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כמדי שנה נציגי הארגון שלנו 
משתתפים בטקס הנחת הזרים ביום  
 הזיכרון לשואה ולגבורה ב"יד ושם".

את הזר הניחו השנה אלכס רוט )מניו 
 יורק(, יוסי קוטונה וזאב מילבאואר. 
הטקס נערך ביום חמישי, כ"ז בניסן, 

28.4.2022 
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 . 17.5.2022יום האזכרה ערכנו השנה ביום שלישי, ט"ז באייר תשפ"ב, את 

 כבכל שנה נחלקת הפעילות בשלושה אתרים: א. סיור העשרה 
 ב. אוהל "יזכור"                                                            
 " ספרא"ג. אודיטוריום                                                            

, המספר את "חאן שער הגיא" –"פורצי הדרך לירושלים"  סיור ההעשרה התקיים הפעם במוזיאוןא. 
ירושלים, וחיילים רבים שילמו בחייהם  –סיפורן של השיירות ששמרו על הקשר עם העיר הנצורה 

 תוך גילויי גבורה יוצאי דופן, כולל יוצאי קרפטורוס.  –במשימות אלו 

 ב"חאן שער הגיא" קבוצת חברים ליד שיחזור של אחד מרכבי השיירות
 

לבית  ,  פפי.  פפי/ה השנה ניצולת השואה, דרימר פרלהתמיד הדליקאת הדלקת אש  :  אוהל "יזכור"ב.  
מסולוטבינו.1928ילידת  מושקוביץ,   המלחמה    ,  גורשה היא  בתקופת  משם  בסולוטבינו,  בגטו  הייתה 

 נינים.   6-נכדים ו 5יש לה  לאושוויץ. אחרי המלחמה התגוררה בחוסט, שם נולדו בנה ובתה. 
 כיום מתגוררת פפי בפתח תקווה. 

 י תהילים קרא חברנו, הרשקוביץ דוד. פרק
, מחוסט. בזמן המלחמה היה במספר 1933, יליד  את תפילת "קדיש" אמר ניצול השואה, רייזמן מרדכי

ושוחרר מטרייזג ריכוז  ומחנות  למרדכי    1946בשנת  שטט.  ניטאות  מתגורר בחולון.  וכיום  ארצה  עלה 
 נינים. 2-נכדים ו 12ילדים,  4ולאשתו  

 מלא רחמים" נשא הרב מרדכי אנגלמן, בן הדור השלישי של יוצאי זאקרפטיה. את תפילת "אל 
 
 כיבוד ובשתייה חמה וקרה. במעבר לאודיטוריום התכבדו החברים ב :"ספרא"אודיטוריום ג. 

 בטקס נשא דברים יו"ר העמותה, זאב מילבאואר.
 . נמסר לנו שנפטרו מאז הטקס האחרוןשרותי פיקסלר קראה את שמות בני הדור הראשון, 

 . , ששרדו ושיקמו את חייהםכמו כן קראה שיר לכבוד בני הדור הראשון
 הרצתה על השילוחים מקרפטורוס ]ראו השלמות בהמשך[. ,לאה רושקובסקי, נציגת "יד ושם"

 של נעמי שמר. סיימנו בשירת "התקווה".  -ם ייידיש ושנישני שירים ב  –רונית אופיר הנעימה בשירה 



 ב מילבאואר, יו"ר העמותה שלנו: אלהלן דבריו של ז 

זו השנה השנייה  . 1202שלום לכם, כמו כל שנה, אנו מדווחים לכם על פעילות העמותה בשנת 
להלן  –בכל זאת ושחלק גדול מהפעילות שלנו איננו יכול להתממש לאור מגבלות הקורונה...  

 סיכום של הפעילות השנתית שלנו:

 אגרת לניצולי השואה לציון "יום השואה הבינלאומי"  שלחנו   •

 ערכנו מסיבת פורים עם קהילת קריית גת •

 תרמנו לבית חב"ד באוז'גורוד  •

 שמן" -ר ההנצחה ביער "בןאת את השלמנו •

 הנחנו זר בטקס "יום הזיכרון לשואה ולגבורה" ב"יד ושם"  •

 סיירנו ב"היכל הזיכרון" בהר הרצל   •

 ערכנו אזכרה שנתית ב"יד ושם"  •

 קיימנו מפגש סוכות ב"יער בן שמן"   •

יליד ארגנו לוויה של חלל מלחמת השחרור, דוידוביץ מרטין,   •
   שעצמותיו הועלו מפראג ,קרפטיה אז

 יקירי הקהילה   שלקיימנו את אירוע חנוכה   •

 עלונים חודשיים   13ו  נרסמיפ •

 תערוכות 9-ספרים ו 5אתר האינטרנט עודכן וכולל  •

מהשנה   • נשמות  אזכרת  בנושא  עודכן  האינטרנט  אתר 
 האחרונה ומשנים עברו 

 קיימנו ישיבות פעילים בזום לאורך השנה  •

 . במלחמת השחרור ,קרפטיהאילידי ז ,שמות הנופליםשל  ובהנצחה  עסקנו באיתור •
 

 - כעת, אבקש להודות לפעילים שלנו, על פעילותם המבורכת לאורך כל ימות השנה
 קליין יצחק  מלץ אפרים   הופמן יעקב   אינדיק מיכאל 
 רוב יונה   נימברגר אלכס   הרשקוביץ דוד   ברקוביץ גיטה 

 רייזמוביץ מנדי   פיקסלר רותי   וובר אריה  דוידוביץ גרישה 
 ישראל שיינברגר  קוטונו יוסי   ויינברגר לאה   דוידוביץ חיים
 תודה לכם!              אלכס  שמעוני  קליימן רוזה  מושקוביץ משה   דרוב רוברט 

 
מלחמה עקובה מדם באוקראינה, חוסר יציבות פוליטית מתמשך,   -  אנחנו נמצאים בתקופה סוערת

לאיומים ביטחוניים בכל הגזרות. המלחמה באוקראינה חשפה אותנו, בעיקר בני חשיפה  ו  קיטוב בעם
כדור שני    ,מי הטובים ומי הרעים? לנו  -  שלוקחות אותנו עשרות שנים אחורה  ,לדילמות  2-הדור ה
. ואילו 2- ראינו בעם האוקראיני את השותף הפעיל של הנאצים במהלך מלחמת העולם ה  -  לשואה

ם של הורינו ממחנות הריכוז. מה שבטוח, הנחישות של הורינו לעזוב את הערים הרוסים, היו המשחררי
בז בפרט  ,קרפטיה אשלנו  אוקראינה  ה,  ואת  הדור  בני  מאיתנו,  הזו    , 2-חסכה  הנוראה  המלחמה  את 

קרפטיה והמצב הנוכחי נותן א שמתחוללת כעת. אין ספק שלכולנו יש קשר עמוק למולדת הורינו בז 
 פעילות הומניטרית המתקיימת באזור עבור אוכלוסיית הפליטים.לנו הזדמנות לתמוך ב



לא נבעה מקריאות ההנהגה של הקהילה, כי    20-של המאה ה  70-החלטת הורינו לעלות ארצה בשנות ה
אם בחירה ספונטנית ומלאת נחישות לעזוב את מולדתם לטובת עתיד טוב ובטוח יותר עבור ילדיהם 

לילדיהם והדורות הבאים. על אף שנהנו מחי ומצב כלכלי בטוח שאיפשר להעניק  י קהילה עשירים 
השכלה גבוהה וחינוך יהודי, הם בחרו באי ודאות אישית למען מטרה נעלה יותר. האומץ הוא כה נשגב, 

בצעד כה אמיץ כשהעתיד לוט בערפל וזאת לאחר שזכו סוף סוף למעט יציבות ונחת אחרי  נקטו שכן 
 שנים כה קשות ואפלות במלחמה. 

יהודים היו מיעוט תחת שלטון זר והיו נתונים   הםשב  ,רוב הסיכויים שההחלטה הזו נבעה מלקחי העבר 
 . הורינו בחרו לומר "לא עוד". ו לחסדי

הייתה הנהגה דתית שגרסה שתספיק   היהודיות בזאקרפטיה  לאורך דורות רבים, ההנהגה של הקהילות
 אך הרשות נתונה.  - ל צפויוילו להבין כי הכהאמונה. אך הורינו, שנותרו עם האמונה בליבם, השכ

 . הם החליטו לקחת צעד אקטיבי בבחירת גורלם
 

 המקורות מדגישים פעם אחר פעם את חשיבותה הקריטית של אחדות ולכידות העם. 
אבל עמוק על המגיפה שפקדה את  ,שמשמעותה ,ספירת העומר ה שלבימים אלו, אנו נמצאים בתקופ

שלא כיבדו   ,מתלמידיו נפטרו כתוצאה ממנה. הסיבה למותם נבעה מכך  24,000תלמידיו של רבי עקיבא.  
פנים לתורה וזלזלו זה  70איש את רעהו. כולם היו תלמידים חכמים ונבונים, אך לא השכילו להבין כי 

 קדם. בדעתו של זה. מגמה זו מוכרת לעם היהודי עוד מימי 

הפילוג בימי בית שני מוצג במקורות כתופעה חמורה ביותר. ההתנהלות העוינת והפלגנית של העם 
 חורבן בית שני. כפי שאמרו חז"ל:  :לקטסטרופה נוראה ,לבסוף ה,הוביל 

"מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים… 
בו  אבל מקדש שני, ש וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה  ובמצוות  היו עוסקים בתורה 

 .שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים"

בסופו של דבר,    ,מכאן נובע כי היסטוריה מוכיחה פעם אחר פעם ששנאה, פלגנות והסתה בתוך העם
מאיומים  יותר  אפילו  קטלנית  מבית  השנאה  האומה.  לחיי  ממשית  וסכנה  קורבנות  לסבל,  יובילו 
חיצוניים ביחס לעתידו של העם.  גם ההיסטוריה המאוחרת של עם ישראל רצופה במלחמות אחים 

הקמתה של   ת מגזרים. אם בהתחלה היה מדובר במלחמות תיאולוגיות בין זרמים שונים ביהדות,וחוצ
התנועה הציונית פיתחה סוגים אחרים של קונפליקטים ומאבקים על זכותו של עם ישראל להגדרה  
עצמית בארץ ישראל. גם עם הקמת המדינה, מלחמות היהודים בין זרמים שונים לא פסקה, אלא רק 

 הלכה והסלימה במרוצת השנים.

אל, סוציאליזם וקפיטליזם וכן זרמים שונים  מלחמות בין דתיים וחילונים, אשכנזים ומזרחים, ימין ושמ
ביהדות. אבל, היו גם תקופות שעמנו ידע להתלכד ולהגיע להישגים גבוהים ומרשימים בתקופות שונות 

המדינה הקמת  סביב  התלכדות  המדינה:  של  קיומה  למאמץ   ,לאורך  נרתמו  גדולים  זרמים  שבה 
מנתהמלחמתי   המדינה,  על  של  ועצמאותה  קיומה  את  ממשלת    לשמור  של  הקמתה  אחדות  האו 

שהובילה להישגים מדיניים וצבאיים חסרי תקדים. דוגמה נוספת   ,לאומית במלחמת ששת הימיםה
, שנה שבה השתוללה אינפלציה גבוהה ויתרות מטבע חוץ התאפסו.  1985הוא המשבר הכלכלי בשנת  

שהצליחה   ,אחדות  אף פעם בנק בעולם לא הסכים להלוות למדינה כסף ולאור זאת הוקמה ממשלת
שמתוצאותיו אנו נהנים   ,לייצב את הכלכלה, למתן את האינפלציה ולבנות בסיס איתן לכלכלת ישראל

 , רואה לנגד עיניה את טובת המדינה ואזרחיה העד היום. כל הדוגמאות הללו מוכיחות שהנהגה מלוכדת,  
לוקות. על מנת לאחות את על אף המח -יכולה למצוא את הדרך להוביל את המדינה לעתיד טוב יותר 
הן בעתות   ,מייצגת את כל העםה   ,מלוכדתוהשסע העמוק בקרב בני עמנו, תידרש תמיד הנהגה אחראית  



עתיד מבטיח לנו, לילדינו,   ומאפשרת  כזו ששמה בראש מעייניה את קיומה  ;והן בעתות משבר  ,שגרה
 נו והדורות הבאים.  ינכד

תמיד מעורבים ואקטיביים בכדי שנבטיח שהנהגה שכזו תקום.  בשנים  , צריכים להיות  2- אנו בני הדור ה
  קרפטיה והנחלת המורשת בקרב א האחרונות, דנו רבות על חשיבות שימור הזהות שלנו כקהילת יהודי ז

שמהווה את הבסיס   ,אך כעת אני מבין שבפנינו מטרה לא פחות חשובה ואלמנטרית  .4-וה  3-הדור ה  בני
גם להטמיע את  אלאלמד את מאורעות השואה והאסון שפקד את העם היהודי, לקיומנו. אל לנו רק ל 

יחזור בשנית. הלקח המרכזי הוא    ,הלקחים לא  נתפס שכזה  על מנת שנוכל להבטיח שאירוע בלתי 
 אחדותה של מדינתנו.  - לדאוג להנהגה אחראית שתשמור על ביטחונה, צביונה ולא פחות מכך

 

                      פיקסלררותי    /איך אחרי?  

 איך המשכתם  

 אחרי שהבנתם?  

  איך קמתם 

 אחרי שהתייתמתם?  

 איך אהבתם  

 אחרי שנותרתם?  

 איך ִחייכתם 

 יתם? ּכ  אחרי שהו  

 איך שרדתם 

 ואת פיכם אטמתם?  

 איך החלטתם  

 ובחיים בחרתם?  

 איך היה בכם האומץ  

 אחרי שנשארתם קומץ?  

 איך המשכתם קדימה  

 הסבל קברתם פנימה? ואת  

 איך לקחתם החיים בידיכם 

 אחרי שהמוות פצע סביבכם?  

 איך לא נכזבה אמונתכם  

 ולא אבדה תקוותכם?  

 חידה היא לי                                  

 ומענה לא לי.                                   

 רק אהרהר                                   

 איך אחרי?                                  



 , מזרחית לקרפטורוס.  העיר שוכנת במערב אוקראינה  :בי קמיניץ פודולסקגהבהרות ל
יהודים,   23,600פודולסק  -נרצחו בקמניץ  1941באוגוסט    29-ל  26, בין  "יד ושם"על פי נתונים באתר  

מהונגריה,    14,000-18,000בהם   שהוסגרו  יהודים  את אלף  להוכיח  יכלו  שלא  קרפטורוס,  בדגש 
ההיסטוריון רנדולף   .תושבי העירהיו  היתר  אזרחותם ההונגרית, למרות שחיו באזור שנים רבות.  

המגורשים מהונגריה נשארו בחיים כאלפיים, ושאלה מהם שהצליחו   18,000ברהאם כתב שמכלל  
 ולא כולם האמינו להם... חשבו שהם ירדו מדעתם...  – יפרו על הרצח ההמוני"לחזור להונגריה ס

 זה היה, למעשה, "הניסוי" הראשון של הפתרון הסופי, שנוסה על יהדות קרפטורוס. 
 

 ": הבהרות לגבי "אלבום אושוויץ
 https://www.youtube.com/watch?v=Johmwy48P2w:                      ראו את הקישור הבא

 
  17,000-. רוכזו בו כהונגריהל שכיום שייך    ,: הגטו הוקם בשטח(Mátészalka)   הבהרות לגבי מטסלקה

 ראחוב. מחוז מ ,, בעיקריהודים, בתנאים קשים ביותר, מכפרים ועיירות 
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 פטירה  עיר בארץ עיר מוצא  שם פרטי שם משפחה  מספר 

 21-נוב ירושלים סיילש/ צ'רנו טיסה לילי איינהורן  1

 22-פבר קריית מוצקין  סוכה ברונקה  חנה   אינגבר )פרידמן(  2

 21-ספט קריית ביאליק סיילש מרטה שרה  איצקוביץ  3

 22-מאי קווינס  מונקץ'  חנה  אייזדרפר  4

 21-אוג חולון  ברקוסובו  עליזה  בונצל  5

 21- אוק נתניה  זאבאדקה  מרים בן אורי )שטרן( 6

 21-ספט ירושלים יאסיניה  מנחם  בנדל  7

 21-מאי ניו יורק  מונקץ'  חנה )האני(  ברגר )דים(  8

 21- אוק שיקגו  בדוולייה  הלן  ברגר )קאהאן(  9

 21-אוג עפולה  חוסט/מונקץ'   יהודה אריה )לייב( בש 10

 22-פבר פתח תקווה  בוהוץ  אסתר  גוטמן  11

 21-נוב ניו יורק  גאניץ'/אוז'גורוד  זליג לייב גרינברגר  12

 22-פבר ניו יורק  מונקץ'  פייגה פרידה  גרשקוביץ  13

 22-אפר נתניה  בלה צרקבה  איליה  דובוסורסקי  14

 22-מרץ רחובות  טייץ' רוז'י  דויטש  15

 22-פבר אור יהודה  יסיניה עמנואל  דורנשטיין 16

 21-מאי נתניה  טייץ' יוסף  דקל )דסקלוביץ(  17

 21-יונ רחובות  מונקץ'  אסתר  הלפרט  18

 21-נוב נתניה  חוסט  אריה )לייבי( הרטשטיין  19

ה  מנדל  הרשקוביץ  20  21-ספט חדרה  ּפיְדְּפֶלשָׁ

ה  מניה  פוירשטיין()הרשקוביץ  21  20-נוב חדרה  גלּוּבֹוקָׁ

https://www.youtube.com/watch?v=Johmwy48P2w


 פטירה  עיר בארץ עיר מוצא  שם פרטי שם משפחה  מספר 

 21-דצמ חולון  מונקץ'  רבקה  וייס 22

 22-מרץ בית דגן מונקץ'  יולנה  זלמנוביץ 23

 22-אפר ניר צבי  קובילצקה פוליאנה משה  זלמנוביץ 24

 21-אוג קריית מוצקין  טרנובו  עובדיה  זקס  25

 21- אוק ניו יורק  אילניצה  גולדה  טייכמן )גרינשטיין(  26

 21-יונ נתניה  לה  לאה( -לידיה )שרה טנדלר  27

 22-פבר תל אביב ב שנדרו חיים לייב  יעקובוביץ'  28

 21-דצמ אשקלון  חוסט  ינקו  יקובוביץ  29

 אפריל  רמת גן חוסט  יצחק אייזיק  כץ 30

 21- אוק פתח תקווה  מונקץ'  לאה )ליייצ'ו(  כץ 31

 21- אוק אשקלון  ביצ'קיב יעקב ליבוביץ  32

 22-אפר ניו יורק  רוסקויי/מונקץ'  מרים ליפשיץ 33

 21-נוב באר שבע אוז'גורוד  פרידה  מושקוביץ  34

 21-דצמ רחובות  קאלין  גיטה  מושקוביץ  35

 22-ינו רחובות  סוקרניצה  אברהם  מושקוביץ  36

 22-מרץ ברוקלין אויילוק  צילי אלטברגר( מושקוביץ ) 37

 22-ינו לונג ביץ'  מונקץ'   מל -מוריץ מרמלשטיין  38

 21-דצמ בת ים טייץ' לאה )ליייצ'ו(  נוימן 39

 21-ספט אוז'גורוד  אוז'גורוד  נתן לייב  נייבאואר  40

 22-אפר ראשון לציון מונקץ'  חדווה  פולק  41

 21- אוק משמר השבעה איזה  חיה  פלהנדלר  42

 21-דצמ גבעתיים יסיניה יפה פרושצ'ינצקי  43

 22מרץ  נתניה  אוז'גורוד  מלכה  קליין 44

 22-ינו טורונטו  מונקץ'  משה  קראוס  45

 21-מאי חיפה  טוריה רקובו  זאב )וילי( שווה  46

 22-אפר פתח תקווה  סול/אוז'גורוד  הלנה  שמברגר  47

 21-דצמ טבריה  מאיידן דוד  שריד 48
 

 מהקהל באוהל "יזכור"חלק 



 פרל דרימר ובתה חני, זאב מילבאואר, דוד הרשקוביץ, מרדכי רייזמן ומרדכי אנגלמן אוהל "יזכור": )משמאל(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ימר רעל ידי ניצולת השואה, פפי/פרל ד אש התמיד באוהל "יזכור"הדלקת 

 



 
 ודיטוריום "ספרא" א

 
   זמרת רונית אופיר והמלווה שלהה



 
 המרצה, לאה
 רושקובסקי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שירת "התקווה" בסיום הטקס
 

 האזכרה השנתית. תודה רבה לכל החברים שהגיעו לטקס 
 זאת דרכנו לכבד ולזכור את בני המשפחות שלנו,

 שאין להם "יארצייט" מדויק,
 לכבד ולהוקיר את שורדי השואה, שזכו להקים בית. 

 המורשת המשותפת שלנו   לקרב אל תודעת –זה תפקידנו, בני הדור השני 
 ! את בני הדורות הבאים

 

 תמונות  -גלריה  – carpati.org.ilלו לאתר העמותה ע האירוע יותמונות מ
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  ימים אלו נכתבו חמש כתבות על בני הדור הראשון שלנו!ב

 גאים בכם ומאחלים לכולכם בריאות איתנה. 

 . ויזניצה,  1929יליד : שרגא קלוש . א

 25.4.2022 ,הכתבה היא מ"ישראל היום"
 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=wqWsRsQbECI :21.4.2020-ראיון עם שרגא קלוש מה
 

 27.4.2022-מה לבין קבוצת ילדים  שומפגש מרגש של "זיכרון בסלון" בין שרגא קל
 JX1Gc-https://www.youtube.com/watch?v=eqGbG 

https://www.youtube.com/watch?v=wqWsRsQbECI
https://www.youtube.com/watch?v=eqGbG-JX1Gc


 
, שם 1933, חיה במונקץ' עד שנת   שפחת פוגלמןממשפחתה של יהודית,  .  1938ילידת  ד:  יהודית מס  .ב

( אשר באזור הרי Kezmarokנולד האח הבכור. יהודית )ושני האחים שקדמו לה( נולדו בקז'מארוק ) 
האב.   של  פרנסתו  בעקבות  המשפחה  היגרה  לשם  בסלובקיה,  המשפחה    1942בשנת  הטטרה  חזרה 

"ידיעות אחרונות", מהיא    כתבהה.    2020מאוקטובר    76בעלון    ניתן לקרוא  על יהודית כתבהלמונקץ'.  
26.4.2022 

 
חנה  .ג )קניגסברג(  ילידת  שווימר  היא מסטיצֶ ב,  1926,  ועתה  בחולון  רבות  שנים  התגוררה  חנה  'בו. 

מתגוררת בבית גמליאל. כשחזרה דודתה לעיירה אחרי המלחמה קיבלה משכנה את הסידור של אימא 
שהיא ידעה שיום אחד תחזרו,    ,לאחר מכן הלכה השכנה לעולמה... "היא אמרה להשל חנה. רגעים  

 28.4.2022מ"ישראל היום",   היא  כתבהה ועכשיו היא יכולה לנוח בשלום". 



ולריה . ד ילידת מונקץ',  סלזק  ים. כתבה עליה  1922,    הופיעה   100במלאת לה    )!(, מתגוררת בבת 
 . 2022ממרץ  94בעלון מספר 

 28.4.2022אחרונות", הכתבה היא מ"ידיעות כתבה מ"ידיעות      

 
חוסט  גיטהסיקוביץ   . ה ילידת  במרכז   ,1927,  ליד תמונת אביה  היא מצולמת  בירושלים.  מתגוררת 

 . 2017מאוקטובר    35כתבה עליה הופיעה  בעלון מספר    החינוכי החדש של "יד ושם" בעיר הבה"דים.
 27.4.2022- הצילום הוא מ"ישראל היום" מה   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


