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

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

 אנא עדכנו את שמות הנפטרים מאז הטקס לפני שנה.   –לקראת הטקס השנה 

 
 טקס האזכרה השנתית  .1
 

 הטקס יתקיים ביום שלישי,  

 17.5.2022ט"ז באייר,  

במוזיאון  לפני הטקס נערוך סיור

פורצי הדרך לירושלים במלחמת  

 ."חאן שער הגיא" –השחרור 

.  ₪ לגימלאי   11העלות לביקור:  

 נא הצטיידו במזומן לצורך כך! 

  האתר נחנך לפני פחות משנה.

רשות "פותח ומנוהל על ידי הוא 

מנציח את ו "הטבע והגנים

מורשת מבקיעי הדרך ומלווי  

השיירות לירושלים הנצורה  

 במלחמת העצמאות. 

רכז המורשת החדש מאפשר מ

למבקרים בו להיחשף ולהכיר  

מקרוב ובאופן חוויתי ועוצמתי 

את מורשת הקרבות בדרך 

לירושלים ואת סיפורם של 

לוחמות ולוחמי הפלמ"ח 

ביחד עם מלווי   ,האמיצים

השיירות, חלקם אזרחים, 

שפרצו את הדרך לירושלים  

 הנצורה. 
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וסרטון עדויות   5שת נמשך לאורך  מסלול הביקור במרכז המור תחנות מרכזיות בהן: מיצג פתיחה 

נסיעה ברכב משוריין   לוחמים, עמדת דרך, עמדת אלחוט, עמדת אספקה, תחנה חווייתית המדמה 

סיום ומיצג  הלחימה  בתקופת  לירושלים  ביחס   , בדרך  ערכיהם  את  לבחון  יוכלו  גם  המבקרים  בו 

הינה בתחנות  הפעילות  הלוחמים.  דיסקיות   לערכי  באמצעות  בחלקה  המחולקות    ,אינטראקטיבית 

הערכים  לוח  על  שיתלה  לו,  החשוב  ערך  לבחירת  גם  אותו  משמשות  ובסוף  בכניסה,  מבקר  לכל 

 שבאתר. 

 
 . ₪ /אדם 50 –העלות להסעהבתשלום.  כמדי שנה אנו מארגנים הסעות

 אצל אנשי הקשר:  להסעות מראשיש להירשם 

   צפון:

 אנשי קשר מקום האיסוף  

 4007509-052: רוזה קליימן אשת הקשר 15המועצה הדתית, רמב"ם   חדרה 
 

 7593223-050: יונה רוב איש הקשר חניון "אגד" –רכבת מרכז  נתניה 

 

 

 (  64טרדם )רמזור ס רחוב אבי אורן, פינת אמ –פתח תקווה  מרכז:

 6338687-054: משה מושקוביץ איש הקשר

 

 , צומת ראם )מסמיה( קרית גתשבע, -באר דרום:

 שעת האיסוף  מקום האיסוף  

          3496867-052אלכס שמעוני  :הקשר נשיא הגעה עצמית לקריית גת באר שבע

 6607729-052לאה ויינברגר                      

 2651972-052מנדי רייזמוביץ : איש הקשר  קרית גת 

צומת ראם  
 )מסמיה( 

 מנדי רייזמוביץבתאום עם  

 

 

 תקבלו הודעה נפרדת בבוקר על שעות האיסוף  

 

זמן   יכול לשלם עבור ההשתתפות/ההסעה/דמי חבר בעמותה   –כל מי שרוצה לחסוך 

   לכל אחד מהפעילים הרושמים להסעות!

 ₪/אדם;  50התשלום לכיסוי ההוצאות בארגון הטקס הינו 

 ₪ למשפחה / ליחיד  100/180 –דמי חבר 

 



 



, בניהולה  בניו יורקהאזכרה השנתית  
תתקיים  הופמן,  חנה  חברתנו,  של 
תשפ"ב,  בסיוון  כ"ז  ראשון,  ביום 

את  .  26.6.2022 ליידע  מוזמנים  הנכם 
   שפחה המתגוררים באזור. מ בני ה 

 

אפשרות  בשנתיים האחרונות פתחנו   ❖
להנצחת נפטרים בני הדור  נוספת  

הראשון, שמידע על פטירתם לא היה  
הנצחה זו    .לפני האזכרה ידוע לנו  

כוללת נפטרים בארץ / בחו"ל,  
 2-מהשנים שלאחר מלחמת העולם ה

 ועד לשנה שעברה. 
  שם מלא הפרטים הנדרשים הם:  

)אפשרי להוסיף שם נעורים של 
מקום  , מקום הולדתם נשים(, ה

 . ותאריך הפטירה   פטירתם
 ruthfixler@walla.co.il  5643299-050רותי פיקסלר  את המידע מרכזת 

 
 

 מחתרת תנועת הנוער הציוניות בבודפשט: שני שמות נוספים  .2
ב־ )Seidenfeld Hermann(  די׳ י ׳זי   צבי  זיידנפלד  וואר גבאונ  1923נולד 

(Uzshorod) לתנועה בגיל צעיר, עוד כשלמד הצטרף ". בני עקיבא" חבר . היה
ב לבודפשט  הגיע  יסודי.  ספר  ובבית  תעודות    1943-בחדר  בעזרת  והסתתר 

בין השאר בתעודה של פקיד הצלב האדום בשם קובאץ'. היה פעיל   ,אריות
ובמסגרת   התנועה  חברי  בין  הקשר  הזכוכית"בקיום  ואדאס.   "בית  ברחוב 

בעינויים   אותו  לחקור  הגרמנים  העדיפו  להורג  להוציאו  במקום  אך  נעצר, 
מחתרת,  חברי  שני  ידי  על  חולץ  נועז  במבצע  מידע.  ממנו  להוציא  כדי 

במדי   ֶווֶשֶלִנ'י SSלבושים  ברחוב  הזמני  החולים  בבית  לטיפול  הובא  הוא   .
הפגיעות שסבל במהלך חקירתו נמנה עם ההנהגה הצעירה של הוא    .בשל 

 אל )אוסלנדר(.  הומילא תפקיד מרכזי לאחר מעצרם של דוד פרידמן ודוד עש "בני עקיבא"
ה יניו עלה לארץ על הא   1946אחרי המלחמה, היה בין הפעילים לחידוש חיי התנועה בהונגריה. במאי  

 . 2012-פטר בהוא נ  .. מאוחר יותר היגר לארה"ב "מקס נורדאו"
 

 ( (Weingarten Martin  מרדכי   כרמון 
 ( Kobilecka Poljanaנה )אקובילצקה פוליב 24.3.1924-נולד ב

הבונים"חבר  היה   ללמוד מקצוע.   1942  -ב".  דרור  לבודפשט במטרה  הגיע 
לתנוע  הצטרף  בורסקאות.  למד  להונגריה   ההוא  הגרמנים  כניסת  ואחרי 

ירד למחתרת והתגורר בדירה אחת עם בצלאל אדלר. השתתף   19.3.1944ב־
( ׳לבנטה׳  של  מדים  לבוש  רבות,  הצלה  המקבילה    –(  Leventeבפעולות 

הפשיסטית,   "צלב החץ"ותר כאיש  ומאוחר י  -ההונגרית של "היטלר יוגנד"  
 והצטיין באומץ לבו. 

דצמבר   במארב  1944בראשית  ההונגרית   ,נתפס  הבולשת  ידי  על  שהוצב 
רֹוש   שם פעלו פעילי המחתרת של   ,(Baross utca)  52בכניסה לבית ברחוב בָּ

קשות,   עונה  ,(Margit kőrútנלקח לבית הסוהר הצבאי המרכזי בשדרות מרגיט )הוא  .  "דרור הבונים"
 .  20.7.2003-נפטר ב נמלט ונתפס שוב והצליח להישאר בחיים. עלה לארץ והתגורר בבת ים.
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 שורד שואה  –רם טיבי   .3
 

תשע"ג,   השואה  ביום  שנכתב  כפי  רם,  טיבי  של  סיפורו  תמצית  את  נביא  השואה,  יום                2013לציון 

   בעמק הירדן.ש. טיבי נולד במונקץ' ומתגורר בקיבוץ אפיקים Ynet-ב
השנייה. " העולם  ממלחמת  בחוויותיו  אחרים  אנשים  משיתוף  רם  )טיבי(  זאב  נמנע  רבות  שנים  במשך 

מחנה  זוועות   את  שרד  טיבי  משפחה.  קרוב  אף  ללא  וערירי,  יתום  אותו  הותירו  והמלחמה  השואה 

בלזן, ובמשך -ההשמדה אושוויץ ואת צעדת המוות, איבד את אביו ואת אחיו הבכור במחנה הריכוז ברגן

אך עד לאחרונה, שמר את חוויותיו    -עשרות שנים לאחר מכן ניסה לפענח את סיבת מותה של אימו  

על    [2007]  לפני שש שנים  .לעצמו ומגוונות  להעביר הרצאות שונות  והחל  גישה,  לשנות  החליט לפתע 

תקופת השואה. משנה לשנה הוא מזומן לעוד ועוד הרצאות אורח וכנסים, בהם נדרש לספר על קורות  

 גילו המופלג של   .חייו יוצאי הדופן, ובשנים האחרונות הפך כבר למרצה מבוקש בצה"ל ובמשרד החינוך

צעיר.  חייל  כל  כמו  למילואים  להתנדב  מתעקש  הוא  לחייו  התשיעי  בעשור  וגם  בעדו,  עוצר  לא  טיבי 

בתוך לוח הזמנים ..  במסגרת חיל החינוך, הוא ממשיך להעביר הרצאות מרגשות לקצינים בכירים בצה"ל.

ארץ ומרצה הצפוף שהוא מנהל בקפדנות רבה, מוצא טיבי זמן לכולם. "אני מגיע לבסיסים שונים בכל ה

קורות חיי, על הזוועות   "בכל פעם מחדש אני מתרגש לספר להם על  בפני מאות חיילים", הוא אומר. 

 על החשיבות להיות פטריוט במדינת ישראל".  ,ובעיקר , שעבדו היהודים בשואה 

שהייתה עקרת בית.   ,אירן  ,מוי, בן זקונים לאביו ברנט שעסק במסחר, ולאבמונקץ'  1930-זאב רם נולד ב

הגדולע אחיו  באפריל    ,מיקי  ,ם  עמוקה.  נפש  חברות  לו  והחלו   1944הייתה  להונגריה  הגרמנים  פלשו 

המצווה, לא הבין מדוע -להוביל את היהודים אל מחנות הריכוז. טיבי, שרק זמן קצר לפני כן חגג את בר

עם הראשונה  "זו הייתה הפ  אס.-הוריו אורזים את חפציהם לתוך מזוודה קטנה ומובלים אחר קציני האס

ימים  שלושה  במשך  נסענו  הקרונות.  לתוך  נדחסו  יהודים  "מאות  משחזר.  הוא  רכבת",  על  שעליתי 

נחמה.   מצא  הוא  הנוראה,  מהצפיפות  אנשים  מתים  כשסביבו  והבכי,  הצעקות  המולת  בתוך  רצופים". 

שאני הבנתי  צעיר  מגיל  כבר  הדרך.  של  מהנוף  והתפעלתי  הרכבת  חלון  דרך  חריץ  לי  צריך    "מצאתי 

 להדחיק את כל מה שעובר עליי".

אשוויץ הריכוז  במחנה  עצרה  הרכבת  אחיו   ,וא בירקנ-כאשר  עם  יחד  לעבוד  ונשלח  מאימו  טיבי  הופרד 

שפחד מאוד שלא   ,הבכור ואביו. "עבדנו כמו חמורים בסלילת כבישים, בניית מנהרות. הייתי ילד צעיר

 -בצעדת המוות שהובילה אותם אל מחנה בברגן  אחי". לאחר כחודש השתתף טיבימיפרידו אותי מאבי ו 

האישי  הציוד  כל  את  לגרמנים  סוחבים  שאנחנו  כדי  תוך  שבועות,  שלושה  במשך  ברגל  "הלכנו  בלזן. 

 שלהם. לצידי מתו אנשים שלא יכלו לשרוד את תנאי מזג האוויר והרעב הקשה". 

הצליחו לשרוד ומתו בהפרש של   בו החליטו הגרמנים לסגת, אחיו ואביו לא  ,לרוע מזלו, בערב השחרור

מו.  ישעות ספורות. "נשארתי לבד בעולם", הוא נזכר בקול רועד. התקווה היחידה הייתה למצוא את א

"פגשתי אותה לזמן קצר", הוא משחזר את הפגישה העצובה. "התרגשתי לראות שהיא בחיים. אבל לאחר 

שנה,    60-מרק לאחר למעלה    לה".ומאז לא גיליתי מה עלה בגור  =  אמבולנס אסף אותה  ,מספר שעות

-מו. "ראיתי את אימא בפעם האחרונה במחנה הריכוז בברגןיגילה טיבי את סיבת מותה הפתאומי של א

בלזן", הוא נזכר. "הגרמנים החליטו לסגת, המלחמה הסתיימה, והייתי בטוח שאוכל לפתוח דף חדש עם 

  הרב היא נעלמה לי".השריד האחרון שנותר לי ממשפחתי, אימא. אך לדאבוני 

שנולדו לו שלושת ילדיו ושני נכדיו, לא ידע לומר  כבמשך עשרות שנים ניסה לפענח את סיבת מותה. גם  

אלוף בני  -דבר על היעלמותה הפתאומית. קצה החוט הגיע ממקום לא צפוי: ביקור הרמטכ"ל הנוכחי, רב



בברגן א  -בלזן  -גנץ,  גם  הוחזקה  בו  מלכה  יהמחנה  מו, 

ב הוא  שואה,  לניצול  "כבן  שנים  גנץ.  כשלוש  לפני  יקר 

טיבי.    ,במחנה  מספר  הרמטכ"ל".  סגן  היה  כשעוד 

מה. הוא יצא למחנה בו  ו"הביקור שלו הדליק לי נורה אד

א איהייתה  וגם  בפעם ימו  שם  שנפגשנו  מאחר  מי. 

  האחרונה, חשבתי שאוכל למצוא מידע על מותה".
     . המעוטרים מכל מלחמות ישראל  , משני האנשים היחידים בארץ אחד   : טיבי רם                                                    

 )צילום: באדיבות המשפחה(  אלוף-טיבי במדי סגן                                                                                       

 

הזיכרון השוכנים ב"יד ושם" את התמונה  החל לתחקר את הניצולים, ולבסוף גילה באחד מספרי  טיבי  

היה לי קשה לזהות    ;מו. "נדהמתי לגלות את אמי בתמונהישל א

אותה. מתחת לתמונה נכתב כי היא מתה ממחלה זיהומית, ככל  

   הנראה טיפוס המעיים".

בתום המלחמה עלה טיבי ארצה וההתגייס לצה"ל, נחוש לצאת  

שאני  "החלטתי  מאחוריו.  הטראומה  את  ולהותיר  חדשה  לדרך 

והפרק הזה הוא פרק מפואר. ספק   -פותח דף חדש", הוא מסביר 

שבעמק   אפיקים  בקיבוץ  אליו  בשכנות  המתגוררים  חבריו  אם 

שהוא   לעובדה  מודעים  היחידי הירדן  האנשים  משני  ם  אחד 

"השתתפ  ישראל.  מלחמות  מכל  המעוטרים  בכל  תבארץ  י 

אבי   למות.  פחדתי  לא  "מעולם  מודה.  הוא  ישראל",  מלחמות 

 תמיד חינך אותי ואמר, 'למען מולדת מקריבים גם חיים'". 

גולני  ,הקצין בחטיבת  כלוחם  דרכו  את  בסולם   ,שהחל  התקדם 

סגן  ,הדרגות בדרגת  בנח"ל,  גדוד  כמפקד  שפרש  גם  -עד  אלוף. 

בן  ב כבר  כשהיה  השנייה,  לבנון  מלחמת  יצא  77מהלך  הוא   ,

ובב התפר  בקו  המילואים  לחיילי  שוטףח טילעזור  גבול    ון  על 

   ירדן.

חדש:  בתפקיד  כעת  אך  לצה"ל,  לתרום  טיבי  ממשיך  כיום  גם 

בשש השנים האחרונות הפך למרצה מבוקש בקרב כוחות צה"ל,  

שונות חינוך  במסגרות  גם  א   ,וכן  ללוות  אותו  ותן המזמינות 

במסע השורשים לפולין. "דור ניצולי השואה הולך ונכחד", הוא  

היהודים מיליוני  ששת  את  לשכוח  ולא  לשמר  האחריות  מוטלת  "ועלינו  באכזריות    ,אומר,  שנרצחו 

יוכל להבין את גדול הזוועה.   -פושעת. לעולם לא אהבתי לדבר במסכנות על כל מה שחיינו. רק מי שהיה 

מי כל  ולספר להם על המלחמה מנקודת המבט שלי".  אני החלטתי לשתף את  בכל    שמעוניין,  לדבריו, 

הרצאה שהוא נושא משתררת דממה של הלם בקהל, שלאחריה מגיע מבול של שאלות. "אני פוגש בני  

שלא מכירים היטב את ההיסטוריה. חשוב מאוד שכל יהודי לא יכחיש את מה שאירע לעם   ,נוער רבים

ישראל צריכה ל היסטוריה היהודי. ממשלת  זו פיסת  לפולין,  ייצאו למסע  נוער  בני  דאוג שכמה שיותר 

  שאסור להחמיץ אותה. חבל מאוד שרק מספר מצומצם של בני נוער יוצא מדי שנה למסע".

 https://www.youtube.com/watch?v=6Q23Cm9nkKI  קישור לראיון עם טיבי רם:

 התנדבותו של טיבי פסקה בתקופת הקורונה ולא התחדשה מאז. נאחל לו בריאות איתנה ויישר כוח! *  

https://www.youtube.com/watch?v=6Q23Cm9nkKI
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מבאר שבע,    יהושע-לומוןופנתה אלינו לאה ס

 –בת הדור השלישי. הוריה, הסבים והסבתות  

 כולם ילידי חוסט. 

ספר" הוצאתי  חודשים  מספר  שמספר    , לפני 

שלי סבתא  של  החיים  קורות  שיינדל    ,את 

 " ובעיקר את סיפור השואה שלה.  ,טראוב 

הדור   בני  את  לשלב  מאוד  שמחים  אנו 

לאחר   מרגש.  לשילוב  דוגמא  וזאת  השלישי, 

לנושא  נוספת  התייחסות  נקדיש  השואה  יום 

שורשים   עבודת  הדור    –כתיבת  בני  ידי  על 

 השני והשלישי.

 להלן דברים שביקשה לאה לצרף: 

סולומון" לאה  שלישי -שמי  דור  ואני  יהושע 

זכיתי   שואה.  שורדי  שתי לארבעה  להכיר 

ושני סבים ששורדו את התופת. את    ,סבתות 

ִבי לבָּ צמודה  העברתי  ילדותי  שנות     כל 

, דקה וחצי לפני 1973שיינדל טראוב לבית יעקובוביץ'. היא עלתה לישראל בשנת    –)סבתא( שלי  

והיא גידלה את אחי ואותי.   ,ההורים שלי יצאו לעבוד  -  מלחמת יום הכיפורים. מיד כשהגיעו לארץ

כאן   נולדנו  היום   -למרות ששנינו  רוב שעות  אליה  צמודים  היינו  האם שלנו.  הייתה שפת  יידיש 

)ולעיתים קרובות גם בלילות, פשוט כי איתה היה הכי כיף להתכרבל(. מאז שאני זוכרת את עצמי, 

כל   יסיפור )וזה קרה כמעט  לא רצה לאכול  נפרד מהיומיום שלנו. כשאחי  היו חלק בלתי  השואה 

היו החיים שלה  יום( לו איך  ומספרת  אותו  מושיבה  הייתה  ילדה קטנה  ,היא  הייתה  איך    ;כשהיא 

מא שלה  יאיך היא הייתה עוזרת לא  ;שחלה בדלקת ריאות  ,מצאה את עצמה יתומה מאבא  6בגיל  

ובטיפול בעדרים   , ועם שני אחיה  ,צינה  ,איך אהבה לשחק עם אחותה הקטנה  ;בשדות, בפרדסים 

 ל השתנה כשבאו הנאצים והוציאו אותם מהבית לאושוויץ.  וך בין לילה הכ ואי ,וילי ויהודה

הסיפורים האלו היו מרתקים את אחי ואותי. כל סיפור כזה גרר אחריו שאלות, תהיות ומחשבות. 

היא  ,תמיד ענתה ושיתפה. היא הייתה מספרת לכל מי שרק רצו להקשיב. יחד עם זאת ,מצידה ,היא

אמרה מספיק    ,תמיד  בעולם  ,מיליםשאין  שפה  ול  ,בשום  להמחיש  שבאמת ה כדי  מה  את  סביר 

  -  את הריח של העשן ואבק השריפה, את הקור שובר העצמות, את הרעב הבלתי נתפס  –חוותה  

 והרשימה עוד ארוכה.  

שלה הסיפור  את  מביא  הזה  לנו  -  הספר  שסיפרה  מצוחצחת   ,כפי  עברית  כאן  אין  שלה.  במילים 

אישה  ,ותיקנית על  סיפור  מהחיים.  גדולה  גיבורה  של  מרתק  חיים  סיפור  כאן  יש  שבגיל   ,אבל 

יתומה מא לנטוש את אחיינה ה ש  ,מאיהנעורים מצאה את עצמה  לא  חליטה בסלקציה באושוויץ 

ובסוף המלחמה חזרו    -שיצאו יחד מהבית    ,דודות  בנות  5שהיה על הידיים שלה, סיפור על    ,התינוק



בנתה את החיים    , שפעם אחר פעם, בעשר אצבעות ובשתי ידיים  ,על אישה  סיפור  ;יחד אל הבית

הכ  שאיבדה  אישה  על  סיפור  דבר.  ומשום  מכלום  נדירהוובח  ,לושלה  חיים  משפחה    ,כמת  בנתה 

מסתכלת כשהייתה  ונינים.  נינות  גם  לגדל  וזכתה  הייתה   ,בגאווה  ,לתפארת  שלה,  המשפחה  על 

 אומרת שזה הניצחון שלה על הנאצים.  

  , שכולו פנטזיה הזויה  ,נדמה לי לקוח מתוך תסריט  ,שלעיתים  ,אני מזמינה אותך לצלול לתוך עולם

שהמציאות עולה על כל דמיון. אבל בתוך כל ההזיה הזו,    ,שלא הגיוני בכלל שתתרחש. אבל מסתבר

ל, אנחנו  ו שבזכותה ובזכות דור שלם שאיבד הכ  ,והוא הידיעה  ,יש דבר אחד שתמיד מחזיק אותי

לנו היום מאוד טריוויאלי, עבורה לא היה אפילו אופציה נ מצאים כאן בארץ ישראל. מה שנראה 

מופרע.   הכי  המקום בחלום  ולהוקיר את  להעריך  כולנו  ועל  עלי  יודעת שחובה  אני  שבו    , בזכותה 

עלינו   שמצווה  וכמו  הולכים  אנחנו  ולאן  באנו  מאין  לשכוח  לנו  אסור  ונמצאים.  נמצאות  אנחנו 

לספר בחג הפסח על יציאת מצריים, ככה חלה עלינו, הדורות הבאים, החובה לספר על מה שעברו  

 " הסבתות והסבים שלנו כדי שנוכל לחיות כאן, בארץ ישראל. 

 054-4903641 אלי בנייד  לפנותלהרצאות, מפגשים ומידע נוסף ניתן  •

רדיו "ככתבת התרבות ב במסלול רדיו. היא משמשת  -לאה למדה ב"מכללת ספיר" לימודי תקשורת  

מכללת ", אחרי עשר שנים שעשתה זאת ב"בן גוריון", מרצה לכתיבה אקדמית באוניברסיטת  "דרום

 רגר" בבאר שבע. , ובנוסף מלמדת תקשורת וקולנוע בתיכון " "ספיר

 

 
 יהושע עם האימא רבקה סולומון והדוד בומי טראוב -לאה סולומון



 מימי/פרנצ'סקה לוי )פיקל(  .5

מימי/פרנצ'סקה לוי,  בימים אלה מבקרת בארץ הגב'

 ילדים: 9 המשפחה מנתהה. לבית פיקל, ילידת בושטינ

מימי לגטו גורשה  16בהיותה בת . נותב 6-ו  בנים 2

אח ואחות שלה נרצחו  לאושוויץ.  חוסט ומשם 

אחרי המלחמה היא הועברה לשבדיה ושם בשואה. 

   .אחת מאחיותיהיחד עם בשטוקהולם, היא חיה, 

עד לפני שנתיים  ו בעיר פעילה בקהילה היהודית מימי

סיפרה את סיפורה האישי בזמן השואה  ]קורונה...[ 

בבתי ספר בשבדיה, התראיינה לא אחת לטלוויזיה 

שנה של ידוענים בארצה, כשהיא ואפילו צולמה ללוח 

 . )בתמונה(  מייצגת את חודש ינואר

  
 
 
 
 

 יוסף וברכה פיקל  ,תרומתה של מימי להנצחת הוריה      
 
 
 

 שלנו   מקבלת את אות ההוקרה   94  -מימי בת ה 
 מבני דור שני לבני דור ראשון! 

 
ילדיהם של בני הדוד   –ירא ויוסי פיקל פמשמאל: מרים ש

 , מימי לוי )פיקל(, רוני הבן, של מימי
 זאב מילבאואר / רותי פיקסלר 

 



   -משלנו: פרי דורית )ברגסס(  .6

 ממייסדות עמותת "לתת פנים לנופלים" 

אל דורית התוודעתי במסגרת תיעוד חללי מלחמת השחרור ילידי 

עם   יחד  שייסדה,  בעמותה  התנדבותה  מתוקף  אורי קרפטורוס, 

נעזרתי  בהמשך[.  כך  ]על  לנופלים"  פנים  "לתת  עמותת  שגיא, 

בדורית רבות באיתור בני משפחה של החללים, ורק בשלב מאוחר 

הסבא רבא שלה היה    –יותר הבנתי שגם לה יש קשר לארגון שלנו  

 יליד ברגסס... 

ה  כששר  אירופה,  ומערב  ירושלים  קרפטורוס,  פני  על  פרושים  המשפחה  של  חייה  היסטוריה  קורות 

 לחיים או למוות...  –קובע, על פי מקום חייהם את גורלם 

אחורה   יהודיתדורות  5נלך  קרֹוה  -:  ה  (kroh)יטי  במאה  בברגסס  ברגר.  19-נולדה  ליצחק  נישאה  היא   .

נולד אף הוא בברגסס והיה בחור ישיבה. ב )לפני העלייה הראשונה(    1880-בנם, ברנרד/דב/ברל,  לערך 

ארצה ממינסק. הוא   תההורוביץ, שעל-הוא עלה ארצה, התיישב בירושלים והתאכסן בבית משפחת הלוי

לדו להם שני בנים, יצחק וסלומון. אך המצב הכלכלי היה קשה  נישא למרים, בתם, ילידת ירושלים. נו

-ביותר, על סף רעב, וברל לא רצה לחיות על חשבון תרומות של כספי החלוקה. בלית ברירה, עזב ב

הונגרי שלו, הגיע לבלגיה, במטרה להשתכר  -את משפחתו בירושלים, ובזכות הדרכון האוסטרו  1894-6

הביא את משפחתו    –ובען ולסוחר כובעים; כשהשתפר מצבו הכלכלי  ולפרנס את משפחתו. הוא הפך לכ

 ,  בתם, ברטה. 1896הצעירה לאנטוורפן, בלגיה; שם נולדה, בשנת 

( הראשונה  העולם  מלחמת  התחילה  האוסטרו1914ואז  האזרחות  בגלל  מבלגיה,  גורשה  והמשפחה   )-  

 (.  1920)  הונגרית. המשפחה חזרה לברגסס, ושהתה בעיר עד לאחר תום המלחמה

אזי חזרו שוב לבלגיה. הם פתחו חנות מכולת מתחת לביתם. יצחק הפך לרואה חשבון וסולומון עבד 

הגיעה   משפחתה,  קונביזר.  לבית  לפרל,  נישא  ומרים,  ברל  של  הבכור  הבן  יצחק,  היהלומים.  בתחום 

]בבלארוסית:   ומאוחר  Нава́градак]מנובהרדוק  בגלזגו,  נולדה  עצמה,  פרל  עברה    לסקוטלנד;  יותר 

נישאו   דורית,  של  והסבתא  הסבא  ופרל,  יצחק  למשפחה.  בסמוך  צרפת,  בפריז,  להתגורר  המשפחה 

בשידוך של בת משפחה. הזוג הצעיר התגורר באנטוורפן ועם הולדת בתם הבכורה, יהודית איבון, עברו 

 להתגורר בפריז, ליד הוריה של פרל. בפריז נולדה חוה, אימא של דורית.  

הולנד.  -רבא, ברל ברגר, וזכה להיקבר בקבר ישראל, בגבול בלגיה-נפטר הסבא  2-ת מלחה"ע הלפני תחיל

וברטה   סולומון  אשתו,  מרים  בשואה:  שניספו  המשפחה,  בני  שאר  של  גורלם  היה  זה  ילדיהם,    -לא 

 אשתו של סולומון ובנם. 

 רופה... צחוק הגורל הוא שמרים וסולומון, ילידי ירושלים, ניספו בשואה על אדמת אי

מ יותר  שלאחר  מספרת  שניצלו   10-דורית  אלה  ברל,  של  אחיו  צאצאי  בארץ  נמצאו  חקר,  שנות 

 מהשואה.  

 

דורית הינה בעלת תואר שני כפול בתכנון ערים ובעבודה סוציאלית קהילתית. היא בעלת עסק עצמאי, 

 מתגוררים בירושלים. נכדים. הם 4-ילדים ו 4המשלב בין שתי ההתמחויות שלה. לדורית ולבעלה, יואל, 



 הסבא רבא של דורית, ברל ברגר )יליד ברגסס( עם אשתו מרים וילדיהם יצחק )מימין(, סולומון וברטה      
 

 , 1858רישום לידת הבנים של ברנרד ומרים בירושלים: ברנרד יליד ברגסס, 
 ירושלים - 1891יליד   –ירושלים ]זהו הסבא של דורית[, סלומון  -  1888יליד     -יצחק 

 
 

רבא -[ מצאה דורית מידע על ֶאחיו של הסבאלכל כותבי עבודות שורשים -ניתן למצוא מידע ] JewishGenבאתר   
לי )1876ברל. האחים הם ֶבני )  גסס ר , ילידי בKROH(, ילדיהם של יצחק ברגר ויטי 1869( וצָּ



 הולנד-( בגבול בלגיה2005קברו של ברל ברגר )      
 

תעודת רישום, שנמצאה בארכיון המשטרה הבלגית 
, הכולל תיעוד שמות הוריו של ברנרד לפני כעשור

 11ומקום מגוריהם: ברגסס, זריני 
(Zrini Utca no. 11). 

 

דורית מציינת, שרק כאשר נפתח בפניהם 

ארכיון המשטרה הבלגית, ונמצאו בו כל  

המסמכים אודות המשפחה, הם יכלו  

להתחקות אחר מקורותיה של מרים ושל 

ומה ברל, שעד אז בכלל לא ידעו מהיכן הם  

 שמות הוריהם. 

  
 

 דורית ויואל פרי עם נכדיהם

 
 
 
 

השליחות שלקחה על עצמה דורית, 

, היא הנצחה של חללי מערכות בהתנדבות 

ישראל, אשר נפלו טרם קום המדינה 

. "עלומים" ובמלחמת העצמאות והם נותרו  

מצבותיהם חסרות ופרטי חייהם, תמונותיהם 

 וקורותיהם אינם ידועים. 



ואורי שגיא בעת הצפירה,   דורית פרי, עמדו  2010"ביום הזיכרון שנת  
נמצאה   בחלקה  תש"ח.  לוחמי  בחלקת  ג'נין  חללי  של  אחים  קבר  ליד 

 ( ג'נין  על  בקרב  שנפל  לחנה,  יוסף  של  "מצבה  1948מצבתו  והייתה   )
ריקה", חסרו בה שמות הוריו, היכן ומתי נולד ומתי עלה לארץ, פרטים  

על   לציין  "יזכור" שנהוג  באתר  גם  ישראל.  מערכות  חללי  מצבות  גבי 
                 היוצר: מאיר אשל               של משרד הביטחון לא היה מידע על אודותיו. לאחר שמונה  חודשי  

חובק עולם, שכלל חיפוש ונבירה בארכיונים ושיחה עם אנשי קשר וחוקרים בישראל, יוון, ברזיל,  חקר  
אותרו קרובי משפחתו, הושלם סיפור חייו ונמצאה תמונתו של יוסף לחנה. במאי  ארצות הברית וצרפת  

נערך טקס גילוי מצבה בהשתתפות קרובי משפחתו, יו"ר הכנסת דאז, מר ראובן ריבלין, ח"כ מתן   2011
בן פרידמן  הושע  אל"מ  מועלם-וילנאי,  שולי  הגב'  הוקמה -שלום,  זה  מחקר  בעקבות  רב.  וקהל  רפאלי 

ה לה למטרה להנציח חללי מערכות ישראל ולהשלים סיפור חייהם ותמונותיהם של אלו העמותה, ששמ
 שמצבותיהם ריקות וסיפור חייהם נותר עלום. 

 ואורי שגיא. מתנדבי הארגון  דורית פריעל ידי  2013הוקם בשנת  "לתת פנים לנופלים" ארגון המתנדבים  
חיילים שנפלו במערכות ישראל טרם קום    1,000-פועלים להנציח ולהשלים קורותיהם ותמונותיהם של כ

המדינה ובמלחמת העצמאות וסיפור חייהם נותר "עלום". הלוחמים והחללים "העלומים", רובם יוצאי  
אירופה, חלקם נצר אחרון למשפחתם, שהגיעו לארץ ישראל זמן קצר לפני מלחמת העצמאות, אחרים 

 י הארץ. חלקם נחשבים "חללים שמקום קבורתם  חיילים בודדים שעלו בגפם מארצות ערב ומיעוטם יליד
לא נודע" והמידע שמתנדבי וחוקרי הארגון אוספים, הוא למעשה, יד וזיכרון יחיד להם. בשנה האחרונה  
פעלו המתנדבים, גם, לפענח ולהשלים סיפור חייהם של חללי פעולות איבה, אשר נרצחו בפרעות תר"פ 

כך, הארגו1920-1922תרפ"א    – נוסף על  ן פועל להנציח חללי פעולות איבה, שנפלו גם הם טרם קום  . 
 המדינה וסיפורם העצוב מלווה את שנות הקמת המדינה. 

"שריד אחרון" למשפחתם.  וחללים שהם  "נצר אחרון"  חללי  ומנציחים  קברים  פוקדים  מתנדבי הארגון 
ומשרד הביטחון, הם אלו אשר עלו לארץ לאחר ושם"  "יד  ע"פ  "נצר אחרון",  שחוו את מוראות    חללי 

ישראל.   כחללי מערכות  ונפלו  נכחדה בשואה  היו האחרונים למשפחתם הגרעינית, לאחר שזו  השואה, 
אחרונים  היו  אחריה,  או  במהלכה  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  טרם  עלו  אשר  חיילים  לעומתם, 

שנייה, למשפחתם אולם לא חוו על בשרם את מוראות השואה או שעלו טרם פרוץ מלחמת העולם ה 
 אינם מונצחים כ"נצר אחרון". העמותה מכנה אותם "שריד אחרון". 

פועלים   יותר             מתנדבים  80בארגון  של  תמונותיהם  ואותרו  חייהם  סיפור  הושלם  האחרונות  ובשנים 
לוחמים עלומים. בשנים האחרונות משרד הביטחון תיקן והחליף כמה ממצבות הנופלים, לאחר    270-מ

 יהם של הנופלים על ידי מתנדבי הארגון והשלמת המידע החסר. חקר סיפור חי
 תחומי הפעילות של הארגון:

 * השלמת פרטי חייהם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה, שמצבותיהם ריקות ופרטי   
 חייהם ותמונותיהם חסרים.   

 "נצר אחרון". * קידום אירועי הנצחה, הפקת אלבומי הנצחה ואזכרות לחללים ובהם לחללי 
 * קידום הקמה של אנדרטאות ושלטי הנצחה. 

 * קיום הרצאות וסיורים בעקבות לוחמים עלומים עבור תלמידי בתי ספר והציבור הרחב. 
 * סיוע באיתור קברי חללים הקבורים בבתי עלמין אזרחיים בעיקר, עבור בני משפחה ואחרים. 

 לפניות מהארץ ומחו"ל. * סיוע באיתור בני משפחות של חללים, מענה 
 * סיוע למשפחות בחידוש "מצבות אזרחיות" לחללים שנפלו טרם קום המדינה וקבורים בבתי עלמין  

 אזרחיים.  
חיפוש" על קבריהם של החללים העלומים, בתקווה שבני משפחה, שיפקדו   "פתקי  מניחים  המתנדבים 

 את הקבר, ייצרו קשר עם העמותה לצורך השלמת הפרטים. 



, יליד וליקי ביצ'קב. כך נוצר מרמלשטיין טוביהמסיפורי הזיהוי והאיתור היה של בני משפחתו של  אחד  
הקשר בין מתנדבי הפרויקט לאחייניו של טוביה, חברינו: וילי מרמרשטיין )באר שבע( אריה מרמלשטיין  

 )פתח תקווה( וחנה פוקס )בני ברק(.
 

          
          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מצבתו של טוביה לפני גילוי הפרטים החסרים     
                                                                                       

 : קישור לאתר העמותה
https://latetpanim.org.il/about                      עם השלמת הפרטים החסרים מצבתו החדשה של טוביה 

                                                                                                     

 2019תלמידה מבית הספר בליך מניחה "פתקי חיפוש" על קבריהם של לוחמים עלומים בבית העלמין נחלת יצחק,  

 
למסור פרטים על "חיילים  אם יש מביניכם, המעוניינים לקחת חלק בהתנדבות בעמותה,  

 2631262-052הנכם מוזמנים ליצור קשר עם דורית בטלפון    -עלומים" ולתרום בכל דרך  
 latet.panim@gmail.comאו בדוא"ל 

 " ברוכה תהיי, דורית, על עשייתך למען הנצחתם של "העלומים
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