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 מפגש חברים בפתח תקווה  .1
בשבט,   י"ז  רביעי,  תקווה  8.2.2023ביום  בפתח  חברים  מפגש  נהנו  .  קיימנו  הרבים  מכיבוד החברים 

 טעים ומעצם המפגש החברתי. 
השלישי הדור  בן  פרידמן,  ארנון  של  הרצאתו  עמדה  המפגש  תולדות  שלנו  במרכז  את  חקר  אשר   ,

יליד   פרידמן,  חיים  הסבא,  סבו.  של  אביו, [Nelipyno  ֹוינּפנליב    22.4.1920החיים  סבליאבה[.  מחוז   ,
, מחוז  Kobylets'ka Polyana)  יאנהיהושע, היה שוחט, ובשל עיסוקו עברה המשפחה לקובילצקה פול

 . ( ראחוב
 [. מחוז טייץ', ביידיש: בריסטר, Bruszturaעברה המשפחה, שוב בשל עיסוקו, לברוסטורה ] 1934בשנת 

ללימודים  לסיילש  עבר  הוא  בברוסטורה,  בסיסיות  יסוד  כיתות  ארבע  של  לימודים  סיים  כשחיים 
בשנת   ספינקא.  לפלוגות  1941בישיבת  גוייס  לקמיניץ   הוא  נלקחו  משפחתו  בני  שאר  העבודה; 

במרץ   נרצחו.  ושם  סובייטי    1944פודולסק  שבויים  במחנה  ושהה  זה  כפייה  משרות  חיים  ברח 
[ ועבודה שהוקם בתקופת השואה בפולין  -  Zaslawבזאסלאב  ריכוז  חודשים אחר כך הוא   3[.  מחנה 

נפצ סבובודה,  של  הצ'כוסלובקית  הבריגדה  במסגרת  ולחם  בספטמבר  התגייס  והחלים.  הגיע   1945ע 
כאלקטו והוסמך  לימודים  סיים  לפראג,  וב-הסבא  אזרחות  קיבל  הוא  בעיר.  טכני  ספר  בבית  -טכנאי 

 הגיע ארצה על האונייה "קסרטה".  1.1.1949
"  תרומהארנון כתב ספר על מחקרו. אין לספר מחיר קבוע, כיוון שזו, כאמור,   רותם למען לעמותת 

 ₪.   180ועד  -₪  50וסיות קשישים. העלות המינימלית לרכישתו היא  לתמיכה באוכל הקהילה
 בקישור שלהלן ניתן לבצע את הרכישה:  

%90%D7%99%D7%A1https://rotem4community.ravpage.co.il/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7
%D7%91%D7%90 

 . נעדכן בהמשך –ארנון מוכן לעזור לתעד את קורות משפחותינו  •
 

 תזמון מרגש:  
החתונה של סבא חיים ורעייתו 

 התקיימה 
 8.2.1951-ב

 והמפגש שלנו התקיים 
   , 8.2.2023-ב
  שנים בדיוק לאחר   72

 החתונה... 

https://rotem4community.ravpage.co.il/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%90
https://rotem4community.ravpage.co.il/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%90
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 ארנון פרידמן והספר שכתב                                                              
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 אירועים מתוכננים  .2
כ"ג באייר תשפ"ג,  האזכרה השנתית . א ראשון,  ביום  . שריינו 14.5.2023: האזכרה השנתית תתקיים 

 את היום הזה ביומנכם. 

לציון   .ב מזאקרפטיה  50אירוע  עלייה  מראשיתשנות  ה  :  שנותרו   70-שנות  מהמשפחות  רבים  עלו 

להשקיע  יש  תכניו  שעל  משמעותי,  במפגש  זה  אירוע  לציין  מתכננים  אנו  ארצה.  בזאקרפטיה 

 נשמח לקבל את המלצותיכם.  –מחשבה רבה. למי מכם שיש רעיון /ות לתוכן המפגש 

 ruthfixler@walla.co.il, 0505643299אנא העבירו מידע אל רותי פיקסלר, 

 

 ל יהדות קרפטורוס ש תיעוד היסטורי   .3

בת   . א החוברת  את  בגוגל  שכותרתה    74מצאתי  האחרונה  " העמודים,  הונגריה    -הקהילה  יהדות 

השואה  השואה   , בתקופת  ללימודי  ירושלים   , המרכז  תיכוניים   ,מכללה  ספר  לבתי  לימוד  . " יחידת 

שלנו.   הקהילות  על  גם  מידע  בה  שיש  מובן  הכותרת  בה: משם  לעיין  מוזמנים                                          אתם 

https://zachor.michlala.edu/files/gmar1.pdf 

 

 אך  –של סטיבן ספילברג סרט תיעודי  "קרן השואה" הפיקה  1998בשנת :  " "ימים אחרונים הסרט  .ב

עבר   מחדש,  נערך,  הונגרים  שואה   שורדי  עם  מראיונות  שמורכב",  האחרונים  הימים"  .מאז הוא נעלם 

   .לסרט תיעודי הסרט זוכה פרס האוסקר .נטפליקס עריכה דיגיטלית ועכשיו הוא זמין ב

הימים האחרונים" הוא אחד הסרטים התיעודיים היותר מרתקים על השואה, ומסופר מנקודת המבט  "

הונגרים שואה  ניצולי  חמישה  קרפטורוס:    .של  ילידי  היו  מהמרואיינים  רנה  )  אוז'גורוד שלושה 

חבר ,  טום לנטוס  מרואיין נוסף הוא  .(זיסבלט איירין)   פוליאנהו  (ביל   בש )  ססובו,  (ויינפלד   /פיירסטון 

 הקונגרס האמריקאי. 

להפסיד  עומדים  לכך שהם  היטב  מודעים  היו  הנאצים  כיצד  "הימים האחרונים", משקף  שם הסרט, 

נגרית, שנשלטה  במלחמה, אבל עדיין המשיכו להשמיד את יהדות אירופה, ואיך ממשלת הבובות ההו

 על ידי הנאצים ונוהלה על ידי מפלגת צלב החץ, הייתה להוטה כל כך לסייע.

 

 ייפוי כוח מתמשך  .4
משמעות   לו  שיש  מתמשך",  כוח  "ייפוי  של  שרות  לגבי  המידע  את  לידיעתכם  להביא  מבקשים  אנו 

 משפטית חשובה אם, חלילה, נגיע למצב, בו לא נוכל לנהל את חיינו באופן עצמאי.  
 

גרטלר יעל  לניצולי השואה"    בת הדור השלישי שלנו,,  דואני-עורכת הדין  המתנדבת בעמותת "אביב 
יכולה להציע   זכויותיהם,  לניצולי שואה במימוש  וכן שרות בסיוע  לניצולי השואה שלנו  שרות מוזל 

 יעיל לבני הדור השני.
 

כעורכת הכללי-מניסיונה  האפוטרופוס  ידי  על  שהוסמכה  ני  ,דין,  הגיל  ובעלת  לבני  בסיוע  רב  סיון 
אתכם  השלישי,   יחד  התדרדרות  תוכל  מצבי  לקראת  העתידיים  וצורכיכם  רצונותיכם  את  להביע 

   .בהם לא תהיו כשירים לקבל החלטות ולנהל את חייכם באופן עצמאי ,ומשבר
 

mailto:ruthfixler@walla.co.il
https://zachor.michlala.edu/files/gmar1.pdf
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 פוי כוח מתמשך? י י  ומה
מתמשך הוא מסמך משפטי שמסייע לכם לתכנן את עתידכם באופן מיטבי ולהחליט כבר    כוחייפוי  

  .איחלטות ולנהל את חייכם באופן עצמ היום מי ואיך ידאגו לכם בעתיד במקרה שלא תוכלו לקבל ה
על להתנהל  ימשיכו  שחייכם  תבטיח  לעתיד,  דאגה  מכם  תחסוך  מתמשך  כוח  ייפוי  פי  -הפקדת 

  .יכם את השליטה על חייכםרצונותיכם ותשאיר ביד 
החיים   בתחומי  הנחיותיכם  פי  על  יפעלו  אשר  יותר(  או  )אחד  הכוח  מיופי  את  מראש  תבחרו  אתם 

 השונים, לרבות: מקום מגורים, טיפול רפואי, התנהלות כלכלית ועוד 
 

 פחות בירוקרטיה בעתיד  -היתרון 
שנ להנחיות  משפטי  תוקף  נותנת  מתמשך  כוח  ייפוי  של  מראש  הליכים  הפקדה  וחוסכת  תתם 

בעתיד אפוטרופוס  מינוי  לאשר  מנת  על  משפט  לבתי  בפנייה  וצורך  ארוכים  שהינו  ביורוקרטיים   ,
   שונים.  היבטים יותר בחלופה נוקשה  

 
 . הסדרת ייפוי כוח מתמשך בהווה תעניק לכם ולבני משפחותיכם שקט נפשי ואיכות חיים בעתיד

ניתן לתאם  מקום עריכת ייפוי הכוח המתמשך הינו גמיש ולמתקשים להגיע למשרדים באזור המרכז  
 .  ביקורי בית

 
 1625392-050דואני בטלפון -ניתן ליצור קשר עם עו"ד יעל גרטלר

 
 זכות":   למידע כנסו לאתר "כל :הסכם ייפוי כוח מתמשך 

 
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%9
5%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%

-91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%99
7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D

%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93 
 
 
 הודעות שוטפות  .5
: נודה לכל אחד מכם על עדכון המידע האישי )כתובת, מספר טלפון, כתובת עדכון דפי הקשר א. 

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217וטונה   דוא"ל( למתנדבים: יוסי ק

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

המידע הנחוץ: שם מלא ]אפשרי להוסיף שם נעורים לנשים[, מקום הלידה,    .נפטרו בשנה האחרונה

 מקום החיים בארץ ותאריך הפטירה. 

 ruthfixler@walla.co.il       5643299-050רותי פיקסלר    ע מרכזת את המיד

. אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, ואנו carpati.org.ilפתוח לשירותכם:     אתר הארגון ג.

מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה זמין וקריא גם לחברינו שבתפוצות. יש להיכנס ללשונית 

 http://www.en.carpati.org.ilאו דרך   /http://carpati.org.il: זו דרך כתובת האתר

 אנא ידעו את בני המשפחה והחברים המתגוררים בחו"ל על אפשרות זו. 

 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93
mailto:ruthfixler@walla.co.il
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 : מעיין אודיה ה קול קורא לעזר  .6
אוטובוס של ילדים מאבן יהודה, שהיו בדרך לטיול בית  אירעה תאונת דרכים בין    2023בינואר    3-ב

למשאית   בת  1בכביש  ספר,  ילדה  אודיה שחר    נפצעה  10.  היא מעיין  הילדה  דובוסרסקי,   –קשה. 
 (, שעלו ארצה ממונקץ'. 2022נכדתם של דורה ואיליה )נפטר באפריל 

 מאז התאונה הפסיקו שני ההורים לעבוד והם סועדים את בתם, שפציעתה קשה מאוד עד היום.  
 מים קשים כל כך. קורא לעזרת המשפחה, הנמצאת ביאנו יוצאים בקול 

 :זה הקישור - אנא התפללו לרפואתה של מעיין אודיה

list/?c=121,15,18,6,30,50,79,95,137,150-https://tehilim.co/personal 
 

 אנא העבירו את תרומתכם: –מי מכם שיכול לעזור כספית 
 שחר אסתר  [ על שם653-12] 653בבנק הפעלים, סניף קדימה מספר   127024 בון מספרחש

        0127-0000-5300-0126-127024   IL93-653-IBAN 12  )על שם אסתר שחר )דובוסרסקי 
 4779969-052 של האימא אסתר בביט ובפייבוקס למספר הטלפוןאפשר להעביר גם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שחר בשעתה הקשה. תודה לכל העוזרים  –הבה ננסה לעזור, ולו במעט,  למשפחת דובוסרסקי 
 Esther Dubossarskyהאתר של האימא של מעיין אודיה הינו  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftehilim.co%2Fpersonal-list%2F%3Fc%3D121%252C15%252C18%252C6%252C30%252C50%252C79%252C95%252C137%252C150%26fbclid%3DIwAR24kkKz2F5x4aaa8HWhXLC2nZ3XXYTJc1bCqiO-w62KRhraDBX7VFGg-_k&h=AT3k_qWIMcMpo5OaMj6z6DFi_AyKcyJUZbrr6HjITUHZfDSKdECFLLBsxTJ7KlDaL60f5XyyUWTMbRThJSC9zeqH4I8XDWrD2HYGsMpB6aIMDU48ioBcoMQEG4866BZv6tXo6QMXNidmwQSqm2Ut&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT2YMZ5VOm7mSt77WAU37vPFoiD_5GrPkU85c1_WhXUamjWB5qwPqkvgek-hnxTJm_rBEHhiUcQ-nbLwSqzH3_3PHcXlr4wOXBlL1PJCuzSeV1Rer9eCBMHzAP84Hypp-_iJUA6Avv6_lcKBOyBYnH1jDtZJF2uAzPvLQgyuj48q1a4wk2M4FQ
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 : זאב אלון קרפטורוס ישראלים ילידי   .7
עשיי עם  להכרות  לחברהבהמשך  ותרומתם  יוצאי    תם  של 

שמ את  הפעם  אעלה  בעבר  אלון  קרפטורוס  זאב  של  פי    –ו  על 
 ויקיפדיה:  

אלון "  מורה  2004בדצמבר    19  –  1920בספטמבר    3)  זאב  היה   )
והנוער   הילדים  בכפר  התיכון  הספר  בית  כמנהל  שימש  ומחנך, 

( מטעם  1946זל  א)ב  22-ציר בקונגרס הציוני ה  ,(1989–1965הדסים )
הציונ" הנוער  ישראל    " יתנועת  לארץ  היהודית  הסוכנות  ומטעם 

 (. 1986וזוכה בפרס ע"ש משה קול )
( האופט  אלכסנדר  במונקץ'Hauptזאב  וגדל  נולד  אלון(  לימים   ,  .

נפטר בשנת   ריאות,    1925אביו, מנחם,  א  והואמדלקת  ואחות. שני    ,מוינשאר עם  ועוד אח  דבורה, 
 צר על־ידי מעלה היצירה נו - Ronavni     אחים נוספים מנישואים קודמים של

 הזוג היו כבר בוגרים, וחיו מחוץ לבית. האם ניהלה בבית בו גרו  
הוא למד בגימנסיה העברית במונקץ', אותה ניהל ד"ר חיים קוגל. הוא   מסעדה כשרה בשם ״האופט״.

ו בית"ר  הנוער  בתנועות  חברים  היו  הצעיר" ואחיו  בשנת    "השומר  לימודיו  סיום  ניסה 1939ועם   ,
 בל לאוניברסיטה, אך בגלל הנומרוס קלאוזוס הוא סורב, למרות ציוניו הגבוהים. להתק

ב להונגריה  הגרמנים  כניסת  לאחר  קהילת   1944במרץ    19-חודשיים  כל  עם  ביחד  ונלקח  נעצר  הוא 
  , מו נספתה מיד עם הגעתה למחנה. למרות נכות בולטת ברגלו ילמחנה ההשמדה אושוויץ. א  'מונקץ

שנגרמה בילדותו, הוא לא נשלח אל מותו כמו אימו. באושוויץ שהה שבועיים ואז הועבר למחנה ליד 
בינואר   הזוועות בקור העז ששרר שם במרומי   1945קטוביץ.  גם את  ושרד  הועבר למחנה מטהאוזן 

ק"מ ובדרך הצליח לברוח יחד עם עוד   200ההר. עם התקרבות הכוחות הסובייטים למחנה הם צעדו  
הקדוש  ח סטפן  כנסיית  במרתף  והסתתרו  לווינה  עד  צעדו  יחד  ולסיום   -בר.  הסובייטים  להגעת  עד 

  , המלחמה. הוא נסע לבודפשט, שם נפגש עם אחיו, משה אלון, ששרד את עבודות הכפייה בהן הועסק 
, כשאחיו "הנוער הציוני"ועם אחותו שרה אבני ששרדה את אושוויץ. יחד עם אחותו הצטרף לתנועת  

 ה עבר לפעילות בתנועת הבריחה. מש
בחר  השואה,  לאחר  אך  בית"ר,  הנוער  בתנועת  פעיל  אלון  היה  השנייה,  העולם  מלחמת  לפני  עוד 

. הוא פעל במחנה עקורים ליד מינכן, שם היה פעיל בארגון  "הנוער הציוני"להצטרף לפעילות בתנועת  
בדצמבר   לילדים.  חינוך  מוסדות  ובאיתור  ב',  נ  1946עלייה  הציוני, הוא  הנוער  תנועת  מטעם  בחר 

 .זל שבשווייץאשהתקיים בב  22-ציר בקונגרס הציוני הומטעם הסוכנות היהודית לארץ ישראל להיות 
את זהבה )פילי( וייס, מורה לאומנות  זאב  שקדמו לפעילותו במינכן, הכיר    ,באחת ההכשרות בבודפשט

בש עלתה  היא  בודפשט.  שליד  במישקולץ  למורות  סמינר  כפר   1946נת  בוגרת  לקיבוץ  חוקי  באופן 
והוא עלה שנה אחריה בא  ידועהוגליקסון,  והצטרף אליה בקיבוץ, שם עבד * ניית מעפילים שאינה   ,

 בפרדס ובעבודה חקלאית. לאחר מכן התמנה למורה בבית הספר היסודי בקיבוץ. 
 והגעה ארצה   "ולנה"בבדיקה שערכתי מצאתי את רישום העלייה שלו: יציאה ממרסיל באונייה  ]*
 . . ראו את התיעוד בהמשך[15.5.1947-ב
לאמנות.  זאב  עבר    1948-ב כמורה  עבדה  ואשתו  עברית,  ולספרות  ללשון  כמורה  עבד  שם  להדסים, 

ראשון תואר  לימודי  השלים  בהדסים  עבודתו  באונ   במהלך  שני  בספרות, ותואר  העברית  יברסיטה 
 לשון, אנגלית ופילוסופיה. 

כמורה   מכן  ולאחר  כמורה,  תחילה  "הדסים",  והנוער  הילדים  התיכוןבכפר  הספר  בית  עסק  ומנהל   ,
הבעיות  כל  על  ועולים,  ותיקים  כאחד,  וערבים  יהודים  לכפר,  שהגיע  הנוער  בקליטת  רבות  אלון 

טורקיה. ו  איראן  ,ות תיכוניות לעולים מברית המועצותיזם והקים כית  1970-והקשיים הכרוכים בכך. ב
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בשילוב לימודי שאר   ,תוכנית הלימודים שבנה עבורם כללה לימודים אינטנסיביים של השפה העברית
להשתלבות  אותם  הכינה  זו  תוכנית  זה.  לשינויי  המורים  צוות  הכשרת  תוך  הנלמדים,  המקצועות 

ה בבחינות  ולעמידה  הרגילות,  בכיתות  בצבא מהירה  בתפקידים  והשתלבות  גבוהים  בציונים  בגרות 
הכפר   לקהילת  רבות  תרמה  והפנימייה  הלימודית  במסגרת  אלה  עולים  של  שילובם  ובאזרחות. 

 והמשיכה את חזון קליטת העלייה והאינטגרציה שלו. 
 הסמוכה לכפר.   ,לאחר מותו, רבים מתלמידיו ליוו אותו למנוחת עולמים בבית הקברות באבן יהודה

זאב אלון היה  ”   ד"ר אסעד עראידא, בן העדה הדרוזית ממע'אר ויו"ר המפעל להכשרת ילדי ישראל:
לכל  ומעל  מחונן,  ומחנך  מורה  איש אשכולות,  פעם.  אי  לי  המוצלח שהיה  והמורה  הדגול    -  המחנך 

 שבזכותו אהבתי את השפה העברית.”   , אדם משכמו ומעלה 
  ם , על מפעל חייו בשיקומ "ירושלים  ,בות העמים לנוערמרכז תר" פרס ע"ש משה קול מטעם  זאב קיבל  

 " .1986ובחינוכם של ילדים וילדי עולים בכפר הנוער "הדסים", תשמ"ו 

 , מצ'כוסלובקיה, מיועד לכפר גליקסון 1920, "ולנה", יליד 15.5.1947רישום העלייה של זאב אלכסנדר האופט, 

 
יקיר הצעיר,  בנו  את  יהודה,איתרתי  באבן  המתגורר  דניאל  ,  הבכור,  אחיו  פורת,   כמו  לדב  ]ותודה 

 שוחחתי עם בן דודו, דר' רון אבני, שכתב את הערך בוויקיפדיה.   –בעקבות הקשר   .חברנו[
 . הערך עודכן לגבי האונייה בה הגיע זאב ארצה 
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מדבריה,   ציטוטים  כמה  אעלה  זאב.  של  אחותו  שרה,  אימו,  שכתבה  בביוגרפיה  אותי  שיתף  גם  רון 
, בת זקונים למשפחה  1923' שבצ'כיה ביום שמיני לינואר  ץנולדתי במונקהנוגעים לילדותו של זאב: "

בנים: ביילה, יוז'י )שניהם אחים חורגים למחצה שלי, בניהם של אבי(, צאלו )גם הוא אח חורג   5בת  
חם ואימי . זמן קצר לאחר הולדתי, בעודי בת שנה, נפטר אבי מנזאבלמחצה, בנה של אימי(, משה ו

דבורה גידלה אותנו בכוחות עצמה. את ביילה, אחי החורג למחצה, מעולם לא הכרתי, ורק ידוע לי 
. הוא כבר היה בוגר, עזב את מונקץ'  10שהיה בזמנו עיתונאי בבלגיה. את יוז'י הכרתי רק כשהייתי בת  

' )דבר יוצא ץד למונקעוד לפני הולדתי, וחי את חייו בפאריס. זכור לי שיום אחד הוא הגיע ברכב ע
הי ולא  היות  קולון,  במי  והתרחץ  בבית.ידופן(,  לנו מקלחת  קשור    ..תה  הראשון שלי  הילדות  זיכרון 

גן הילדים העברי, וביום הלימודים הראשון בכיתה א' בגימנסיה העברית במונקץ'. ,  זאב ..  בגננת של 
ותי הביתה בסוף יום הלימודים אחי הגדול, דאג לי במיוחד והיה מלווה אותי לבית הספר, מחזיר א

 זאב )במצוותה של אמא(, ומלמד אותי )ואפילו את החברות שלי!( כשהייתי צריכה עזרה בלימודים.  
היה יד ימינה של אימי, ועזר לה  ,נחשב לאח החכם והמוכשר במשפחה, בעוד שמשה, אחי הגדול יותר

הכספים.  ובגביית  החשבונות  בניהול  המסעדה,  ]בשנת  בניהול  הזו  [  1944..  העביר   זאבבתקופה 
לי  קנה  בכספו  בתיכון.  מורה  של  מזה  יותר  גבוה  שכר  והרוויח  העיירה,  לילדי  פרטיים  שיעורים 

הנסיך   -  Galile Hrtzegeבאותם ימים זאב, שהיה פעיל ציוני )במשפחה נהגנו לכנות אותו  ..  אופניים.
שמוקמו בקצוות העיירה, שם   ,של הגליל(, נלקח מן הבית ונאסר באחד משני בתי החרושת ללבנים

 .. ריכזו את הפעילים הציוניים, הקומוניסטים ואנשים נוספים שהיוו איום על המשטר ההונגרי. 
שאחי   לנו  שמסר  )אחיה(,  הרשּו  את  ואני,  אתּו  פתאום,  פגשנו  הרכבות  והוא    זאבבאחת  נמצא חי 

  בבודפשט, ולשם החלטנו לנסוע. בבודפשט הייתה לי הכתובת של זאב, שגר בקומונה ביחד עם פילי 
 " ...וחברים אחרים מהנוער הציוני שהתכוננו לעלייה ארצה ]אשתו[

 
 

 בני הדור השלישי, נכדיהם ונכדתם של
האחים זאב ושרה, לבית האופט, חזרו  
בתקופת  פתחו  הם  המקורות...  אל 

אבן   ה( מעדניה במושב2020)הקורונה  
בארץ,    ויהודה, היכן שזאב חי רוב חיי

 שעבר מכפר גליקסון למקום.  חרלא
עבור המשכיות    ...במקום שהוא סמל " 

שם   את  נושא  ולכן  שלנו,  המשפחה 
שמה   גם  שהיה  "האופט",  המשפחה 

קטנה  מסעדה  ומשפחתית    של 
במונקץ' ]   * בהונגריה  בו  תיקון:  בבית   ,

השנייה...  [  גרו  העולם  מלחמת  לפני 
ו  זאב  סבא  האחים    –בתא שרה  ס את 

תכירו,   לא  כבר  אמנם  האופט,  לבית 
להרגיש   תוכלו  לבקר  תבואו  אם  אבל 
אחריהם,   שהשאירו  מה  את  דרכנו 
מסורת של אהבה לאוכל טוב ולאירוח  

 ". מכל הלב 
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 משפחתו של זאב אלון: 

 אשתו של זאב, יקיר, –מימין: ענת )אשת הבן יקיר(, זאב, יובל )בנו של הבן יקיר(, פילי )זהבה(  
 דניאל )הבן הבכור של זאב( ויעל )בתו הצעירה( 

 
 זאב )אלכסנדר( אלון )האופט(
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   –משלנו: ראשי הערים קריית אונו וגבעת שמואל   .8
 [ קי רקובץ י ול בו  ויוסי ברודני ]   ]הורינצ'בו[   גל )גצוביץ( ישראל       

 בן הדור השלישי. –אלא שישראל גל הוא בן הדור השני ויוסי ברודני  ,קרובים בגילשני ראשי העיר 
 5643299-050  : רותי פיקסלר נא ידעו אותי   –אם יש ראשי עיר נוספים, ששורשיהם בזאקרפטיה  

 
ישראל )גצוביץ(  בנ  גל  אביב  1964ביולי    31-ולד  ראש   בתל  והוא 

ק אונועיריית  יליד  אביו.  ריית  היה  יהודה,    מהורינצ'בו   ,1930, 
[Horinchovoכפר במחוז חוסט, כ ,]-מזרחית לחוסט. -ק"מ צפון  15

מהתושבים(. הוריו   16%-יהודים )כ  871נמנו בה    1941במפקד משנת  
 של יהודה היו רחל וישראל, שעל שם סבו ישראל נקרא. 

 גצוביץ.  –ושל הסבתא  –קהאן שם המשפחה של הסבא היה 
דתית,    ,אך בחתונה  שנישאו  רבות,  במשפחות  כמו  במפתיע,  שלא 

כשם   גצוביץ  השם  נקבע  אזרחי,  רישום  ביצעו  תמיד  לא  אך 
 משפחתו של בנם יהודה, אביו של ישראל. 

גצוביץ, ש אייזיק  היה  אימו(  )מצד  הכפר. הדוד של אביו    היה ראש 
אסור היה לו להפגין את יהדותו. בליל   –תו[  הוא שרת בצבא הצ'כי. בהיותו קומוניסט ]לצורך פרנס

 וכך התקיים "הסדר".  -הסדר היו החלונות מכוסים בשמיכות 
מקליבלנד. חברנו  גצוביץ,  בוריס  הוא  אייזיק  של  בהורינצ'בו    בנו  מהחיים  אירוע  על  סיפר  בוריס 

ם נחבצה שלפני המלחמה: אח של אביו, לייב גצוביץ, עלה להרים עם עדרי הכבשים. מחלב הכבשי
בשובו אל ביתו, תקף אותו דב, שנמשך אל ריח הגבינה. לייב החסון הצליח לחנוק את הדב, אך גבינה.  

 הרעלת דם ונפטר...  נפגע, פיתחמהפציעה שתקף אותו הדב הוא 
לארץ עלה  הוא    גורש לאושוויץ.  14כשבגיל  ,  יה ניצול שואההיהודה  .  ליהודה היו עוד שתי אחיות ואח

 במסגרת הסוכנות היהודית.   כנהג -והסיע עולים חדשים  1947-ישראל ב
  .: עודד ויצחקישראל הוא הבן הבכור ויש לו עוד שני אחיםעלתה ממרוקו.    , שולמית,של ישראל  מויא

שנים אחר    12-כקיבוץ עין המפרץ.  שנים. או אז עבר ישראל ל  47-אימו נפטרה ממחלת הסרטן לפני כ
 , ההתייתמות משני הוריו והמעבר המאולץ מהעיר לקיבוץ, וחזרה לעיר  בתאונת דרכים.  כך נהרג אביו

 חישלו את ישראל גל. 
 . [בסיס קליטה ומיון]ם "בצנחנים ולאחר מכן עבר להדריך בבקוהחל ישראל רותו הצבאי יש את

 עבר לקריית אונו.  1988לאחר שחרורו מהצבא, המשיך להתגורר בקיבוץ, עד שבשנת 
בקעת   1989-ב במרחב  העובדים  הסתדרות  יו"ר  שימש  מכן  ולאחר  אונו  קריית  הפועל  למזכיר  מונה 

נבחר לחבר במועצת העיר, הוא שימש מחזיק    1998-. ב 1996אונו וכן חבר בית נבחרי ההסתדרות, עד  
העיר. משנת   וממלא מקום ראש  סגן  וכוח אדם,  העיר   2013עד    2009תיק הכספים  כסגן ראש  כיהן 

 "ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה. ויו
עמותת   הנהלת  יו"ר  שימש  לעם " בנוסף  יו"ר  "אמנות  אונו " ,  בקריית  הקשיש  למען  היה  "האגודה   ,

"אפשרות   ועמותת  אונו"  בקרית  מוזיקלי  לחינוך  "העמותה  רווחה    -ממייסדי  שרותי  לפתוח  עמותה 
 ת אונו". יותרבות בקרי

 . 2018בבחירות  כמו גם  ,ונבחר לראשות העיר  חדת"עמד בראשות "הרשימה המאו 2013בבחירות 
ותואר שני במנהל עסקים   "האוניברסיטה הפתוחה"בעל תואר ראשון במדעי המדינה מ  ישראל הוא

 לשלושה  לגלית ]שגם לה שורשים בצ'כוסלובקיה( והם הוריםנשוי    ישראל.  "הקריה האקדמית אונו "מ
 עמית גל, הוא שחקן נבחרת ישראל בכדוריד.   . בנו הבכור,ילדים; לא מזמן נולד נכדם הראשון

 לראות כדורגל בעולם.  עם חברים לנסוע  של ישראל הוא  תחביבה
 שנים יצא ישראל לטיול שורשים עם משפחתו והגיע להורינצ'בו. שם מצא את בית אביו.  12-לפני כ
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 הוריו של ישראל, שולמית ויהודה                         

 מימין: האבא יהודה, האח יצחק )איצקו( וישראל  

 

 
טיול שורשים  

בהורינצ'בו: ביתו של  
האבא, משאבת  

המים ובעלת הבית  
 הנוכחית
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 בית הקברות בהורינצ'בו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 משפחתם של גלית וישראל גל, 
 ואשתו ושתי בנותיהם  ןהב
 
 

 ברוך תהיה על עשייתך 
 הרבה למען עירך, 

 ! קריית אונו 
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ברודני  )יוסי(  ב  יוסף  גבעת ו   1971בינואר    15-נולד  העיר  ראש  הוא 
 . 2008שמואל משנת 

בו   נולדה  אימו  רקובץ  יולסבתו מצד  , מחוז Velykyi Rakovets])קי 
)Nagyrakocs  :בהונגרית]וינוגרדוב   הבורז'בה  נהר   ;Borzava עובר  )    

מרקוביץ  2-כ כ  .[ק"מ  המלחמה  לפני  חיו  סבו  יהודים.    370-בכפר 
[ ברטקובה  נולד  אימו  ביסטריצה  מצד  באנסקה  במחוז  כפר 

   ה[.שבסלובקי
ולגבורה תש"פ   הכך כותב יוסי על סבתו לקראת יום הזיכרון לשוא

(2020" וילנר (:  גולדה  זהבה  סבתי,  שגדלה   ,זוהי  ז״ל,  פרידמן  לבית 
לבדה בגבורה,  השואה  את  ושרדה  בצ׳כוסלובקיה  רקוביץ  ווילקי  בת    ,בעיירה  רק  . סבתא 18כשהיא 

הוריה את  בשואה  וטובה  ,איבדה  מ  ,מיכאל  ואחיותיה.    13-וחלק  אחיה 
  , שניקרו בדרכה  ,כשהיא מסתתרת ביערות, ישנה בלולים  ,שרדה את התופת

ג ליד. היא  וחלפה על פני ארצות שלמות ואוכלת מכל הבא  מעה מרחקים 
עד   -צ׳כוסלובקיה דרך הונגריה, אוסטריה, גרמניה, בלגיה    :ממזרח אירופה

שחיפשה אותה   ,יל בצפון צרפת. שם ניצלה בזכות נזירהשלבסוף הגיעה ללׅ
סבי עם  וילנר  ,לאנוסה. התחתנה  הבריגדות   ,משה  חיילי   , שהיה במשלחת 

 3הברית. לימים הם עלו לארץ ונולדו להם    שהגיעה מישראל לעזור לבעלות
היקרה  זו אמי  מיכל  ומירי.  מיכל  ציפי,  ברודני.   ,בנות:  עוזי  לאבי   שנישאה 

 הניצחון של זהבה הינו השושלת, העץ המשפחתי שהשאירה אחריה: 
 ! והיד עוד נטויה -בני נינים  , נוספונינים 40 ,נכדים 8בנות,  3

 " עברתם ונעשה הכל כדי שלעולם לא עוד!סבתא, לא נשכח לעולם את אשר 
 , שם גם נולדה אימו. כרכור -פרדס חנהסבו וסבתו של יוסי התגוררו ב

בחדרה  יוסי   ועוזיוהוריונולד  מיכל  לחקלאות[   ,  חינוך.  הם    ,]דוקטור  בתנועת הוא  אנשי  חניך  היה 
מדריך ולמד במדרשית נעם בפרדס חנה ובישיבת ההסדר כרם ביבנה.    -  ובהמשך  "בני עקיבא"הנוער  

לאחר שנתו הראשונה במסלול פרש ממנו והתגייס לשירות מלא בחטיבת הצנחנים, בה נעשה מפקד  
השתחרר מצה"ל, ולמד    1996בדרגת רב־סרן. בשנת    202ובהמשך מפקד פלוגה מסייעת בגדוד    ,מחלקה

ניהל הוא  .  "מכללת נתניה"ותואר שני בנדל"ן ב  "תחומי הרצליהמרכז הבינ"תואר ראשון במשפטים ב
 חברת בנייה.] 
השנים   בשנת   2003-2008בין  שמואל.  גבעת  העיר  מועצת  וחבר  המפד"ל  של  הצעיר  הדור  יו"ר  היה 

נבחר בשנית לראשות העיר   2013ניצח את ראש העיר הקודם ונבחר לראשות העיר. בנובמבר    2008
 מול שלושה מתחרים.  60%נבחר בשלישית ברוב של כ־  2018ובאוקטובר ללא מתחרים 

 של מקור ראשון.  "לאומי-מאה המשפיעים במגזר הדתי"נבחר לרשימת  2013במרץ 
ויוסי   מורה,  לעינת,  הוריםנשוי  ילדים.    הם  קצין  לארבעה  הבכור,  עומרי 

 .ביחידה מובחרת, רוני נעמה וענבל 
שנה למדינת   70]במלאת    2018חרה בשנת  היא מיכל והיא נב   אימו של יוסי

 להלן נימוקי הבחירה בה: .  2018יקירי העיר חדרה  מ ישראל[ לאחת  
ברודני" בשנת   מיכל  בארץ  משנת  1948נולדה  חדרה  תושבת   ,1960  .

הפועל לשיפור מעמדן של נשים   ,משמשת כנשיאת ארגון "הדסה ישראל" 
מ למעלה  זה  בחדרה   13-בסיכון  הסניף  בראש  עומדת  כעשור  מזה    , שנה. 

לשיפור   בהתנדבות,התומך בנשים בסיכון, שם מקדישה את מרבית זמנה,  
והסביבה,  מחדרה  שבוע,  מידי  המגיעות  נשים  אותן  של  וחייהן  מעמדן 
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דת בראש פרויקט "קפה ושיח" במרכז לשלום  לפעילות חברתית הכוללת שיחות בתחומים שונים. עומ
 " .המשפחה באגף הרווחה של עיריית חדרה המטפל בנשים שחוו אלימות במשפחה

אתמול בערב אימי   ברשותכם רגע אישי ומרגש:כתב יוסי באתר הפייסבוק שלן: "  2018באפריל    25-ב
ם בהם אוכל לתאר לכם  בישרה לי כי היא נבחרה מטעם עיריית חדרה להיות יקירת העיר. אין מילי

בו אחיי  את ההתרגשות, הגאווה והשמחה אותם חשתי ברגעים הללו.   נתינה, בית  גדלתי בבית של 
 ואני חונכנו לאהבת אדם, נתינה לזולת, לתרומה, בית שמושתת על גמילות חסדים. 

לחברה,   מקדישה  חייה  ושכל  המדינה,  קום  עם  יחד  מכך שאמא שלי, שנולדה  הופתעתי  נבחרה  לא 
 אלו השורשים מהם צמחתי. ולא נדרשה לי הבחירה שלה על מנת לדעת שהיא ראויה.    ,ליקירת העיר

א נפלאים.  הורים  לי  אותך.  ייש  מעריץ  ואני  עבורי  ומופת  דוגמא  והינך  היית  אותך!  אוהב  אני  מא 
 " עם בריאות טובה ואיתנה. ,ביחד ,עוד הרבה שנים טובות ,היקרים יהורי ,מאחל לכם

 
 : אלעד הומינר 2022ראיון שערך איתו בספטמבר   מתוך

 ? מתנות קטנות.  שיר שמרגש אותך"
 תמיד אוהב לחזור לים. ?מקום שאתה חוזר אליו בטבע

 ״המרד״ של מנחם בגין.   ?הספר האחרון שקראת
 זמן איכות עם המשפחה. ? שבת בשבילך

את לתורה  האיך  עיתים  עם?  קובע  התניא  בספר  בשבוע  פעם  קבועה  בגבעת   חברותא  חב״ד  שליח 
 שמואל, הרב שבתאי פישל.

 ".להמשיך לעשות טוב ולהיות שליח ציבור למען האחדות בעם ישראל? שאיפה עתידית
 ל"מרכז הבנייה הישראלי": 2022מתוך ראיון בדצמבר  

: ההורים שלי, עוזי ומיכל ברודני, הם שגידלו וחינכו אותי ונתנו לי ערכים דמויות שהשפיעו מאוד "
כמו והשונה.  האחר  את  לקבל  לדעת  ויושרה,  נתינה  של  ברעם, -חשובים  אלי  בצבא  שלי  מפקד  כן 

שהראה לי דוגמא אישית של אמונה בצדקת הדרך ויושרה. הדבר הזה מנחה אותי עד היום. בסופו של 
 דבר מי שרוצה להוביל מהלכים צריך שיהיו לו יחסי אנוש ואמון טובים". 

לא באתי מהעולם הפוליטי ולא תכננתי להיות פוליטיקאי, אלא נכנסתי   אירוע שהשפיע על הקריירה:
שבער בי לשנות את תחום החינוך   ,במקרה. התחלתי כחבר מועצה, כאב לילדים שהיו בבית הספר

בעיר. המניע להתמודד לראשות העיר הי בעיקר כדי לעשות שינוי בתחום. תחום החינוך היה בסדר  
נחנו מקדישים את מרבית תשומת הלב וההשקעה בחינוך, כולל הקניית עדיפות ראשון אז ועד היום א

 ערכים לילדי העיר של ציונות, אהבת הזולת והארץ". 
התנדבותית ופעיל פעילות  חבר   :

למען   ",גשר"בעמותת   הפועלת 
קצוות   בין  לבבות  קירוב 
מתנדב   לשעבר  באוכלוסייה, 
בתחום   ופעיל  אזרחי  במשמר 

 החינוך והרווחה בעיר. 
פותח בתחבי ולא  לבשל  אוהב   :

ק"מ    10את היום ללא ריצה של  
 מסביב לעיר. 

 
 יוסי עם הוריו, מיכל ועוזי 
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 הסבא והסבתא של יוסי )מצד אימו(, 
 זהבה )גולדה(, לבית פרידמן מווליקי רקוביץ,  

 , לוחם הבריגדהומשה צבי וילנר
 
 
 
 
 
 
 

 
, מיכל )במרכז( הוריו של יוסי

  –ועוזי )ראשון משמאל( 
במסגרת "זיכרון בסלון"  

שמיכל מעבירה בימי הזיכרון 
 לשואה ולגבורה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 עינת ויוסי ברודני עם ילדיהם
 
 
 

עשייתך   על  תהיה  ברוך 
 הרבה למען עירך,  

 גבעת שמואל! 


