
 

 

 2019מאי  – 65עלון מיוחד מספר 

 

 ת השחרור יוצאי קרפטורוסמחללי מלח

 לפי ספר "יזכור", משרד הביטחון / ליקט: חיים סולה

 

אנו מעלים על נס את תרומתם  בהתקדש יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 של יוצאי זאקרפטיה )קרפטורוס(, אשר נפלו במלחמת השחרור. 

  ,"אנציקלופדיה של גלויות", כרך שביעיאת הרשימה מצאנו בספר 

 בעריכת יהודה ארז. 

 .)מסומנים בטבלה( בין הנופלים נמצאים שני זוגות אחים

 , שנפלו על הגנת המדינה.היו ניצולי שואה , אם לא כולם,רובםסביר להניח ש

 הביטחון:-על הנספים באתר "יזכור" של משרד קבל עוד מידעניתן ל

https://www.izkor.gov.il ויש  שר אל הנופליםק. אם יש למישהו מכם

 050-5643299רצון לספר עליו, נודה לכם על פנייה לרותי פיקסלר 

  !יהא זכרם ברוך לעולמי עד

 

 שנת  שם ההורים השם 'מס
 הלידה

תאריך  הנפילה מקום מקום הלידה
 הנפילה

 י"ח ניסן תש"ח שכ' שפירא סולוטבינו 1916 ובתיה שמואל אדלר אריה 1
 15.5.1948 כפר סבא ברגסס 1928 מיכאל ומינדל אדלר יצחק 2
 27.6.1948 לטרון סולוטבינו 1928 וחווה יצחק אדלר מיכאל 3
 10.7.1948  טייאצ'בו 1929 דוד וזיסל איצקוביץ צבי 4
 13.5.1948 כפר עציון ברגסס 1916 חיים ושרה אלטמן יעקב 5
 10.7.1948 משמר הירדן ע"י מונקץ' 1926 פנחס ואהובה אנגל שמואל 6
 24.3.1948 יפו מונקץ' 1927 דוד ומלכה אקרמן ישראל 7
 4.6.1948 )עמק חפר( קאקון ראחוב 1927 שלמה ארבסט גרשון 8
 ה' בשבט תש"ח הל"ה שיירת  1913 לאה-מאיר ושרה ציון-מאיר בן-בן 9

 16.7.1948 סג'רה פידלשוביץ 1930 שמואל ואסתר גוטסמן מרדכי 10
 17.8.1948 ירושלים קיבישד תרפ"ו והינדה זליג גולדשטיין שמאי 11
 3.6.1948 ג'נין חוסט 1929 יחזקאל וגיטל גולדשילד דוד 12
 גלידאי )אייזלר( 13

 שלמה יעקב 
 זאב 

 מלכה-ואסתר
 26.5.1948 לטרון רוזטוקה 1923

 26.4.1948 ירושלים-מוצא חוסט 1913 מרדכי ופסיה וגרוס שמעיה 14
 15.7.1948  דובובה 1911 וחנהזליג  גרינברגר משה 15
 14.5.1948 ירושלים קולוצ'אבה 1926 דוד ופסיל גרינברגר צבי 16
 דגני )קורנבליט( 17

 מנחם
 ליד -במשולש   1910 עזריאל ומרים

 ראש העין
8.12.1948 

 דוידוביץ בנימין  18
 )יומי(

 פישל-אפרים
 ושרה

 15.7.1948 דורות וולובה 1929

   סולוטבינו 1924 רייזה-טוביה וחיה דוידוביץ מנחם 19
 משה  דוידוביץ שמעון 20

 רחל-ואיטה
 ליד ארמון אפשה 1926

 הנציב
17.8.1948 

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


 שנת  שם ההורים השם 'מס
 הלידה

תאריך  הנפילה מקום מקום הלידה
 הנפילה

 3.1.1948 גבולות הנגב סולוטבינו 1927 יעקב וברנה דויטש בנימין 21
 4.5.1948 גוש עציון מונקץ' 1928 יעקב ומטיל האי נתן 22
 הויזמן  23

 צבי יחזקאל
 16.5.1948 רמלה מונקץ' 1930 

 22.12.1948 נגב קיויאשט 1921 ציון ורחל-בן הולנדר משה 24
 יהושע  הופמן ישראל 25

 איטה-ודבורה
 8.7.1948 עין עוזיאל אפשה 1921

 הופמן  26
 מקס משה

 27.3.1948 שיירת יחיעם חוסט 1925 ליאו ואסתר

 14.7.1948 יד נגבה-על טיאצ'בו 1924 ופייגה יחיאל הופמן שאול 27
 הור יוסף  28

 )יושקו(
 13.5.1948 כפר עציון אוז'גורוד 1915 בנימין ורבקה

 יד בית-על  1928  הייזלר בצלאל 29
 נבאללה

12.7.1948 

 7.4.1948 מוצא  1928 פרל-יעקב ופנינה הירשלר צבי 30
 27.5.1948 ירושלים  1929 פרל-ופנינה יעקב הירשלר שמואל 31
 הרטמן  32

 יהודהיעקב 
 7.6.1948 יד ג'נין-על טיסואוילוק 1927 חיים וינטה

 15.7.1948  מונקץ' 1928 נתן וחנה אברהםהרטשטיין  33
 3.6.1948 ג'נין וולובה 1931 יעקב ושרה הרמל עקיבא 34
 26.12.1948 ואדי רומילה סולוטבינו 1930 דוד ושרה הרשקוביץ אריה 35
 7.4.1948 מוצא חוסט 1930 חיים ומרים ויינברגר שמאי 36
 27.3.1948 שיירת יחיעם צ'ופ 1927 ושרה יעקב וולף מרדכי 37
 25.7.1948 עין עוזיאל  1930 זלמן ויגדרוביץ בנימין 38
 15.8.1948 ירושלים  1929 ופרידה ברוך וילינגר משה 39
 8.1.1948 גבולות חולון האירשאוו 1925 משה ויפה וייס אהרן 40
 18.5.1948 צמח באצ'קו 1918 ליאופולד ורגינה וייס יהודה 41
 3.6.1948 יד ג'נין-על מונקץ' 1928 צבי ובלומה זיגלשטיין אפרים 42
 13.5.1948 כפר עציון מאיידן  1922 אפרים ורבקה זגלשטיין יהודה 43
 13.5.1948 כפר עציון מאיידן 1924 אפרים ורבקה זגלשטיין רחל 44
 13.5.1948 כפר עציון לוזה 1927 וביילהנפתלי  זינגר חנה 45
 זעירא )קליין( 46

 שמעון
 13.7.1948 בארות יצחק אוז'גורוד 1930 

 שאול-חיים יעקובוביץ ציפורה 47
 ורגינה

 13.5.1948 כפר עציון רטובואדוברוב 1927

 27.3.1948 שיירת יחיעם  1924 יוסף והניה כהן נחמן 48
 6.4.1948 להבות הבשן ברגסס 1921 אברהם ורבקה כהנא יעקב 49
 3.11.1948 משטרת נגבה חוסט 1928 אליעזר ויהודית כץ ישראל 50
 16.3.1948 עמק הירדן סבליאבה 1923 אהרן וחנה כץ מנחם 51
 18.5.1948 צמח  1928 יוסף ופרל לוגר יעקב 52
 11.6.1948 אזור צריפין סוקרניצה 1916  מושקוביץ' צבי 53
 משטרת  מונקץ' 1926 מרדכי ורבקה מייזליק יעקב 54

 ראש הנקרה
11.6.1948 

 24.5.1948 לטרון ביצ'קוב 1928  מירמלשטיין טוביה 55
 23.4.1948 נבי סמואל  1924 ציון ושרה-בן מנדל שלמה 56
 13.5.1948 גוש עציון טרנובו 1923 יעקב ורייזל מרמור דוד 57
 30.5.1948 לטרון טיאצ'בומחוז  1929 אברהם וברכה מרקוביץ זאב 58
 יהודה-נחמן מרקוביץ יעקב 59

 וציפורה
 13.5.1948 יד כפר סבא-על איזה 1928

 15.6.1948 יד ג'נין-על לוצ'קה 1927 צבי וחנה סולומון יהושע 60
 10.7.1948 שדה התעופה לוד  1922 משה וציפורה סנדרוביץ ישראל 61



 שנת  שם ההורים השם 'מס
 הלידה

תאריך  הנפילה מקום מקום הלידה
 הנפילה

   חוסט   פלרבוים יוסף 62
 10.6.1948 רמות נפתלי חוסט 1924 מאיר וסרנה שמואלפניאס  63
 28.12.1948 מנשייה-עירק אל קאכניה 1930 אליעזר ורחל פסטרנק שלמה 64
 24.8.1948 יד הקסטל-על אוז'גורוד 1928 מרדכי ואסתר פריד דוד 65
 28.12.1948 מנשייה-עירק אל חוסט 1927 יוסף ושינדיל פרידמן יששכר 66
 שמואל-יעקב פריזנט לאה 67

 ומלכה
 י"ח תמוש תש"ח ירושלים דובובה 1930

 15.7.1948 בארות יצחק  1928 אברהם ורחל פרקש מאיר 68
 24.5.1948 לטרון משוי 1928 שמואל ושרה יעקב-פרקש משה 69
 3.6.1948 ג'נין נליפנו 1922 יעקב ומרים צוקרברגר חיים 70
 יוסף-יהודה קויפמן זלמן 71

 וקריינדל
 13.5.1948 כפר עציון טרנובו 1919

 19.10.1948 חוליקאת חוסט 1916 יעקב ולאה קופולוביץ שמואל 72
 קליין )פלוטשק( 73

 מאיר-ישראל
 24.9.1948 בית נבאללה דולהא 1919 זאב ורחל

 יצחק-חיים קליין דוד 74
 ורבקה

 16.7.1948 שפלת לוד האירשאוו 1922

 22.4.1948 ירושלים מונקץ' 1931 אליהו וקלרה קליין מיכאל 75
 19.8.1948  סולוטבינו 1925 אברהם ורחל רוזמוביץ יחזקאל 76
 9.5.1948 חדרה אוז'גורוד 1927 אייזיק רוזנוואסר יצחק 77
 מרדכי הכהן רוזנטל יעקב 78

 ואסתר
 10.6.1948 ניצנים סיילש 1925

 16.5.1948 רמלה האירשאוו 1932 צבי ויהודית רוט ברוך 79
 10.6.1948 ליד בית דראס וולובה 1929 משה ושרה רוטמן מנחם 80
 20.4.1948 ליד נבי יושע  1932 שלמה ולאה שוארץ דוד 81
 17.7.1948 דרדרה   מרטין ורוזה שוארץ דוד 82
 18.7.1948 חוליקאת שהי 1926 שמואל ורוזה שווארץ מרדכי 83
 19.7.1948 נגבה מונקץ' 1927 יהושע ויפה-משה שיינפלד צבי 84
 13.5.1948 גוש עציון מונקץ' 1914 נפתלי ושושנה שיינפלד צבי 85
 6.9.1948  טיאצ'בו 1925 משה וציפורה שמואלביץ מנחם 86
 שמואלי )כהנא( 87

 ציון-בן
 מבצע "עין" נגב חוסט 1920 שלמה ואסתר

                       

                                                                                

 

 

 

 

 


