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 ניו יורק   – טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה   .1

סייע רבות   של חברתנו, חנה הופמן.  יורק, בארגונה-התקיים טקס האזכרה השנתית בניו  26.6.2022-ב

 לקיום הטקס מר אלכס רוט. להלן מדליקי שש נרות הזיכרון, לזכר ששת המיליונים שנרצחו בשואה. 

 ]למטה[  Alex Rovtנר שני: ]למעלה[ ו Evgeny Galperנר ראשון: 



 
    George Mandlerנר חמישי:                                  Hugo Gutmanנר שלישי:                

 

  Dr. M. Kirshenbaumנר רביעי: 

 Judy Pizemנר שישי: 



 חנה הופמן 

 יעלי הופמן, נכדתה של חנה             בנות הדור הרביעי   מאיה קליין, נכדתה של חנה הופמן       

 

 

 

 

 

 

 

 

 רחל מנדלר עם אביה, דוד מנדלר 
 

 ברכת יישר כוח לחנה 

נשאה   הטקס  במהלך 

                                                                                                                דברים  ! הופמן ולאלכס רוט 

 וסיפרה   Sophie Pizemהגברת  

 את הסיפור של משפחתה.  

 בת הדור השלישי, היא  סופי  

 של    דודתו - בתה של בת

 אלכס רוט. 

 



 13.7.2022 עד, גלעד כהן-הדר גיל  :Ynet-כתבה מ:  עם גיטה סיקוביץ   ביידןהנשיא ג'ו  פגישת   .2
רינה קווינט וגיטה )ג'יזל( סיקוביץ שרדו את השואה, ולאחר תלאות רבות הצליחו להגר בתור ילדות  "

 .. שנה אחרי, הן יפגשו את הנשיא האמריקני במהלך ביקורו ביד ושם. 70-לארה"ב. היום, יותר מ
)ג'יזל( סיקוביץ, בת   , תפגוש היום את נשיא ארה"ב. "אני מתרגשת במיוחד 95ניצולת השואה גיטה 

 שנים אחרי המלחמה". היא סיפרה.  46לפגוש את הנשיא, חייתי באמריקה 
 בעיירה חוסט שבהרי הקרפטים בצ'כוסלובקיה )כיום באוקראינה(.  1927-גיטה נולדה ב

הגרמנים להונגריה, וגיטה ומשפחתה גורשו עם יתר יהודי חוסט לגטו, שם הצטופפו פלשו  1944במרץ 
למחנה   והוסעו  בקר  רכבות  על  המשפחה  בני  הועלו  שבועות  חמישה  כעבור  בחדר.  משפחות  כמה 

אושוויץ הועברו -ההשמדה  חודשים שם  חמישה  לאחר  בירקנאו. 
מיטלשטיינה העבודה  למחנה  הלן  ואחותה    [ Mittelsteine]  גיטה 

מערב פולין, שם עבדו במפעל לייצור חלקי מטוסים. גיטה  -שבדרום
שלא הכירה את המקצוע.    נלקחה לעבוד כשרטטת טכנית, על אף

קיצוני  קור  רעב,  אכזריים:  היו  במחנה  העבודה  ותנאי  החיים 
                                ועבודת פרך. 

מאי   מ1945בתחילת  האדום  הצבא  התקדמותו של  עקב  ערבה, , 
. לאחר [Weisswasser]   וייסוואסר-הועברו גיטה והלן למחנה מריש

 )צילום: אתר יד ושם( גיטה )ג'יזל( סיקוביץ   שבוע הן שוחררו, ואז עשו גיטה, אחותה ובת דודתן את דרכן 
 ק"מ, שם התאחדו עם האחות   600-ברגל לחוסט, מרחק של כ

בניסיון   ,המבוגר. לאחר שלוש שנות נדודים באירופההגדולה ועם האם, ששרדה גם היא על אף גילה  
לא להיכלא מאחורי מסך הברזל, הגיעה גיטה לארה"ב ביחד עם אמה ואחיותיה, שם נישאה ליצחק  

 סיקוביץ. 
, לאחר פטירתו של יצחק, עלתה גיטה בעקבותיהם. עם 65ילדיה, שגדלו בבית ציוני, עלו לישראל. בגיל  

בא גיטה  נקלטה  לישראל  שואה  הגעתה  לניצולי  פסיכולוגי  טיפול  להעניק  התחילה  שם  "עמך",  רגון 
נוער  של  לפולין  משלחות  עשרות  ללוות  וממשיכה  ליוותה  גיטה  קבוצתי.  ובטיפול  יחידים  בטיפול 

 ". 'עדים במדים'ישראלי ואמריקני, כמו גם משלחות חיילי צה"ל,  
 

  הרינ וקווינט גיטה )במרכז(   סיקוביץ ביידן עם שורדות השואה 



 כתיבה של עבודת שורשים  .3

מעת לעת אנו נשאלים על הדרך לכתיבת עבודת שורשים, בה ייעשה ניסיון לתיעוד משפחתי מהדורות  

שחקרה אף היא את תולדות משפחתה,    ,)מתל אביב(  אהובה ויינברגרהקודמים. בעצה עם חברתנו,  

  דוידוביץ -לילי קוןעוד שניים תרמו מקורות:  החלטנו להרים את הכפפה ולהציע מספר מקורות מידע.  

 .)מתל אביב(רובי הרשקוביץ )מחולון( ו

ובעיקר מרגשת! נוצר   -הדרך ארוכה ומורכבת, אך מסקרנת מאוד    - כדרכה של עבודת חקר ממין זה  

 מסמך חשוב, המתעד את קורות המשפחה ומותיר מזכרת ותיעוד חשובים ביותר לדורות הבאים. 

  אל תבזבזו זמן.... איספו מבני הדור הראשון כל שם, כל תמונה, כל סיפור שהם זוכרים. כל מסע ארוך 

 מתחיל מצעד קטן ראשון... 

 ההתחלה קשה, אך ההמשך יגיע, כמעט, מאליו. 

הפרטיים השמות  השני  ולגבי  הדור  לבני  שניתנו  מהשמות  הרבה  הסבים/הסבתות   –:  שמות  הם 

הראשון   הדור  בני  משמות  הרבה  )סבא/סבתא   –שלהם;  שלהם  הסבים/הסבתות  שמות  הם 

: סבא וסבתא רבא דורות   7-5יר יש לכם מידע על  בחישוב מה וזו כבר נקודת התחלה.   –רבא/רבתא( 

 – (  4נכדינו )דור    –(  3ילדינו )דור    –אנחנו )דור שני(    –הורים )דור ראשון(    –סבא וסבתא    –)לרוב(

 ( 5דור  –נינים )למי שכבר זכה 

 

 החיפוש צריך להתמקד בשיוך המדיני של האזור בשנים עברו.   :רקע היסטורי קצרצר  . א

משפחות.   100  -יהודים השייכים לכ  450-נספרו בחבל קרפטורוס כ  18- של המאה ה  1-בסוף הרבע ה

והפיכתה לגליציה, היה ממנה גל פליטים יהודים נוספים שהגיעו   1772לאחר חלוקת פולין בשנת  

 יטים נוסף מגליציה. היה גל פל 1-לאזור. במלחמת העולם ה

 (.1867-1918הונגריה )-הייתה קרפטורוס חלק מאוסטרו 1- עד סוף מלה"ע ה

 הועבר האזור לשליטה הונגרית.  -  1939: המחוז צורף לצ'כוסלובקיה, ועם כיבושה במרץ  1918-1919

במהלך יהודים התגוררו בחבל זה    120,000  -כ.  PKR: Pod Karpatská Rusבשנים אלו נקרא האזור  

 למחנה הריכוז באושוויץ.  1944עד לגירושם, באביב  - 20-המחצית הראשונה של המאה ה

 המועצות. - זאקרפטיה הפכה חלק מברית 1945מיוני 

 עד היום.  -הפך חבל זאקרפטיה לחלק מאוקראינה  1991-לאחר התפרקות ברה"מ ב

 ה"מ ואוקראינה. הונגריה, צ'כוסלובקיה, בר - כלומר: חיפוש המידע יתרחב בין אוסטרו 

 . ואוקראיניים )וגם ביידיש...(  םליישובים כולם יש שמות הונגריים, רוסיי ,לכן

 

 מאגרי מידע  . ב 

ומפה של המחוזות השונים של   -  /http://carpati.org.ilאתר הארגון שלנו   .1 מידע  כולל  האתר 

זאקרפטיה, כולל היישובים הכלולים בו, בשמם האוקראיני וההונגרי, ומספר היהודים שחיו בו עד  

 "קהילות". הכניסה דרך הלשונית .  2-למלה"ע ה

 (, בודפשט,:Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság  DEGOBארגון הסיוע היהודי "ֶדגֹוב" ) .2

    / http://degob.org                                                                                            הונגריה

   hahagana.org@gmail.com   5606066-03, 5660395-03, 5603715-03 אביב-ההגנה, תלארכיון  .3

 www.hahagana.org.ilכתובת האתר: 

http://carpati.org.il/
http://degob.org/
mailto:hahagana.org@gmail.com
http://www.hahagana.org.il/


      /https://www.jewishmuseum.cz         ארכיון "המוזיאון היהודי למורשת השואה", פראג, צ'כיה .4

 04-6923880    04-6925881              ארכיון "המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית", צפת .5

museum@hjm.org.il                                                     :כתובת האתר    www.hjm.org.il        

  

Czechoslovakia שם המדינה לחיפוש  דפי עד. –ארכיון "יד ושם", ירושלים  .6

                                                  https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=he 

 archiwum@auschwitz.org.pl                                       ארכיון מוזיאון השואה באושוויץ, פולין .7

 

 center@ushmm.org-resource                                 ארכיון מוזיאון השואה, וושינגטון, ארה"ב   .8

 

 "אוסף "החייל היהודי בצבאות העולם ובמחתרות –ארכיון צה"ל  .9

www.archives.mod.gov.il/Exhib/TheJewishFighters/Pages/default.aspxhttp:// 

 arolsen.org-email@its                                                     , גרמניה  Bad Arolsen-ב  ITSארכיון   .10

archive/-online-explore/search-archives.org/en/search-https://arolsen 

באתר זה ניתן לקבל את הכרטיסים האישיים של שורדי השואה, כולל על השירות במסגרת פלוגות 

 הכפייה; על הנרצחים, לצערי, אין מידע.

 http://www.zionistarchives.org.il/pages/default.aspx                        ירושלים  –הארכיון הציוני   .11

 familyresearch@wzo.org.il                                                        קר המשפחה:פנייה למדור לח 

 cza@wzo.org.ilדואר אלקטרוני:                                         6204837-02פקס:        0620480-02טלפון:  

  -אם יש איתור . 1930העתק של מפקד האוכלוסין שנערך בשנת  : ניתן לקבלהלאומי בפראג הגנזך .12

מקבלים בדואר העתק מהשאלון, שמילא בכתב ידו ראש המשפחה, או מי מטעמו, ובו פרטים רבים 

   על כל בני הבית: השם המלא, תאריך )רישום( לידתם, עיסוקם, אזרחותם.

. project.eu/institutions/cz-https://portal.ehri-        הפעולה כרוכה באגרת שירות צנועה 

-002286?fbclid=IwAR1sXEx4nAwJ0qv7nHOysKwF6iuv_ImITlu

ALoQTknKrS6CS3ZcJZdrVOF 

       

Archivní 2257/4: SADDRES 

Praha 4 - Chodovec 

Praha 149 00 

Czech Republic 

(+420) 974 847 238                (+420) 974 847 240: PHONE  

(+420) 974 847 214: FAX  

                  posta@nacr.cz         na@nacr.cz: EMAIL     

https://www.nacr.cz/: WEB  

 

 /JewishGen                                                                      https://www.jewishgen.orgאתר   .13

   .1945באתר ניתן למצוא תעודות לידה, נישואין, פטירה ועוד לגבי משפחות מלפני שנת 

 GENI -                                                         Family Tree & Family History at Geni.com: אתר .14
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 מאגרי מידע – אביב מוזיאון לקהילות הגולה בתל -בית התפוצות  .15

-7%A8%D7%99%D7%9Dhttps://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D

%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%9

-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-3%D7%95%D7%AA

D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/% 

   – גדודי עבודה הונגריים בזמן המלחמהמאתר חיפוש שמות של חיילים  – NEVEKאתר  .16
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19. Ancestry : 20-30-פרטי הגעה של מהגרים לארצות הברית בשנות ה 
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 gabi.barshaked@yadvashem.org.il                                               שקד, "יד ושם"   -דר' גבי בר .22
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 2004המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה העברית, 

 2001ספרים,  הוצאת דני  תקווה צומחת מאפר,רט אהרון,   .14

 

https://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
http://www.zchor.org/hungaria
http://degob.org/tables/kassa.html
http://www.jwmww2.org/
mailto:robert.drob@gmail.com
mailto:huberbelay@yahoo.com
mailto:gabi.barshaked@yadvashem.org.il


 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בבודפשט  .4
ב:  (Weisz Béla)ברוך  צחור   ראחוב[   בדילובה  1922  -נולד  .  ]מחוז 

(Dilove/Terebesfejérpatak).    הבונים"חבר חבר    ".דרור  היה  בילדותו 
ל הצטרף  כך  ואחר  " בית״ר  הצעירתנועת  ב"החלוץ  כבר  סייע   1941-. 

גויס לפלוגה   1943-הכיבוש הגרמני להגיע לבודפשט. בלפליטים מאזורי  
באמצעות   כאשר  מחתרתית,  בפעילות  עסק  ובמסגרתה  כפייה  לעבודת 
אנשי קשר, חברי תנועות הנוער החלוציות, דאג לחלק תעודות מזויפות  
ליחידת   והצטרף  הפלוגה  מן  לבריחתם. ערק  לסייע  כדי  הפלוגה  לאנשי 

ההונגרי   המשורר  שם  על  אחרי פרטיזנים  שהתארגנה  פטיפי,  שנדור 
- נפטר ב  מממשלת סלובקיה. היה חבר מושב צופית.  "אות המרד"כישלון המרד הסלובקי. קיבל את  

5.5.2012 
ברוך, אבי, נולד בעיירה בצ'כוסלובקיה בשם. .  בן עתל ויעקב וייס"מתוך עלון מידע של היישוב צופית:  

  שניצלו מהשואה ועלו ארצה. היה פרטיזן ומדריך נוער. ''טרבושן''. היה השלישי מבין ארבעה אחים  
ויחד עלו לארץ לקיבוץ   ,צחור  –חנה גרוסמן    ,בקפריסין הכיר את אימי  אביו ויתר אחיו נספו בשואה.

 עתיה )אתי( וקובי.  ,צופית, וגידלו את שני ילדיהם חרוד, ואחרי כשנה עברו למושב-עין
כמזכיר האיגוד המקצועי והיה חבר במפלגת   -סבא  -במועצת פועלי כפרברוך היה אדם פעיל ונמרץ. עבד  

 פרש מעבודתו הציבורית ולמד במכללה היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל.  50בגיל  העבודה.
לול תרנגולות, לו  היה  ואשכוליות.  במושב  ופרדס תפוזים  גם   אווזים, אפרוחים  בשלב מסוים עסק 

 שק. באומנות ופתח גלריה בחצר המ
על כל   ,אהב לדבר ולספר בהומור, לילדיו ולחבריו הוא  

ביום הזיכרון    ,בין היתר  אותם אירועים שקרו לו בעבר.
לשואה ולגבורה העביר הרצאות במוסדות חינוך שונים  

 ברחבי הארץ ובצבא. 
ספר ''לא הייתי גיבור'' שבו הוא מספר  ה   את  כתבברוך  

היה  הוא   את קורות משפחתו, עלייתו ופעולותיו בארץ.
אדם חכם, חרוץ, צנוע ואהוב על כל משפחתו, חבריו,  

האישה שאיתה בילה את שארית   ,וכמובן  ,נכדיו, ילדיו 
 " כפי שנהג לקרוא לה. -חנה'לה  - חייו

 
 

 ( אשר  ב:  ( Niedermann Andorנידרמן  באּוז'גורוד   18.11.1926  -נולד 
(Ungvárהיה חבר ב"דרור .)-."האפיה. הגיע לבודפשט למד את מקצוע    הבונים

קיבל צו גיוס לפלוגות   1944- הבונים". ב- והצטרף להכשרה של "דרור  1941ב  
עבודות כפייה. הוא ברח בעזרת תעודות מזויפות שקיבל מווילי איזקוביץ'. 

ב לשלטון  החץ  צלב  מפלגת  עליית  אחרי  כאופה.  הסתתר   15.10.1944-עבד 

 ( לכלא    (. הבונקרHűvösvölgyבבונקר בהובשוולד'י.  נלקחו  ויושביו  התגלה 
( מרגיט  בשדרות  המולד  Margit körútהמרכזי  בחג  שוחרר  אשר   .)1944 

בהונגריה. הגיע למטה   הציוניות  תנועות הנוער  הנועז של מחתרת  במבצע 
(. אחרי השחרור, ובמסגרת התנועה, עבר Wekerle Sándorפעילות המחתרת ברחוב וקרלה שנדור ) 

ם חזר לבודפשט. הקבוצה "גנבה" את הגבול לגראץ שבאוסטריה, נתפסה  ( ומשTemesvárלטמשוואר )
( יודנבורג  המעבר  למחנה  והועברה  האנגלים,  עם Judenburgbע"י  יחד  אוסטריה.  מזרח  שבדרום   )

הקבוצה ברח שוב, הגיע לאיטליה משם הפליג על אוניית המעפילים "אנצו סירני" לארץ ישראל. בארץ, 
יואל פלג שחרר אותו עם הקבוצה לקיבוץ נלקח על ידי האנגלים למח נה המעצר בעתלית והצנחן 

 היגר עם משפחתו לארה"ב.  1959-מעגן. התחתן, התגייס למלחמת העצמאות וב



 . "דרור" חבר.  וסטח ב 20.11.1922 -נולד ב Lázárovics Mose):(מיכאל  לזר  
והצטרף  לבודפשט  הגיע  כפיה.  לעבודת  גויס  דפוס.  מקצוע  בעל  היה 
בשדרות  בבונקר  ערך  הדפוס.  בפעולות  והשתלב  המחתרת  לפעילות 

( בדצמבר  Hungária körútהונגריה  המחתרת.  עיתון  את  התגלה   1944( 
מרגיט  בשדרות  המרכזי  הסוהר  לבית  הובלו  הבונקר  יושבי  הבונקר. 

(Margit körút היה בין אלו ששוחררו במבצע הנועז של מחתרת תנועות .)
בהונ  הציוניות  בחג המולד  הנוער  לכיוון   .1944גריה  יצא  המלחמה  בתום 

רומניה, השתתף בהכשרה בבוקרשט, היה אחראי על הפעילות התרבותית 
כתב שירה. וחזר מיכאל    בהכשרה,  בארה"ב  חי  איטליה.  דרך  ארצה  עלה 

 . בחיפה 16.6.2008 -נפטר בהוא  .  לישראל
 

 פטירת חתן פרס ישראל הלבני )וייס( דוד  .5

Ynet יצחק טסלרמתוך כתבתו של  – 29.6.2022- מה : 
ניצול אושוויץ שהפך לאחד מגדולי חוקרי התלמוד: הרב פרופ' דוד וייס "נפטר  
פוליאנה.הלבני קובילצקה  יליד  בגיל    .  לרבנות  הוסמך  היחיד 15הוא  היה   ,

והפך לימים לחוקר חשוב וחתן פרס ישראל.    –ממשפחתו ששרד את השואה 
דוד   בגיל  פרופ'  לעולמו  הלך  הלבני  הגישה 94וייס  על  ערערה  גישתו   .

ללומדי התורה   והיא בסיס אקדמי  הדיון התלמודי,  רציפות  המסורתית של 
בעקבות הישגיו בתחום חקר התלמוד, הוכתר פרופ' וייס הלבני   .. .פה-שבעל

( לשנת התשס"ח  ישראל  פרס  העובדה  '(.  2008כחתן  מאוד את  העריך  אבא 
דתו והעניקו לו את הפרס היוקרתי, ובעשורים האחרונים שהעריכו את עבו

 . ]אפרים הלוי[  , מספר בנו'חשתי את ההערכה הרבה כלפיו מצד חוקרי תלמוד
 [ 2120ספטמבר  –  87]כתבה מלאה בעלון  

 

 פטירתו של יקותיאל )פולי( קראוס  .6
חבר הנהלה של ארגון יוצאי כן  הבולטים ווהפעילים  פולי היה מהמייסדים  

 , , מבושטינו1925. הוא היה יליד  2-קרפטורוס בארץ לאחר תום מלחה"ע ה
בתל "שיברוג",  -בית  הקים  הואאביב.  -והתגורר  הנקרא  התפתח ש המסחר, 

לקונסטרוקציה,   ומחברים  בברגים  המתמחה  ביותר,  לחברה מצליחה  והפך 
 לבניה ולתעשייה הכבדה.

רומתו הגדולה גם הענקנו לפולי את אות "יקיר הקהילה" על ת  2017בשנת  
 [ 7201 דצמבר – 37]כתבה מלאה בעלון לארגון הנוכחי.  

 

 פטירתו של עמוס רובין  .7
נפטר   יולי  רובין,  בראשית  עמוס  השואה  המנהל ,  1933יליד  שורד  בנו של 

.  , אליהו רוביןהשני של הגימנסיה העברית במונקץ'
יהודי היחיד עמוס הוסתר בימי השואה בביתה של משפחת שטראוס, הלא  

שלמד בגימנסיה. לאחר המלחמה דאג עמוס שהמשפחה תוכר כחסידי אומות 
. ]חוקר חרקים[  אנטמולוג היה    . הואהעולם. עמוס התגורר בגבעת שמואל 

עמוס התפרסם בארץ ובעולם כחוקר מוכשר בתחום ופרסם כמה עשרות 
וא פרסם כמה מאות מאמרים בעיתונות בארץ בנושא פרשות . המאמרים

. שלנו   השתתף בפעילות הארגון. היה ממקימי ארגון יוצאי קרפטורוס וועשב
   נכדים. יהי זכרו ברוך! 8-ו, שתי בנותבן, הותיר אישה, 

 [2018ינואר  –  38בעלון  מלאה ]כתבה



 להיות אישה באושוויץ   – שיחה אישית עם ד"ר נעמה שיק   .8
את   "יד ושם"אישית ד"ר אלה פלורסהיים מ פרסם "יד ושם" שיחה לקראת שבוע הספר העברי

ד"ר נעמה  ",יד ושם"לאומי להוראת השואה ב-מנהלת מחלקת למידה מקוונת בבית הספר הבין
 ".1945-1942בירקנאו  - נשים יהודיות באושוויץ - "בצריחות אילמות  על ספרה החדש   ,שי"ק

בירקנאו ומשרטט קווים לדמותה של  -הספר עוסק בתלאותיהן של האסירות היהודיות באושוויץ

ההתנסות הנשית במחנה בשונה מזו הגברית,  

השילוב של השקפת העולם הנאצית,   בשל

 הפיזיולוגיה הנשית ותפיסות מגדר. 

 לתמונת הכריכה:  שימו   לחצו כאן. לצפייה

שצילמה   התמונה  כהנאזאת  שלוש    על  ורדי 
 מברגסס. התמונה צולמה   האחיות לבית גרינוולד

אביבב רבקה   . 1992  בשנת  תל  ורדי,  של  האימא 
כהנא )מימין(, עם אחיותיה, לאה ואסתר. על אמות 

  A-7761 ,A-7762  ידיהן צרובים מספרים עוקבים:
A-7660.   לקעקוע בתור  עמדו  הן  זה  בסדר 

 באושוויץ. 
בעלון   כהנא  ורדי  על  הכתבה  את   82מספר  ראו 

 CARPATI.ORG.IL באתר 2021מאפריל 

 

 

 

 

  בית הלחם באוז'גורוד  .9
 פתח בית קפה יהודי, הנקרא "בית הלחם". נשבאוז'גורוד  משתף  ,חברנו, רוברט דרוב

 

 את המיקום ניתן למצוא בקישור הבא:  
https://goo.gl/maps/NSnRZ3gvWzZ2VXBVA 

 
 

https://trailer.web-view.net/Links/0X38C4637527D1F45125F5F202C3B781D188E560D23E7AFE3134941594DDB393D73B006F241F9969819499B2FB0A7161E3A342A524E93E0F1EC69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
https://goo.gl/maps/NSnRZ3gvWzZ2VXBVA


  דואני )סיילש(- שלנו: יעל גרטלר מ  .10
 

השלישי ומחוברת מאוד לנושא בת הדור  יעל היא 
השואה, בשל עיסוקה ביומיום, ובמיוחד מחוברת 

לשורשיה בקרפטורוס, משם הגיעו סבה וסבתה, וכן 
שנה   20האימא. במקצועה יעל היא עורכת דין ובמשך 

היא התמחתה בתחום הרשלנות הרפואית, נזיקין 
וביטוח. בשש השנים האחרונות היא עובדת כיועצת 

"אביב", המתמחה בסיוע לניצולי  משפטית בעמותת
 שואה במימוש כל זכויותיהם ]על כך בהמשך[. 

 ומתבקשת השאלה: היכן היו נטועים השורשים?
 Velika Kopanya-אריה לינדנבאום, נולד ב-הסבא, משה

הם היו, למעשה, בני דודים נולדה בסיילש )וינוגרדוב(.    ]מחוז וינוגרדוב[ והסבתא, חנה איזלוביץ',
שתינשא לאחד מבני דודה  את בתה,    , שרה, אימא של סבתא חנהברכבת לאושוויץ ביקשה  שניים.  

  ו.מילאה אחר בקשתה והתחתנה עם אחד מן השניים ששרדחנה ואכן  -למשפחת סרולוביץ 
 5אגה אישית לעוד  היא ד .  הייתה באושוויץ ובמפעל תחמושת של הגרמניםחנה  במלחמה, סבתא  

 באושוויץ וסייעה בהצלתן.נפשות שהיו עמה בבלוק 
סבא במחנות עבודה של ההונגרים ולבסוף במטהאוזן; משם הצעידו אותו עד גונסקירכן.    היההסבא  

   .סחב בצעדת המוות על כתפיו את חברו התשוש והצילו ממוות בטוח משה אריה
לאחר המלחמה חזרו שניהם הביתה, בתקווה למצוא מי מבני משפחתם, אך, למעשה, מצאו כי נותרו 

בעולם   בתם    -לבדם  את  הולידו  התחתנו, 
היחידה )מגדה גרטלר( והתגוררו בסיילש עד  

בשנת   ארצה  יעל  1966עלייתם  מספרת . 
שהסבא היה ציוני דגול והגיש בקשות רבות  

ב רק  אך  לישראל  בקשתו   1966-להגירה 
הסבא נשבע שיציל עוד נפש  נענתה בחיוב. 

 .מישראל וכך עשה
 

היו  יעל   והסבתא ש"הם  הסבא  על  מעידה 
האנשים הכי מדהימים בעולם, חפצי חיים  

 ואוהבי אדם. יהי זכרם ברוך!" 
 

 אריה -סבתא חנה וסבא משה
 עם יעל בילדותה 

 
 

 
  ,, הוריה של יעלראובןמגדה ו

 . ביום נישואיהם
דר' גרטלר הינו רופא אף, אוזן וגרון  

 אחות. –ומגדה 
 
 



 אושוויץ:   –  2011אוגוסט 
 , שם נאסרה סבתה Cבמחנה  21יעל ליד שרידי בלוק  

 
 

"חג השבועות קרוי גם חג הקציר,  מדברי יעל:  
ועוד.   המים  חג  תורה,  חג מתן  הביכורים,  חג 

יארצייט   השם  לו  נוסף  השנה.   - אצלנו  יום 

 " ��לעולם לא נשכח 

 
 
 
 
 
 
 
 

אי אפשר   -לפני שארחיב על פעילותה הנוכחית של יעל  
 שלא להזכיר את אחת מחוויות הנעורים המרשימות שלה:  

תחרות מלכת היופי שנערכה  יעל הייתה "נערת ישראל" ב
 שנה(!  35)לפני  1987-ב

שנערכה באותה שנה הייתה יעל בין    "מיס עולם"בתחרות  
   .האחרונות  10-ה

 3:26 – 2:11זמן הת  ומתקיים בין נקוד  עם יעל הריאיוןלהלן קישור לראיון מהתחרות: 

 NzM-https://www.youtube.com/watch?v=iwD7Afs  . 
 

 

 

 
מתוך הריאיון בתחרות 

 1987עולם" "מיס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwD7Afs-NzM


 משפחתה של יעל ביום נישואי הבת                                                  

 

 ליעל אחות בשם ענת. 
 לה ולבעלה בת נשואה )כחודשיים( ושני בנים. הם מתגוררים בתל אביב. 

 
 

 
 

ועתה לפעילותה של יעל כיועצת משפטית 

 76עלון מספר שהובאה בבעמותת "אביב" ]כפי 

עמותת אביב לניצולי [: "2020אוקטובר  –

להבטיח את  במטרה 2007השואה נוסדה בשנת 

  ל. מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה בישרא

יועצי הזכויות של העמותה,   –עורכי הדין 

אישי לניצולי השואה במיצוי   מעניקים סיוע

ללא כל תשלום   ובעולם זכויותיהם בארץ 

  דם. מצי 

היועצים מלווים את ניצולי השואה לאורך כל  

כך  .התהליך ועד למימוש מלא של זכויותיהם

אנו מבטיחים לניצולי השואה ביטחון כלכלי  

  זקנתם. וחיים בכבוד וברווחה לעת 



בנוסף, העמותה פועלת מול רשויות השלטון וגופים ציבוריים במטרה לקדם, לשפר ולייעל את 

  ן.ולי השואה ומימושהטיפול בנושא זכויות ניצ

 :הסיוע לניצולי השואה ניתן ללא כל תשלום במסגרת מיזמי העמותה השונים

 " וימי מיצוי זכויות  סיוע למרותקי בית  זכות, נקודות   י, קו ייעוץ טלפונ 

 

                  *5711טלפון:       info@avivshoa.co.il  :דוא״ל      www.avivshoa.co.il  כתובת האתר:
 

דרך   הינו  בגיטאות  ליורשים של מי שעבד  לבני הדור השני: הטיפול ברנטה סוציאלית 

* . התאריך הקובע לזכאות: ההורה היה בין החיים לאחר 9696הביטוח הלאומי בטלפון  

 27.6.2002-ה

 
 להלן הקישור לריאיון: . פעילותה בעמותהלרגל יום השואה הבינלאומי התראיינה יעל לגבי 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=450581613319824 

yaelg@avivshoa.co.il 

( וישראל )יליד ֹובֹוגר: המראיין, אור אליעז, הוא בן הדור הרביעי, נכדם של חנה )ילידת נֶ פרט מעניין •

   לניק( מושקוביץ, המתגוררים בחולון...קַ 

 

 30.6.2020- מה News"ראשון "מתוך העיתון 

בן   שואה  ניצול  "כשאברהם,  בראשל"צ:  יעל  של  מפעילותה  דוגמאות  פגש   82שתי  לציון,  מראשון 

היה סקפטי  הוא  לניצולי השואה,  זכויות של עמותת אביב  יועצת  גרטלר,  יעל  עו”ד  לראשונה את 

שקלים   3,976ם מקצבה חודשית של  והתלונן על היחס שקיבל כל השנים מהמדינה. אברהם התקיי

 –לאומי. בשל הכנסותיו הנמוכות הוא מוכר באוצר כנזקק  הביטוח  הומקצבת זקנה של    ,כניצול שואה

נכות, מדובר בהשלמה לא משמעותית    50%-כלומר זכאי לתגמול לפי הכנסה, אך כל עוד לא הוכר ב

ינו מאמין שניתן יהיה לסייע לו אברהם אמר לעו”ד גרטלר כי הוא נואש וא  של כמה מאות שקלים. 

לממש את זכויותיו. עו”ד גרטלר עודדה אותו והסבירה לו כי אם תצליח לסייע לו בהעלאת אחוזי  

, השלמת ההכנסה שהוא מקבל תגדל באופן משמעותי. ואכן, לאחר תהליך 50%הנכות למינימום של  

 7,924קבל קצבה חודשית בסך  לא פשוט, בסופו של דבר אחוזי הנכות של אברהם עלו וכיום הוא מ 

 שקלים. כך, בעזרת הסיוע במיצוי זכויות, מובטח לאברהם ביטחון כלכלי לעת זקנה. 

, ממחיש עד כמה משמעותי הסיוע במיצוי זכויות. שלמה לא 76גם סיפורו של שלמה, ניצול שואה בן 

י כמה חודשים הוא  למרות שהיה זכאי לזכויות מלאות מאז ומתמיד. לפנ  ,הוכר מעולם כניצול שואה

קיבל מכתב מעיריית ראשון לציון ומהרשות לניצולי השואה. במכתב צויין כי ייתכן שהוא זכאי לזכויות 

של ניצול שואה. בעקבות המכתב שלמה הגיע לנקודת הזכות בעיר ונפגש עם עו”ד יעל גרטלר, אשר 

גיש את הבקשה לאוצר, בישרה לו שהוא אכן זכאי לקצבה חודשית. עו”ד גרטלר סייעה לשלמה לה

 " שקלים וכל ההטבות הנלוות. 2,420הבקשה אושרה וכיום שלמה מקבל קצבה חודשית בסך 

 

 ברוכה תהיי על עשייתך, יעל! 

http://www.avivshoa.co.il/
mailto:info@avivshoa.co.il
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=450581613319824
mailto:yaelg@avivshoa.co.il


 ברוכה תהיי על עשייתך, יעל! 


