
 

 נצר אחרון – הפנים מאחורי השמות – 2019מאי  –א'  56עלון מיוחד מספר 

 

בעקבות פרסום שמות ילידי זאקרפטיה )קרפטורוס(, אשר נפלו במלחמת השחרור, התווסף לנו מידע 

חללי "נצר אחרון" הם . כך(-שנים אחר 5)ועוד חלל נפל  נצר אחרוןמהם היו  עשרהנוסף עליהם. 

שנותרו שריד אחרון ממשפחתם הגרעינית )הורים, אחים, אחיות, בנים ובנות(, שחוו ניצולי שואה 

על בשרם את ֵאיַמת השואה בגטאות ו/או במחנות הריכוז וההשמדה ו/או במנוסה ובמסתור בשטחים 

שנכבשו ע"י הנאצים ו/או בלחימה לצד אנשי המחתרות או הפרטיזנים בשטחי הכיבוש הנאצי שעלו 

להלן מידע . לחמת העולם השנייה או אחריה, לבשו מדים ונפלו במערכות ישראללארץ, בשנות מ

 ניתן אנו להם פנים ונכבד את זיכרם! מתוך אתר "יזכור" של משרד הביטחון. –עליהם 

 https://www.izkor.gov.ilהמידע המלא נמצא בקישור 

 

יצחק, בן מינדל ומיכאל, נולד בשנת  ברשימה[. 2]מספר אדלר יצחק  .1

. למד בחדר ובבית ספר עממי, והמשיך ללימודים סברגסב( 1927תרפ"ז )

 בישיבה. 

כל בני משפחתו של יצחק גורשו למחנה השמדה, שם נרצחו הוריו, אחיו 

 ואחותו. רק הוא הצליח לשרוד במחנה העבודה, והגיע ליום השחרור.

הגיע  1947וד זמן מה בצ'כוסלובקיה, ובתחילת שנת בתום המלחמה חי יצחק ע

לארץ ישראל באוניית מעפילים. הוא שהה תקופה קצרה בקיבוץ, אחר כך עבר 

 לגור ליד קרוביו בכפר סבא ועבד כפועל, ובהמשך עבר לירושלים והחל ללמוד את מקצוע הנגרות.

 -יס לחטיבת "אלכסנדרוני" סמוך לאחר בואו הצטרף יצחק ל"הגנה". בפרוץ מלחמת העצמאות התגי

, ומאז השתתף 33ב"הגנה", שהופקדה על הגנת השרון. הוא הוצב בפלוגה ב' בגדוד  3חטיבה מספר 

 13-ב] ה"השתתף יצחק במבצע "מדינ 1948במאי  בקרבות הגדוד במלחמה, בעיקר באזור המרכז.

ה כפר סבא באש כבדה, הותקפ 1948במאי  9-ב בכפר סבא הערבית. [במאי, יום לפני הכרזת המדינה

ובחסותה קרבו שלושה משוריינים עד לבאר המרכזית של היישוב ופוצצוה. אז הוחלט במטה חטיבת 

לוחמים  29הקרבות נמשכו עד רדת החשכה ובהם נפלו  "אלכסנדרוני" לכבוש את כפר סבא הערבית.

לים בילינסון אך נפצע קשה. הוא הועבר לבית החויצחק  ישראלים, אך הכפר נשאר בידי החטיבה.

 (, יום הכרזת המדינה.14.5.1948שם נפטר למחרת, ה' באייר תש"ח )

 בנפלו. יצחק הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בפתח תקווה.  21בן 

 11קבר:  1שורה:  1חלקה:  - מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי פתח תקווה

 

מיכאל, בן חוה )חנה( ויצחק, נולד בשנת  .ברשימה[ 3]מספר  אדלר מיכאל .2

 ( בסלוטינה. התחנך בבית ספר עממי ובהמשך למד סנדלרות.1928תרפ"ח )

 סמוך למינכן. ,במלחמת העולם השנייה נלקח מיכאל, כרבים מבני עירו, לדכאו

https://www.izkor.gov.il/


כשמכל משפחתו הגדולה  ,שוחרר מחנה דכאו על ידי האמריקאים, ומיכאל נמצא בו 1945באפריל 

לא נותר איש. הוא נדד בין מחנות העקורים באירופה והצטרף לתנועת הציונים הסוציאליסטים 

"דרור" שפעלה במחנה ההכשרה בפרנוואלד, מבצר צבאי אשר הוסב על ידי האמריקאים למחנה בו 

הוא הגיע  1947עלה מיכאל לארץ ישראל. באמצע שנת זה ממחנה הכשרה  התקבצו פליטים יהודים.

סמוך לחופי הארץ על סיפון אוניית מעפילים שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה", אך 

רק כעבור כמה חודשים  האונייה נתפסה בידי הבריטים וכל מעפיליה גורשו למחנה המעצר בקפריסין.

הגיע לקיבוץ  1947זכה מיכאל להגיע לארץ. תחילה הצטרף לקיבוץ נען הסמוך לרחובות, ובאוקטובר 

 עין הים, בחוף הכרמל סמוך למושבה עתלית. מאוחר יותר עבר לגור בתל אביב.

, לאחר שאיבד את דודו היקר אשר נפל בקרב, החליט מיכאל להתגייס לצבא 1948במחצית מאי 

ההגנה לישראל. הוא שירת בחטיבה "שבע" שהתארגנה במהירות ערב הקמת המדינה, חטיבה 

שנשלחו  71מיכאל נמנה עם לוחמי גדוד  הייתה לפרוץ את הדרך לירושלים. שמשימתה הראשונה

לאזור לטרון, אך הספיק ללחום עם גדודו שבועות בודדים בלבד. הוא נפל באסון נשק שאירע בעת 

(, במשלט ישראלי שהגן על "דרך בורמה" אשר 27.6.1948ההפוגה הראשונה, ביום כ' בסיוון תש"ח )

בנפלו. מיכאל נטמן תחילה בנען, וביום ב' בסיוון  20בן  וואד.-לטרון ובאב אלנפרצה כדי לעקוף את 

  ( הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.18.5.1950תש"י )

 12קבר:  6שורה:  60חלקה:  - מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי נחלת יצחק

 

 

זלמן, נולד ביום כ' בנימין, בן ברשימה[.  38]מספר ויגדורוביץ בנימין  .3

 ( בצ'כוסלובקיה. למד בבית ספר עממי.10.12.1930בכסלו תרצ"א )

לא ידוע להיכן נשלחו בני משפחתו של בנימין. מכולם רק בנימין הצליח להינצל 

הגיע לארץ באונייה  1947ביולי  15-ובתום המלחמה צורף ל"עליית הנוער". ב

 "לטרון".

 ,חוות הלימוד לנוער עולה של בית"ר בשונימיד בהגיעו הצטרף בנימין כחניך ל

עם בוגריה הראשונים של החווה בשוני הצטרף בנימין  .בסמוך לבנימינה

ואחר עבר לגדוד  57לגדוד  1948ביולי  6-הוא התגייס ב לשורות האצ"ל ולחם במלחמת העצמאות.

  ב"הגנה". 3חטיבה מספר  -. יחידתו צורפה לחטיבת "אלכסנדרוני" 35

שתלם במהירות ביסודות הלחימה של החטיבה. כחובש פלוגתי היה עליו להגיש עזרה בנימין ה

ראשונה לנפגעים, והוא מילא את תפקידו במסירות ובחירוף נפש. בייחוד הצטיין בקרב על יפו אשר 

בו, מלבד תפקידו כחובש, לחם בקרב פנים אל פנים ובשימוש נועז ברימונים בטווח קצר הציל את 

 ן השתתף בלחימה ברמלה ואשדוד.חיי חבריו. כ

 השתתף בנימין במבצע "שוטר". 1948בסוף יולי 

במהלך קרבות "עשרת הימים" הוקדשו מאמצי חטיבת "אלכסנדרוני" לפעילות בגזרתה הדרומית, 

והערבים ניצלו זאת לביסוס מערך הגנה ברכסים המערביים של הכרמל, בגזרתה הצפונית של 

יים עין ע'זאל, ג'בע ואיגז'ים )כיום אזור המושבים עין אילה, עופר החטיבה. שלושת הכפרים הערב

וכרם מהר"ל(, שכונו "המשולש הקטן", היו למובלעת ערבית עוינת אשר חלשה על כביש החוף, בקטע 

כרון יעקב לחיפה. בגבור החשש כי הכפרים יהוו בסיס קדמי לצבא העיראקי הפולש שחנה ישבין ז

צורך הדחוף לפתוח את הכביש החיוני לתנועה, הוחלט לכבוש את במורדות השומרון, ובשל ה



תקפו הכוחות הישראלים בו זמנית מדרום ומצפון. רק לאחר יומיים  1948ביולי  24/25בליל  הכפרים.

, הוכרע הקרב. האזור העוין בלב מדינת ישראל נכבש, הדרך 1948ביולי  26של לחימה עזה, בבוקר יום 

 ננטשו.לחיפה נפתחה, והכפרים 

 בנפלו.  18בן  ( נפל בנימין.25.7.1948בקרב בעין ע'זאל ביום י"ח בתמוז תש"ח )

 בנימין הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנתניה. 

 22קבר:  3שורה:  1חלקה:  - מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי נתניה

 

בכסלו  , נולד ביום כ"טופרידה בן ברוך ,ברשימה[ 39]מספר משה  וילינגר .4

  ( בצ'כוסלובקיה. גדל והתחנך בעיר הולדתו.12.12.1928תרפ"ט )

  הוא נשלח לבוכנוואלד, שם זכה לראות את יום השחרור.

הגיע משה ארצה במסגרת "עליית הנוער". הוא התחנך במוסד  1945ביולי  15-ב

לאחר שהחלים ממחלת ריאות ממנה סבל השתלם  ."מקור חיים" בירושלים

 בחשמלאות.

בהמשך, הצטרף לחוג "עלומים" של תנועת הנוער הדתי "בני עקיבא". השתלב 

בחברה, ובשל שובבותו כונה בפי חבריו "זיכמיר" )חפשו אותי(. בעזרת לשכת העבודה של התנועה 

 השיג עבודה כחשמלאי, הצליח במקצוע והיה מאושר בחלקו.

י עקיבא' בירושלים. זכורני את מספר אחד מחבריו: "הכרתיו לראשונה באחד הערבים בסניף 'בנ

הרושם הראשון: בחור גבוה, צנום, שערות מסולסלות בלונדיות. רושם חיצוני רגיל בהחלט כבחור 

אחר. אך היה בו משהו מושך, מרתק. חיוך נחמד שלא ירד אף פעם מפניו. כעבור שניות מספר כבר 

מעורה בחיי החברה. תמיד חייך בטוב ידעתי מי ומה הוא, ואנו כבר ידידים. בחור שקט היה, אך תמיד 

 -סבל של כל בחור צעיר גלמוד וחסר משפחה  -לב והבדיחה לא סרה מפיו אף פעם. את סבלו הרב 

שמעתי מפיו לא אחת. אך משה לא התאונן על כך. הוא סיפר לי זאת רק דרך אגב כבדיחה, כדבר 

 שחלף ועבר".

דרכו. באחד הימים, כאשר העירו לו על שאינו משה חלם על חיים שקטים בארץ, ולאט לאט מצא את 

לכן אני חי  ;לעתיד ואני לא יודע מה יהיה מחר חוסך כסף כדי לגבש את עתידו, ענה: "למה לי לדאוג

 כעת בשלווה ונותן לאחרים לחיות כך".

ממשיך ומספר חברו של משה: "והנה פרצה המלחמה. ריח המוות נדף מכל רחבי ירושלים, קורבנות 

פגזי האויב הרבים ואין משיב. אלה היו הימים הנוראים והאיומים הידועים יפה לכל בן נפלו מ

דהוא חולף -ירושלים. עם בוא הערב, בא הפחד. הרחובות התרוקנו מאנשים, ורק לעתים נראה מן

במהירות ונעלם. אך הפחד היה רחוק ממשה. זכורני לילה חשוך ופגזים רבים מעופפים באוויר הספוג 

ות. אני יושב בחדרי והנה נשמע קול צלצול אופניים. צלצול המוכר לי היטב, אופניו של ריח המו

משה. קפצתי ממקומי ישר לדלת וכולי תמיהה. הייתכן? כעת בשעה איומה כזאת יבוא אליי משה? 

מוות מפני העתיד, אך -ואמנם, היה זה משה עם חיוך על הפנים. אודה כי ישבתי לפני כן אחוז פחד

איתי את חיוכו השוקט סר ממני הפחד ופרצתי בצחוק. 'מה אתה יושב בבית? בוא נצא ברגע שר

לטיול קטן בעיר!' אלו היו דבריו אליי בשעה שבחוץ לא נראתה נפש חיה, בשעה שכל רגע הנך עלול 

 לקבל רסיס מוות, או כדור אויב. אך כל זה היה רחוק ממשה, הוא לא פחד מהמוות".

, התייצב משה להגנת העם באותה נימת 1948שוב, בסוף חודש אפריל בבוא הפקודה מראשי היי

ביטחון. "הפחד היה ממנו והלאה, כי הוא חשב על החיים, על הניצחון, על מולדת ועל חיים שקטים", 



של ה"הגנה".  6חטיבה מספר  -מסביר חברו. הוא שירת בחטיבת "עציוני", היא חטיבת "ירושלים" 

. "כיוון שהיה חשמלאי", מספר חברו, 63לוגת משמר( והועבר לגדוד משה צורף ליחידת פל"ם )פ

"נשלח לכל החזיתות כחשמלאי וטלפוניסט, אך באותם ימים היה נאלץ כל חייל להיות מוכשר בכול, 

 לכן נהיה משה המקלען של המחלקה".

דרומה חבר נוסף ששירת עם משה סיפר: "הכרתיו כארבעה חודשים לפני נפלו, עת יצאנו להגן על 

של ירושלים. התנהגותו עם חבריו ועיניו החולמות נתנו בי את ההכרה שילד נקלע לחבורת מגינים. 

אולם כשהגענו לחלוקת התפקידים נוכחנו שה'ילד' הזה הנו מוכשר יותר  -ומעלה  30היו בינינו בני 

א היו מהאחרים. הוא התקין את רשת הפעמונים בעמדות לצורך קריאת עזרה )מכשירי טלפון ל

ברשותנו לצורך זה(. בימים הראשונים לישיבתנו שם היה צורך לשלוח כמה אנשים לפעולה חשובה 

 בסביבה, והוא היה אחד מאלה אשר יצאו בשמחה למלא את תפקידם".

 מדרומה של ירושלים הועבר משה עם יחידתו לגזרה הצפונית של העיר, אזור בתי מנדלבאום.

תקין או לתקן קו טלפון כל אימת שנדרש. אחד מחבריו לגדוד באזור זה שירת משה, והתמיד לה

מספר: "אופייני היה הדבר שהיה בא לעמדות לבקר את החברים אפילו שלא היה מתפקידו לשמור. 

היה מבדח את החברים במעשי קונדס ובהלצותיו העסיסיות, היה מחלק מכל מה שהיה לו לחברים. 

 אחרונים לחופשות ולזכויות חברתיות אחרות".רדף את הצדק והאחווה, נשאר תמיד בין ה

ג'ראח להתפרץ לעיר. הם  יח( ניסו אנשי הלגיון הנמצאים בשי15.8.1948אור ליום י' באב תש"ח )

הפציצו את כל שטח החזית באלפי פגזים. אחד הפגזים פגע בטלפון המחבר את בית מנדלבאום עם 

קו. מספרים חבריו על רגעיו האחרונים: המטה, ומשה התנדב מיד לצאת עם עוד חבר לתקן את ה

"הוא הלך זקוף, בלי שמץ של פחד, וחייך בביטחון". משה וחברו הצליחו לתקן את הקו הקרוע, והחלו 

לחזור דרך הכביש הראשי בשכונת נחלת יצחק, בו לא היה קיר מחסה. חברו עבר ראשון בשלום 

 רבי והוא נפגע בבטנו.ומשה זינק אחריו, אך באמצע הדרך השיגו כדור של צלף ע

 משה הובהל לבית החולים במצב אנוש, אך שם נפטר מפצעיו.

בן עשרים בנפלו. משה נטמן ביום נפילתו בקבר ארעי בשייח' באדר א'. ביום י"ז באלול תש"י 

 ( הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. 30.8.1950)

 1קבר:  8שורה:  5אזור: א חלקה:  - ר הרצלמקום מנוחתו בית העלמין הצבאי ה

 

ישראל, -בת רגינה וחיים ,ברשימה[ 47]מספר )פייגה(  ציפורהיעקובוביץ  .5

( בכפר דורוברטובו בקרפטורוס. גדלה 2.8.1927נולדה ביום ד' באב תרפ"ז )

בבית הורים דתיים אדוקים שעסקו בחקלאות ובמסחר, ולה חמישה אחים 

הצטרפה לתנועת הנוער הדתי  1938ואחיות. למדה בבית ספר עממי, ובשנת 

  "בני עקיבא".

ורה לאושוויץ. היא הצליחה לשרוד את זוועות נשלחה ציפ 1944באפריל  17 -ב

הועסקה  , שםהמקום, ומשם הועברה למחנה טרזינשטט בצ'כוסלובקיה

 במאפייה, ובעבודתה זו השתדלה לספק לחם ליהודים הרעבים.

. כשחזרה לכפר הולדתה מצאה את הבית ריק 1945במאי  8-ציפורה השתחררה ממחנה טרזינשטט ב

אך שמרה אמונים  ,, הצטרפה לקבוצת "דרורה" של תנועת "גורדוניה"ושומם. היא עברה לבודפשט

הייתה מן ולחינוכה הדתי, וקיימה את המצוות בכל דרך נדודיה. מבודפשט באה לגראץ שבאוסטריה 



עלתה לארץ ישראל בספינת ההעפלה "אנצו  1945באוקטובר  ;הראשונים שגנבו את הגבול לאיטליה

 סירני".

הצטרפה לכפר עציון, ראשון יישובי גוש עציון.  1946ל קבוצתה, ובינואר בארץ נפרדה ציפורה מע

 שקטה ומסורה לעבודה הייתה, נקלטה בחברה והשתדלה להתערות גם בשפה העברית ובתרבותה.

לא נכלל גוש עציון בתחומי המדינה  - 1947בנובמבר  29על פי החלטת החלוקה של האו"ם מיום 

רביי הסביבה בהתקפות על הגוש ועל הדרכים אליו מירושלים. כל היהודית. מיד לאחר מכן פתחו ע

, היא חטיבת 6חטיבה מספר  -אנשי הגוש, וציפורה ביניהם, שירתו ב"הגנה" במסגרת חטיבת "עציוני" 

"ירושלים". במרבית ששת חודשי המערכה היה גוש עציון נתון במצור, מנותק מירושלים ומשאר 

 בודד של התיישבות עברית בהר חברון. היישובים היהודיים, והיה לאי 

פתחו חיילי הלגיון בהתקפה רבת עוצמה על משלטי הגוש. חמושים במשוריינים  1948במאי  12-ב

 ובארטילריה, ומלווים בכוח מקומי רב מכפרי הסביבה, כבשו כמה משלטים בסביבות כפר עציון.

ורי הכפר. נשות הכפר, ובהן ציפורה, (, פרץ כוח הלגיון את ביצ13.5.1948למחרת, ד' באייר תש"ח )

שם שימשו כחובשות. האויב  -מושב המפקדה  -מצאו מחסה במקלט, מתחת לבניין המנזר הגרמני 

 לא יכול היה לחדור לתוך המקלט ועל כן פוצץ את הבניין על יושביו, אשר נקברו תחת ההריסות.

 רבים מהם נרצחו לאחר שנכנעו. ציפורה הייתה בין למעלה ממאה מגיני הכפר שנפלו באותו יום.

בנפלה. גופות הנופלים נותרו במקום נפילתם במשך כשנה ויותר. שרידיהם  21ציפורה הייתה בת 

במבצע מיוחד של הרבנות הצבאית, והובאו למנוחת עולמים בקבר אחים בהר  1949נאספו בשנת 

 (. 17.11.1949הרצל בירושלים, בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י )

 4קבר:  9שורה:  18אזור: א חלקה:  - מקום מנוחתה בית העלמין הצבאי הר הרצל

 

יעקב, בנם של רבקה ומרדכי, נולד . ברשימה[ 54]מספר  מייזליק יעקב .6

 קיבל בעירו השכלה יסודית. .מונקץ'ב( 1926בשנת תרפ"ו )

שולח יעקב למחנה ריכוז, והיה עצור בו במשך כשנה, עד  1944בשנת 

 השחרור. באותה תקופה אבדו הוריו ובני משפחתו.

לאחר השחרור הצטרף יעקב לקבוצת מעפילים, אשר עלתה ארצה באופן 

. בחוף הסמוך לאשדוד נתפסו המעפילים על ידי 1947בלתי לגלי בתחילת 

הבריטים והמתינו לגירושם לקפריסין. בזמן ההמתנה יעקב הצליח לשכנע 

, 1947במרס  1-, וכעבור ימים מספר, באת הבריטים כי הוא ארצישראלי

  יעקב התיישב ברמת גן. עבד כפועל. שוחרר.

בפרוץ מלחמת העצמאות היה יעקב בין ראשוני המתגייסים לחי"ש )חיל השדה( ברמת גן. שירת 

של ה"הגנה". בחודשים הבאים השתתף בפעולות קרב  2חטיבה מספר  -בחטיבת "כרמלי"  21בגדוד 

לחות פלוגתו. רבים העריכוהו על עליזותו, טוב לבו ובת הצחוק שלא משה רבות והיה גאה בהצ

 מפניו. בחופשותיו היה מספר לקרוביו על ניצחונות היחידה.

, בסיום מבצע "בן עמי", כבשו 1948במאי  23ביום  השתתף יעקב בקרב בראש הנקרה. 1948ביוני 

ואת "צבא ההצלה" הערבי בפיקוד  לוחמי "כרמלי" את המקום כדי לקדם את צבא הפלישה הלבנוני

( הצליחו הערבים שתקפו מלבנון לכבוש מחדש את ראש 11.6.1948ביום ד' בסיוון תש"ח ) קאוקג'י.

 הנקרה. באותו יום הסתערו לוחמי "כרמלי" על המקום, והצליחו להשיבו לשליטת ישראל.



בא למנוחת עולמים בבית בנפלו. הו 22בקרב זה נפל יעקב, שהיה מוצב על גג בניין המשטרה. בן 

 העלמין הצבאי בנהריה.

קרוביו של יעקב מספרים כי בחופשתו האחרונה שיתף אותם בתחושתו כי זה לו החופש האחרון. 

 הם השתדלו לעודדו לפני שנפרדו, והנה יומיים אחרי שחזר לבסיסו נפל בקרב. 

 4קבר:  2שורה:  1חלקה:  - מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי נהריה

 

יששכר דוב, בן שיינדיל ויוסף,  ברשימה[. 66]מספר פרידמן יששכר דב  .7

( בחוסט התחנך ב"חדר", הצטיין 19.6.1927נולד ביום י"ט בסיוון תרפ"ז )

 בלימודיו והמשיך ללמוד בישיבה.

יששכר דוב וכל משפחתו נשלחו לאושוויץ. כולם מלבדו נספו. רק הוא שרד 

בגרמניה ובפולין. הודות לזריזותו  בעבודה הקשה, ונשלח למחנות עבודה

ולאומץ לבו הצליח תמיד להשיג מזון, ובמסירות נפש היה חולק אותו עם חבריו 

לימים, גם שנים אחרי נפילתו של יששכר דוב, עוד הגיעו  הגוועים ברעב.

 לקרוביו מכתבי תודה מאנשים שזכרו אותו מימי השואה, וסיפרו כי בזכותו נותרו בחיים.

מה נדד יששכר דוב לרומניה, משם עלה לארץ ישראל באונייה "מקס נורדאו", שאורגנה בתום המלח

 1946במאי  7-על ידי נציגי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ביוון. האונייה הפליגה מנמל קונסטנצה ב

מעפילים מרומניה ופולין, ניצולי שואה וחברי תנועות נוער חלוציות. סמוך לחוף  1,633כשעל סיפונה 

אשר שיגרה לעברה צוות השתלטות. האונייה הובלה  ,קיסריה התנגשה האונייה במשחתת בריטית

 לחיפה, ותוך שהם מניפים את הדגל העברי הורדו המעפילים והועברו למחנה המעצר בעתלית.

כששוחרר כעבור כמה שבועות הצטרף יששכר דוב לקבוצת "פועלי אגודת ישראל" בראשון לציון. 

אביב, ועבד כחשמלאי. הוא שאף להשתלמות רוחנית, הצטרף לאנשי חב"ד ובכל  בהמשך עבר לתל

 שעה פנויה למד בהתלהבות את תורתם.

 33כשפרצה מלחמת העצמאות היה מן הראשונים להתגייס. יששכר דוב שירת בפלוגה הדתית בגדוד 

מחברי החי"ש )חיל  1947ב"הגנה". הגדוד התארגן בסוף  3חטיבה מספר  -של חטיבת "אלכסנדרוני" 

 השדה( של ה"הגנה" ביישובי גוש דן ונפות השרון, אליהם הצטרפו מגויסים נוספים.

 יששכר דוב השתתף בפעולות רבות של הגדוד, התנדב למשימות נועזות וצוין לשבח על ידי מפקדיו.

ך כפר ערבי ששכן בסמו, מנשיה-בעיראק אל במבצע "חורב" בלחם יששכר דוב בקר 1948בדצמבר 

מנשיה. ביום כ"ו בכסלו -על יחידתו של יששכר דוב הוטל לפרוץ לעיראק אל .לקריית גת של ימינו

( פרצו כוחות "אלכסנדרוני" לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על 28.12.1948תש"ט )

 .התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים, תקפו ואילצו את הכוחות הישראליים לסגת

כתשעים מלוחמי היחידה נפלו בקרב, ביניהם יששכר דוב. חבריו ציינו כי גילה אומץ לב למופת, והיה 

 ממתנגדי הנסיגה מהכפר.

בנפלו. נחשב תחילה כנעדר, ומשנמצאה גופתו נקבר בפלוג'ה. כעבור שנה,  21יששכר דוב היה בן 

 ין הצבאי בנחלת יצחק. ( הועבר למנוחת עולמים בבית העלמ8.12.1949בי"ז בכסלו תש"י )

 24קבר:  1שורה:  61חלקה:  - מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי נחלת יצחק

 

יחזקאל, בנם של רחל ואברהם, נולד ברשימה[.  76]מספר  רוזמוביץ יחזקאל .8

דולי. בגיל צעיר מאוד החל ללמוד תורה ב"חדר" -( בסלטונסקה1925בשנת תרפ"ה )



מודיו בבית ספר יסודי. מחוסר אפשרות להמשיך את לימודיו בבית והצטיין בלימודיו. המשיך את לי

 ספר תיכון למד את מקצוע האפייה, החל להתפרנס ממקצוע זה וגם תמך בהוריו.

הובלו יחזקאל והוריו למחנה ההשמדה באושוויץ. ההורים נספו, ורק יחזקאל הצליח  1944בשנת 

 להחזיק מעמד עד סוף המלחמה.

בדצמבר  14יטליה עם בן דודו, אשר מסר לו את זכות העלייה לארץ, וביום כתום המלחמה נפגש בא

עלה יחזקאל על אוניית המעפילים "חנה סנש". האונייה הפליגה מנמל סוונה שבאיטליה כשעל  1945

רובם חברי תנועות נוער ציוניות. תנאי ההפלגה היו קשים: הצפיפות הייתה  -מעפילים  252סיפונה 

 , והמזון והמים לא הספיקו. הים סער ומספר החולים גדל במהלך ההפלגה.רבה, האוויר דחוס

עשרה ימים לאחר צאתה לדרך עלתה האונייה על שרטון בחוף נהריה. אנשי קבוצת החוף של הפלי"ם 

)הפלוגה הימית של הפלמ"ח(, בסיוע תושבים מנהריה והסביבה, סייעו להעביר את המעפילים אל 

ר מכן הם הוסעו באוטובוסים ובמשאיות לקיבוצי הסביבה, משם פוזרו החוף באמצעות חבלים. לאח

ברחבי הארץ. בחוף נהריה הושאר לבריטים דגל ובו נרשם: "שם הספינה חנה סנש, הורדה בעזרת 

 ארגון ההגנה העברית. תהיה ספינה זו בחוף נהריה אחת המצבות לששת מיליוני אחינו ואחיותינו".

לקיבוץ הדתי תקומה שבנגב. זמן קצר בלבד שהה שם, ולאחר מכן  עם בואו לארץ הצטרף יחזקאל

 עבר לגור בחדרה והחל לעבוד במאפייה.

 

בפרוץ מלחמת העצמאות היה יחזקאל בין המתנדבים הראשונים. עם התארגנות צבא הגנה לישראל 

דים . מאז מילא בחטיבה תפקי3התגייס גיוס מלא וצורף לחטיבת "אלכסנדרוני", היא חטיבה מספר 

 שונים, בעיקר בקרבות באזור מרכז הארץ.

(, בהיותו במחנה צבאי בקרבת החוף בנתניה, ירד יחזקאל לרחוץ 19.8.1948ביום י"ד באב תש"ח )

 במותו. יחזקאל הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנתניה. 23בן  בים, טבע ומת.

 28קבר:  4שורה:  1חלקה:  - מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי נתניה

 

יצחק, בנו של אייזיק, נולד בשנת  .ברשימה[ 77]מספר  יצחק נוואסרזרו .9

אוז'גורוד. גדל והתחנך בעיר הולדתו, מצעירותו היה חניך ב( 1927תרפ"ז )

 תנועת "בית"ר".

בתקופת מלחמת העולם השנייה הושמדה כל משפחתו של יצחק על ידי 

שם שרד בתנאים הקשים  הנאצים. הוא עצמו נשלח למחנה ריכוז גרמני,

מאחר וידע כי איש מבני משפחתו לא נותר בחיים החליט  .1945ושוחרר בשנת 

להכשיר עצמו לעלייה לארץ. הוא יצא בנתיב "הבריחה", ועבר הכשרה 

  חקלאית לקראת עלייתו.

 עלה יצחק על אוניית המעפילים "לטרון", שאורגנה על ידי המוסד לעלייה 1946באוקטובר  19ביום 

ניצולי שואה ממדינות מזרח ומערב אירופה וחברי תנועות נוער  -המעפילים  1,252ב' של ה"הגנה". 

סיוטה בריביירה הצרפתית. מרגע צאתה לדרך עקבו הבריטים אחר -הועלו על סיפונה בנמל לה -

האונייה, ובלב ים השתלטו עליה תוך הפעלת כוח. "לטרון" נגררה לנמל חיפה, ובראשית נובמבר 

הורדו ממנה המעפילים בכוח והועלו על אוניות גירוש, שלקחו אותם למחנות המעצר  1946

שוחרר, ובהגיעו לארץ  1947יצחק שהה במחנה הגירוש תשעה חודשים תמימים. באוגוסט  בקפריסין.

 קבע את מקומו בחדרה ועבד בחקלאות.



למה. בגמר האימונים עם פרוץ מלחמת העצמאות התגייס יצחק, ונשלח לאימונים במושבה בת ש

של ה"הגנה", שחנתה בסביבות חדרה. מאז  3של חטיבת "אלכסנדרוני", חטיבה מספר  31צורף לגדוד 

 השתתף בקרבות החטיבה להגנת יישובי השרון והדרכים אליהם.

 השתתף יצחק בקרב על כפר קרע במסגרת מבצע "יובל". 1948במאי 

לעבר כפר קרע, עם שחר הסתערו עליו והצליחו לכבוש במאי יצאו כוחות "אלכסנדרוני"  7/8בליל 

חלק ממנו. אך תגבורת ערבית גדולה שהוזעקה לאזור פתחה במתקפה עזה, וחלק מלוחמי היחידה 

במאי נפצע יצחק באורח קשה. הוא הועבר לבית החולים  8-נאלצו לסגת מהכפר. במהלך הקרב ב

 (.9.5.1948בילינסון, אך שם נפטר למחרת, ל' בניסן תש"ח )

 בנפלו. הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחדרה. 21יצחק היה בן 

 7קבר:  4שורה:  1חלקה:  - מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי חדרה

 

-מרדכי, בן רוזה ושמואל ברשימה[. 83]מספר שווארץ מרדכי )מיקי(  .10

עובדי בן למשפחת  ,צ'שירי-( בעיירה שהי1926אלכסנדר, נולד בשנת תרפ"ו )

אדמה. למד בבית ספר יסודי עד כיתה ח' ובהתאם למסורת המשפחתית 

 ולרצון הוריו תכנן להיות חקלאי.

כבר בראשית המלחמה נלקחו הוריו של מרדכי למחנה הסגר והשמדה ושם 

ניצל הודות לעגלון הונגרי נוצרי שעבד אצל אביו:  13-נספו. מרדכי בן ה

ותו למשפחתו והחביאו בביתו עד העגלון לקח אותו תחת חסותו, צירף א

 בוא השחרור. בכל אותן שנים, עד לסיום המלחמה, עבד מרדכי כעגלון.

בתום המלחמה החליט מרדכי, שלא נותר לו כל קרוב בארץ הולדתו, לעלות לארץ ישראל. בהיותו 

 חבר ב"המכבי הצעיר" הצטרף לקבוצה מחברי תנועתו שהפליגה לארץ מאיטליה באוניית מעפילים,

, נכלאו במחנה המעצר הבריטי 1945בספטמבר  2כנראה "דלין". מיד עם הגיעם לחופי הארץ, ביום 

 בעתלית.

החליטה ה"הגנה" לפרוץ את המחנה ולשחרר את כלואיו. במבצע נועז פרצו לוחמי  1945באוקטובר 

מן את גדרות המחנה, ורבים מעצוריו ברחו ממנו. כמאתיים  1945באוקטובר  10הפלמ"ח בליל 

הכלואים במחנה עתלית הצליחו להימלט באותו לילה, ולאחר מסע לילי מפרך, כשהם מלווים בלוחמי 

הפלמ"ח, הגיעו דרך הכרמל אל הקיבוצים יגור ובית אורן. משם התפזרו בין היישובים היהודיים 

מרדכי היה בין הבורחים מהמחנה. בהמשך נדד בין יישובים שונים. עם חבריו לגרעין  בארץ.

היה  1947התיישבותי שהה במצובה, תקופה מסוימת עשה בעיינות, בחולדה ובכפר המכבי. בשנת ה

 עם קבוצתו בין המתיישבים הראשונים שעלו לקיבוץ צאלים בנגב.

חטיבה  -כחבר ה"הגנה" גויס מרדכי בפרוץ מלחמת העצמאות וצורף לגדוד השמיני בחטיבת "הנגב" 
ביום י"א בתמוז  ף בקרב בחוליקאת במבצע "מוות לפולש".השתת 1948ביולי  ב"הגנה". 12מספר 
(, בהתקפה על משלט מצרי בחוליקאת )כיום אזור חלץ(, נתקלו הכוחות הישראלים 18.7.1948תש"ח )

 בהתנגדות עזה, ספגו אבדות כבדות ולא הצליחו לכבוש את השטח. בקרב זה נפל מרדכי.
בור כמה חודשים, בעת שנפרצה הדרך לנגב ונהדפו בנפלו. תחילה נחשב כנעדר. כע 22מרדכי היה בן 

המצרים, נתגלה קבר אחים ליד משטרת חוליקאת. גופותיהם של מרדכי וחבריו הועברו לקיבוץ 
( הועבר מרדכי למנוחת עולמים בבית העלמין 26.6.1950רוחמה ונקברו שם. ביום י"א בתמוז תש"י )

 הצבאי בכפר ורבורג.
 1קבר:  1שורה:  2חלקה:  - באי כפר ורבורגמקום מנוחתו בית העלמין הצ



  שנים אחרי מלחמת השחרור: 5, נפל נצר אחרון השהי נוסף, חלל

אשר, בן שלום ומרים, נולד ביום ד' בתשרי  אשר )אנשיל( אדלשטיין .11

( בחוסט. אביו היה תלמיד חכם, שוחט וחזן בבית הכנסת 26.9.1930תרצ"א )

חסידיים ויצירות למקהלה. אמו הייתה בת בחוסט, שחיבר עשרות ניגונים 

השוחט ממונקץ. אשר למד בבית ספר עממי כללי ובישיבה בעירו. מגיל צעיר 

בשעות הפנאי אהב את  .גילה נטיות מיוחדות לחזנות ולמוזיקה קלאסית

 משחק השחמט.

הועבר כל בני משפחתו של אשר, הוריו ושבעה אחיו ואחיותיו, נספו בשואה. רק הוא ניצל לאחר ש

ממחנה למחנה. מתום המלחמה גר אצל דודו ברומניה, שם למד ועסק בעבודות עור, בעיקר תיקים 

 ומזוודות.

הגיע לארץ. הוא התקבל בבית  22.1.1952-"טרנסילבניה", וב לאוניהעלה אשר ברומניה  1952בתחילת 

 בן דודו בקריית בנימין, מצפון לחיפה.

לצה"ל, לגדוד חי"ר. שירת בנאמנות ולאחר פחות משנה נשלח שבועות ספורים לאחר בואו גויס אשר 

 לקורס פיקודי.

 ( נהרג אשר בתאונת אימונים במהלך הקורס הפיקודי בו השתתף.1.1.1953ביום י"ד בטבת תשי"ג )

 בנפלו. אשר הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל, ירושלים. 22בן 

עמד בראשית  -נו אבדה קשה ליחידה ולחבריו. אשר המפקד ספד לאשר מפקדו: "מותו של אשר הי

היה ישר, חבר נאמן, בחור נבון ובעל  -התקדמותו, והוכיח את עצמו כמוכשר ביותר. אשר האדם 

 איני מכיר חיילים רבים אמיצים, ממושמעים וישרים כמוהו". תודעה לאומית.

 2קבר:  8שורה:  6אזור: ב חלקה:  - מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי הר הרצל

 

  י"ד:הומרדכי זעירא )קליין(  ןעליו הוא על ישראל אקרמלנו שנודע  ומידע מעניין נוסף

 םימעוז בירנבו העלהש דברים -ברשימה(  7)מספר  ישראל אקרמן .1

  :בפייסבוק "יוצאי מונקץ' הקרפטים וצאצאיהם" על אח של סבא שלו

בפאלאנקה שליד  1927ישראל אקרמן, בן מלכה ודויד, נולד בשנת 

ספר -מונקאץ', ברוסיה הקרפטית )אז צ'כוסלובקיה(, ולמד ב"חדרים" ובבית

ספר -בביתרהיטים והוסיף להשתלם -כך למד נגרות-עממי ממשלתי, ואחר

מקצועי. משהוחזר האזור להונגריה סבל רבות מהחיילים ההונגריים, שהיו 

ישראל. על אף -מכים נערים יהודיים והחליט לבקש את עתידו בארץ

הגזירות על התנועה הציונית היה הולך בשבתות למונקאץ' הסמוכה להשתתף באספות ציוניות. 

עם אחיו לבוכנוואלד, הופרד מהם ונלקח  נשלח עם כל משפחתו לאושוויץ, הועבר 1944בשנת 

ידי הצבא האמריקני אמר לצאת מיד בנתיב ההעפלה -פרך במחצבה בגרמניה. מששוחרר על-לעבודת

ארצה, אך כיוון ששמע ששלושת אחיו כבר חזרו הביתה, ועל אף הסכנה שלא יורשה לצאת משם, 

שניים מהם סירבו ונשארו תחת  נענה לשידולי מכרים ונסע תחילה הביתה לקחת גם את אחיו עמו.

השלטון הסובייטי. אח אחד הצטרף אליו ובדרך רבת מכשולים והרפתקאות עברו את הונגריה 

וישראל עבד שם  ,ל" שליד מודינה באיטליהוכן ולמרות הכ-פי-על-ואוסטריה והגיעו להכשרת "אף



ידי משחתת בריטית -פסו עלה "אנצו סירני", הם נתיהעפיל לארץ עם אחיו באוני 1946בנגרות. בינואר 

-מה בחברת נוער עולה בגבעת השלושה ואחר-והובאו למחנה עתלית. אחרי השחרור משם שהה זמן

 אביב והצטרף ל"הגנה". -כך ברמת הכובש, למד ועבד ועסק בספורט. עבר לעבוד בתל

התאורה -טיפס ועלה לראש עמוד[ 1947]כ"ט בנובמבר בליל השמחה לאחר החלטת עצרת האו"ם 

שמירה אביב ותלה שם דגל לאומי לקול תשואות ההמון החוגג, ולמחרת יצא ל-דוד בתל - בכיכר מגן

כביר, -תי" השתתף בפעולות בכפר סלמה, אבויאביב. כחבר חי"ש בחטיבת "קרי-ולהגנה בפרברי תל

( )תענית אסתר( היה 24.3.1948החרושת "היוצק", "מצודה" ויפו. ביום י"ג באדר ב' תש"ח )-יאזור, בית

ביקש לשתפו הקירור ביפו חזר לבסיסו ו - בחופשה ובשומעו שיחידתו עומדת לפוצץ בלילה את בית

בפעולה. בתפקיד סמל כיתתי חיפה באש על החבלנים והם הגיעו אל המטרה, עשו את מלאכתם 

 וחזרו בשלום, אך הוא נפגע מכדור בראשו ובחזהו ונפל.

 הקברות הצבאי בנחלת יצחק.-עולמים בבית-ישראל הובא למנוחת

 

 
 
 :8.5.2019-" בבאתר "מאקוברשימה(, כפי שפורסמו  46)מספר  זעירא )קליין( שמעון .2
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בנופלו בשדה הקרב במלחמת  18ה בן סיפור חייו הקצרים של טוראי שמעון זעירא )קליין( ז"ל, שהי

העצמאות, כלל תהפוכות רבות: ניצול שואה, ציוני, שהקריב את חייו והשאיר מסר אחרון ומרגש 

לחבריו הלוחמים. פרטי האירוע ומילותיו האחרונות הצליחו לאחרונה לאחד בין אחייניתו לבין 

 החובשת שטיפלה בזעירא ברגעיו האחרונים.

נשלח  1944-באוז'גורוד, שהייתה תחת ריבונות צ'כוסלובקיה. ב 1930לד בינואר שמעון זעירא ז"ל נו

עם משפחתו לאושוויץ, שם הופרד ממשפחתו. לאחר שעבר את המיון של ד"ר מנגלה, הועבר למחנה 

, כאשר יצא מהמחנה עם אחת מצעדות 1945שם שהה ושרד במשך כשנה. באפריל  -העבודה ארלנבוש 

לאחר המלחמה הוא חזר לביתו, אך רכוש המשפחה נתפס וראש העיר  ליער. המוות, הצליח להימלט

כתב  1946-לא רצה להשיבו. בשלב זה גם גילה שרק אחיו פנחס שרד את השואה ואף עלה לארץ. ב

לאחיו: "אני חפץ רק לעלות לארץ ולילך אל קיבוץ, כי זה החיים אצלי יפה", ובאותה שנה עלה 

 .אות" של בני עקיבאלישראל והצטרף לגרעין "עצמ

  לאחר ההכרזה על עצמאות ישראל, שמעון נשלח עם חבריו להגן על בארות יצחק, שם נפל בקרב

ביולי. הוא נפגע מירי של צלף מצרי: עדי הראייה שהיו ליד שמעון, בעת ששכב פצוע במקלט  15-ב

לי, תלכו אתם להילחם.  "הניחושאליו פונה בניסיון להציל את חייו, סיפרו שמילותיו האחרונות היו: 

 .""קדימה, קדימה בני עקיבא. לאחר מכן הוסיף: אל תיכנעו! נקמו את דמי"

זמן קצר לאחר מכן הוא נפטר כתוצאה מאיבוד דם רב. הוא נקבר בקבורה זמנית עם כל חללי הקרב 

ולד הועבר לבית הקברות הצבאי בהר הרצל. אחיו פנחס קרא לבנו שנ 1950בבארות יצחק ובאוקטובר 

  .לאחר המלחמה "שמעון", על שם אחיו

 עשורים לאחר המלחמה -המפגש המרגש 

מעולם לא פגשה את דודה, אך דאגה במשך השנים  -אחיו של שמעון  -נילי זקס, בתו של פנחס 

להנציח ולהעביר הלאה את סיפור חייו ואת מילותיו האחרונות. במהלך אירוע שנערך לאחרונה בדיור 

חלקה זקס את סיפור חייו של אביה פנחס קליין ועל הגילוי המפתיע כי אחיו שמעון " 120המוגן "עד 

שרד את השואה. כאשר הקריאה לדיירים את אחת ממכתביו של שמעון וסיפרה על מילותיו 

 .האחרונות, גילתה כי אחת הדיירות הכירה את שמעון ואף טיפלה בו ברגעיו האחרונים

א הייתה החובשת שטיפלה בשמעון ברגעיו האחרונים והיא זו שושנה שילוני נעמדה ואמרה כי הי

נקמו את דמי" באופן מדויק. גם  -ששמעה אותו אומר "הניחו לי, תלכו אתם להילחם, אל תיכנעו 

בעלה אמר שהכיר מקרוב את שמעון ולחם לצידו עד הפציעה. בני הזוג והאחיינית הנרגשת התחבקו 

לי זקס אמרה בתום הערב: ''המפגש היה מרגש מאוד, בכינו ארוכות, בעוד הנוכחים מחו דמעה. ני

 .''ביחד וכך גילתי עוד על הדוד המקסים שלא הכרתי

 דרך מכתבו האחרון וסיפורי חבריו -חייו של שמעון 

גוריון לקרוביו של -צוטט מכתב של ראש הממשלה דוד בן 2008-בחוברת של הקיבוץ שפורסמה ב

ק כי שמעון )קליין( זעירא נפל בשעת מילוי תפקידו ביום ח' בתמוז שמעון: "הננו מודיעים בצער עמו

ההגנה לישראל והאומה העברית יישאו -בקרב בארות יצחק. ממשלת ישראל, צבא 15.7.1948תש"ח 



תמיד את זכר שמעון אשר נפל בהגנת המולדת ובמערכה על חרותה ועצמאותה". במכתבו האחרון 

כתב שמעון לאחיו, שלחם גם הוא במערכה: "תזכור  -פני נפילתו שבועיים וחצי ל - 1948ביוני  28-מ

כי שניים תפקידיך: להילחם בעד ארצך ולחזור למשפחתך! היה גיבור ואל תפחד )רק מהפחד תפחד!( 

תהדר מאד שתתפלל בכל יום שחרית, מנחה ומעריב. קרא טוב את המכתב ותזכור אותו בכל דרכיך... 

 ."מאחיך הנאמן לעולם ועד

חס לאחר הקרב: "אני יכולה רק למסור לכם את מה שנאמר חנה, חברתו של שמעון, כתבה לאחיו פנ

      לי על נפילתו של שמעון ז"ל. הוא נלחם מתוך תעלה ומשם ירה על האויב שהיה ממנו לא יותר 

מטרים מולו, על הגג של אחד מבתי המשק היו חיילים ערבים ומשם הם ירו עליו ועוד על  30-מ

ז"ל קבל כדור בגב שעבר את ליבו. גם האחרים נפגעו שם. חברים אחרים שהיו בקרבת מקום. שמעון 

העבירו אותו לאחד המקלטים, הוא היה חי עוד כרבע שעה. בזמן הזה הוא דיבר, קרא שירים שהוא 

כתב. רופא ואחות טיפלו בו והוא אמר: 'כמה זה טוב!' את זה אמר דווקא בהונגרית, למרות שהוא 

תילחמו, תנקמו את דמי' ואחרי זה נרדם  –ילחם', 'תילחמו נהג לדבר רק עברית. 'תצאו תמשיכו לה

 "...לעולמים

אחת מחברות הקיבוץ ציינה בחוברת לזכרו: "הגורל המשונה הצליח להוכיח: מה שבפיך זה גם בלבך. 

כשחבריך התאמצו להציל את גופך הפצוע שכדור הרוצחים עבר בו, בכוחך האחרון לחשת: 'תניחו 

את דמי'. אף פעם לא אשכח את המילים האחרונות: "קדימה... קדימה בני לי, לכו להילחם! נקמו 

עקיבא". שכחת את כאבך ורק את הסבל המשותף העלית על לבך. הדם הוסיף לזרום מגופך וזרם גם 

בחוץ בתעלות המגן, ובזכותך ניצלנו. בזכות דמך ניצחנו". חבר נוסף כתב לזכרו: "עם חיוך על הפנים 

לו עמדה, כדי להגן על האדמה שאותה כה אהב; כדי להציל את הקבוצה יצא לתעלה ששימשה 

מידיים רוצחות שרצו להשמידה. שם השיג אותו כדור האויב ושם התגלתה נפשו הנעלה של בחור 

ישראל זה. ברגעיו האחרונים עוד אמר: 'הניחו לי, תלכו אתם להילחם... ואל תיכנעו! נקמו את דמי!' 

עיונו, נאמן לעמו, נאמן למולדתו". חברי הקיבוץ ציינו: "מילותיו האחרונות עד הרגע האחרון נאמן לר

 ."של שמעון הי"ד, שנמשיך להילחם ולא ניכנע, היו לנו צו עליון

 הקישור לכתבה המקורית:

-q2_2019/Article-israel/local-https://www.mako.co.il/news

b1bc3a30ef79a61027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=948912327 

 

 5-זית שבעמק האלה והיא אימא לּו, אחייניתו של מרדכי זעירא )קליין(, גרה במושב לנילי זקס סגי*

 ילדים.
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