
 

 2022  ספטמבר   –  100עלון מספר  
 תוכן העניינים

 
 מונקץ'  –ברג( שמואל גבעוני )רוז. 4                                                מפגש סוכות .1

 רוד גו 'בית חב"ד באוז . 5               בזאקרפטיההחיים  –ט עבודת דוקטור .2
 בני הדור השלישי והרביעי משלנו: . 6       "הנשים היהודיות במחנה הריכוז רוונסבריק" . 3       .3

 

     12.10.2022ב' חוה"מ    –  מפגש סוכות  .1

נציין    12.10.2022ביום רביעי, ב' חוה"מ סוכות,  ...  חוזרים, בתקווה רבה, לשגרת טרום קורונהאנו  
"בן שמן", כשבמקום קיימות  את המפגש השנתי המסורתי שלנו. המפגש   סוכות   2יתקיים ביער 

 כן ניתן יהיה לברך על ארבעת המינים!   כשרות, שמקימה קק"ל.
   :נטנים והקטניםגם השנה נפנק ונפנק את הקט 

   ופינות יצירה לילדים!!!   מתקנים מתנפחים   נפעיל במקום   14:00-11:00בין השעות  
  זו גם הזדמנות לבקר באתר ההנצחה שהקמנו במקום לזכר בני הקהילות שלנו!

 . 13:00-11:00בין השעות    ידי מתנדבי הארגון ליד מקום האתר -תר על על הא   מפגשי הסברה נערוך  

 
 לכיוון כפר דניאל וגימזו   -ר בן שמן  יע בווייז:  

 

 –נשמח מאוד לראותכם, יחד עם בני המשפחה המורחבת  
 בני הדור הראשון, השני והשלישי, מכל מגזרי הקהילה! 

 שנה טובה ומבורכת למשפחותינו ולכל עם ישראל 
 בריאות שנת שגשוג, שלום, הצלחה ו 



 בזאקרפטיה החיים    –ט  ור עבודת דוקט  .2
 
כל לעמותה  שנים    10-פני  אלינו  קביליץ',פנתה  אינדיאנה   אניה  באוניברסיטת  מחקר  חברת 

יהודיות   בנושא חיי קהילות  דוקטורטחומר לעבודת  באיסוף    עזרה  ביקשה  שבארצות הברית. היא  

, בתמורה לטון הקומוניסטי.  השבזמן    –ה  יולם השניהע קרפטיה בתקופה שלאחר מלחמת  א זור זבא

שעמותת   הבטיחה  ז"היא  יוצאי  אישור  "קרפטיהאהיהודים  עבודת   תקבל  את  לפרסם  וזכויות 

 שלה באתר העמותה.  הדוקטורט

שקיבלו אותה בחום  ,קרפטיהאיהודים יוצאי זהמחברי קהילת רבים  סייענו לה ביצירת קשרים עם

לעזור.בו בארץת ה  היא  רצון  בתים  בהרבה  רב  בחום  אנש   ,קבלה  של  רב  מספר  עם  י  נפגשה 

 . תם, אספה הרבה סיפורים וזיכרונות ייונות אהקהילה, קיימה רא

 נו שחיים בחו"ל.  יקשר עם חברביצירת גם סייענו לה 

לציין חיי    ,יש  על  היחידה  המיוחדתשזאת העבודה  היהודית  לקום   ,בגבורה   ,, שהצליחההקהילה 

השלטון הקומוניסטי בברית   את עצמה ולקיים חיי קהילה יהודיים במחתרת בזמן  מאפר, להחיות

 צות.  המוע

 אניה קביליץ' פרסמה את עבודת הדוקטורט שלה.   ,2016לאחר איסוף החומר ועיבודו, בשנת 

 עבודות גמר ברבים. ם לפרסו , אתר ציבוריProQuest מפורסמת באתר  טעבודת הדוקטור 

שזכותה לפרסם את   ,טרנסקרפטיה" מצאה-העמותה "הארגון העולמי של יהודים יוצאי זאקרפטיה

 . וללא פגיעה בזכויות היוצרים של הכותבת אניה קביליץ' ,בהתאם לחוק  ProQuest האתר 

  :)כתובה באנגלית( קישור הבאב  ניתן לראות את עבודת הדוקטורט

https://www.proquest.com/docview/1825677922/7E72BC1885954228PQ/1 
 
 

 : המלצה על ספר "הנשים היהודיות במחנה הריכוז רוונסבריק"  .3
 , המליץ על הספר הבא:רונן בר אורייןחד מחברנו, א
 

 נשים רבות מקרפטורוס. כלאו נ  ריקבבמחנה רוונס
 מעט על מחנה זה ]מתוך ויקיפדיה[:

( היה  Ravensbrückמחנה ראוונסבריק )גרמנית: "

בתקופת הרייך השלישי מחנה ריכוז בחבל טמפלין  

שבמדינת ברנדנבורג בגרמניה, בקרבת העיירה  

כמאה קילומטר מצפון   ,פירסטנברג על נהר האפל

לברלין. הוא נחשב למחנה הריכוז )שמאוחר יותר אף 

 .. ותר בגרמניה.הפך למחנה השמדה( לנשים הגדול בי

הגיעו מספר טרנספורטים של נשים    1944  באוקטובר

ונשים, בעיקר יהודיות, ממחנות  יהודיות מהונגריה

תנאי החיים במחנה היו ... שהיו ממזרח לנהר האודר

קשים מנשוא. אלפי אסירות נורו למוות, נחנקו, הומתו  

בגז, נקברו בחיים או הועבדו בפרך עד מוות. כל אסירי 

המחנה, ובכללם ילדים קטנים, אולצו לעבוד בעבודות  

 " שגרמו לא אחת למוות. קשות,

https://www.proquest.com/
https://www.proquest.com/
https://www.proquest.com/docview/1825677922/7E72BC1885954228PQ/1


 



שמו  .4 תמונת    ל: א גבעוני  אז  אבל  שמואל.  את  הכריעו  כמעט  והקור  הרעב 
 2022.08.27 אלי אשכנזיוואלה  – המושב הראשון בארץ ישראל עלתה בדמיונו 

 
שמואל רוזנברג היה כבר באפיסת כוחות. אחרי שעבר -הנער הצעיר אנדור"

את הנוראיים שבמחנות ההשמדה של הנאצים, נאלץ לעבור עוד מסע מסויט 
והשפלות. "החלטתי שאין לי יותר כוח", סיפר לפני מספר   שלווה באלימות

שזכר   תמונה  בדמיונו  עלתה  התהום,  קרקעית  על  כשהיה  אז,  אבל  שנים. 
שאני  "נזכרתי  ישראל.  שבארץ  נהלל  מושב  של  תמונה  ב';  בכתה  מלימודיו 
צריך להגיע לשם, שזו התקווה שלי, וזה נתן לי כוח לקום", תאר את אותו  

משיך להילחם על חייו ושרד. מספר שנים אחר כך כבר היה  רגע. הוא קם, ה
להבות קיבוץ  לפני  -ממקימי  מנשה.  האזורית  המועצה  ראש  ולימים  חביבה 

 . 93שבועיים הלך שמואל גבעוני לעולמו והוא בן 
 

נולד להוריו אנדור-בלה  ,הוא  והרמינה בשם  רוזנברג בשנת  -לוי  מונק  1929שמואל  היו ..ץ' בעיר  לזוג   .
 תה מסעדה. יעוד שלוש ילדות. האב היה סוחר וברשות המשפחה הי

תה חרדית. ירעיונות התנועה הציונית החלו לכבוש לבבות בקהילה היהודית בעיר, שעד אז מרביתה הי
שמואל היה חבר בתנועת -חילוני, בעיקר בהשפעת האם, והילד אנדור-בית משפחת רוזנברג היה ציוני

והי "מקראה"  למדנו בספר שנקרא  ב'  "בכיתה  סיפר:  בבית ספר עברי. לימים  ולמד  בית"ר  תה יהנוער 
והשמש   ,שבנוי בעיגול  ,שבה ראו את המושב  ,. זכרתי את התמונה הזאתתמונה של מושב נהלל בספר  

זרחה עליו. את הספר הביאו שליחים מארץ  
  ישראל והם סיפרו על נהלל שנמצאת בעמק 
אפילו   שכחתי  שלא  תמונה  זו  יזרעאל. 
את  לי  נתנה  והיא  קשים  הכי  ברגעים 

 התקווה והציפייה להגיע לשם".
 
 

 צילום: באדיבות המשפחה( 
 
 

קודם,  שנה  אביו.  מת  עשר  בן  כשהיה 
, סופחה העיר להונגריה ותחת השלטון החדש מצבם של היהודים הורע. יהודים הותקפו  1938בנובמבר  

ה ומנהיגי  נרדפו  פעיליה  לרדת למחתרת,  נאלצה  הציוניות  בוהוכו, פעילות התנועות  נמלטו.  -תנועה 
 מהן היו כאלה שלא שבו.  , ץ' לעבודות כפייהנשלחו רבים מיהודי מונק 1941

ץ'  פלש צבא גרמניה לעיר. במחצית הראשונה של אפריל הוחלט לטהר מיהודים את מונק  1944במרץ  
בהונגריה. השדה  ערי  התעללות    ..ושאר  אכזרי,  יחס  וסבלו  קשים  מחסור  בתנאי  היהודים  חיו  בגטו 

החל גירוש  1944במאי    11-לעבוד בבית חרושת ללבנים. ב יומיומית ועבודות כפייה בעיר. שמואל נשלח
אושווייץ ההשמדה  למחנות  הרכבת    בירקנאו. -היהודים  מקרון  שירדו  אחרי  הרגעים  את  זכר  שמואל 

חזקים וחלשים. אחותו אמרה לו   -והועמדו בפני סלקציה. מנגלה פקד עליהם להסתדר בשתי קבוצות  
ר". שמואל כבר היה חולה וחלש אחרי התקופה הקשה בגטו.  ללכת עם גיסו, שלו הוא קרא "הדוד מאי

"הלכתי אליו והסתתרתי מאחורי גבו וכך הוכנסתי לבירקנאו יחד עם הדוד שלי. הייתי חולה שחפת, 
אותי  החזיק  מאיר  דודי  מעמד.  אחזיק  שלא  אמר  שלי  דוד  של  וחבר  מים,  עם  בריאות  חור  לי  היה 

 "החלטתי שאין לי כוח, השלמתי עם זה שגם אני הולך".   בחיים".



משם הועבר למחנה בוכנוואלד, אבל עם התקרבות הצבא האדום נלקח עם עוד אסירים והועלה על 
יצאנו קרון משא פתוח. "נס כולם מתו מסביבי,  לוקחים אותנו.  גג ולא ידענו לאן  ענו כל הדרך ללא 

החיים.  וגמרתי עם  עיניים  הרגשתי שזהו, עצמתי  ואני  בחיים,  כמה מאות  רק  בחיים  והגענו  אלפים 
, והשלמתי עם זה שגם אני הולך. ירו בנו וקיללו אותנו, ציוו עלינו לרדת,  15הייתי בן    -ידעתי שזהו זה  

 לטתי שאין לי יותר כוח", תאר את אותם רגעים נוראיים.והח 
עיניו   מול  הופיעה  ישראלאז  שבארץ  נהלל  מושב  מעל  הזריחה  והחליט תמונת  כוחות  אסף  הוא   .

להיאחז בחיים. הוא הוכנס לתוך צריף וכעבור זמן מה החל לשמוע בחוץ את החיילים גרמנים צועקים 
 רוסית. היה זה היום שבו הגיע הצבא האדום. שהם שונאים את היטלר ובמקביל צעקות ב

ברגע זה נגמר עבורו הסיוט. הוא היה שוב אדם חופשי. באותן דקות הוא חשב איך הוא משיג לעצמו 
את  ממנו  משכתי  לי,  וירביץ  בי  שיבעט  ופחדתי  הגרמנים,  החיילים  לאחד  ניגשתי  הקטן  "אני  אוכל. 

היו מסביבנו חיי והוא לא התנגד. כבר  זה היה  התרמיל,  ו'הגיבור הגדול' הזה, שיום לפני  לים רוסים 
הורג אותי, הצלחתי לקחת ממנו את התרמיל בלי שיהרוג אותי . פתחתי את התיק שהיה בו כל מה 
מי שהיה  וכל  כנראה התעלפתי,  ואני  גבינה,  נקניק,  יותר,  או  ראיתי שנה  כיכר לחם שלא  שחלמתי: 

ל היה לבן, זה ועדן; הכ-כשהתעוררתי חשבתי שאני בגןלידי קפץ על התרמיל ואכלו כל מה שאפשר.  
 היה בית חולים". 

וריאותיו היו פגועות. פרט לו, מכל משפחתו שרדה רק אחת   ק"ג  20-מושקל מעט יותר    16הוא היה בן  
דוד שלו, בשם מקס, שהיה חייל בצבא הצ'כי, הלין  מאחיותיו, מרים, המבוגרת ממנו בשלוש שנים. 

 שבפראג ויחד עם האחות מרים טיפלו בשמואל עד שהתחזק. אותו בביתו 
 בפראג הוא הצטרף לתנועת "השומר הצעיר", ויחד עם חבריו לתנועה היה בהכשרה לקראת העלייה. 

חלמו עוד לפני    ,יוצאי צ'כוסלובקיה  ,עלה עם חבריו לישראל באוניה "גלילה". חברי הקבוצה  1949-ב
קיבוץ  וחברת  בפלמ"ח  לוחמת  רייק,  חביבה  של  שמה  על  לו  ולקרוא  קיבוץ  להקים  לישראל  שעלו 

נית, מקבוצת "צנחני הישוב" שצנחו באירופה. רייק נתפסה על  מע
 ידי הגרמנים ונרצחה. 

מכל משפחתו רק שניהם שרדו את 
 המלחמה.  

 
  שמואל עם אחותו מרים

 צילום: באדיבות המשפחה()
 
 
 

בהכשרה   היו  וחבריו  שמואל 
ומרחביה.  מענית  בקיבוצים 
שמואל, שהיה במרחביה, שינה את  

מרחביה  שם משפחתו ל"גבעוני". ב
והוא   באוהלים  הקבוצה  חברי  גרו 
בחורף  הקשים  התנאים  את  זכר 

. זה היה חורף קר, 1950הסוער של  
גשום מאד ובמשך מספר ימים ירד 

 שלג על פני כל המדינה. 
יתה תקופת הצנע", סיפר לימים. "אוכל היה מעט, אבל אכלנו כולנו י"התנאים היו קשים מאוד, זו ה

גשתי בגן עדן. ראיתי אנשים שחלמתי עליהם. עבדתי בפלחה באותו חורף  אותו דבר. גרתי באוהל והר 
באותה השנה עלו חברי להבות חביבה על הקרקע והקימו את  קשה, אבל הייתי המאושר באדם", אמר.



היישוב שעליו חלמו. שמואל החל לעבוד כמסגר, מקצוע אותו רכש בישראל. בלהבות חביבה התחתן  
 עמית, נוגה ויפעת. -במסגרת חברת נוער. לזוג נולדו שלושה ילדים עם תמר, שהגיעה לקיבוץ 

במשך שנים רבות היה גזבר הקיבוץ. למרות שלימודיו נקטעו כשהיה נער צעיר, והוא לא למד, כיהן 
ובהם   מרכזיים  כלכליים  בתפקידים  באזור  קואופרטיב    -שמואל  הנהלת  חפר " חבר  בין    " עמק  והיה 

הא  המפעלים  הקמת  על  "גרנות".  החותמים  כמה  זוריים  שניהלו  במאבק  מרכזי  פעיל  היה  גם  הוא 
מתושבי האזור נגד הקמת שדה תעופה צבאי בשטח שבו פעל בתקופת המנדט מנחת של הבריטים. 

 המאבק הציבורי, שהגיע עד לבית המשפט העליון, הצליח. 
לתפקיד    1980בשנת   מנשה נבחר  האזורית  המועצה  שנים. ראש  ארבע  במשך  מילא  אותו  תפקיד   ,

אותו   ולחבר  כביש  החדש  ליישוב  לסלול  והוחלט  "חריש"  הנח"ל  היאחזות  אוזרחה  כהונתו  במהלך 
אום   לתשתיות חשמל וטלפון. כראש מועצה הוא הורה שהיישוב החדש יזכה לתשתיות רק אם גם כפר

חוף  שעל  הכוח  תחנת  לפעול  החלה  שנים  באותן  היה.  וכך  תנאים,  לאותם  יזכה  הסמוך  קוטוף  אל 
כדי לבדוק את איכות   ניטור שוטף  וגבעוני עמד על כך שיתבצע  "אורות רבין"(,  )היום נקראת  חדרה 
ספריית  מנהל  היה  גם  השנים  ובמהלך  בקיבוצו  גזבר  להיות  שב  מכן  לאחר  קבוע.  באופן  האוויר 

 פועלים, מנהל כוח אדם במפעלי "גרנות" ומבקר תנועת הקיבוץ הארצי. 
במהלך השנים היה משתף את ילדיו ונכדיו במה שעבר עליו בזמן השואה. "הוא לא תאר זאת כסיפורי 
זוועה, אלא יותר כסיפורי הרפתקאות", אמר בנו עמית. הוא גם היה מגיע להרצות בפני תלמידי בתי  

 ניים מילדיו ונסע חמש פעמים לפולין עם תלמידי בית ספר "חוגים" מחיפה.ספר שבהם מלמדים ש
שנים יצר קשר עם מישהו ממושב נהלל וסיפר לו על אותה תמונה של המושב שנצרבה   12-לפני כ

בזיכרונו ושבזכותה רצה להמשיך לחיות. בעקבות כך הגיעה אליו קבוצת תלמידים מנהלל שתיעדה 
 " זמן להשתתף בטקס יום השואה והגבורה שנערך במושב.את סיפורו. לאחר מכן הו

 
       .  1980-1984בשנים   היה ממקימיי להבות חביבה ושימש כראש המועצה האזורית מנשהשמואל גבעוני )רוזנברג( 

 באדיבות המשפחה()צילום: 
 
 

לעולמו והובא למנוחות  אמור,, כלפני שבועיים הלך
 בלהבות חביבה, הקיבוץ שהיה ביתו מיום היווסדו. 

 
 



חב"ד    בית .5
 גורוד ' באוז 

 
בית חב"ד 

, אותו  רודוגבאוז'
-מנהל הרב מנחם

  מנדל וילהלם
  ורעייתו, )בתמונה(

ארגן מחנה קיץ 
ילדים יהודיים ל

  .בי אוקראינהמרח
ללא  הגיעו הילדים 

הוריהם, ברכבות,  
משטחי אש. ההורים  

פל  טאר ול נאלצו להיש
 בהוריהם. 

 
מתאפשרת  מדי יום 
 כשרה הריםארוחת צ 
 . במקום 

 
 

כל הכבוד לכם על  
 עשייתכם הברוכה! 

 
 שם האתר בפייסבוק: 

 
Chabad of 
Uzhgorod 
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מספר   עלון  ציון  ל  100לכבוד  פעילותרצינו  ת  ,יזום  השליאשר  הדור  בני  את  והרביעי  קרב  שי 
הדור  בני    -בת הדור השלישי ושלושה  להלן מקבץ ראשון של  למורשת ולשורשים המשותפים שלנו.  

 . עשייה ייחודית ו   גבוהים  בעלי הישגיםצעירים נוספים  ד  ע לת אתם מוזמנים להמליץ  הרביעי. 
 . ruthfixler@walla.co.il   5643299-050 נא פנו אל רותי פיקסלר  

mailto:ruthfixler@walla.co.il


ם דור שני של  , שניהויוסי פיקל  יבתם של שושהיא    מיכל  פיקל שגיא 
מיוצ הם  שורשיהם  קרפטורוס.  אימא[ דנילובו  מו   יזניקרּב  אי  ]מצד 

 . ]מצד אבא[ ומבושטינו
צילום,  ה,  אשת אשכולות בתחומים רבים: עיצוב, קונדיטורי  מיכל היא

היא  שחייה מיכל  כיום  מוצר  ועוד...  ומעצבת  בית בוגרת  ,  קונדיטורית 
לקונדיטוריה ו  הספר  בחולון  " "אסטלה"  הטכנולוגי  היא    ."HITהמכון 

את   ועיצוב  הכישורי משלבת  קינוחי  ,לאפיה  ארזים ומ  בוטיק  ליצירת 
 . מותאמים אישיתבקונספטים רועי בוטיק יאו משמחים, עוגות 

ש עצמ  מיכלמאז  את  היאזוכרת  עיצוב   הלמד היא  .  בעיצוב  העסק   ה 
  ה וייצר  העיצב,  הפיתחבחולון ומיד בתום הלימודים    "מכון הטכנולוגי"ב

לבית ובעולם  ,מוצרים  בארץ  עיצוב  בחנויות  היום  עד  אף  ו  ,שנמכרים 
 . ביותר נחשביםהופיעו במגזינים 

האחרונות  ה  14-ב השנים  סטודיו  בע  הייתהיא  של  עסקיים  wishlistלים  ללקוחות  מתנות  , לעיצוב 
מוקפד מקומי  בייצור  ומדויקות  מושקעות  בוטיק  מתנות  הייצרמיכל  .  מתנות  אלפי  לחברות   מאות 

במשק, ופרט  הגדולות  פרט  לכל  לב  ש"  תוך שימת  , תשמח,  מושלמת  בצורה  תגיעהמתנה  כי חשוב 
  ."תפתיע ותרגש את המקבל

( ואז יותר  "אהבת המתוק אצלי בגנים"לאפות. בתחילה, עוגות פשוטות, בחושות )  הל יהתחהיא  ואז  
מסובכות.   חדש "ויותר  עולם  וגיליתי  מהסביבה  נפלאים  פידבקים  קיבלתי  האפיה.  בקסם  נשביתי 

לעצבומרתק.   שאפשר  חדש  עולם  "אסטלה"   הנרשמהיא  .  "גיליתי  אצל  "ללימודים  העיסוק  . 
עכשיו.     הוא  ,מבחינתי  ,קונדיטוריהב לכל מה שעשיתי עד  ישיר  קינוחים  ההתייחסות שלי להמשך 

קונספטים,  אובייקטיםהלעיצוב    זהה על  חושבת  אני  ו.  ומ,  מפתחתמשרבטת  אורזת  קשטתאופה   ,
שנה   20אחרי    זה לזה וגם לעצמם.  עניקים באהבה מתנות אכילות שאנשים מ מעצבת  אני    ומוסרת.  
גם כאן, .  , מעצבת קינוחיםאני היום קונדיטורית ,המוצריםייצור המתנות, כלי הבית ועיצוב ובתחום  

 . מקוריות נראות וה העל איכות חומרי הגלם, התשוקה שלי לתהליך גדולה. אני שמה דגש מיוחד על 
ונהנית מכל התהליך , בחירת (השעות הקטנותלעיתים עד  )הייצור  ,  הקונספט  פיתוח.  אני מתרגשת 

האריזה הצילום,  המארז,  וייצור  הגרפי  המיתוג  אלה   .הצבעים,  כל  מבחירה    :ומעל  הטעם שמתקבל 
ביותר   הטובים  הגלם  נכוןבחומרי  ייצור  על  עוגה    .והקפדה  או  מארז  מקבלים  שאתם  הזה  הרגע 

עולם   לעצב  אני כאן כדי לשמח.  .כל אלה מקנים לי הנאה עצומה  בשמחה והודיה.ומשתפים אותי  
 " צבעוני וטעים.יפה, 

   .., לעבודה וגם להנאה, ושוחה.מיכל מצלמתבמקביל לכל אלה 
אהבה ישנה שלי, הייתי "במדליות.  הת , בשחיית מאסטרס ואפילו זכ21 -במכביה ה הזה עתה השתתפ
ולפני שנה חזרתי  17שחיינית עד גיל 

 . "למים
יר וגם בקורס דיילי אוהיא עכשיו 

 היאחלום שעוד  "; זהואל על"ב
בעבר הייתה מיכל  גם  ןכ, שמגשימה

 דיילת אוויר. 
כיום היא . ןולה בחולמיכל גד

ם, בן ילדיה שני בעלה ומתגוררת עם 
 ת השרון. מבר ובת,



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היה חבר   ]בתמונה משמאל[  וסייהתפוח לא נפל רחוק מהעץ: אבא  
שיאים  במספר  החזיק  ואף  קלה,  באתלטיקה  ישראל    נבחרת 

הואלאומיים משנת   ;  קלה  באתלטיקה  ישראל  נבחרת  בסגל  היה 
,  ומיכל  -  8-ביה הבמכ  השתתףיוסי    . 1974ועד לפרישתו בשנת    1968
   21-הבמכביה   – בתו



הרביעי:    שחר   ר קליינ  הדור  בן   והרמן)ממונקץ'(  נכדם של אמי  הוא 
אונו;רשקוביץג  אבה()מאירש בקריית  המתגוררים  רונית  בנ  ,  של  ם 

קליינר בוהלל  המתגוררים  תקווה.  ג,  יהלי ני  בשם  תאום  אח  לו  יש 
אופק.   בשם  יליד  ואחות  הוא  ו19)בן    2003שחר  ספורטאי  הוא  ( 

 קליעה בחץ וקשת.   הקשתות:  מצטיין בתחום 
תחרויות  במרתון  אחרונה  שהייתה  אירופה  מאליפות  החזרה  עם 

ה למקום  הגיע  קליינר  ודורג   9-הקיץ, שחר  לנוער  אירופה  באליפות 
 (. 21עד  18במקום החמישי בסבב האירופאי לנוער )גילאי 

ביולי האחרון וקבע   מדליית ארד קבוצתית בגביע הנוער שנערך בבוקרשטבנוסף לכך, חזר שחר עם  
 . 2000לאחר שהשיא הקודם לא נשבר מאז שנת  ,מטרים 70שיא ישראלי חדש לירי למרחק של 

שחר מתחרה בקשת אולימפית, אשר בה נעשה השימוש במשחקים האולימפיים כל ארבע שנים והוא  
להשתתף לוס  מכוון  ובאולימפיאדת  הקרבה  פריז  לאחר  -באולימפיאדת  ארבע שנים  אנג'לס שתיערך 

ב בשבוע  ימים  שישה  מתאמן  שחר  אלו,  יעדים  לממש  כדי  בספורט"מכן.  למצוינות  במכון מכון   " 
ממוצע    ,ווינגייט ביום  מכאשר  בין  הוא  במעמד   ,זאת  ,שעות  6-7תאמן  כחייל  לשירותו  בנוסף 

 בצה"ל.   "ספורטאי מצטיין"
מחזיק   ובוגרים(  שחר  נוער  )קדטים,  הגילאים  קטגוריות  בכל  ארוכים  למרחקים  ישראל  זכה  ו בשיאי 

 .  2019במדליית ארד במקצים האישיים בגביע הנוער האירופאי בשנת 
לשחר במיוחד  מרגש  למשפחה   ,רגע  הזכייה    ,ובעיקר  בתחרות  הייתה  הזהב  הזהב " במדליית    " סתיו 

לבוב  2019בשנת   בעיר  שנה  מדי  נערכת  זו  תחרות  רבים .  מתחרים  מגיעים  ואליה  שבאוקראינה 
זכיה במדליית זהב על   ,כשברקע מונף דגל ישראל ומתנגן המנון "התקווה"   ,ממדינות מזרח אירופה. 

 שנים 50-כ לפניזור זה עלתה משפחתו של שחר מכיוון שמסביבת א ,אדמת אוקראינה מרגשת במיוחד
ממש של  ספורט  ענף  אינו  הקשתות  שענף  היא  הישראלי  בציבור  נרחבת  אבל  תפיסה  הוא  ;  הענף 

ו  האולימפייםממהוותיקים  במשחקים  שווה    ,החשובים  באופן  ספורטאיות  ששילב  ומהראשונים 
  , כדי להבין את הכוח  -מספיקה הנפת קשת אחת וניסיון )בדרך כלל כושל...( למתוח אותה    .במשחקים

להיות בכדי  עבודה    הנדרש  בתוכם  משלבים  האימונים  זה.  בענף  באירופה  מהטובים  ספורטאי 
רת ח מאמן הנב  באופן צמודאירובית, אימון בחדר כושר ופיתוח חוזק ספציפי לענף. את שחר מלווים  

 .  פסיכולוג ספורטכן ריצ'רד פריסטמן ו - ומדליסט אולימפי בעברו 
הקושי העיקרי היא  .חבי העולם בשנה הקרובה, מתעתד שחר להתחרות בכעשר תחרויות שונות בר

העלות של כל נסיעה  
וציוד הספורט ההיקפי 

  היא  )עלות קשת אחת
 ,שקלים( 20,000-כ

 ,ברובה הגדול  ,שממומנת 
על ידי ההורים והמשפחה 

התומכת. השאיפה היא  
שיהיו  ,למצוא ספונסרים

מוכנים להשקיע מכספם 
 בשחר ובנבחרת הלאומית.

 
 העולם   בגביעשחר 

 בפריז השנה 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בוקרשטתחרות בבמקצה הקבוצתי בשחר 
 ארד  בה זכו במדליית

 
 פריסטמן  עם המאמן ריצארדשחר                             

 
 מדליית הזהב בה זכה  
 שחר בתחרות בלבוב 

 
 

  
 

 

 

 

 



היא   קראוס נריה 
נכדתו של פולי 

ז"ל, אשר   קראוס
נפטר בסוף יולי 

והיה יליד   2022
, איש בושטינו

רב פעלים, 
סדי ארגון  יממי

יוצאי קרפטורוס  
יקיר  "בארץ ו
.  לנו ש "הקהילה

     נריה היא אשת  
 . קשורת ת                                             

 

אביב  בתל  נולדה  היא  ואח.  אחיות  שתי  עוד  ולה  קראוס,  ותמי  אריה  של  בתם  היא  קראוס  נריה 
במקומות   עליה  עברה  בארץ  וילדותה  את    –שונים  סיימה  היא  האימא.  של  הקבע  לשרות  בהתאם 

לימודיה ב"תיכון חדש" בתל אביב. בשנות נערותה הייתה נריה כתבת נוער בעיתון "מעריב לילדים" 
 דקות" בטלוויזיה החינוכית.  23והייתה בין המנחים של תוכנית הנוער "

את שירותה הצבאי עשתה נריה בגלי צה"ל. לאחר שחרורה מצה"ל הצטרפה כעורכת לדסק החדשות 
 של העיתון "ידיעות אחרונות".  

 כחברת מערכת בתוכנית "הכול כלול".  10הצטרפה לערוץ  2017בשנת 
נריה היא עורכת התרבות של   2019והחל מחודש נובמבר    13נריה חברה בחברת החדשות של ערוץ  

 זה.  ערוץ
ב"תוכנית  לתואר שני  וסטודנטית  בירושלים  בוגרת תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית  היא  נריה 
 הבין תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן באוניברסיטת תל אביב", בהתמחות משפטים. 

"מע בעיתון  פטימרמאת    02.02.2021  -מהריב"  בכתבה  "הו  דודי  כותב:  פשוטה    א  ולא  הקשה  הדרך 
מחדשות   קראוס,  נריה  שעברה  הקלעים  מתחילה  13מאחורי  מכתבת  התרבות  ,  מכתבות  לאחת 

אל נריה קראוס התוודעתי לפני כמה שנים ככתבת התרבות    .ראויה למילה טובה  המובילות על המסך
מעולם הטלוויזיה   )ז"ל( ונתקלתי שוב ושוב באייטמים  10  )ז"ל(. כתבתי בזמנו באתר נענע  10של ערוץ  

המעולים שעשתה בנושאי התרבות. להיות כתב תרבות בטלוויזיה )בניגוד לאתר או עיתון( זה מקצוע  
אתה צריך להיות תמיד זמין, למקרה שיזעיקו אותך לסקר אירועים שקורים   תובעני ולא פשוט בכלל. 

להמת ולעתים  מיקרופון  עם  הקלעים  ומאחורי  להופעות  להידחף  להרגע,  עד  מהרגע  מספר שעות  ין 
הפכה להיות  .. נריה  שאמן יתפנה כדי שתראיין אותו, כשכל המאמץ מתנקז לדקות ספורות בטלוויזיה.

יאה אותם למקום הכי מכבדת את המרואיינים שלה ומב  ,ובעיקר  ,עיתונאית תרבות משופשפת, חדה
תוך הזדהות עם הרגישות שבנושא ומוציאה מהם את האייטמים הכי ראויים ואותנטיים   ,אישי וחשוף

עם   והביטחון  ההומור  מלא  בראיון  לראות  אפשר  הישראלים,  הכוכבים  מלבד  לכך,  ראייה  שאפשר. 
בפן המקצועי   ...תקשורת זרשדיבר בנינוחות כמו שלא דיבר בפני אף כלי    2020בתחילת  אדם סנדלר  

)על אף שיש בה לא מעט  ובטון מקצועי  היא גם מגישה את האייטמים בדיקציה ברורה ומדוקדקת 
  , להיות מובן מאליו כשמדובר בכתבי טלוויזיה   חוש הומור שבוקע מהאייטמים לעתים(, מה שאמור

 "  אבל בימינו אנו זה לא מובן מאליו ולכן נריה ראויה למילה הטובה.

  .Neria Kraus  נריה קראוס  :יה באתר שלהניתן לראות כתבות של נר



אייל הרביעי   הוא  אינדיג  הדור  שרהנכד:  בן  של    מגאניץ'   א)אב  ם 
מסולוטבינו( מסולוטבינו(  ויצחק    ואימא  ואימא  מבילקה  )אבא 

ו  שמעונוביץ,   ליאת  של  להם  אינדיג  גיאבנם  והם  ,  ילדים  3, 
 . בהרצליהמתגוררים 

 . בהתעמלות קרקע מכשירים   מצטייןאייל הוא מתעמל  
 

"19.7.2022  -מה  ONEמאתר   בהתעמלות  :  הבוגרת  ישראל  נבחרת 
מכשירים )גברים( זכתה במקום הראשון הקבוצתי במשחקי המכביה  

 .... אייל אינדיג וכן באליפות ישראל הפתוחה. הנבחרת כוללת את
בקרב האישית  במכביה-בתחרות  תל    רב  )מכבי  אינדיג  אייל  זכה 

 ".נקודות 79.133עם סך של  במקום הראשוןאביב( 
 

ש מת  ראיון  ניוז וך  ב"הרצליה  מה התפרסם   "-29.7.2022 " ה :  בן  המתעמל  אינדיג,  מהרצליה,    19  -אייל 
 שזכה במקום הראשון בתחרות התעמלות מכשירים במכביה, מציב לעצמו את הרף הגבוה ביותר.  

 
בן   מהרצליה,  התעמלות    19אינדיג  בתחרויות  מרשימים  הישגים  במספר  שעבר  בשבוע  זכה  בלבד, 

כסף  מדליית  הסמוכות,  בסוס  זהב  מדליית  רב,  הקרב  בתחרות  ראשון  מקום  במכביה:  המכשירים 
יוצא מן זהב בתחרות הקבוצתית. בהחלט הישג  ומדליית  הכלל למתעמל הצעיר שמתארח    בקרקע 

 ."השבוע במדורנו "שישי אישי
שנים ולמד בתיכון הכפר הירוק. הוא מתאמן כבר   6אינדיג עלה עם משפחתו לארץ מאנגליה לפני  

בהתעמלות קרקע ומכשירים ולאורך השנים רשם הישגים מרשימים: העפלה לגמר הקרב רב  4מגיל  
(, כאשר רק עוד שני מתעמלים ישראלים רשמו הישג 2021)  באליפות העולם האחרונה לבוגרים ביפן

( לנוער  אירופה  באליפות  הסמוכות  בסוס  הכסף  במדליית  זכה  הוא  בנוסף,  בעבר.  מקום 2020זה   ,)
( וכמו כן השתתף במספר רב של תחרויות וגביעי עולם 2020שישי בקרב רב באליפות אירופה לנוער )
 .ת במכשירים השוניםשונים בהם העפיל לגמרים וזכה במדליו

 .אייל, ספר לנו כיצד הגעת להתמודד במכביה 
ידי   על  נבחרתי  פנימיות  מבחן  תחרויות  סדרת  ולאחר  ישראל  של  הבוגרת  מהנבחרת  חלק  אני 
המאמנים לייצג את ישראל במכביה. זאת הייתה חוויה יוצאת דופן כי לא יוצא לי הרבה להתחרות 

 "בישראל מול קהל ביתי אוהד
 ?האמנת שתזכה במקום הראשון 

שבה לא   ,זו הייתה תחרות שבאה אחרי תקופה ארוכה  אני תמיד מקווה ומאמין בעצמי, אבל הפעם"
הרגשתי טוב והתקשיתי להוציא את המיטב מעצמי. זה הפך את הזכייה למפתיעה וכמובן למתוקה  

 "יותר
 ?האם הזכייה במכביה מעלה את רף הציפיות ממך 

ח " זה  אבל  מלחיצות  תמיד  ציפיות  ציפיות.  היו  לא  עכשיו  שעד  לא  זה  אבל  שכן,  מאמין  לק  ני 
 . מהתמודדות של ספורטאי ששואף להשיג עוד יותר

 ?כמה אתה משקיע באימונים 
 .את כל מה שיש לי ויותר. שישה ימים מלאים בשבוע, לרוב שני אימונים ביום

 ? על מה נאלצת לוותר עד כה 
ואני יותר  -חיי חברה מטבע הדברים נדחקים לפינה, חופשות משפחתיות גם מצטמצמות. זה המחיר 

 /"כן לשלם אותו. אבל כמובן שעל הלימודים לא ויתרתי וסיימתי בגרות בהצטיינותממו
 ?עד כמה חשובה התמיכה של ההורים 

שזקוק לתמיכה פיזית ונפשית כל הזמן. הם   ,ובטח לספורטאי מקצועי  ,אבא ואמא חשובים לכל אחד
דברי ועושה  הבית  את  מסדר  עדיין  שאני  ומוודאים  נפשית  מאוזן  אותי  אחרי שומרים  גם  בבית  ם 



את התמיכה של מכבי ת"א, של איגוד ההתעמלות והיחידה לספורט    ,כמובן  ,הישגים. חשוב לי לציין
 . הישגי. ספורטאי לא יכול להגיע להישגים ללא גב מקצועי וכלכלי

 ?מי המודל שלך לחיקוי 
רחוק לחפש  צורך  לי  ואין  מזלי  זכות   ;התמזל  זו  באולם.  איתי  מתאמנים  לחיקוי  שלי  המודלים 

 .להתאמן עם ארטיום ושטילוב ויש הרבה מה ללמוד משניהם ולשאוף להישגים שלהם
 ?מהו החלום שלך 

 .התחרויות הבינלאומיותהחלום שלי הוא לזכות במדליה אולימפית ולייצג את ישראל בכבוד בכל 
 ? במדליית זהב אולימפית  דולגופיאט  ה של י מה עשתה לך הזכי 

 .הבנה שהשמיים הם הגבול וחלומות יכולים להתגשם
 ?בהתעמלות מכשירים  דווקא  איך בכלל התחלת להתאמן 

 .התחלתי בחוג מקומי בשכונה בלונדון. וכמו שאמא שלי אומרת, החוג שיצא מפרופורציה
 ?מה הסיפוק הכי גדול שלך בענף זה 

א כל יום להתאמן עם המאמנים המצוינים שלי, סרגיי ויסבורג ואנדריי גריבנוב, ושאר החברים ולב
 .שלי בנבחרת

 ?שנתיים האם המטרה היא השתתפות באולימפיאדת פריז בעוד כ 
תהיה ההזדמנות שלי לקבוע את הקריטריון   2023אולימפיאדת פריז היא בהחלט מטרה עבורי ושנת  

ביותר   ישראל  את  לייצג  ומקווה  הבוגרת  בנבחרת  דרכי  בתחילת  צעיר  עדיין  אני  האולימפי. 
 . מאולימפיאדה אחת

 ?מהו המקצוע החזק ביותר שלך ובאיזה מקצוע אתה הכי צריך להשתפר 
אבל המכשיר החזק שלי הוא    ,עמל קרב רב, כלומר, מבצע את כל ששת המכשירים בתחרותאני מת

סוס הסמוכות ועליו גם זכיתי כסגן אלוף אירופה לנוער. המכשיר שבו אני פחות בולט הוא הטבעות 
 .אבל לקחתי לעצמי כמטרה לשפר את הביצוע במכשיר והעלות את דרגת הקושי

 ?מח אותך קצת שאלות אישיות יותר: מה מש 
 .המשפחה שלי. חברים. לטייל ולהכיר מקומות חדשים בעולם ובישראל

 ? מה מעצבן אותך 
 .עצלות ושקרים

 ?מהו המקום האהוב עלייך בהרצליה ומדוע 
 .אני מאוד אוהב את חוף הים המקסים שלנו ושכונת גליל ים, שבה אני מתגורר

 ?היה ומדוע   אם היית יכול להיפגש עם דמות היסטורית, מי זה 
האפרו האתלט  אוונס,  ברלין  -ג'סי  באולימפיאדה  זהב  מדליות  בארבע  אוונס  1936אמריקאי שזכה   .

על העולם שמסביבו ושם ,  בעזרת הספורט  ,שהצליח להשפיע  ,כי הוא דוגמא לספורטאי  ,מעניין אותי
 .את תורת הגזע של היטלר ללעג

 ?מה אנשים לא יודעים עלייך 
בה מתעניין  מאוד  ושאני  כמה  ביסטוריה  ועדיף  דבר  כל  לאכול  מוכן  ושאני  אמריקנית,  פוליטיקה 

 ."שיותר מיוחד אקזוטי
 
המתקיימת  ילאי העולם,  לאליפות  "במינ  יצא  נפצע:  הצער,  למרבה  אך,  לנבחרת כן,  קשה  מכה 

המתעמל אייל אינדיג נפצע באימון ויעדר ישראל: רגע לפני אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים,  
מהתחרות, לאחר שהתברר כי קרע את הרצועה הצולבת... אינדיג שנחשב לאחד הכישרונות העולים 

בקרב רב באליפות אירופה לנוער לפני שנתיים,    6בענף,  זכה במדליית הכסף בסוס הסמוכות ומקום  
 , מה שיפגע בתחרות הקבוצתית. כאשר השנה הוא הוכתר לאלוף ישראל ולאלוף המכביה

אירופה במכשירים  במינכן, לקראת אליפות  היום  הפודיום  אימון  "בזמן  נמסר:  מאיגוד ההתעמלות 
בנים, אייל אינדיג חבר נבחרת הסניור נפצע ברצועה הצולבת. לצערנו חומרת פציעתו מונעת ממנו  

 " להשתתף בתחרות. 
 נאחל לו שיקום מהיר וחזרה מהירה אל הפעילות הספורטיבית, שבה הוא מצטיין! 



 
 צילום מיה ביאליק  ;באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל -אייל אינדיג במכביה 


