותג המשפחתי

אבל הוא שואף להתרחב גם לוויסקי בהמשך. לדבריו, "הכרנו בקווים כלליים את הסיפור המשפחתי, 
אבל את המשמעות של התוויות האלו, של המותג המשפחתי ושל הבקבוקים המקוריים שעשה אבא 

 ת המשפחה". של סבא שלי, הבנתי רק אחרי שחקרתי לעומק את תולדו
ב'משחקי  כמו הדגלים של הבתים  בתוויות האלו הוא למעשה הסמל של המשפחה, ממש  "הסמל 
הכס', כי בעבר לא היו למשפחות יהודיות שמות משפחה", הוא מציין. "אני מחדש את ייצור האלכוהול 

עם   , עם מתכון משפחתי מקורי, וכמובן  -אבותיי, ואני עושה את זה ממש כמוהם    ממש כמו אבות
 התוויות והסמל של המשפחה". 

 איך נפלה ההחלטה לחדש את הסמל של המשפחה? 
"ברגע שהבנתי שסבא שלי ייצר באנגליה משקאות לזכר אביו שנספה בשואה, וידעתי שיש לי את 
לעולם  נמשך  אני  סתם  שלא  כנראה  מושלמת.  מעגל  סגירת  הייתה  זו  לייצר,  הרצון  ואת  היכולת 

אני צריך לעשות את זה ולשים על הבקבוקים את הסמל של   –ברור לי  האלכוהול, וזה היה פשוט  
המשפחה. אני מרגיש שזה מחבר אותי למשפחה ולמסורת, וזה ניצחון מסוים, אחרי שניסו להשמיד 

 כמעט את כל המשפחה". 
,  120"היה חשוב לי לייצר בירה שתדבר לכולם. בירה איכותית, קלילה וטעימה", הוא מוסיף. "בגיל  

ישאלו אותי על הסמל המשפחתי, ואני    – אבא של סבא שלי וסבא שלי    – פגש כולנו שם למעלה  כשני 
 אוכל להגיד בלב שלם: עשיתי את זה, המשכתי את המותג". 

 
 )באדיבות משפחת שטרן(   ייצרו יינות וליקרים, אשר  רזת פרסומת למותג האלכוהול של מור שטרןכ



 , מרטין שטרן דור שלישי:      
 בנו של רודולף, נכדו של מור     

 

 
 רודולף שטרן,   דור שני:                1935מור שטרן בשנת דור ראשון: 

 1945לונדון 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בקבוקי בירה של
Stern White Star 

 
    - שטרן ה ארידור רביעי: 
 סגירת מעגל 

  
 
 
 
 
 

בית משפחת שטרן 
 ורוד, כפי שהוא  גאוז'ב
     ראה כיוםנ

 



 וכמה מילים על מרטין שטרן, אביו של אריה, בנו של רודולף ונכדו של מור:
 
בטיסת "  התחיל  /  -הכול  שולמן  אליעזר   / מלונדון  שכר 

 על מרטין שטרן   -   2009  –   עיתון חב"ד 
"זכיתי לאמץ ח"י שלוחים", אומר מרטין שטרן, ושמחה  
אבי,  של  פטירתו  אחרי  שנה  "עשרים  בקולו.  נשמעת 

מלוב לרבי  ונפש  בלב  מקושר  ממשיך  ביץ'שהיה  אני   ,
בדרכו ותומך באחד ממפעלי החיים המרכזיים של הרבי 

 למען העולם היהודי, ואני גאה בזה". 
תש"כ. הקשר של משפחת שטרן עם הרבי התחיל בשנת 

 השבועות טיסת  חסידי חב"ד בלונדון ארגנו לקראת חג
יורק. כדי שיהיה המטוס מלא, הציעו   שכר מוזלת לניו

רפאל  מרטין,  של  אביו  לטיסה.  להצטרף  יהודים  לעוד 
היל, שמח על ההזדמנות  - )רודי(, שהתגורר אז בסטמפורד

יורק, שבה התגורר אחיו שאותו  -לטוס במחיר מוזל לניו
-ואז באה ההפתעה: לנוסעי טיסת  שנים.לא פגש כמה  

הנוסעים הרבי.  עם  מפגש  להם  נקבע  כי  נאמר   , השכר 
היו בטוחים כי יקבלו ברכה ובזה יסתיים    ,שאינם חסידים

המפגש, אולם לתדהמתם נמשכה הפגישה כשעתיים והכול יצאו אחוזי התפעלות. כמה מהם נהפכו 
מוק נעשו  האחרים  גם  אך  חב"ד,  לחסידי  זאת  עם  בעקבות  נמנה  "אבא  חב"ד.  וידידי  הרבי  ירי 
 האחרונים", אומר מרטין, "אבל היה קשור לרבי בלב ונפש". 

יורק. "אבא היה מספר -האב היה איש נדל"ן מצליח, והוסיף לבקר אצל הרבי בכל פעם שהגיע לניו
בהתפעלות שבכל מפגש היה הרבי מתחיל לשוחח איתו בדיוק מהנקודה שבה נפסקה השיחה בפעם 

דמת. רבות מהשיחות נסובו על עניין השליחות והשלוחים. אבא, כאיש עסקים אנגלי, האמון על הקו
 סדר והיררכיה, היה רוצה שמפעל השליחות יהיה ממוסד יותר". 

מרטין אומר כי אביו היה מספר הרבה על השיחות האלה. "הוא היה אומר לרבי שקשה לו לעכל כיצד 
ים, כדי להקים שם בית חב"ד, בלי שהם יודעים את שפת המקום, משגרים זוגות צעירים למקומות נידח

כיצד לבנות חוג ידידים שיתמוך בהם כלכלית, כיצד לשוחח עם אנשי השלטון ועוד. רק לאחר פטירתו  
 קלטתי כי בעצם מעולם לא סיפר איך הגיב הרבי על רעיונותיו". 

כשעיין פטירתו,  אחרי  אך  רבים,  בשלוחים  תומך  שאביו  ידע  בהיקף    הוא  נוכח  שהניח,  במסמכים 
התמיכה. "החלטתי להמשיך בדרכו", הוא אומר. "הייתי נוסע עם אשתי לכל מיני מקומות בעולם, 
ובכל מקום מצאנו שליח חב"ד שדואג לכל צורכי היהדות. התחלתי לשאול את השלוחים איך אפשר 

 עילותם". לסייע להם, ובמרוצת השנים זכיתי להשלים ח"י מקומות שאני מסייע לפ
וגן בירושלים ומנהל את עסקי הנדל"ן שהניח אביו. "כשהבן הצעיר -מרטין מתגורר כיום בשכונת בית

אל הרבי כדי   הגיע למצוות, בחודש תמוז תש"נ, החלטנו לנסוע איתו]זה אריה, בנו הצעיר...[  שלנו  
לקבל את ברכתו. ביום שני בבוקר הגענו לתפילת שחרית. הרבי עלה ל'שלישי' ולאחר מכן ניגשנו אני 
ובני ובירכנו 'הגומל'. הרבי ענה 'אמן' ואז נשא עיניו ונעץ בי מבט חזק. עד היום, כשאני נזכר במבט 

ליד חדרו של הרבי. גם אמי   בערב, לאחר תפילת מעריב, המתנו  הזה, הוא נותן לי כוחות מחודשים.
מצווה. ואז פנה אל אימי ואמר: 'אני זוכר את -המתינה איתנו. הרבי הביט בנו ובירך את חתן הבר

בעלך. הוא שלח לי עצות וקיבלתי כל אחת באהבה'. התרגשנו מאוד. ריגשה אותנו גם העובדה שהרבי 
 ידע מי אנחנו אף שלא הצגנו את עצמנו". 

 לארגון שלנו!  מרטין שטרן מסייע גם
איש העסקים מרטין שטרן נאבק למען פרסומן המסודר של רשימות ועידת התביעות, המכילות מידע 

 . רב על אודות רכושם של יהודי אירופה
 אריה שטרן ציין שחלק ניכר מהרווחים ממכירות הבירה יועברו לבתי חב"ד! 

 ברוכים תהיו על עשייתכם! 


