
 

 יוצאי זאקרפטיה –חללי מלחמת השחרור  :68מספר עלון מיוחד 

 פי אתר "יזכור": אתר ההנצחה של חללי מערכות ישראל(-)על

 

אלה שמות חללי תש"ח הי"ד, ילידי קרפטורוס / זאקרפטיה. לפני שנה התוודענו  "לכל איש יש שם":

חללי ומותם. חלק מהחיילים היו " -נתוודע אל פני הנופלים ואל סיפורי חייהם  –אל השמות; השנה 

ניצולי שואה שנותרו שריד אחרון ממשפחתם הגרעינית )הורים, אחים, אחיות, בנים  :"נצר אחרון"

 .חלל שמקום קבורתו לא נודע -הינו מקל''ןאחד מהם ; ובנות(, לבשו מדים ונפלו במערכות ישראל

שמן, אך -המקורי היה לערוך לזכרם טקס אזכרה ליד אתר ההנצחה של הקהילה ביער בןהתכנון 

)המועד המתוכנן( אירוע  26.4.2020-במקומו נקיים ב; בנסיבות המגפה נאלצנו לבטל אירוע זה

  :ZOOM-להלן הקישור ל.  19:00, בשעה וירטואלי

https://zoom.us/j/6951348588 

 Meeting ID: 695 134 8588 

 נכבד ונזכור לעד!אנא, הכינו נר נשמה להדלקה משותפת לזכרם.  

ועלה  וניבלוטוסב 1916בן בתיה ושמואל, נולד בשנת  ,ישראל אדלר אריה .1
. הוריו נפטרו בהיותו ילד ואריה הגיע עם קבוצת ילדים 1929לארץ בשנת 
שמן, בו התחנך ולמד לאהוב את העבודה ואת -הנוער בן-יתומים לכפר

ל, בין התלמידים הטובים ותואר, חסון, ואהוב על הכ-הארץ. היה עלם יפה
. כאשר לבו, ביושרו ובנכונותו לעזור לחלש ממנו-בכפר ומופת לנערים בטוב

שמן, הצטרף לקבוצת הכשרה בקבוצת גבע, עבד -סיים את לימודיו בבן
לבקר את  לסולוטבינוכן נסע -המלח ואחרי-בסדום, במפעל שבדרום ים

שמן שהקימו את קבוצת -אחיו ואחיותיו. בשובו הצטרף לגרעין של בוגרי בן
יעקב, ומשם עברו -כרוןיכך בז-שמן ואחר-"אלומות". בתחילה עבדו בבן

. אריה היה מעמודי התווך של הקבוצה, אך לאחר לבטים רבים (שליד יבנאל)ה יהתיישבות בפוריל
השנייה התגייס אריה לצבא הבריטי,  המלחמהבימי  אביב.-עזב אותה עם משפחתו והשתקע בתל

 שירת באיטליה והגיש שם עזרה לפליטי המחנות.
אביב. הוא דאג לנערים -" בתלאחרי המלחמה שימש מזכיר סקציית המתכת של "הנוער העובד

-העובדים, התעניין במצבם המשפחתי, עזר להם כאב. בתקופת חייו האחרונה מילא תפקיד של קצין
( בשכונת שפירא. כשחזר 27.4.1948הפסח, ביום י"ח בניסן תש"ח )-הסברה בגדנ"ע. אריה נפל בחג

 בנופלו. 32בן  ממילוי תפקידו ב"הגנה", פגע בו צלף ערבי והרגו.
 אהוד. - השאיר אישה, רחל, וילד. בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-הוא הובא למנוחת

 

(. ס( בברהובו )ברגס1927, בן מינדל ומיכאל, נולד בשנת תרפ"ז )יצחקאדלר  .2
  למד בחדר ובבית ספר עממי, והמשיך ללימודים בישיבה.

יו, אחיו כל בני משפחתו של יצחק גורשו למחנה השמדה, שם נרצחו הור
 ואחותו. רק הוא הצליח לשרוד במחנה העבודה, והגיע ליום השחרור.

https://zoom.us/j/


הגיע לארץ ישראל באוניית  1947בתום המלחמה חי יצחק עוד זמן מה בצ'כוסלובקיה, ובתחילת שנת 
מעפילים. הוא שהה תקופה קצרה בקיבוץ, אחר כך עבר לגור ליד קרוביו בכפר סבא ועבד כפועל, 

 ים והחל ללמוד את מקצוע הנגרות.ובהמשך עבר לירושל
 -סמוך לאחר בואו הצטרף יצחק ל"הגנה". בפרוץ מלחמת העצמאות התגייס לחטיבת "אלכסנדרוני" 

, ומאז השתתף 33ב"הגנה", שהופקדה על הגנת השרון. הוא הוצב בפלוגה ב' בגדוד  3חטיבה מספר 
 בקרבות הגדוד במלחמה, בעיקר באזור המרכז.

תקפה כפר סבא באש כבדה, ובחסותה קרבו שלושה משוריינים עד לבאר המרכזית הו 1948במאי  9-ב
 של היישוב ופוצצוה. אז הוחלט במטה חטיבת "אלכסנדרוני" לכבוש את כפר סבא הערבית.

במאי, יום לפני הכרזת המדינה, על כן נקרא המבצע "מדינה". ביצוע  13-מועד הפעולה נקבע ליום ה
. פלוגה אחת הוקצתה 32של החטיבה, אליו צורפו שתי פלוגות מגדוד  33הפעולה הוטל על גדוד 

 29הקרבות נמשכו עד רדת החשכה ובהם נפלו  להצבת חסימות למניעת החשת תגבורות מקלקיליה.
 לוחמים ישראלים, אך הכפר נשאר בידי החטיבה.

ולים בילינסון במאי, יום הקרב בכפר סבא הערבית, נפצע יצחק קשה. הוא הועבר לבית הח 13ביום 
 (, יום הכרזת המדינה.14.5.1948אך שם נפטר למחרת, ה' באייר תש"ח )

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

 החלל הינו "נצר אחרון". 
 

( 1928מיכאל, בן חוה )חנה( ויצחק, נולד בשנת תרפ"ח ), אדלר מיכאל .3
 ספר עממי ובהמשך למד את מלאכת הסנדלרות.. התחנך בבית וינבלוטובס

 נלקח הנער מיכאל, כרבים מבני עירו, למחנה דכאו הסמוך למינכן.ה מלחמב
 ,שוחרר מחנה דכאו על ידי האמריקאים, ומיכאל נמצא בו 1945באפריל 

כשמכל משפחתו הגדולה לא נותר איש. הוא נדד בין מחנות העקורים 
שפעלה במחנה  ,באירופה והצטרף לתנועת הציונים הסוציאליסטים "דרור"

אשר הוסב על ידי האמריקאים למחנה  ,ההכשרה בפרנוואלד, מבצר צבאי
ממחנה ההכשרה עלה מיכאל לארץ ישראל.  בו התקבצו פליטים יהודים.

 ,הוא הגיע סמוך לחופי הארץ על סיפון אוניית מעפילים 1947באמצע שנת 
שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה", אך האונייה נתפסה בידי הבריטים וכל מעפיליה 

רק כעבור כמה חודשים זכה מיכאל להגיע לארץ. תחילה הצטרף  גורשו למחנה המעצר בקפריסין.
סמוך למושבה  ,הגיע לקיבוץ עין הים, בחוף הכרמל 1947לקיבוץ נען הסמוך לרחובות, ובאוקטובר 
 עתלית. מאוחר יותר עבר לגור בתל אביב.

אשר נפל בקרב, החליט מיכאל להתגייס לצבא  ,, לאחר שאיבד את דודו היקר1948במחצית מאי 
שהתארגנה במהירות ערב הקמת המדינה, חטיבה  ,ההגנה לישראל. הוא שירת בחטיבה "שבע"

 שונה הייתה לפרוץ את הדרך לירושלים.שמשימתה הרא
שנשלחו לאזור לטרון, אך הספיק ללחום עם גדודו שבועות בודדים  71מיכאל נמנה עם לוחמי גדוד 

(, במשלט 27.6.1948בלבד. הוא נפל באסון נשק שאירע בעת ההפוגה הראשונה, ביום כ' בסיוון תש"ח )
 וואד.-את לטרון ובאב אל ישראלי שהגן על "דרך בורמה" אשר נפרצה כדי לעקוף

( הועבר למנוחת עולמים 18.5.1950מיכאל נטמן תחילה בנען, וביום ב' בסיוון תש"י ) פלו.ובנ 20בן 
 .בנחלת יצחקבבית העלמין הצבאי 

 ."החלל הינו "נצר אחרון 



אשר, בן שלום ומרים, נולד ביום ד' בתשרי אדלשטיין אשר )אנשיל(  .4

אביו היה תלמיד חכם, שוחט וחזן בבית חוסט. ב( 26.9.1930תרצ"א )

הכנסת בחוסט, שחיבר עשרות ניגונים חסידיים ויצירות למקהלה. אמו 

. אשר למד בבית ספר עממי כללי ובישיבה 'הייתה בת השוחט ממונקץ

בעירו. מגיל צעיר גילה נטיות מיוחדות לחזנות ולמוזיקה קלאסית )תורשה 

 מט.מאביו(. בשעות הפנאי אהב את משחק השח

כל ונשלחו היהודים לקרונות המוות שהובילו אותם לאושוויץ  1944יוני ב

בני משפחתו של אשר, הוריו ושבעה אחיו ואחיותיו, נספו בשואה. רק 

הוא ניצל לאחר שהועבר ממחנה למחנה. מתום המלחמה גר אצל דודו ברומניה, שם למד ועסק 

 בעבודות עור, בעיקר תיקים ומזוודות.

הגיע לארץ. הוא התקבל  22.1.1952-עלה אשר ברומניה לאוניה "טרנסילבניה", וב 1952בתחילת 

 בבית בן דודו בקריית בנימין, מצפון לחיפה.

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

נת אימונים במהלך הקורס ( נהרג אשר בתאו1.1.1953ביום י"ד בטבת תשי"ג ) נשלח לקורס פיקודי.

ספד לאשר מפקדו: "מותו של אשר הינו אבדה קשה ליחידה ולחבריו. אשר  הפיקודי בו השתתף.

היה ישר, חבר  -עמד בראשית התקדמותו, והוכיח את עצמו כמוכשר ביותר. אשר האדם  -המפקד 

 עים וישרים כמוהו".איני מכיר חיילים רבים אמיצים, ממושמ נאמן, בחור נבון ובעל תודעה לאומית.

 .בהר הרצל. אשר הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בנופלו 22בן 

 ."החלל הינו "נצר אחרון 

 

טיאצ'ובה ב 1929בן זיסל ודויד, נולד בשנת איצקוביץ צבי )הרשי(,  .5

ספר עממי. ההונגרים, שחזרו לשלוט באזור, -למד ב"חדר" ובבית .(')טייץ

המוות לאושוויץ. משם -שילחו אותו ואת משפחתו עם כל היהודים ברכבת

עבודה בגרמניה ושוחרר עם תבוסת הנאצים. הוא שהה -הועבר למחנות

במחנות עקורים והצטרף לקיבוץ הכשרה ואימונים. העפיל לארץ באונייה 

ידי הבריטים והוחזרה -שנתפסה על/"אקסודוס"[, ש"ז""יציאת אירופה ת

 לגרמניה. 

ועד מהרה התייצב  "דפנה"עלה שנית ארצה, הצטרף לקיבוץ  1948בשנת 

  ( נפל מהתפוצצות מוקש.10.7.1948להגנת המולדת. צבי שירת בצה"ל, וביום ג' בתמוז תש"ח )

 בירושלים. צלהר-בהרהקברות הצבאי -מצבה לזכרו הוקמה בבית. בנופלו 19בן 

 חלל שמקום קבורתו לא נודע. -החלל הינו מקל''ן 

 

יצחק, נולד ביום כ"ח בחשוון תרע"ז -בן שרה וחיים, אלטמן יעקב .6

כבר ידע ללמוד  12( בברגסס. מגיל ארבע למד ב"חדרים" ובן 24.11.1916)

ספר -בעצמו דף גמרא ותוספות. במקביל ללימודי היהדות למד גם בבתי

אך בנפשו  .וגם בהם הצטיין בתפיסתו המפליאה ,עממי ותיכון ,ממשלתיים

-גברה השאיפה לגאולה והיה הופך שירים פטריוטיים הונגריים ליהודיים על

למד ב"ישיבה" הגדולה בשוראני  14מגיל . ידי החלפת שמות האישים והארץ



נכנס לתנועת  1936עקיבא" והדריך בה. בשנת -שנים הצטרף לתנועת "בני 2-3שבסלובקיה. אחרי 

"החלוץ הדתי", היה מפעיליה ופרסם מאמרים בביטאונה "הד החלוץ". עבר הכשרה ליד מארינבאד 

כך ניהל סניף של תנועתו בבארדיוב שבסלובקיה. בעת הגיוס הכללי לרגל המשבר -ובברטיסלבה ואחר

-חמתברוסיה הקרפטית שהוחזרה להונגריה, חזה מראש את התקרבות מל 1938-הצ'כוסלובקי ב

ישראל. תחילה עבר בגניבה את הגבול לצ'כוסלובקיה ושימש -העולם, וחיפש דרכים להגיע לארץ

מדריך בהכשרת נוער של "בני עקיבא" ליד פראג, ואחרי תפיסת כל שארית המדינה בידי צבאות 

היטלר יצא בא' של פסח תרצ"ט עם חבורת מעפילים דרך יוגוסלביה והגיע לארץ. כאן הצטרף 

אברהם" של תנועתו בכפר פינס, נאבק בכוח הרצון העז עם קשיי העבודה המפרכת ויכול ל"קבוצת 

לה. הוא עבד במחצבה בכרכור, בפרדסי הסביבה ובמשקי האיכרים בגבעת עדה, מילא תפקידים 

יעקב נשא לאישה את אחת מחברות בוועדות ובמוסדות של הקבוצה ושקד על האימונים ב"הגנה". 

ונטה שכם לעבודות המשק  .. עם הקבוצה עלה להתנחל בכפר עציוןשלושה בניםהקבוצה ונולדו להם 

רוח מיוחד -ולשירות ציבורי כחבר המזכירות, מזכיר לענייני פנים וחבר ועדות שונות. הצטיין בקור

כן -אפשר להוציאו מגדרו. בשירות הביטחון פעל כקורפורל הנוטרים במקום ואחרי-ונודע כאיש שאי

בכל הגוש. הוא סיים בהצטיינות את הקורס האזורי למ"כים ואת הקורס הארצי  כאחראי לנוטרים

 למ"מים, נתמנה למפקד החבל והתמסר לאימון אנשים בכל הגוש.

עם פינוי  םירושלילהעצמאות נתמנה לסגן מפקד הגוש. משפחתו הועברה -עם פרוץ מלחמת

וכות. בהתייעצות המפקדים האימהות והילדים והוא התמסר כליל לתפקידו רב האחריות והתסב

אמר: "אינני מאמין בכניעה לערבים. אין ברירה אלא להילחם עד הכדור האחרון". אז כבר היה הוא 

מפקד הגוש בפועל, אחרי שהמפקד )"מוש"( נפל ביום ג' באייר בבוקר. כשנתקבל בחצות הלילה מברק 

"כפר עציון מעדיף להישאר במקום אביב מטפלים בפינוי הגוש, השיב: -בעין צורים, שבירושלים ובתל

אנו מסכימים לפינוי". אך גם אפשרות זאת לא נשארה עוד.  -אם אפשר להחיש תגבורת, ואם לאו 

(, שידר יעקב לאימהות ולילדים בירושלים: 13.5.1948למחרת בשבע בבוקר, ביום ד' באייר תש"ח )

אני יודע שאתם במצב קשה.  "לפני רבע שעה חודשה ההתקפה עלינו בטנקים, תותחים ומרגמות.

נקווה שתחזיקו מעמד. רוחנו איתנה. להתראות". בצהריים פרצו שריוני האויב לחצר הכפר ויעקב 

כך נפל באחת העמדות המזרחיות של כפר -נתן עוד את פקודתו האחרונה לקלקל את הנשק ואחר

  .בנופלו 32בן  עציון. לאחר נופלו הועלה לדרגת סרן.

  .בהר הרצלהקברות הצבאי -עולמים בבית-(, הועבר למנוחת17.11.1949ביום י"ט בחשוון תש"י )

 

תחנך ברוח הציונות הבכפר ליד העיר מונקץ'.  1926בן אהובה ופנחס, נולד בשנת , שמואלאנגל  .7

ספר תיכון. כשחזר השלטון ההונגרי -כך בבית-ספר עממי עברי ואחר-בבית

וראשונה ביהודים הלאומיים, שלא רצו להתבולל  לאזור והדיכוי פגע בראש

בתרבות המדיארית, נשללה ממנו האפשרות להמשיך בלימודיו התיכוניים. 

. הוא למד ועבד 1940שמואל הגיע ארצה במסגרת "עליית הנוער" בשנת 

בהכשרה בכפר הנוער הדתי ליד חיפה ונקלט יפה בחברה ובעבודה 

 יעקב.-שדהכך עבד זמן מה במושב -החקלאית. אחר

לאחר שקיבל את ראשית אימונו הצבאי ב"הגנה", התנדב לבריגדה היהודית 

 ושירת במצרים, בגרמניה הכבושה ובבלגיה המשוחררת.



רוכב במושב נחלים שבקרבת גבולות סוריה ולבנון. בראשית -מששוחרר מהצבא החל משרת כשומר

 ערבים וכשלא יכול 60-כשם הקיפוהו המהומות, בחורף תש"ח, נכנס לרגל תפקידו לכפר הערבי חסס. 

שיון. הוא המית אחד ילפרוץ לו דרך בעזרת מגלב, נאלץ להיעזר באקדח שהחזיק בהסתר, ללא ר היה

רה מראשי התוקפים והגיע פצוע אל המושב. המשטרה הבריטית שהגיעה למקום אסרה אותו והעבי

כך התגייס -ומיד אחר נשא אישהאביב, -לירות עבר לתל 2000לכלא עכו. מששוחרר בערבות של  אותו

 העליון המזרחי.-לשירות סדיר והשתתף בקרבות הגליל

בחזית התנהג באומץ והבטיח לחבריו, שאחרי כל התלאות שעברו עליו ויצא מהן בשלום, שוב לא 

( וכעבור שעה, 10.7.1948יום ג' בתמוז תש"ח )הערב ב-יפגע בו כדור. על דבריו אלה חזר בארוחת

 .בנופלו 22בן  כחודשיים אחרי חתונתו, נפל בקרב לבלימת הסורים באזור משמר הירדן.

 .בראש פינההקברות הצבאי -עולמים בבית-הוא הובא למנוחת

 

ליד ) ֹוקאלאנּפב 1927בן מלכה ודויד, נולד בשנת , אקרמן ישראל .8

-כך למד נגרות-ספר עממי ממשלתי, ואחר-ובביתלמד ב"חדרים" . (מונקץ'

ספר מקצועי. משהוחזר האזור להונגריה -רהיטים והוסיף להשתלם בבית

סבל רבות מהחיילים ההונגריים, שהיו מכים נערים יהודיים והחליט לבקש 

ישראל. על אף הגזירות על התנועה הציונית היה הולך -את עתידו בארץ

נשלח  1944ף באספות ציוניות. בשנת בשבתות למונקץ' הסמוכה להשתת

עם כל משפחתו לאושוויץ, הועבר עם אחיו לבוכנוואלד, הופרד מהם ונלקח 

ידי הצבא האמריקני אמר -פרך במחצבה בגרמניה. מששוחרר על-לעבודת

לצאת מיד בנתיב ההעפלה ארצה, אך כיוון ששמע ששלושת אחיו כבר חזרו הביתה, ועל אף הסכנה 

משם, נענה לשידולי מכרים ונסע תחילה הביתה לקחת גם את אחיו עמו. שניים שלא יורשה לצאת 

מהם סירבו ונשארו תחת השלטון הסובייטי. אח אחד הצטרף אליו ובדרך רבת מכשולים והרפתקאות 

 ;נה באיטליהֶל" שליד מודוכן ולמרות הכ-פי-על-עברו את הונגריה ואוסטריה והגיעו להכשרת "אף

-הם נתפסו על .העפיל לארץ עם אחיו באונייה "אנצו סירני" 1946ת. בינואר ישראל עבד שם בנגרו

מה בחברת נוער עולה -שהה זמןמהמחנה ידי משחתת בריטית והובאו למחנה עתלית. אחרי השחרור 

אביב והצטרף  -כך ברמת הכובש, למד ועבד ועסק בספורט. עבר לעבוד בתל-בגבעת השלושה ואחר

  ל"הגנה".

-דוד בתל - התאורה בכיכר מגן-חר החלטת עצרת האו"ם טיפס ועלה לראש עמודבליל השמחה לא

-ולמחרת יצא לשמירה ולהגנה בפרברי תל .אביב ותלה שם דגל לאומי לקול תשואות ההמון החוגג

החרושת -כביר, יאזור, בית-תי" השתתף בפעולות בכפר סלמה, אבויאביב. כחבר חי"ש בחטיבת "קרי

( )תענית אסתר( היה בחופשה ובשומעו 24.3.1948. ביום י"ג באדר ב' תש"ח )"היוצק", "מצודה" ויפו

הקירור ביפו חזר לבסיסו וביקש לשתפו בפעולה. בתפקיד  - שיחידתו עומדת לפוצץ בלילה את בית

סמל כיתתי חיפה באש על החבלנים והם הגיעו אל המטרה, עשו את מלאכתם וחזרו בשלום, אך הוא 

 .בנופלו 21בן  חזהו ונפל.נפגע מכדור בראשו וב

  .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-ישראל הובא למנוחת

 



וב. הוא רכש השכלה חברא 1927בן שלמה, נולד בשנת , ארבסט גרשון .9

עממית ועסק במלאכת הסנדלרות. את ימי הכיבוש והגזירות בארץ מוצאו 

, בהיותו 1947עבר בשלום ומשזכה ליום השחרור שאף לעלות לארץ. בשנת 

 בן עשרים, הגיע תורו לכך. 

 אחרי עלותו התיישב בפתח תקווה ועסק במקצועו.

כסנדרוני" והשתתף העצמאות, שירת בחטיבת "אל-גרשון התגייס למלחמת

. ]עמק חפר[ (, נפל בקרב בקאקון4.6.1948בקרבות. ביום כ"ו באייר תש"ח )

 .בנתניההקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת. בנופלו 21בן 

 

לאה ומאיר, נולד ביום כ"ח באייר תרע"ג -בן שרה ,ציון-מאיר בן-בן  .10

למד בימי שחרותו . הוריו היו אדוקים בדתם והוא בקרפטורוס( 4.6.1913)

הכשרה של "הפועל המזרחי" ועשה -נכנס למחנה 18ב"ישיבה". בהיותו בן 

בו כשלוש שנים. כשהגיע תורו ללכת לצבא אמר, כי כל זמן שהוא חי בצ'כיה 

מחובתו להגן עליה, התגייס לצבא ולא עמד על זכותו לקבלת הסרטיפיקט 

בצבא הצ'כי יסד  פי ששאף לכך בכל נפשו. בהיותו-על-לעלייה ארצה, אף

עלה ארצה  1939קבוצת דוברי עברית בקרב החיילים היהודים. בשנת 

כמעפיל. זמן קצר אחרי הגיעו לארץ התגייס לפלמ"ח והיה בין ראשוני 

בהעריכו מאוד את חשיבות תפקידו של הפלמ"ח בארץ. עם  ,המתנדבים

שהותו בהכשרה הספיק הפלמ"ח הגיע לקבוצת כנרת, לעבודה ולאימונים. בשלוש שנות  תמחלק

להתקשר לאדמה ולחיי הקבוצה ואהב את העבודה ואת הטבע. לאחר ששוחרר ועבר לרזרבה ניסה 

עובדים חדש בגליל העליון, אך לא מצא שם את סיפוקו וחזר -לבנות את חייו המשפחתיים במושב

ואהוב מאוד לכנרת ונתקבל בה כחבר הקבוצה. הוא עבד בקביעות בכרם, היה חרוץ ומסור בעבודתו 

העצמאות נקרא לחזור לפלמ"ח והלך ללא היסוס כ"ותיק" בין -על חברי הקבוצה. עם פרוץ מלחמת

 חבריו הצעירים. מילא את תפקידו במלוא יכולתו והשתתף בקרבות שונים בסביבות ירושלים.

וש ציון נמנה עם אנשי מחלקת הל"ה )"מחלקת ההר"(, לוחמי פלמ"ח וחי"ש שנשלחו כתגבורת לג-בן

 15-16. הלוחמים יצאו לדרכם מהרטוב בליל 14.1.1948עציון לאחר ההתקפה הגדולה על הגוש ביום 

בינואר כשהם עמוסים בנשק, תחמושת וציוד, אך בשל שעת היציאה המאוחרת וקשיי הדרך לא 

ידי כפריים באזור הכפרים בית נטיף, -הצליחו להגיע לגוש בעוד לילה. עם שחר התגלתה המחלקה על

ואלה כיתרו את המחלקה. הלוחמים התארגנו על  ,שהזעיקו את ערביי הסביבה למקום ,'בע וצוריףג

 (. 16.1.1948אחת הגבעות ולחמו בהמוני הערבים עד שנפלו כולם בקרב ביום ה' בשבט תש"ח )

בחשוון ביום כ"ה . בנופלו 35בן  .הניח בכנרת אישה וילד בן שנתייםציון הובא לקבורה בכפר עציון. -בן

 .הרצל-בהרהקברות הצבאי  עולמים בבית-( הועבר עם יתר חללי גוש עציון למנוחת17.11.1949תש"י )

 

בן הינדה וזליג, נולד בשנת תרפ"ו , )שמי( גולדשטיין שמאי .11

לאומי ולמד -הוא קיבל חינוך מסורתי. kam'yan'ske))כיום  דͅשאקיביב

-ון בעיר ברגסס הסמוכה. בוספר תיכ-כך בבית-ספר עממי בכפר ואחר-בבית

בזמן למד גם את מלאכת אביו, חייטות. כאשר השתלטו הגרמנים, נשלח 

אושוויץ. עם מיגור השלטון הנאצי שוחרר ופנה לעלות  למחנה ההשמדה



שומרי  ידי-ארצה. עבר דרך בודפשט ודרך האזור הצרפתי באוסטריה לאיטליה, נעצר פעמיים על

המעפילים שהצליחה -עלה באוניית  1946 הגיע לבארי. באוגוסט 1946  הגבול, שוחרר, ובינואר

 .להסתנן דרך המצור הבריטי. השתקע בירושלים ועבד בחייטות

נקם בכל שונאי ישראל. היה -העצמאות התנדב לשורות ה"הגנה" ובלבו שאיפת-משפרצה מלחמת

 מטובי החיילים בחטיבת ירושלים, לחם בחזית לטרון ושער הגיא ובשמירה ובהגנה בירושלים. 

)בית חורון( של חטיבת ירושלים, בקרב  62השתתף כחייל בגדוד   (17.8.1948) ביום י"ב באב תש"ח

ה. הוא נפצע ליד חוות הלימוד ומת מפצעיו בבית החולים הדסה יציב, בימי ההפוגה השניארמון הנ

 בנופלו. 22בן  א'. בירושלים. הוא נקבר בשייח' באדר

 .הרצל בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית-הועבר למנוחת (30.8.1950)  ביום י"ז באלול תש"י

 

בשבט תרפ"ט בן גיטל ויחזקאל, נולד ביום י' , גולדשילד דוד .12

כך למד -לאומי ואחר-ספר עברי דתי-חוסט. הוא התחנך בבית( ב21.1.1929)

העולם השנייה נלקח עם הוריו ואחותו למחנה -. בימי מלחמתקושיצהב

כפייה. עם -המוות אושוויץ, שם הושמדו הוריו והוא נלקח למחנות עבודת

נטושה. הוא התגייס לצבא  התקרבות הרוסים ברח והסתתר בעיר גרמנית

מנת לחפש את אחותו ושרידי משפחתו. הוא נדד דרך -האדום וערק ממנו על

גבולות וארצות וכמה פעמים נעצר על "גניבת גבול", שוחרר והמשיך 

הולדתו ומשלא מצא שריד למשפחתו -בנדודיו. הוא הצליח להגיע לעיר

וסטריה( נפגש עם אחותו. דוד הצטרף ולרכושה יצא לנדודיו במחנות העקורים. באינסברוק )א

הספר החקלאי -לבית אותו . דודו, תושב חיפה, הכניס1946ל"עליית הנוער" ועלה ארצה באביב 

אך מתוך געגועים לחמימות  .חודשים והצטיין בלימודיו ובהתנהגותו 8, בו למד "מקווה ישראל"ב

מוסך וגם שם הצליח והתחבב על משפחתית חזר אל בית דודו בחיפה, התחיל ללמוד מכונאות רכב ב

הסבל במשטר הנאצי כאילו נמחו -עברו רבסיוטי חבריו. עליזותו הטבעית השרתה רוח טובה סביבו ו

התיל המחושמלת -הכפייה לגשת לגדר-כליל מנפשו. כפי שסיפר לחבריו, החליט לא פעם במחנות

התחזק, כי עליך לחיות, אם לא  ד,מצוות אביו בימיו האחרונים: "דו ולשים קץ לחייו, אך חזקה עליו

הספורט הדתי -למענך הרי לזכר משפחתך!" דוד הצטרף להסתדרות "הפועל המזרחי" ולאיגוד

-התייצב בחורף תש"ח לשירותי שמירה בעיר. אחר "מקווה ישראל"כחבר ה"הגנה" עוד מ "אליצור".

דתית. הוא השתתף הבפלוגה  ,כך עזב את מקום עבודתו והתגייס לשירות מלא בחטיבת "כרמלי"

בקרבות בחיפה ובסביבה, בשחרור העיר, בכיבוש עכו ובפעולות שונות בגליל המערבי ובעמק יזרעאל. 

( חזר ליחידתו שבחזית ג'נין 3.6.1948לאחר נקיעת רגל קיבל חופשה קצרה. ביום כ"ה באייר תש"ח )

 . בנופלו 19בן ושם נפגע בראשו מכדורו של צלף ונפל. 

 .בעפולההקברות הצבאי -למנוחת עולמים בביתדוד הובא 

 

 1923מלכה וזאב, נולד בשנת -בן אסתר, גלידאי )אייזלר( שלמה יעקב .13

למשפחה חקלאית ולה תשעה ילדים. למד  אירשאבה( )מחוז קהֹוטסֹורב

ספר עממי ממשלתי והגן באגרוף ובאבן על כבודו היהודי -ב"חדר" ובבית

, כשהוחזר החבל לשלטון הונגרי, 1938מפני פגיעות חבריו הנוצרים. בשנת 

ספר לשוליות למד את מלאכת האפייה. בראשית -עבר לבודפשט ובבית



גריה, רכש לו ידידים בחוגי הפקידות הגבוהה בשכר לחם , כששרר מחסור בלחם בבירת הונהמלחמה

ריכוז -מאפה שסיפק להם בחשאי ובקשריו אלה השתמש כדי לשחרר את אביו, שנשלח למחנה-ומעשי

ב"עוון" הסתירו בביתו בכפר "מרגלים" )יהודים מחוסרי נתינות הונגרית כשרה, שהיו צפויים לגירוש 

(. אך כשהגרמנים השתלטו על הונגריה שוב לא יכול להציל לגליציה הכבושה בידי הנאצים והרוסים

את הוריו מגירוש להשמדה באושוויץ. הוא עצמו ניצל בעזרת תעודות נוצריות מזויפות ועזר לבחורים 

 1944ידי הלחם שסיפק להם בחשאי. בחורף -רעב על-יהודים רבים להינצל בדרך זו והצילם ממיתת

וניסט. עם התקרבות הרוסים לבודפשט נשלח עם מאות נאסר משום שהלשינו עליו שהוא קומ

אסירים יהודים, תחת משמר של אנשי גסטפו, ברגל לגרמניה. בדרך השתתף בפירוק הנשק מעל 

שומריהם ובשחרור כל האסירים. הוא הצליח להסתתר עד תבוסת הגרמנים ונדד בהונגריה, רומניה, 

ץ' הציעו לו הרוסים לנהל מונקמשפחה. בצ'כוסלובקיה ורוסיה הקרפטית כדי לחפש שרידים מה

מאפייה קואופרטיבית. הוא הסכים להיכנס לעבודה לאחר שיחזור מסידור ענייניו בבודפשט. שם 

עלו  1945בסתיו  .שהיה חייל בבריגדה היהודית ,וביחד מצאו באיטליה אח ,מצא שתי אחיות ואח

ל המזרחי" בהרצליה ובמהרה הפך כולם ארצה. הוא הצטרף עם אחיו לקבוצת "עלומים" של "הפוע

 ל"צבר" יודע עברית, מושרש בחיי הארץ ומוכן לכל עבודה קשה.

העצמאות,  כחבר ה"הגנה" מאז בואו נכנס לשירות פעיל בחטיבת "אלכסנדרוני" מראשית מלחמת

למן ואדי ערה דרך תל ליטווינסקי, חיריה, סאקיה, סלמה וכו' עד לטרון.  - והשתתף בכל הקרבות

כחייל זריז ומסור )גם כשלא היה "מצב של כוננות" דחה את הפצרות אחיו להישאר ללון אצלם  נודע

ביום חופשה, שמא יהא צורך בו(. הוצע לו ללכת לקורס צלפים או מ"כים אך הוא העדיף ללמוד 

חובשות וחזר לשרת בגדודו כחובש. עם כניסת הלגיון הערבי ללחימה החמיר מצבה של ירושלים 

ידי מערך הלגיון בלטרון. בהתאם לתוכנית הוטל על הגדוד מ"אלכסנדרוני" -יה נותקה עלוהדרך אל

. זמן קצר לאחר היציאה נתקלו 1948במאי  24-25לכבוש את לטרון. הכוחות יצאו למשימותיהם בליל 

בכוחות הלגיון, שהתברר כי היו עדיפים והסתייעו בתותחים, בשריוניות ובערבים מקומיים. בקרב 

אוויר קשים, נפלו רבים מהלוחמים. בקרב זה נפל, -ה הקשה, נוכח עדיפות האויב ותנאי מזגהנסיג

 .בנופלו 25בן  (.25.5.1948ביום ט"ז באייר תש"ח )

 .הרצל בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובא למנוחת17.11.1949ביום כ"ה במרחשוון תש"י )

 

בן פסיה ומרדכי, נולד ביום כ"ח באדר א' תרע"ג  ,גרוס שמעיה .14

ספר -חוסט, למשפחה אמידה, אדוקה בדתה. הוא למד בבית( ב7.3.1913)

 עבר ללמוד ב"ישיבה" בחוסט. שמעיהטעמים דתיים יצא משם ומעממי, אך 

, עלה 17, בהיותו בן 1930נמשך אל החיים החלוציים הקשים בארץ ובשנת 

תחילה עבד כחקלאי בבת שלמה ובנוה יעקב )"כפר  כ"תייר" ונשאר בארץ.

ולבסוף  כן ישב בירושלים. הוא עבד גם כחשמלאי בהרצליה, - עברי"( ואחרי

, אך אישתו נשא אישה ולזוג נולדו שני ילדים השתקע בחיבת ציון. שמעיה

שמים ואהבת מולדת ואת -ימיה. את אופיו ציינו יראת-מתה עליו בדמי

-היה פעיל ב"הגנה" כשומר הכפר. כשפרצה מלחמת 1936-1939בשנות המאורעות  יתומיו גידל ברוחו.

 העולם השנייה התגייס לפלמ"ח, והתאמן בבית אלפא ובעין חרוד.



התנדב לשירות פעיל, נשלח לקורס חבלנים בנתניה ומשם לבת שלמה. הוא נשלח  1947בשנת 

(, כאשר היה בסיור בין מוצא 28.4.1948לירושלים הנצורה והשתתף בהגנתה. ביום י"ט בניסן תש"ח )

 .בנופלו 35בן  .הניח בן ובתלירושלים עלה על מוקש ונהרג. נקבר בסנהדריה. 

  .הרצל בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת26.9.1951ביום כ"ה באלול תשי"א )

 

( 25.5.1911בן חנה וזליג, נולד ביום ב' בסיוון תרע"א ) ,גרינברגר משה .15

עלה לארץ והצטרף  1.10.1935ספר עממי. ביום -למד בבית .יבובהדב

לקבוצת בארות יצחק. היה בעל רגשות דתיים נעלים. בבוקר היה משכים 

ל"מניין", להתפלל בציבור לפני צאתו לעבודה, שאהבה והתמסר לה. היה 

לב ומסור לחברים. שימש מופת לאחרים -צנוע, בעל סבלנות, נדיב

. משה היה מסור למשפחתו ולשני ילדיו ובחוזרו עייף בהתנהגותו האישית

 מעבודת יומו קבע לילדיו עתים לתורה.

העצמאות עסק בחקלאות ובבוא ימי המערכה נחלץ -עד פרוץ מלחמת

לצבא. אף בימי הקרבות וההפגזות לא חדל לעסוק בבעיות הקיבוץ וחלם על בוא השלום ועבודת 

( מהתפוצצות בעמדה בשעת קרב. נקבר בבארות 15.7.1948)השיקום. משה נפל ביום ח' בתמוז תש"ח 

 .בנופלו 37בן  יצחק.

  .הרצל בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת31.10.1950ביום כ' במרחשוון תשי"א )

 

הזקונים )החמישי( של פסיל ודויד, נולד ביום -בן)הרשי(,  גרינברגר צבי .16

אביו קיבל "סמיכה" לרבנות אך . בהאקולוצ'( ב9.1.1926)כ"ג בטבת תרפ"ו 

-לא עשה את תורתו קרדום לחפור בו והיה לסוחר חקלאי. צבי למד בבית

ספר עממי ממשלתי וב"חדרים" וספג מילדותו אווירה ציונית מהפגישות 

שאיפת . עקיבא" שבכפר ובבית הוריו-ומהשיעורים בעברית שערך סניף "בני

ובייחוד מאז עלה אחיו הבכור עוד בשנות  ישראל,-תה לעלות לארץיחייו הי

הנוער" מטעם תנועתו, ועל התנגדות אמו, -. הוא נרשם ל"עליית30-ה

תפזרו, התגבר באיומי התאבדות ובבכי. התה כבר אלמנה ושאר בניה ישהי

בפסח ת"ש קיבל הודעה על מועד עלייתו וכשנסע לבודפשט להצטרף לשיירה, נדחה ברגע האחרון 

הביתה ללעגם של הגויים השכנים. אחרי חצי שנה קיבל הודעה, שתורו הגיע. בינתיים והוכרח לחזור 

כבר שלטו הגרמנים בהונגריה ובמדבר המערבי התדפק רומל על שערי הארץ. כשהתנגדה אמו בשל 

ייכנסו הגרמנים לארצנו, מוטב שאמות שם ולא  ,חס ושלום ,כך לנסיעתו, השיב: "לא אשאר, ואף אם

כר". הפעם לא דחוהו ואחרי מסע יבשתי דרך קונסטנצה, תורכיה וסוריה הגיע דרך יבנבין שונאינו 

לחיפה, נשק את אדמתה, הרטיבה בדמעות ובירך "שהחיינו". אחרי  14.5.1941ראש הנקרה ביום 

הנוער הדתי ליד חיפה ושירת -מנוחה קצרה בבית אחיו הבכור בירושלים למד ועבד שלוש שנים בכפר

ל עשה במסירות ובלהט, שבאו לידי ביטוי גם בסיפורים, רשימות ושירים ואת הכבו שנה כנוטר 

שכתב. הוא התמסר לעבודת חינוך והדרכה בקרב העולים הצעירים מהארצות השונות ונתחבב עליהם 

מאוד. בחברת הנוער נראה עליז ושופע ביטחון ואמונה, כחובת מחנך, ובלבו נשא את אבל היחיד על 

כשנפלו חבריו  .ישראל שנספו בשואה הגדולה-ני חבריו מילדותו והמוני ביתבני משפחתו והמו

נוער במוסד. קנה לו שם כמחנך -במערכה על גבעת חיים נגד הבריטים קרא על שמם שתי קבוצות



כך לעבודה קבועה -א"ה, ואחרובחסד עליון. הוא הועבר זמנית להדרכה במוסד "יקיר" שבכפר הר

רות "מזרחי" בירושלים. בכל מקומות פעולתו השתתף באימוני ה"הגנה" צעי-הילדים שליד בית-בבית

והשתלם בטיפול במקלע, במרגמה ובחבלה וקורס ממושך אחד עבר במשואות יצחק שבהרי חברון, 

מקום מושבו של אחד מאחיו. את פעולותיו ב"הגנה" הסתיר גם מאחיו, לבל ינסו לרכך את לבו 

מאות גויס תחילה גיוס חלקי להגנת ירושלים תוך כדי העצ-משהחלה מלחמת בחרדתם לשלומו.

. צבי השתתף בשיירה הראשונה גויס גיוס מלא בגדוד "מוריה"כך -המשכת עבודתו החינוכית. אחר

לגוש עציון ובשיירות אחרות, בדרך לקסטל ועוד. בשירו "צוואה" כתב: "ובמותי בשדה הקרב, בין 

אל תספידוני, דמעה מעיניכם אל תזילו! בחשאי, באין סמטאות עיר, או אם בהרים המוות ימצאני, 

רואה, העבירוני להר הזיתים ורגב אחר רגב על גבי הפילו וכתום המעשה והגולל ייסתם, שובו 

 החרישו". -לעבודתכם והחרישו 

ביום ו' באייר תש"ח, למחרת נפילת גוש עציון, בהיותו חרד לגורל שלושת אחיו שלחמו במערכות 

-עציון וכפר דרום, נענו לדרישתו והוא נשלח בתגבורת אל העיר העתיקה. באיגרת ירושלים, גוש

יפול בקרב, כתב הוראות בדבר חלוקת יהפרידה שהשאיר בבית אחיו דרש שוב שלא יתעצבו אם 

רעון חובותיו מסכומים המגיעים לו, וסיים: "ולכם, החיים, אשריכם שזכיתם יעזבונו )ספרים( ופ

-דה בתקומתה". ביום י"ב באייר תש"ח נפצע בעיניו מרסיסי פגז ובשומעו בביתלראות את ממלכת יהו

החולים שחברו ליד מקלע ה"ברן" נפל, חזר אל העמדה והמשיך להילחם. ביום ט"ו באייר תש"ח 

 לשםילך "המלכודת", דרש בתוקף שהוא עצמו ( כשהיה צורך להעביר את ה"ברן" לעמדת 24.5.1948)

פוסקת בחיילי האויב ומנע מהם להתקרב אל הבניין ולפוצצו, -אש בלתי עם המקלע, ומשם המטיר

 .בנופלו 22בן  עד שנפגע מצרור כדורי מקלע בראשו ומת. נקבר בעיר העתיקה בירושלים.

 עולמים בהר הזיתים.-הובא למנוחת (3.8.1967)ביום כ"ו בתמוז תשכ"ז 

זכר חללי הרובע היהודי ולזכר ל הרצל-בהרשמו נחקק באנדרטה שהוקמה בבית העלמין הצבאי 

 הזיתים.-לוחמים שנפלו במערכה על ירושלים והובאו לקבורה בהר

 

 .הֶובלֹובו 1929ישל, נולד בשנת פ-בן שרה ואפרים ,דוידוביץ בנימין .17

עבודה והחזיק מעמד. אחר המלחמה  בשנות המלחמה התענה במחנות

העפיל לארץ הצטרף לקבוצת חינוך והכשרה של "השומר הצעיר". בנימין 

הנוער". -באונייה "החייל העברי" ונתקבל למוסד של "עליית 1946בשנת 

הנוער שלו להכשרה מגויסת בניר -מאוחר יותר התגייס יחד עם כל חברת

 דויד )תל עמל(.

העצמאות שירת באחד מגדודי חטיבת הנגב והשתתף בקרבות -במלחמת

( ונקבר 15.7.1948הנגב. נפל בקרב על דורות ביום ח' בתמוז תש"ח )

כך לארץ והתיישב בחיפה, הועבר ביום כ"ט באייר תש"י -לבקשת אביו, שעלה אחר ברוחמה.

 .בנופלו 19בן  .בחיפההקברות הצבאי -עולמים בבית-( למנוחת16.5.1950)

 

רייזה וטוביה, נולד ביום כ"ב בשבט -ן חיהב)מנדי(,  דוידוביץ מנחם .18

ספר עממי, עד שנאלץ -. הוא למד בביתוינבטולו( בס28.1.1924תרפ"ד )

ה מלחמהלעוזבו בגלל המצב החומרי הקשה בבית, ועבר לחיי עבודה. בימי 

ריכוז, בו חלם על יום השחרור -כן נכלא במחנה-שירת בצבא ההונגרי ואחרי



-הגיע לארץ בספינה "אנצו סירני". מנחם התיישב בתל 3.1.1946-ישראל. ב -כי יבוא ועל עלייה לארץ

 ב, בשכונת שפירא, ועבד כפועל.אבי

ערב ההפוגה השנייה,  113התגייס לחטיבת "גבעתי". בעת ניסיון לכבוש את משלט  3.1.1948ביום 

גבורה. בזמן הקרב נפצע אחד מאנשי -( נפל בשעת ביצוע מעשה18.7.1948ביום י"א בתמוז תש"ח )

לתחום האש והחל לגרור אותו פלוגתו, שלא הכירו מקרוב. מנחם, אשר ראהו מתבוסס בדמו, נכנס 

הצלה זו, פגע בו כדור האויב הוא -מחסה כדי להגיש לו עזרה ראשונה. בעודו עוסק בפעולת-אל מקום

 .בנופלו 24בן  נפל כשחברו הפצוע, שנשאר בחיים, מוטל בידיו.

חודשים מספר אחר נופלו, עם כיבוש המשלט שעליו נלחם, בעת מבצע "יואב", הובא ביום ט"ז 

 .בכפר ורבורגהקברות הצבאי -עולמים בבית-( למנוחת18.11.1948ון תש"ט )בחשו

 

באפשה. הוא  1926רחל ומשה, נולד בשנת -בן איטה, דוידוביץ שמעון .19

השמדה. הוריו  נלקח עם הוריו למחנה 12ספר עממי, ובהיותו בן -למד בבית

נרצחו, הוא ניצל בנס, ועם השחרור עבר להכשרת נוח"ם )נוער חלוצי 

-מאוחד( בגרמניה, התכונן לעלייה ולשם כך למד נגרות. עוד בהיותו בחוץ

לארץ התגייס ל"הגנה" ועוד טרם הספיק להתאמן הגיע תורו לעלייה. בחודש 

עלה לארץ ומיד התגייס והצטרף אל לוחמי ירושלים. גם בארץ לא  1948יוני 

שארו מזג שסימני היתמות נ-עלם טוב הצורך.-היה סיפק בידו להתאמן די

טבועים בו ולא הגיע להתאוששות ולשמחה שלמה בשחרור הארץ. רק 

 חודשיים חי בה.

( בקרב על ארמון הנציב. אחר הקרב מצאו את גופו מבותר 17.8.1948שמעון נפל ביום י"ג באב תש"ח )

-( הועבר למנוחת10.10.1950יום כ"ט בתשרי תשי"א ) .בנופלו 22בן לגזרים. נקבר בגן ארמון הנציב. 

 .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית

 

. וינבלוטובס 1927בן ברנה ויעקב, נולד בשנת  ,בנימיןליזרוביץ דויטש  .20

, עברו עליו המלחמההיה ילד שקט וחביב על הבריות. ימי נעוריו, עד פרוץ 

באושוויץ. בנימין נשאר  ב"חדר" שבעיירתו. בזמן המלחמה נספו הוריו

ידי חיילי הבריגדה -בבודפשט עם שתי אחיותיו וכתום הקרבות נלקח על

היהודית לאיטליה, שם הצטרף לתנועת "הנוער הציוני" ולמד בשקידה את 

השפה העברית. מכתביו משם היו מלאי געגועים לארץ, וצער ועלבון על 

(. 29.6.1946רה" )מעצרם של מנהיגי היישוב בלטרון, לאחר "השבת השחו

 הוא עבר טלטולים בים, בתנאים קשים, עד שהגיע לחוף הנכסף באוניית

המעפילים "שבתי לוזינסקי". ליד אשדוד, לפני הגיע האנגלים למקום, קפץ הימה מעל סיפון האונייה, 

הריאות. לאחר שהבריא -מבטחים כשהוא חולה בדלקת-שחה כמה מאות מטרים והובא למקום

 קיבוצים ועבד בנגרות.הצטרף לאחד ה

היה בין ראשוני המתגייסים. תמיד חזר על אמרתו: "שמעתי כי בין הלוחמים הערבים  1947בסוף 

י". כשסירבו לגייסו בשל ראייתו הלקויה, לא השלים עם ינמצאים נאצים וברצוני לנקום את דם הור

ה הראשונה נפצע ברגלו הגזירה עד שהצליח להצטרף לשורות הלוחמים בחטיבת "גולני". ערב ההפוג

במשלטי סג'רה. חזר צולע לגדוד, כי לא רצה לשכב עוד במיטה, ופעל כאפסנאי בחטיבתו. כשנודע לו 



לב תפקיד חשוב שהוטל עליו בעת -שהחטיבה עוברת לנגב, דרש לשתפו במבצע "חורב" ומילא באומץ

האש, -ם אחדים לפני הפסקת(, ימי3.1.1949לחימת החטיבה בגזרת רצועת עזה. ביום ב' בטבת תש"ט )

 .בנופלו 22בן  נפל בעת הפגזת אויב באזור נירים. נקבר בגבולות.

 .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת11.8.1949ביום ט"ז באב תש"ט )

 

זקונים -בן ,מונקץ'ב 1928ש יוני בן מטיל ויעקב, נולד בחוד ,האי נתן .21

, 1941חינכוהו ברוח הדת והמסורת. בשנת בנים. הוריו -במשפחה רבת

לאט הסתגל לחיי -, עלה ארצה, ונשלח לכפר הנוער הדתי. לאט13בהיותו בן 

הארץ ובעקביות פילס לו דרכו. הוא שאף להתיישבות, אך כיוון שלא מצא 

אביב ולפתח תקווה ולמד אפייה. נתן -לו מסגרת מתאימה לכך, עבר לתל

 ס בתוך עצמו וסוער מבפנים.היה עלם נחבא אל הכלים, מכונ

חודש לאחר הכרזת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ, הצטרף לפלמ"ח. הוא 

נשלח לליווי שיירות לכפר עציון. בעשותם  1948שירת בקרית ענבים ובמרס 

שמנעו  ,ידי אנשי כנופיות-דרכם חזרה לירושלים לאחר שליוו בהצלחה שיירה לגוש הנצור הותקפו על

. אנשי הליווי חזרו לכפר עציון והשתתפו בהגנתו. "ייתכן שאפול באחת בעדם מהמשיך דרכם

( פגע פגז 4.5.1948אמר פעם לחברו. ביום כ"ה בניסן תש"ח ) -י. אך יש טעם לדבר וכדאי!" ימפעולות

 .בנופלו 20בן  באחת העמדות ליד המנזר הרוסי וכל הלוחמים שהיו שם נספו וביניהם נתן.

  .בהר הרצלהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובא למנוחת17.11.1949ביום כ"ה בחשוון תש"י )

 

בן רחל ושלום, נולד ביום י' בטבת תרפ"ה , יחזקאל-הויזמן צבי .22

יחזקאל סיים את לימודיו בגימנסיה העברית בעיר -צבי .( במונקץ'6.1.1925)

הולדתו. מגיל צעיר היה חבר פעיל בתנועת בית"ר ובעל הכרה לאומית 

 חזקה. מאוחר יותר שימש קצין במפקדת בית"ר בבודפשט, בירת הונגריה.

עם עלייתו ארצה השתקע בנתניה, הצטרף לאצ"ל ולחם בשורות המחתרת. 

עולמים -( נפל בקרב ברמלה והובא למנוחת16.5.1948ביום ז' באייר תש"ח )

 .בנופלו 23בן   .בנתניההקברות הצבאי -בבית

 

 12.6.1921ציון, נולד ביום ו' בסיוון תרפ"א )-בן רחל ובן ,הולנדר משה .23

ספר עממי והוסיף ללמוד -. סיים ביתkam'yan'ske))כיום  דͅשאקיביב

תש"ה ניצל בנס מהשמדה, -ת"שבגימנסיה עד בוא השואה. בשנות הגזירות 

מאחר שנמלט ביחד עם אחיו מידי הנאצים. עם תום המלחמה ידע רק 

שאיפה אחת: לעלות לארץ. הוא העפיל באונייה "ברכה פולד". הוגלה 

עלה על חוף הארץ.  1947ביולי  15-לקפריסין, היה כלוא שם כחצי שנה, וב

ם עבר לכפר סבא ת שמואל ומשיחודשיים היה עצור בעתלית, הגיע לקרי

 כפועל חקלאי בפרדס.

העצמאות התגייס לחטיבת "גולני". עם גדודו השתתף בקרבות רבים, נפצע והחלים. במבצע -במלחמת

"חורב", לגירוש הצבא המצרי מתחומי ישראל, הוטל על חטיבת "גולני" ליצור הטעיה באגף המערבי 



כבשו כוחות  1948בדצמבר  22-23 של החזית, לפני הפעלת המאמץ העיקרי באגף המזרחי. בליל

מצפון לח'אן יונס, איימו על הכביש ומסילת הברזל ויצרו את הרושם שהכוונה  86החטיבה את משלט 

נגד עזה בסיוע ארטילריה -היא לנתק את הכוחות המצריים שברצועת עזה. המצרים הגיבו בהתקפת

( 22.12.1948, ביום כ' בכסלו תש"ט )ושריון ובלחץ האויב נאלצו לוחמי "גולני" לסגת. בקרב זה נפל

 .בנופלו 27בן  ונקבר בגבולות.

 .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת11.8.1949ביום ט"ז באב תש"ט )

 

איטה ויהושע, נולד ביום כ"ט באייר תרפ"א -בן דבורה ,הופמן ישראל .24

תי בשפה ספר עממי ממשל-פשה. למד ב"חדרים" ובביתא( ב6.6.1921)

כך למד נגרות ועזר -הרותנית ושנה וחצי התחנך אצל דודו בסלובקיה. אחר

לאביו בעבודתו. בהסכמת הוריו הצטרף לסניף הנוער הציוני ומילא תפקידים 

גויס לפלוגת עבודה בצבא ההונגרי ואילו אביו  1942בוועד הסניף. בשנת 

ידי הרוסים -שוחרר על 1944נשלח למחנה אושוויץ ולא חזר משם. בשנת 

יצא  1945מה בשירותם כמתורגמן והביא אליו את אמו. בשנת -ונשאר זמן

ח"ם )נוער חלוצי ובלזן, הצטרף למחנה נ-הבריחה" למחנה ברגן-ב"נתיב

תגוננות מפני עקורים המאוחד(. שירת במשטרה היהודית בשמירת הסדר הפנימי במחנה וב

הצורך החיוני בשירותו במחנה הושהתה עלייתו עד אנטישמיים, ונודע כמסור ונאמן לתפקידיו. בגלל 

 . בבואו לארץ הועבר מיד לדגניה ב' ונשאר בה גם לאחר שחבריו עזבו את הקבוצה.1947אפריל 

העצמאות, בחורף תש"ח, התגייס לחי"ש הנפתי בעמק הירדן. כשנודע לו כי חבריו -בראשית מלחמת

פה, הצטרף אליהם כדי להתנחל עמם, והצטרף בקיבוץ יוצאים להתיישבות בקיבוץ החותרים ליד חי

הוא צורף לפעולת טיהור "המשולש הקטן" ונפל בקרב על עין ע'זאל ביום א' בתמוז  .מיד ל"הגנה"

 . בנופלו 27בן  (. נקבר בקיבוץ החותרים.8.7.1948תש"ח )

  .הרצל-בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת13.8.1953ביום ב' באלול תשי"ג )

 

בן אסתר וליאו, נולד ביום ג' בתמוז תרפ"ה  )מקס(, הופמן משה .25

ספר עממי ועלה ארצה בשנת -( בחוסט. בעיר הולדתו סיים בית25.6.1925)

התגייס לצבא הבריטי.  1942בשנת  . היה חבר ה"הגנה" מיום עלייתו.1940

 בהיותו באיטליה פעל רבות בקרב הפליטים.

י, חזר ארצה ועבד במקצועות שונים שוחרר מהצבא הבריט 1946בשנת 

נשא אישה, השתקע בקרית  1947)מסגרות, מכונאות, נהגות ועוד(. בשנת 

 בונה" וראה ברכה בעבודתו.-חיים, עבד ב"סולל

, הוצב 1947העצמאות, בחודש דצמבר -משה התגייס בפרוץ מלחמת

(, 27.3.1948)בחטיבת "כרמלי", והשתתף בפעולות במרחב הגליל המערבי. ביום ט"ז באדר ב' תש"ח 

אנשים כדי להעביר אספקה, חומרי ביצורים  90-כלי רכב ו 7הצטרף לשיירה שיצאה מנהריה ובה 

שיירה במארב שהציבו הערבים. המשוריין הראשון הצליח לפרוץ ותגבורת ליחיעם. ליד כברי נתקלה ה

ולהגיע ליחיעם, אך שאר כלי הרכב נלכדו במארב. אנשי השיירה לחמו עד שעות הערב ובחסות 

 החשכה הצליח חלק מהם להיחלץ, אך כמחציתם נפלו בקרב, ומשה )מקס( ביניהם. 

 .בנופלו 23בן  .ריהבנהאחים בבית הקברות הצבאי -עולמים בקבר-הובא למנוחת



ם כ"א באלול תרפ"ד בן פייגה ויחיאל, נולד ביו אריה,-הופמן שאול .26

ספר עממי -. למד ב"חדר" וסיים בית(בוטייץ' )טיאצ'( ב20.9.1924)

כבר ביקש לעלות ארצה, אך אביו האדוק התנגד  14ממשלתי. בהיותו בן 

הוא ברח השמדה,  לכך. כשנלקחו הוריו ואחיו לגטו ומשם למחנה

שהכינו לעצמם תעודות  ,להונגריה, ירד למחתרת עם בחורים אחרים

השמדה. אחרי מאריות לשם הצלת עצמם והצלת יהודים אחרים מגירוש ו

, וביום נשא אישההעולם עבר את נתיבי הבריחה וההעפלה, -מלחמת

 הגיע לארץ והחל לעבוד בפרדסי פתח תקווה. 19.10.1947

. הוא שירת בחיל השריון הולדת בתו, כחודש לפני 15.4.1948ביום  שאול התגייס לכוחות המגן

ובחטיבת "גבעתי" והשתתף בקרבות הנגב. לקראת חידוש הקרבות בתום ההפוגה הראשונה תוכנן 

פאר" במגמה לפרוץ את הדרך לנגב. אולם המצרים הפרו את ההפוגה והקדימו ותקפו -מבצע "אנ

טים ושיבשו תוכנית זו. במסגרת המבצע תקפו כוחותינו , תפסו מספר משל1948ביולי  7-8בליל 

. מזרחית לנגבה-ביולי, וכוחות "גבעתי" כבשו את משלט עיבדיס, צפונית 8-9בלילה הבא, ליל 

-(, נפגע שאול בפגז אויב ואחר שעות מספר מת בבית14.7.1948בקרבות אלה, ביום ז' בתמוז תש"ח )

 .בנופלו 24בן  .ברחובותהקברות הצבאי -בבית עולמים-החולים בכפר ביל"ו. הובא למנוחת

 

בן רבקה ובנימין, נולד ביום כ"ד בכסלו תרע"ו  ,הור יוסף )יושקו( .27
ורוד למשפחה חסידית. אביו היה גבאי של קופת רבי ג( באוז'1.12.1915)

ספר עממי -מאיר בעל הנס לכולל מונקץ'. יוסף למד ב"חדרים" ובבית
את מלאכת החייטות, אבל לא אהב אותה. כך למד -ממשלתי הונגרי ואחר

 כך לקבוצת-עקיבא" ואחר-על אף התנגדות אביו הצטרף לתנועת "בני
 1937ההכשרה של "החלוץ המזרחי" בפראג, בברנו ובבוסקוביץ. בשנת 

רגלים. -עשר חודשים ביחידת חיל-גויס לצבא הצ'כי ושירת ארבעה
ינכן", הועבר לפי כשאזור מגוריו סופח שוב להונגריה, אחרי "הסכם מ

, לשרת בצבא ההונגרי, ערק ממנו ז'גורודההסכם מהצבא הצ'כי חזרה לאו
ביום פלישת הגרמנים לצ'כוסלובקיה  .הכשרה של "החלוץ המזרחי"-לצד הצ'כי והצטרף שוב לקבוצת

מה היה חבר -. זמן1939המעפילים "קולורדו" והגיע לארץ עם חברי הכשרתו ביוני -הפליג באוניית

נשא כך יצא לחיי פועל עצמאי בפרדס חנה, -ת רמת השומרון של "הפועל המזרחי". אחרבקבוצ
תעוררה בקרבו מחדש שאיפתו לחיי קבוצה, הצטרף עם משפחתו ה. כאשר אישה ונולדה לו בת

. הוא עבד כחצרן וכמחסנאי והצטיין בתו השנייהלקבוצת אברהם, שעלתה לכפר עציון, ושם נולדה 
  בעבודה והן באימוני ה"הגנה".בסדר ובדייקנות הן 

האספקה של הגוש. בכל תקופת היותו בכפר עציון השתתף -בחורף תש"ח השתתף בארגון מחסן
באימוני ה"הגנה". בהחל המצור על הגוש צורף לכיתת הפל"ם, והיה אחראי לצוות הרגמים. בעת 

תוקפים ולפזרם ההתקפה הערבית הגדולה על הכפר, בחודש שבט תש"ח, הצליח לפגוע בריכוז ה
במאי ערכו כוחות הלגיון וערביים מקומיים  12-והמשיך בתפקידו ליד המרגמה עד סוף המערכה. ב

התקפה כבדה על הגוש והצליחו לבתרו לשניים. ההתקפה נמשכה למחרת וכפר עציון נכבש בידיהם. 
ום כ"ה בחשוון תש"י בי בנופלו. 33בן  (.13.5.1948יוסף נפל ביום נפול כפר עציון, ד' באייר תש"ח )

-בהרהקברות הצבאי -עם שאר חללי הגוש בבית אחים-בקברעולמים -( הובא למנוחת17.11.1949)
 הרצל.



בן מלכה ומשה, נולד ביום ט"ז באלול תרפ"ח  ,הייזלר בצלאל .28

ריכוז נאצי. בנתיב -( ונעצר שנה תמימה במחנה1.9.1928)בקרפטורוס 

נכחדה משפחתו מלבד אח אחד  הייסורים שעברו יהודי אירופה הכבושה

שהגיע לארץ. עם מיגור הפאשיזם באירופה הצטרף בצלאל לאחת מקבוצות 

. הוא התקשר 19.5.1946יה "דוב הוז" הגיע למולדת ביום יהמעפילים ובאונ

 לארץ, למד לאהוב אותה, והצטרף ל"הגנה" והיה מנאמניה.

גן, שירת  העצמאות התגייס עם שאר חברי החי"ש ברמת-עם פרוץ מלחמת

בחטיבת "אלכסנדרוני" והשתתף בפעולות רבות נגד האויב. על אף הסבל 

הרב שנפל בחלקו בתופת הנאצית ידע לשמור על עליזותו ולהרנין גם לב חברים ובשל כך אהבוהו 

רמלה, וביום -וחיבבוהו. בתום ההפוגה הראשונה השתתף עם יחידתו במבצע "דני" שנערך במרחב לוד

. הובא 20והוא בן נבאללה, -( נפל בקרבות על אחד המשלטים ליד בית12.7.1948)ה' בתמוז תש"ח 

 .בנתניההקברות הצבאי -עולמים בבית-למנוחת

 

עלה  1934. בשנת בקרפטורוס (1928פרל ויעקב, נולד בשנת תרפ"ח )-בן פנינה ,הירשלר צבי .29

 ארצה עם משפחתו. המשפחה השתקעה בירושלים ושם גדל צבי.

העצמאות התנדב ושירת בחטיבת ירושלים. ביום כ"ה באדר -מלחמתעם פרוץ 

-( נפל בקרב ליד משק הילדים שבמוצא. הוא הובא למנוחת5.4.1948ב' תש"ח )

בירושלים. השאיר אחריו הורים, ארבעה  בסנהדריההעלמין  עולמים בבית

 .בנופלו 20בן  אחים ושלוש אחיות.

  נפילתו.אחיו שמואל נפל שבעה שבועות לאחר 

 

פרל ויעקב, נולד ביום כ"ח באדר תרפ"ט -בן פנינה שמואל,הירשלר  .30

עלה ארצה עם משפחתו. המשפחה  1934. בשנת בקרפטורוס( 10.3.1929)

השתקעה בירושלים ושם הוא גדל. שמואל היה אופה ומצא את פרנסתו 

בעפולה. לאחר נפילת אחיו צבי, הגיע שמואל לירושלים וביום י"ח באייר 

 באדר בירושלים. -( נפל. הובא לקבורות בשייח'27.5.1948תש"ח )

ליד קברו  בסנהדריההעלמין -עולמים בבית-הועבר למנוחת 3.9.1950ביום 

 .בנופלו 19בן  של אחיו צבי, שנפל במלחמה כשבעה שבועות לפניו.

 השאיר אחריו הורים, שלושה אחים ושלוש אחיות.

 

וחיים, נולד ביום י"ד בחשוון  בן ינטה אריה, הרטמן יעקב יהודה .31

ספר עממי, ב"חדרים"  למד בבית .וילוקא-טיסו( ב9.11.1927תרפ"ח )

, משהוחזר מקום מגוריו לשלטון הונגרי, הופקר עם 1940וב"ישיבה". בשנת 

עבודה, -כל היהודים לרדיפות ולהתעללות. הוא נלקח מה"ישיבה" למחנה

 ,שראל נשאר איתן בגופו וברוחוובכוח הרגשתו המוסרית ואמונתו בנצח י

על אף העינויים וההשפלות. אחרי המלחמה יצא ב"נתיב הבריחה" לאיטליה. 

-הצטרף להכשרה של "הפועל המזרחי" והשתלם במלאכת האפייה. יעקב



יהודה העפיל ארצה באונייה "שבתי לוזינסקי". כיוון שהרגיש חובה להצטרף מיד לבני הארץ בעזרה 

ידי -היבשה, ולא מיהר להימלט מהחוף עם יתר המעפילים, הוא נתפס עללהעלאת החלשים אל 

הארץ ואחרי -הבריטים ושולח לקפריסין בחבורת מעפילים ו"צברים". בחקירה הצליח להיראות כבן

 אביב.-שבוע הוחזר לארץ והתחיל לעבוד בתל

כושר קליעה ונודע התייצב לשירות בחטיבת "גולני", התאמן בטירת צבי, הצטיין ב 1948בראשית שנת 

כאחד מטובי הצלפים במחלקתו. הוא השתתף בכיבוש בית שאן ובפעולות רבות אחרות, ולאחרונה 

שירת בגזרת ג'נין. על דרך נפילתו קיימות שתי גירסאות: לפי האחת הלך להביא אוכל לחבריו, ולפי 

ב. הדבר קרה ביום האחרת הלך לחפירה רחוקה לבקש תפילין לתפילת שחרית, ובדרך נפגע מפגז אוי

 .בנופלו 21בן  .בעפולההקברות הצבאי -עולמים בבית-(. הובא למנוחת7.6.1948כ"ט באייר תש"ח )

 

תחנך הו מונקץ'( ב15.2.1928ום כ"ד בשבט תרפ"ח )בן חנה ונתן, נולד בי ,הרטשטיין אברהם .32

בעודו נער, כשהחבל עבודה. את גורל היהודי הנרדף בגלות הכיר -בסביבה של יהודים שורשיים ואנשי

והללו הבליטו את בעלותם וריבונותם בדיכוי היהודים.  ,הוחזר להונגרים

כך הובל עם שאר היהודים למחנות הריכוז וההשמדה. משניצל וחזר -אחר

משם, מצא את מקום הולדתו ריק מיהודים. אברהם הצטרף להכשרה של 

דרך "נתיב  -זאמקי שבסלובקיה ומשם -תנועת "תורה ועבודה" בעיר נובי

המעפילים "החייל -באוניית 1946העפיל ארצה והגיע ביולי  -הבריחה" 

העברי". ממחנה עתלית יצא לקבוצת "שלוחות" של "הפועל המזרחי". יסד 

עם חבריו את קבוצת "במישור" והצטרף עימה להתיישבות בקבוצת בארות 

יצחק שבנגב. שם נטה שכם לעבודה ולהגנה והצטיין בצלילות דעת 

בעצבים חזקים אף במצבים קשים, בימי המלחמה בכנופיות בחורף תש"ח ו

קרב של -כאשר עמד במערכה ביחד עם אחיו משה, נפגע בדו כך באביב נגד הפולש המצרי.-ואחר

(. נקבר 15.7.1948רוח וגבורה נשם את נשימתו האחרונה ביום ח' בתמוז תש"ח )-צלפים ובשלוות

  בבארות יצחק.

בהר הקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת31.10.1950ום כ' בחשוון תשי"א )בי .בנופלו 20בן 

 .הרצל

 

( 5.1.1931בן שרה ויעקב, נולד ביום ט"ז בטבת תרצ"א ) ,הרמל עקיבא .33

. המשפחה התיישבה בבני ברק, 1934עלה לארץ עם הוריו בשנת  .בוולובץ

 ספר עממי, עבד במלאכת האריגה ועזר להוריו.-שם סיים עקיבא בית

התגייס, שירת בחטיבת "כרמלי", ונשלח לחניתה ולחיפה  1948בחודש ינואר 

כך השתתף בפעולות קרביות -והיה בין מלווי השיירות לגליל המערבי. אחר

ה וסביבותיה. בקרב על ג'נין קיבל את הפיקוד לידיו לאחר בעכו ובסמרי

שמפקדיו נפלו, והיה בין הראשונים שנכנסו לעיר. נפל בקרב על ג'נין, ביום 

 .)!( בנופלו 17בן  (.3.6.1948כ"ה באייר תש"ח )

 בירושלים. הרצל-בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובא למנוחת3.8.1950ביום כ' באב תש"י )



בן שרה ודויד, נולד ביום י"ב בשבט תר"ץ , וביץ אריההרשק .34

ספר עממי ממשלתי -. הוא למד בביתשטינווגדל בבו סולוטבינו( ב10.2.1930)

סבל מ"היחס המיוחד" שהנהיגו  המלחמהוב"חדרים". בשנים הראשונות של 

 ההונגרים כלפי היהודים באזור שהוחזר לשלטונם.

שוויץ, הופרד מהם ושוב לא ראה אותם נשלח עם הוריו למחנה או 1944-ב

בורג, הועבד בפרך נלעולם. הועבר למחנה בוכנוואלד ואחר כך למחנה פלוס

הצליח  1945והתענה ברעב ובעינויים קשים. כשהעבירוהו משם בסוף חורף 

ידי הצבא האמריקני. בשעת הבריחה -עד ששוחרר על -לברוח ולהסתתר 

לו שתי אצבעות. במשך שנתיים וחצי נזקק לטיפול רפואי. קפאו רגליו מקור והיה צורך לקטוע 

הכשרה של ה"הגנה" -כשהבריא הצטרף לקיבוץ "פועלי ציון" בעיר שעל הגבול הצ'כי. אריה עבר למחנה

ישראל. השיירה נתפסה באוסטריה והוחזרה לאזור האמריקני -ונשלח עם שיירת מעפילים לארץ

 13.9.1948ת בשיירה של אנשי גח"ל הגיע לארץ ביום כשנשלח שני שבגרמניה ושם שוחררו אנשיה.

מנשיה ובאר שבע, השתתף במבצע -והחל מיד בשירות בחטיבת "הנגב". השתתף בקרבות עיראק אל

ניצנה.  - "חורב" לסילוק הצבא המצרי מתחומי ישראל, בקרב אל משלטי הת'מילה, על כביש באר שבע

פו נגד והכוח נסוג. עם הגעת תגבורת נכבשו הכוח התוקף כבש חלק מהמשלטים, אך המצרים תק

(. נקבר 26.12.1948המשלטים. בקרב זה נפגע בשישה כדורי מקלע "ברן" ונפל ביום כ"ד בכסלו תש"ט )

  .בנתניההקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת14.8.1950ביום א' באלול תש"י ) ברביבים.

 .בנופלו 18 ןב

 

כבן  .חוסטב 1930צבי, נולד בשנת -חייםבן מרים ו ,ויינברגר שמאי .35

-מסורת התחנך אף הוא ברוח הדת. הוא סיים לימודיו בבית להורים שומרי

עלה עם הוריו לארץ  1936ספר עממי ועבר ללמוד ב"ישיבה". בשנת 

והמשפחה קבעה את מקום מושבה בירושלים. מטעמים חומריים נאלץ 

ת הבית. שמאי עבד בחנות, היה להפסיק את לימודיו ולעזור להוריו בפרנס

 חבר ה"הגנה" והשתתף בהגנת העיר.

העצמאות שימש כקשר על אופנוע בין העמדות בעיר. -בראשית מלחמת

בחודש שבט תש"ח יצא עם קבוצה דתית לאימונים במוצא עילית והשתתף 

 בפתיחת הדרך לירושלים. שמאי היה אמיץ ובוטח בעצמו והשרה מביטחונו על סביבתו. 

פתע את מוצא, ותוך כדי הגנה על חבריו -( התקיפו ערבים התקפת7.4.1948ם כ"ז באדר ב' תש"ח )ביו

 בירושלים. בסנהדריההקברות -עולמים בבית-יום נמצאה גופתו. הוא הובא למנוחת 12נפל. כעבור 

 .בנופלו 18בן 

 

בן שרה ויעקב, נולד ביום י"ד בחשוון תרפ"ח שמואל )מוקי(, -וולף מרדכי .36
כך בגימנסיה -ספר עממי ממשלתי ואחר-. למד בביתֹוּפצ'( ב9.11.1927)

ורוד. מילדותו נתגלה כשרון הציור שלו ובגיל תשע קיבל גוז'אהעברית שב
פרס בעד ציורו המוצלח בתערוכת העבודות של התלמידים. בגלל התנאים 

הוכרח להפסיק את לימודיו ורק  המלחמההקשים בשנים הראשונות של 
בניין. הוא עבד -י הפצרות מרובות הרשו לו הוריו לעבוד אצל צבעאחר



ספר לאמנות הציור, וכל זאת -בכל יום שעות נוספות ובשכר הנוסף השתמש להוצאות לימודיו בבית
בלי ידיעת הוריו. רק לאחר שסיים את הקורס הראשון גילה להם את שאיפתו להיות צייר אמן בעתיד. 

ה למחנה ההשמדה אושוויץ ושם נרצחו אביו ואמו ושני אחיו הקטנים. נלקחה כל המשפח 1944בשנת 
רק הוא ואח צעיר ממנו נותרו בחיים. במחנה ניסה לארגן חבורת צעירים לבריחה, אך הניסיון לא 
הצליח. תמורת ציור דיוקנים וקריקטורות למשגיחים היה משיג מזון לו ולאחיו ולחבריו והיה מעודד 

תוך כדי כך השתדל לספוג בזיכרונו מראות ממחנה ההשמדה, כדי להנציחם ו ,אותם להאמין בעתיד
העפיל ארצה באונייה "אליהו  1946לדורות. אחרי השחרור יצא ב"נתיב הבריחה" לאיטליה ובשנת 

גולומב" )"פידה לה ספציה"(. בארץ שהה מספר חודשים בהכשרה בחולתה, שם הוסיף להתאמן בציור 
כך עבר לעבוד בחיפה ובשעות -ת מנוף החולה והגליל ומחיי הדייגים. אחרובעבודה וצייר כמה תמונו

המוות אושוויץ ואחת מהן -זיכרונות ממחנה-הפנאי הוסיף לצייר. בין השאר העלה על הבד תמונות
 נמצאת ביגור.

'ו כדי גבחורף תש"ח התייצב לשירות בחטיבת "כרמלי" ובמכתב אל אחיו ביקש שישלח לו את הבנ
( בשעות הצהריים 27.3.1948בו בצבא ו"לשעשע את החבריה". ביום ט"ז באדר ב' תש"ח ) שיוכל לנגן

אנשים כדי להעביר אספקה, חומרי ביצורים ותגבורת  90-וכלי רכב  7יצאה מנהריה שיירה ובה 
ליחיעם. ליד כברי נתקלה השיירה במארב שהציבו הערבים. המשוריין הראשון הצליח לפרוץ ולהגיע 

שאר כלי הרכב נלכדו במארב. אנשי השיירה לחמו עד שעות הערב ובחסות החשכה  ליחיעם, אך
 .בנופלו 21בן  הצליח חלק מהם להיחלץ, אך כמחציתם נפלו בקרב, ומרדכי ביניהם.

 .בנהריהבבית הקברות הצבאי  אחים-בקברעולמים -הוא הובא למנוחת
 

( 10.12.1930בנימין, בן זלמן, נולד ביום כ' בכסלו תרצ"א ) ,ויגדרוביץ בנימין .37
 . למד בבית ספר עממי.בקרפטורוס

לא ידוע להיכן נשלחו בני משפחתו של בנימין. מכולם רק בנימין הצליח 
הגיע לארץ  1947ביולי  15-להינצל ובתום המלחמה צורף ל"עליית הנוער". ב

כחניך לחוות הלימוד לנוער  מיד בהגיעו הצטרף בנימין באונייה "לטרון".
עולה של בית"ר בשוני. עם בוגריה הראשונים של החווה בשוני הצטרף 

 בנימין לשורות האצ"ל ולחם במלחמת העצמאות.
. יחידתו צורפה 35ואחר עבר לגדוד  57לגדוד  1948ביולי  6-הוא התגייס ב

 ב"הגנה". 3חטיבה מספר  -לחטיבת "אלכסנדרוני" 
רות ביסודות הלחימה של החטיבה. כחובש פלוגתי היה עליו להגיש עזרה בנימין השתלם במהי

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 

 :השתתף בנימין במבצע "שוטר" 1948בסוף יולי  לחימה ברמלה ואשדוד.חיי חבריו. כן השתתף ב
שלושת הכפרים הערביים עין ע'זאל, ג'בע ואיגז'ים )כיום אזור המושבים עין אילה, עופר וכרם 
מהר"ל(, שכונו "המשולש הקטן", היו למובלעת ערבית עוינת אשר חלשה על כביש החוף, בקטע שבין 

הוקצו מספר יחידות מחטיבות "אלכסנדרוני", "כרמלי" ו"גולני", הכיבוש ע כרון יעקב לחיפה. למבציז
תקפו הכוחות הישראלים בו זמנית  1948ביולי  24/25בליל  בסיוע ארטילריה, שריון ואף מטוסים.

, הוכרע הקרב. האזור 1948ביולי  26מדרום ומצפון. רק לאחר יומיים של לחימה עזה, בבוקר יום 
בקרב בעין ע'זאל ביום י"ח  שראל נכבש, הדרך לחיפה נפתחה, והכפרים ננטשו.העוין בלב מדינת י

 ( נפל בנימין.25.7.1948בתמוז תש"ח )
 .בנתניה. בנימין הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי פלוובנ 18בן 

 ."החלל הינו "נצר אחרון 



, נולד ביום כ"ט בכסלו תרפ"ט ופרידה , בן ברוךמור נח-משה וילינגר

משה היה אח בכור  . גדל והתחנך בעיר הולדתו.אוז'גורודב( 12.12.1928)

 לשני אחים ושתי אחיות. אביו היה חקלאי ואימו עקרת בית.

, שם בוכנוואלדל - 1945בינואר  ;בירקנאו-אושוויץל משהנשלח  1944י יולב
אפריל. במהלך שהותו במחנות עבד משה בעבודות שרד עד השחרור ב

 .פחם, וסבל מהצטברות פחם בריאות. כל משפחתו הקרובה נרצחה בשואה
של עליית  בקבוצת "ילדי בוכנוואלד", 17עדיין לא בן  ,נכלל משה 1945ביוני 
הפליגה הקבוצה  7.7.1945-שלחה לארץ ישראל דרך צרפת. בשנ ,הנוער
ה "מטרואה". שבוע לאחר מכן הגיעה האוניה לארץ, נתפסה על ידי יבאוני

לבית הבראה  משה הועברלאחר שהשתחרר,  .הבריטים, והמעפילים הועברו למחנה המעצר בעתלית
. בארץ חיו שני דודיו אשר הצליחו לאתרו, במחנותלהחלמה ממחלת הריאות בה לקה  ,בירושלים

משה התגורר לבד בחדר אצל משפחה ב"בית רובינשטיין"   ובכך להעניק לו מעטפת משפחתית.
יחיאל אמיתי. הוא השיג  ,אומץ' ע"י אימו של חברו הקרוב-בירושלים, ו'חצי "כרם אברהם"בשכונת 

בהמשך, הצטרף לחוג "עלומים"   .ה מאושר בחלקוהצליח במקצוע והיעבודה כחשמלאי בירושלים, 
של תנועת הנוער הדתי "בני עקיבא". השתלב בחברה, ובשל שובבותו כונה בפי חבריו "זיכמיר" )חפשו 

במסגרת הפעילות בתנועה הכיר גם את רחל ויזל )כיום אירית רון(, אשר הפכה לחברת נפש אותי(. 
בחור גבוה, צנום, שערות מסולסלות הוא היה  .בעקבות חתונה של הדודה שלו עם הדוד שלה

  בלונדיות. משה חלם על חיים שקטים בארץ, ולאט לאט מצא את דרכו.
, התייצב משה להגנת העם באותה נימת 1948בוא הפקודה מראשי היישוב, בסוף חודש אפריל ב

ל ה"הגנה". משה ש 6חטיבה מספר  -ביטחון. הוא שירת בחטיבת "עציוני", היא חטיבת "ירושלים" 
. כיוון שהיה חשמלאי נשלח לכל החזיתות 63צורף ליחידת פל"ם )פלוגת משמר( והועבר לגדוד 

כחשמלאי וטלפוניסט, אך באותם ימים היה נאלץ כל חייל להיות מוכשר בכול, לכן נהיה משה 
אזור  מדרומה של ירושלים הועבר משה עם יחידתו לגזרה הצפונית של העיר, המקלען של המחלקה.

פר: "אופייני היה הדבר שהיה בא לעמדות לבקר את החברים אפילו שלא יסחברו  בתי מנדלבאום.
היה מתפקידו לשמור. היה מבדח את החברים במעשי קונדס ובהלצותיו העסיסיות, היה מחלק מכל 
מה שהיה לו לחברים. רדף את הצדק והאחווה, נשאר תמיד בין האחרונים לחופשות ולזכויות 

אור ליום י' באב תש"ח  גם בתקופת ההפוגה השנייה היה האזור רווי אש. יות אחרות".חברת
ג'ראח להתפרץ לעיר. הם הפציצו את כל שטח החזית  ךבשיי( ניסו אנשי הלגיון הנמצאים 15.8.1948)

באלפי פגזים. אחד הפגזים פגע בטלפון המחבר את בית מנדלבאום עם המטה, ומשה התנדב מיד 
חבר לתקן את הקו. מספרים חבריו על רגעיו האחרונים: "הוא הלך זקוף, בלי שמץ של  לצאת עם עוד

פחד, וחייך בביטחון". משה וחברו הצליחו לתקן את הקו הקרוע, והחלו לחזור דרך הכביש הראשי 
, בו לא היה קיר מחסה. חברו עבר ראשון בשלום ומשה זינק אחריו, אך באמצע "נחלת יצחק"בשכונת 

משה הובהל לבית החולים "זיו" במצב אנוש, אך  כדור של צלף ערבי והוא נפגע בבטנו. הדרך השיגו
. משה נטמן ביום נפילתו בקבר ארעי בשייח' באדר א'. ביום י"ז באלול פלוובנ 20בן  שם נפטר מפצעיו.

 5201במאי  14-ב .בהר הרצל( הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי 30.8.1950תש"י )
היחידה להנצחת החייל וארגון המתנדבים "לתת פנים לנופלים", טקס גילוי מצבה,  קיימו

 בני דודיו שנמצאו, חברים, כיתת חיילים ואורחים נוספים בהשתתפות

 ."החלל הינו "נצר אחרון 
 



בן יפה )שיינדל( ומשה, נולד ביום כ"ט בטבת  ,)ארי( וייס אהרן .38
-דתית. היה חניך בית - במשפחה ציונית ,הבאירשא( ב25.1.1925תרפ"ה )

 ספר ריאלי ו"ישיבה" אך נאלץ להפסיק את הלימודים כדי לעזור להוריו. 
, חודשים 1945עבודה. בשנת -ידי הנאצים למחנה-נלקח על 1944בשנת 

לפני השחרור, הצליח לברוח מן המחנה, התחזה לנוצרי וחי אצל אחדים 
איכר אוסטרי בסביבות גראץ. ממשפחתו הגדולה נשארו רק הוא ושני 

ויהי מה,  -ישראל -להגיע לארץ ,לפי צוואת אביהם ,אחיו, והם החליטו
-דפוס )יציקת אמהות-ובארץ נפגשו. לפני עלייתם השתלם אהרון בעבודות

פוס ממשלתי בצ'כיה. דרך צרפת, תוך כדי עבודה מסורה ד-מטריצות( בבית
ישראל. אהרון נתקבל -בארגון ההעפלה והצלת ילדים מידי הנוצרים, הגיע באונייה "ביריה" לארץ

לעבודה בדפוס "הארץ" ונודע בקרב חבריו כבעל הבנה עמוקה וזריז בעבודתו, חבר טוב ונכון לבוא 
שהצטרף ל"הגנה" בחולון קיבל תפקיד של נשק, בהתאם תחבב עליהם מאוד. מהלעזרת כל חבריו ש

 להכשרתו המקצועית. את תפקידו זה מילא באחריות ובמסירות לאחר שעות העבודה.
( נקרא לתקן מקלע ברן באחת העמדות בשכונת גרין ולעזור בפינוי 8.1.1948ביום כ"ו בטבת תש"ח )

כדור בלבו והרגו בו במקום. ן פגע הדירות במקום. לאחר שתיקן את המקלע יצא את העמדה, וכא
-ישראל" במלחמת העצמאות. הוא הובא למנוחת-אהרון היה הקרבן הראשון של "פועלי אגודת

 בנופלו. 23בן  .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית
 

בן רחל ולוי, נולד ביום י"ד באייר תרע"ח  אלפרד,-וייס יהודה .39
שנים מעטות  .במשפחה היו תשעה ילדים. ]ביצ'קוב?[ וק'אצב( ב26.4.1918)

אחרי הולדת יהודה יצא האב לאמריקה, בתקווה שמשם יוכל לשלוח כסף 
לכלכלת המשפחה. אך בינתיים הוכרחה האם לעמול קשה בהובלת פירות 
וירקות למכירה בשוק בעיירה הסמוכה והילדים הבוגרים עזרו לה במסירות 

, להקל את המעמסה מעל האם ובהבנה והשתדלו לצאת לעבודה בגיל צעיר
וכך עשה גם יהודה. רוב בני  -ולעזור בשכרם לה ולקטנים שנשארו בבית 

נשארו ממנה רק שלושה  המלחמההמשפחה הושמדו בידי הנאצים, וכתום 
נוער ציונית מילדותו -אחים פזורים בשלושה חלקי תבל. יהודה היה באירופה, אך בהיותו חניך תנועת

ישראל, ויתר על שאיפתו להיפגש עם אחיו הנותרים, יצא בדרך ה"בריחה" -החליט לעלות לארץ
נותו לבוא לעזרת הזולת, לבו ונכו-לאיטליה והגיע לארץ בנתיב ההעפלה. סגולותיו הטובות, נדיבות

יה. בארץ הצטרף לקבוצת "שבולת" ועד מהרה נודע כאחד מטובי הפועלים ינתגלו גם במחנות ובאונ
בפרדסים. גם בנגריה, במאפייה ובמספרה הוציא מתחת ידיו עבודה מעולה. גם בדגניה ב' היה עובד 

דיו עתיד טוב יותר משהיה וקיווה להבטיח ליל נשא אישהמאומן ומצליח בכל מלאכה ועבודה. הוא 
 לו בילדותו, "יתום" של אב החי במרחקים.

העצמאות בחורף תש"ח התנדב לשירות בחטיבת "גולני" לפני שהגיע תורו לכך. -משהחלה מלחמת
אחרי הפצרות מרובות קיבל נשק וסופח לפלוגה  .תחילה שירת בהספקת מזון ללוחמים בקרבות

במאי פתחו הסורים בהתקפה על צמח בסיוע  18-ג לעצמו. בקרבית. גם שם דאג לאחרים יותר משדא
וגם תחנת נפלה העיירה צמח  .ארטילריה וטנקים. כוחותינו לא עמדו בפני עוצמת ההתקפה הסורית

המשטרה והמגינים נסוגו תחת אש הסורים לעבר דגניה. יהודה הציל רבים ממוות בתוך מטר יריות 
מח, נלחם עד נשימתו האחרונה ונפל ביום ט' באייר תש"ח ולבסוף נשאר בין אחרוני המגינים על צ

 .בדגניה א'הקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת .בנופלו 30בן (. 18.5.1948)



פישל, נולד ביום ט"ז בתשרי -בן רבקה ואפרים ,לייב-זגלשטיין יהודה .40

ספג  ספר צ'כי ובמשפחתו-דן. למד ב"חדר" ובביתייאמ( ב22.10.1922תרפ"ג )

ציון. בעודו ילד נתייתם מאמו ועבר עם משפחתו -מרוח החסידות ואהבת

הספר בעיר, יצא לעבוד כדי לעזור למשפחה. -לעיר חוסט. כשסיים את בית

עבודה של הצבא ההונגרי, -הגיע לבודפשט וגויס שם למחנה המלחמהבימי 

עבד במחלקת האספקה וניצל את עבודתו כדי לעזור לפרטיזנים שלחמו 

בגרמנים. משהחל גירוש יהודי הונגריה ניסה להצטרף לפרטיזנים, אלא 

שנקלע לקרב ביניהם ובין הנאצים, ולאחר שנסוגו נפל בידי הנאצים, יחד 

ם "אריים" ניצלו ממוות. עם גמר המלחמה עבר לבודפשט ולא פעם סיכן את חייו עם חברו. בטענה שה

כך -בהגישו סעד ליהודים שחזרו מן המחנות וביניהם גם לאחיו ולאחיותיו. עם אחיו עבר אחר

 עקיבא" בלנדסברג ולאיטליה, לקיבוץ "אילה" בוולמדונה-לצ'כוסלובקיה, ומשם לגרמניה, לקיבוץ "בני

(Valmadonna) , העפיל בספינה "כ"ג יורדי הסירה".  1946על החוף שממנו יצאו אוניות מעפילים. בקיץ

ידי הבריטים לקפריסין. במאבק ליד חופי הארץ היה בין -הספינה נתפסה ומעפיליה נשלחו על

המתנגדים העקשניים לשילוח. בקפריסין התבלט בהגשת עזרה לחברי הקיבוץ בימי המחסור הקשים. 

עציון, הסתגל בקלות -ת והשתתף באימוני ה"הגנה". עם עלותו לארץ הצטרף מיד לכפריהודה למד עברי

בפרוץ  לחיי החברה והתערה בעבודת הבניה. התאמן אימונים נוספים בנשק וקיבל תפקיד בפל"ם.

המערכה על הגוש השתתף בסיורים במקום והיה יוצא עם קבוצת אבטחה לשמור על החבלנים 

(, ביום 13.5.1948הסיורים גם נפגע קלות ממוקש. ביום ד' באייר תש"ח ) שמיקשו את הסביבה. באחד

מזרח המשק והשתתף עד למותו בהדיפת האויב -האחרון למערכה על כפר עציון, פעל בעמדה בדרום

בהר הקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובא למנוחת17.11.1949המסתער. ביום כ"ה בחשוון תש"י )

 .בנופלו 26בן  .הרצל

 רחל. -יום נפלה גם אחותו בו ב  

 

פישל, נולדה ביום ה' בתשרי תרפ"ה -בת רבקה ואפרים ,זגלשטיין רחל .41

להורים חסידים נוטים לציונות. בהיותה בת שמונה,  דןימאי( ב3.10.1924)

-לאחר שנתייתמה מאמה עברה עם המשפחה לעיר חוסט. תחילה למדה בבית

ה במהרה לידיעת עברית טובה ספר עברי. הגיע-כך בבית-ספר צ'כי ואחר

הספר -עקיבא". לאחר סיום בית -הנוער "בני-בדיבור ובכתב והצטרפה לתנועת

עברה לבודפשט ללמוד מקצוע. היא נתקלה בקשיים בהשגת עבודה בגלל 

התעקשותה שלא לחלל שבת, אך בסוף הצליחה להסתדר לפי רצונה. 

לימוד, ופעם -וגיעקיבא", בייחוד בח-בבודפשט המשיכה בפעילותה ב"בני

נשלחה  1944-קיבלה פרס ראשון מוועדת התרבות של ההנהלה הארצית על הצטיינותה בידיעת תורה. ב

למחנה ההשמדה אושוויץ והועסקה במיון החפצים של המושמדים. היא ניצלה את האפשרות להשיג 

הסכנה שבדבר. במקום עבודתה מצרכי אוכל ומלבושים לשם הגשת סעד לרבים מכלואי המחנה, על אף 

עקיבא". רחל מצאה את שני אחיה ושתי -אחרי השחרור חזרה לבודפשט ולפעולתה כמדריכה ב"בני

אחיותיה ששרדו מהמחנות, ובעזרת האח הבכור, חייל בבריגדה היהודית שבא לבקרם, עברו לגרמניה, 

 עקיבא" במחנה לנדסברג. אחרי תקופת הכשרה בקבוצת "אילה" בוולמדונה-לקיבוץ "בני



(Valmadonna) ידי הבריטים ונוסעיה -שבאיטליה, העפילו באונייה "כ"ג יורדי הסירה" שנתפסה על

 הוגלו לקפריסין. שם עסקה רחל בהוראת עברית לקבוצת נוער עולה.

הצטרפה לקבוצת כפר עציון ונקלטה במהרה בעבודה ובחברה. עברה  1947משעלתה לארץ בראשית 

שירתה בקשר ובחובשות. מילאה את תפקידה בשלמות ונשאה את אימונים בנשק ובתקופת המצור 

ראש בתה חזקה ברוחה ויהתלאות באומץ ובאמונה בניצחון, ויום אחד לפני נפילת הכפר עוד הי

דאגותיה היה להביא מים ומזון לפצועים שבמרתף. בפרוץ האויב לתוך הכפר נאבקה עם אנשיו עד 

 .בנופלה 24בת (. 13.5.1948ד' באייר תש"ח ) -יון נשימתה האחרונה ונפלה ביום נפול כפר עצ

 .בהר הרצלהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובאה למנוחת17.11.1949ביום כ"ה בחשוון תש"י )

 .בו ביום נפל גם אחיה יהודה 

 

בן בלומה וצבי, נולד ביום ב' בתמוז תרפ"ח  ,זיגלשטיין אפרים .42

ט בחבל זה, הסגירו אותו עם כל ההונגרים, שחזרו לשלו .( במונקץ'20.6.1928)

ממשפחתו בת תשע הנפשות נשארו  .היהודים לקרונות המוות של היטלר

בחיים רק הוא ואחותו. אחרי השחרור נכנס להכשרת "דרור" בבודפשט ולמד 

. עבד 1946סנדלרות. אפרים העפיל ארצה באונייה "יגור" והגיע לארץ בשנת 

  בעבודות שונות ולבסוף הסתדר במקצועו.

אפרים נענה לצו הגיוס במועדו והשתתף בקרבות מלחמת העצמאות בחטיבת 

"כרמלי". לאחר בלימת הפלישה בעמק הירדן נטלו כוחותינו את היוזמה ותקפו 

ביוני, את ג'נין  2-3באזור הגלבוע. לאחר שנתפסה אחיזה ברכס הגלבוע תקפה חטיבת "כרמלי" בליל 

צבא העיראקי, שעבר לשומרון לאחר כישלונו בעמק הירדן, וכבשה את המשלטים החולשים על העיר. ה

ריכז כוחותיו ותקף נגד, ובלחץ התקפה זו נאלצו כוחותינו לסגת. בקרב זה נפל, ביום כ"ה באייר תש"ח 

 .הרצל-בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת .בנופלו 20בן (. 3.6.1948)

 

( 10.8.1927י"ב באב תרפ"ז ) בת ביילה ונפתלי, נולדה ביום ,זינגר חנה .43

-דת, אנשי עבודה חקלאית ומסחר. למדה בבית-להורים שומרי (Loza)זה ֹולב

ספר ממשלתי. בילדותה נתייתמה מאמה ועבדה יחד עם אחיותיה הגדולות 

תה הבת הרביעית בילדי המשפחה: יבמשק בית, ברפת, בגן ובשדה )היא הי

 1944-וב אזור מגוריה להונגריה  הוחזר 1939חמש בנות ובן אחד(. באביב 

 ,נשלחו בני המשפחה למחנות שונים. היא נשלחה למחנה ההשמדה אושוויץ

עבודה בגרמניה. כשחזרה הביתה אחרי המלחמה מצאה בחיים -ומשם למחנות

רק את אביה ואחות אחת. אביה, חולה ורצוץ מהסבל במחנות, נאלץ להישאר 

ב"נתיב הבריחה"  -א" בבודפשט, יצאה להכשרה ומשם עקיב-בכפרו והיא הצטרפה לקיבוץ "בני

-באוניית 1946הכשרה של "תורה ועבודה", הגיעה לארץ בשנת -לאיטליה. חנה הצטרפה לקבוצת

המעפילים "אנצו סירני", נעצרה במחנה עתלית ושבועיים לאחר ששוחררה עלתה לכפר עציון. היא 

עוד, נקלטה יפה בחברה, לקחה חבל בשיעורים המרגוע ו-הסתגלה במהרה לעבודה ביער, במטבח, בבית

והתקדמה בדיבור עברי, בשירה ובריקודים, ושאפה להעלות אליה את אביה. בעצת ידידים ניסתה פעם 

לפרוש מהקיבוץ ולשבת בעיר, אך מיד חזרה אל הקיבוץ והתקשרה אליו עוד יותר. מראשית בואה 



וטלו עליה מדי פעם, והצליחה שלא לפגר השתתפה באימוני ה"הגנה", שמחה בתפקידים הקשים שה

 אחרי הבחורים, ובזריקת רימונים לטווחים רחוקים עלתה גם על רבים מהם.

בחודשי המצור על הגוש השתתפה בשמירה בעמדות, מחזיקה ברובה, וליד הזרקור. חנה סיימה קורס 

תה ירונה הילחובשות ושירתה כחובשת אחראית ליד מפקד הקטע המזרחי של הכפר. בהתקפה האח

החולים. בערב האחרון עוד עזרה בהעברת פצועים -על משמרתה, ועזרה גם בטיפול בפצועים שבבית

למשואות יצחק. למחרת הוסיפה לשרת בתפקידה הקבוע וכך נפלה בפרוץ שריוניות האויב אל הכפר 

 .בנופלה 21בת  .]יום לפני הכרזת העצמאות[ (13.5.1948ביום ד' באייר תש"ח ) -

 .בהר הרצלהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובאה למנוחת17.11.1949כ"ה בחשוון תש"ט ) ביום

 

יהושע, נולד ביום כ"ח בטבת -בן נחה ויוסף ,זעירא )קליין( שמעון .44

ורוד. הוא יצא בשלום ממחנות הריכוז וההשמדה 'ג( באוז28.1.1930תר"ץ )

שבסלובקיה. העולם עסק בהכשרה בגרעין דתי בקושיצה -ואחרי מלחמת

באונייה "החייל העברי" וחונך חינוך  1946שמעון העפיל ארצה בשנת 

 ארצישראלי לעבודה ולהגנה בקבוצת נוער במקווה ישראל.

העצמאות התגייס שמעון לצבא ונפל בהגנת בארות יצחק, -בפרוץ מלחמת

 בנופלו. 18בן  (, ושם נקבר.15.7.1948ביום ח' בתמוז תש"ח )

 -עולמים בבית-( הועבר למנוחת31.10.1950י"א )ביום כ' בחשוון תש

 .הרצל-בהרהקברות הצבאי 

 

ישראל, נולדה -ציפורה, בת רגינה וחיים)פייגה(,  יעקובוביץ ציפורה .45

מחוז [Dorobratovo  ֹובֹורטֹוּברֹוד( ב2.8.1927ביום ד' באב תרפ"ז )

גדלה בבית הורים דתיים אדוקים שעסקו בחקלאות אירשאבה[. היא 

 1938ובמסחר, ולה חמישה אחים ואחיות. למדה בבית ספר עממי, ובשנת 

  הצטרפה לתנועת הנוער הדתי "בני עקיבא".

נשלחה ציפורה לאושוויץ. היא הצליחה לשרוד את  1944באפריל  17יום ב

זוועות המקום, ומשם הועברה למחנה טרזינשטט בצ'כוסלובקיה. הועסקה 

ציפורה  פק לחם ליהודים הרעבים.במאפייה, ובעבודתה זו השתדלה לס

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

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

סטריה. הייתה מן הראשונים הדתי, וקיימה את המצוות בכל דרך נדודיה. מבודפשט באה לגראץ שבאו

 עלתה לארץ ישראל בספינת ההעפלה "אנצו סירני". 1945שגנבו את הגבול לאיטליה, ובאוקטובר 

הצטרפה לכפר עציון שבהר חברון, ראשון יישובי  1946בארץ נפרדה ציפורה מעל קבוצתה, ובינואר 

ות גם בשפה העברית גוש עציון. שקטה ומסורה לעבודה הייתה, נקלטה בחברה והשתדלה להתער

 ובתרבותה.

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.



ר. נשות הכפר, ובהן ציפורה, (, פרץ כוח הלגיון את ביצורי הכפ13.5.1948למחרת, ד' באייר תש"ח )

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

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

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

(, יום הכרזת המדינה, נכנעו מגיני יתר שלושת יישובי 1948במאי  14למחרת, ביום ה' באייר תש"ח )

גוש עציון: רבדים, משואות יצחק ועין צורים. ביום זה חדל הגוש מלהתקיים, ושרידי מגיניו הלכו 

 לשבי הירדני.

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

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

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

 ."החלל הינו "נצר אחרון 

 

בן הניה ויוסף, נולד ביום י"ב בניסן תרפ"ח  ,איבן(-)יוסף חמןכהן נ .46

הוריו דיברו הונגרית, אך נחמן קיבל גם חינוך -. בביתבקרפטורוס( 2.4.1928)

כיתות  8-ביהודי מפי מלמדים באידיש ונתחנך לפטריוטיות צ'כוסלובקית 

כך התחיל ללמוד מסגרות. -אחר ;ספר יסודי בשפות רותנית וצ'כית-של בית

לטון הונגרי לאחר הכיבוש הנאצי, סבל נחמן בגלל כשהוחזר האזור לש

ההפליות האנטישמיות, וכשגברו הרדיפות מצד הנאצים ובעלי בריתם 

ההונגרים הצליח להתחזות ל"ארי" טהור ופעל במחתרת עד לגירוש הנאצים 

מהאזור. הוריו ומרבית בני משפחתו נלקחו כשאר היהודים למחנה אושוויץ 

מה ניסה להוסיף ולעבוד במקצועו, אך לא יכול היה להמשיך לחיות כבן וממנו לא שבו. אחרי המלח

, הצטרף 1945הארץ שהפקירה את משפחתו ועמו להשמדה. נחמן עלה ארצה מצ'כוסלובקיה בשנת 

 לגרעין "היוצרים" בכפר מסריק ועבד בו.

( בשעות 27.3.1948התנדב לצבא ושירת בחטיבת "כרמלי". ביום ט"ז באדר ב' תש"ח ) 1948בפברואר 

אנשים כדי להעביר אספקה, חומרי ביצורים  90-וכלי רכב  7הצהריים יצאה מנהריה שיירה ובה 

ותגבורת ליחיעם. ליד כברי נתקלה השיירה במארב שהציבו הערבים. המשוריין הראשון הצליח לפרוץ 

חסות ולהגיע ליחיעם, אך שאר כלי הרכב נלכדו במארב. אנשי השיירה לחמו עד שעות הערב וב

-החשכה הצליח חלק מהם להיחלץ, אך כמחציתם נפלו בקרב ונחמן ביניהם. הוא הובא למנוחת

 .בנופלו 20בן  .בנהריההקברות הצבאי -עולמים בבית

 

בן רבקה ואברהם, נולד ביום כ"ד בחשוון תרפ"ב  ,כהנא יעקב .47

למשפחה אמידה. מילדותו חונך על עבודת  )ברגסס( ובוגרב( ב25.11.1921)

, שלושה חודשים לאחר פרוץ 8.1.1940-ויקב. עם עלותו ארצה בכרם 

כך הצטרף ל"השומר -העולם השנייה, הלך ללמוד ב"ישיבה". אחר-מלחמת

הצעיר", הגיע לקיבוץ להבות הבשן, ששהה אז בכרכור, והיה בין הראשונים 

שעלו לנקודת התיישבות הקבע של הקיבוץ הזה בגליל העליון. שם עבד 

בסיקול הקרקע, הכשרתה, בבניין, בטרקטור ובשמירה. בכל העבודות, 

 הצטרף ל"הגנה".  1941בשנת 



דרך ולבבו תמים, מבוגר ברצינותו וצעיר בהתלהבותו. הוא התעניין -היה איש שדה ותלמיד חכם, ישר

הגוף, בטכניקה ובמוסיקה והיה מסור לעבודה ולכל ענייני המשק והחברה. בשל מחלה קשה -בתרבות

מה וחזר למשק לאחר שהחלים. במכתבו האחרון כתב: "נבנה משק -את המשק לתקופת נאלץ לעזוב

פני -נוכל לכל". בשעת התקפה של כוחות ערביים על להבות הבשן, עבר על -בסבלנות, וברצון טוב  -

העמדות כדי לתקן את הקשר הטלפוני, אך נאלץ לצאת לשטח גלוי וכדור אויב פגע בו וקריאתו לתוך 

-עולמים בבית-( והובא למנוחת6.4.1948קה באמצע. יעקב נפל ביום כ"ו באדר ב' תש"ח )הטלפון נפס

 בנופלו. 27בן  .בתו נולדה לאחר מותו. הניח אישה בהריון, בקיבוץהקברות 

 היה אחד מהארבעה שלהנצחת זכרם הוציא קיבוץ להבות הבשן את החוברת "ארבעה שנפלו".

 

מרמלשטיין )בארץ קרא לעצמו על שם בן יהודית כץ ואליעזר  ,כץ ישראל .48

למד את מקצוע  .בחוסט, להורים אדוקים 1928משפחת אמו(, נולד בשנת 

העולם השנייה נרצחו הוריו, שני אחים ושתי -המסגרות. בתקופת מלחמת

עבודה בגרמניה ונשאר -אחיות בידי הגרמנים ואילו הוא הוחזק במחנות

, דרך 1947עפילים, בשנת מ-בחיים. בתום המלחמה הגיע לארץ באוניית

קפריסין. מיום בואו היה פעיל ב"הגנה", ומן הראשונים להתגייסות מלאה 

 ושירת בחיל השריון ובחטיבת "גבעתי".

הוא יצא עם פלוגתו להתקפה על משלטי "דרך בורמה" המצרית, מדרום 

( 3.11.1948ידן ובקרב זה נפל, ביום א' בחשוון תש"ט )עסו-למשטרת עיראק

 .בנופלו 20בן  .בכפר ורבורגהקברות הצבאי -עולמים בבית-מנוחתוהובא ל

 

( 22.7.1923בן חנה ואהרן, נולד ביום ט' באב תרפ"ג ) )קיצ'י(, כץ מנחם .49

ספר יסודי ממשלתי. כשהאזור -מנחם למד ב"חדרים" ובבית .הבבסוואלי

וההונגרים החלו את שליטתם בדיכוי  1938סופח שנית להונגריה בשנת 

-היהודים, ברח מנחם עם אחיו הבכור לרומניה, כדי להגיע משם לארץ

העולם להונגריה. שם -ישראל. הם נאסרו והוחזרו אחרי פרוץ מלחמת

אך שוחררו מיד. כשהשתלטו הנאצים על  נאסרו שוב כחשודים בריגול,

 - 1944-פרך באזורי הסכנה בחזית, וב-הונגריה, נלקח מנחם למחנות עבודת

למחנה אושוויץ. הוא ניצל מהשמדה ואחרי השחרור חזר לבקש את 

-יצא ב"נתיב הבריחה" לגרמניה והצטרף לקיבוץ -משלא מצא איש ממנה במקום מגוריהם  .משפחתו

יתה חדשה לו, יהתערה בחברה, למד עברית בחשק רב, ואת תורת החלוציות, שהההכשרה "התחיה". 

קיבל בהתלהבות וחרד לנעשה בארץ כאילו כבר היה אחד מאזרחיה. מנחם העפיל באונייה "לטרון", 

נכלא בקפריסין, שם מצא את אחיו ונודע לו כי עוד אחים ואחיות נותרו בחיים. התנדב ל"הגנה" 

הלך עם חבריו לקיבוץ עין גב. במשק נטה  1947עלה ארצה בראשית שנת והשתתף באימוניה. מש

 שכם לעבודה ועשה אותה בהתלהבות חלוצית.

העצמאות בעקבותיה, -על חלוקת הארץ, ופרוץ מלחמת 29.11.1947-מיד אחרי החלטת עצרת האו"ם ב

המארב שישה התגייס מטעם המשק לשירות פעיל ב"הגנה" וסיים קורס חבלה. כשנהרגו ביריות מן 

מאנשי בית קשת שיצאו לסיור, הגיע למקום עם תגבורת חי"ש ממשקי עמק הירדן ויצאו לחפש את 

החללים. באותו סיור נפצע מיריות אויב ברגלו, ותוך כדי הטיפול בו פגע כדור אויב ברימון שהיה 



נחלש  ברשותם. החובש נהרג בהתפוצצות והוא והמטפלים בו נפצעו. כשהובל בעגלה לבית קשת

( לפנות בוקר מת. 16.3.1948מאיבוד דם רב, הועבר לבית החולים שבעפולה וביום ה' באדר ב' תש"ח )

 .בנופלו 25בן  .בעין גבהקברות  בבית נקבר

 .בקרית שאולהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת13.6.1955ביום כ"ג בסיוון תשט"ו )

 

( בכפר 4.11.1928כ"א בחשוון תרפ"ט )בן פרל ויוסף, נולד ביום  ,לוגר יעקב .50

הורים חקלאים, בסביבה של יהדות -וגדל והתחנך בבית .קרפטורוסב

שורשית. עם הכיבוש הנאצי נלקח עם הוריו למחנה השמדה אך נותר בחיים. 

-אחרי מיגור הנאצים הצטרף במחנה השרידים לתנועת "גורדוניה" ובקבוצת

. 30.9.1947הנוער" ביום -הנוער "עלייה" הפליג לארץ בשיירה של "עליית

שבגליל התחתון התערה במהרה בחיי הארץ והמשק כאחד בקבוצת אלומות 

ותיק ומצא את מקומו בעבודת הרפת. נתחבב על אנשי המשק וחיבה יתירה 

 נודעה לו בקהל הילדים.

העצמאות חזר על תביעותיו לשולחו לגיוס מלא. יעקב השתתף -בחורף תש"ח, כאשר פרצה מלחמת

כך גויס לגדוד "ברק" של חטיבת "גולני" ויצא -אחרבפעולות בסביבות התבור ובהגנה על קיבוץ גשר ו

, השתלטו על 16.5.1948הירדן. הסורים פלשו לעמק הירדן ביום -למערכה נגד הפולש הסורי בעמק

במאי פתחו הסורים בהתקפה על  18-ידי מערך כוחותינו בצמח. ב-כמה משלטים באזור, אך נבלמו על

מדו בפני עוצמת ההתקפה הסורית, תחילה נפלה צמח בסיוע ארטילריה וטנקים. כוחותינו לא ע

העיירה צמח ולבסוף גם תחנת המשטרה, והמגינים נסוגו תחת אש הסורים לעבר דגניה. במשך שעות 

רבות עמד עם חבריו בהגנה על צמח בנשק קל ומועט מול שריוני האויב. ביום ט' באייר תש"ח 

הספר שבכפר, נהרג בהתפוצץ פגז אויב. -בית(, כשהלוחמים התרכזו לנסיגה מסודרת ליד 18.5.1948)

 .בנופלו 20בן  .בדגניה א'הקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת

 

בן מלכה ויצחק, נולד ביום כ' באדר א' תרפ"א  ,טוביה )לייב(-אריהליבוביץ  .51

הצטרף ל"הגנה"  16. בהיותו בן 1936( באוגלה ועלה ארצה בשנת 28.2.1921)

כך התגייס לנוטרות ושירת -פרדסי באר יעקב. אחרוהשתתף בשמירה על 

סכנה ומתוך -האש, חש ראשון לכל מקום-בגליל, במשמר הנע ובפלגות

לבו נודע לשם -נפש הגיש עזרה ליישובים קרובים ורחוקים. אומץ-מסירות

גם בכפרים הערביים בגליל. עסק בחקלאות וגילה בקיאות בכל ענפיה, ועל 

ובעבודה החקלאית מצא גם זמן לעיין בספר. אף תפקידיו הקשים בשמירה 

נשא אישה ונולדה כשעזב את הגליל עבר לגור בקרית נחום בעמק זבולון, 

. עסק בחקלאות ונתמנה מפקד אזורי בענייני ביטחון. נתחבב על אנשי הקריה והדריך אותם לו בת

 שרונות צבאיים נדירים.יבשימוש בנשק ונתגלו בו כ

 יו האזרחיים והתגייס לצבא הבריטי.העולם עזב את חי במלחמת

, שלחמה בסביבות לטרון. לפני ההפוגה הראשונה 7עם קום המדינה התגייס לצבא והוצב בחטיבה 

יצא בראש כיתת חיילים למשלט מסוכן. בראותם את כוח האויב המכריע שתקף אותם, ביקשו אנשיו 

, ונלחם עד שאפסה התחמושת. לסגת, אך אריה התנגד, לא הסכים להפקיר את המשלט בידי האויב

אז פקד על אנשיו להימלט. הם הזעיקו עזרה, אך היא הגיעה במאוחר. התגבורת הספיקה לגרום 



אבדות קשות לאויב ולהחזיק במשלט, אבל את אריה לא ניתן להציל. לפני מותו עוד הספיק לחבל 

ביום ב' בסיוון תש"ח גיבורים סמוך ללטרון -במקלע שלו, לבל ייפול בידי האויב, וכך מת מות

 בנופלו. 27בן  הקברות בנען.-(. נקבר בבית9.6.1948)

 .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת18.5.1950ביום ב' בסיוון תש"י )

 

-על)רניצה וקסב 1916בן מיכל ויחיאל, נולד בשנת  ,מושקוביץ' צבי .52

ישראל -בחוסט. העפיל לארץספר תיכון וב"ישיבה" -. למד בבית(יד חוסט

והצטרף לקיבוץ הדתי חפץ חיים. היה בודד בארץ. ממשפחתו  1940בשנת 

הנוטרים הדתית -ניצלו ונשארו בחיים רק שתי אחיות. צבי שירת בפלוגת

עבר לפלוגת משמר החוף בעתלית ועם פירוק  1942בבת גלים, חיפה. בקיץ 

ריים ושירת בכפר התגייס למשטרת היישובים העב 1944-משמר החוף ב

הנוער שליד כפר חסידים במשך כמה שנים. היה פעיל ב"הגנה", מדריך 

ומפקד. כתום תקופת שירותו הסתדר במקצועו, אריגה, בסביבות רמת גן, 

על חלוקת הארץ לשתי  29.11.1947-העצמאות לאחר החלטת עצרת האו"ם ב-אך עם פרוץ מלחמת

ת צה"ל הצטרף אליו. הוצב כמפקד מחלקה באחד אביב. עם הקמ-מדינות, התגייס למשטרת תל

תה לו חזות יפה, בעל יאביב. הי -תי" והשתתף בפעולות רבות בדרומה של תליהגדודים בחטיבת "קרי

צבי נפל בצריפין ביום  אופי מוצק, נעים זמירות )במחנה היה עובר לפני התיבה בשבתות(, וחבר טוב.

ידי ערבים שהסתתרו בפרדס, בנסותו -פתע על כיתתו על-( בשעת התקפת11.6.1948ד' בסיוון תש"ח )

 להציל חבר פצוע. 

 .בנופלו 32בן  .בנחלת יצחקהקברות -עולמים בבית-הובא למנוחת

 

יעקב, בנם של רבקה ומרדכי, נולד בשנת תרפ"ו  ,מייזליק יעקב .53

 קיבל בעירו השכלה יסודית. .מונקץ'ב( 1926)

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

לאחר השחרור הצטרף  השחרור. באותה תקופה אבדו הוריו ובני משפחתו.

לי בתחילת אגלים, אשר עלתה ארצה באופן בלתי ליעקב לקבוצת מעפי

. בחוף הסמוך לאשדוד נתפסו המעפילים על ידי הבריטים והמתינו 1947

את הבריטים כי  לגירושם לקפריסין. בזמן ההמתנה יעקב הצליח לשכנע

יעקב  , שוחרר.1947במרס  1-הוא ארצישראלי, וכעבור ימים מספר, ב

 עבד כפועל.והתיישב ברמת גן 

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

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

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

 בחופשותיו היה מספר לקרוביו על ניצחונות היחידה.

( הצליחו הערבים 11.6.1948ביום ד' בסיוון תש"ח ) השתתף יעקב בקרב בראש הנקרה. 1948ביוני 

ת ראש הנקרה. באותו יום הסתערו לוחמי "כרמלי" על המקום, שתקפו מלבנון לכבוש מחדש א

 בקרב זה נפל יעקב, שהיה מוצב על גג בניין המשטרה.  והצליחו להשיבו לשליטת ישראל.

 .בנהריה. הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי פלוובנ 22בן 



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

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

 ."החלל הינו "נצר אחרון 

 

באחת הקהילות  1924ציון, נולד בשנת -בן שרה ובן ,מנדל שלמה .54

העפיל לארץ לאחר שהצליח לעבור  1945בשנת  .בקרפטורוסהיהודיות אשר 

בשלום את אימי השואה, וגורלו היה כגורל כל המעונים והניצולים בני גילו. 

ת יוסף יבשכונת קרי עם אישתועם בואו לארץ הצטרף ל"הגנה", התגורר 

מלאכה מצוין ובטוח -בגבעתיים ועבד במקצועו כנגר. שלמה היה בעל

 חייו מחדש.בעתידו בארץ, בה אמר לבנות 

העצמאות שירת בחטיבת "הראל" והשתתף בקרב על -בתחילת מלחמת

ירושלים מבצע "יבוסי",  בגזרתנערך  1948הקסטל. לקראת סוף אפריל 

שנועד ליצור רצף טריטוריאלי עברי בתוך העיר ובין ירושלים ליישובים שבצפונה. לצורך המבצע 

-, ביתטריל יצאו כוחותיה לתקוף את שועפבאפ 22-23הועברה חטיבת "הראל" לירושלים ובליל 

סמואל ארכה זמן רב וההסתערות החלה עם שחר. נוכח אש -סמואל. תנועת הכוח לנבי-איכסא ונבי

האויב נאלץ הכוח לסגת ובנסיגה הקשה לאור היום היו נפגעים רבים. בקרב זה נפל, ביום י"ד בניסן 

  .בקרית ענביםהקברות הצבאי -מים בביתעול-הובא למנוחת. בנופלו 24בן (. 23.4.1948תש"ח )

 

הלנה לבית פוגל. -לייב וחנה-בנם של ישראל ,מרמלשטיין טוביה .55

אח ליהודה, , ליקי ביצ'קובו)כ' אלול תרפ"ז(, בו 26.9.1927 -ב טוביה נולד

 יפה, לאה, מרים וסמואל.-אליקים, שיינדל-גצל-חיים

 ספר יסודי ממשלתי.-טוביה למד ב"חדר" ובבית

גוז בגרמניה, אביו נפטר  –ואביו נשלחו למחנה ההשמדה  מטהאוזן  טוביה

בשלהי המלחמה טוביה ברח מהעיירה בעת שהייתה . בידיו של טוביה

משם  ,חברים, הם חצו את הגבול לרומניה 4נתונה לשלטון הסובייטים עם 

עד שעלו ארצה יום לאחר  - המשיכו לאיטליה והמשיכו ב"נתיב הבריחה"

לארץ(, -, בשיירה של אנשי גח"ל )גיוס חוץ15.5.1948 -, בהקמת המדינה

 באונייה "תטיס".

שזה עתה  7טוביה גויס לשורות "ההגנה", היה במחנה אימונים ושירת בתפקיד מקלען שני בחטיבה 

הוקמה. בשיחה האחרונה בקיבוץ, עם תחושות של אי ביטחון טרם יציאתו לקרב אמר ש"קברנו 

קריב עוד אלפים ואולי נשיג עצמאות. הסיכון גדול. אך אין פנאי מיליונים ולא השגנו כלום, נ

  להיסוסים!".

ידי מערך הלגיון -עם כניסת הלגיון הירדני למלחמה הוחמר מצבה של ירושלים והדרך אליה נותקה על

. הכוחות 7נון א'' והמשימה הוטלה על חטיבה -בלטרון. בניסיון לפרוץ את הדרך נערך מבצע "בן

(, 24.5.1948לו בכוחות אויב עדיפים ונאלצו לסגת. בקרב זה נפל, ביום ט"ו באייר תש"ח )התוקפים נתק

-( הובא למנוחת28.2.1950ביום י"א באדר תש"י ) .. בנופלו20.5בן  תשעה ימים לאחר עלייתו ארצה.

 .הרצל-בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית

 



בכסלו )ג' בן ברכה ואברהם, נולד ביום כ"ז  ,)ולבל( מרקוביץ זאב .56

עלה ארצה עם המשפחה,  1936בשנת באיגלא. ( 10.12.1928חנוכה( תרפ"ט )

 ,הספר "תחכמוני" ונודע כנער שובב-אביב. זאב למד בבית-שהשתקעה בתל

אולם הוריו דרשו  ,הצטרף לבית"ר 10שכל וספורטאי טוב. בהיותו בן -חריף

ממנו לעבור לתנועה מתונה יותר. אחרי התלבטויות הסכים להצעתם 

ה, בשנת יניסיון בפורי לצאת להכשרה חקלאית בקיבוץ. אחרי שני חודשי

חיל ונתחבב על מדריכיו -, נתקבל להכשרה בדגניה א'. שם נודע כבן1944

מסגרות  חזר משם העירה, למד 1946ועל הנוער המקומי שבהכשרה. בשנת 

ועבד בה, וכחניך בית"ר נתקבל למחתרת אצ"ל ועסק בה בארגון ובתעמולה. זאב היה אמור להישלח 

ספר ימי באנגליה אבל התוכנית בוטלה לאחר שכל תעודותיו כבר היו -עם חברים בוגרים ממנו לבית

להשאירו  ידי מדריכיו, אך מפקדו החליט-מוכנות. דרישתו לעבור לחיל הקרבי של האצ"ל נתמכה על

 בענייני ארגון ותעמולה.

לשעבר מהכשרת דגניה, שהמשיכו -להשלים עם תפקידו זה ובעזרת חבריון לו צימאונו לפעולה לא נת

לפלמ"ח, בהבטחה לשתפו בפעולות ללא שהיות. זאב  1947תקבל בראשית הו, איתאת קשרי הידידות 

העצמאות הועבר לירושלים ושירת -שירת בגבעת השלושה, רמת רחל ובית הערבה ובראשית מלחמת

ולגוש ירושלים, לעיר העתיקה -אביב-בגדודים שונים של הפלמ"ח. הוא השתתף בליווי שיירות בקו תל

דניאל" שספגה אבדות קשות(, בקרבות על הקסטל ועוד. באחרונה עבר  עציון )היה גם בשיירת "נבי

נון ב'", ההתקפה השנייה -, שזה עתה הוקמה. השתתף במבצע "בן7קורס אלחוטאים והועבר לחטיבה 

על מערך הלגיון בלטרון במגמה לפרוץ את הדרך לירושלים. היה בכוח שפרץ לחצר המשטרה ונפל 

 .בנופלו 19בן  (.30.5.1948אייר תש"ח )עת פגע פגז ברכבו, ביום כ"א ב

 .בהר הרצלהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובא למנוחת17.11.1949ביום כ"ה בחשוון תש"י )

 

 1928יהודה, נולד בחודש פברואר -בן צפורה ונחמן ,מרקוביץ יעקב .57

. בהיותו בן שלוש נתייתם מאמו. התחנך ברוח המסורת. בזמן (Iza) באיזה

, תחילה בגרמניה 1944-1945עבודה בשנים -שהה במחנות הכיבוש הנאצי

כך שוב בצ'כוסלובקיה. לאחר שעזב את המחנה מת אביו, שהיה איתו -ואחר

נשטט. מששוחרר, עבר הכשרה בהונגריה ובאוסטריה ועלה יבמחנה בטרזי

נוער בנווה איתן -באונייה "אנצו סירני". הוא צורף לחברת 1946ארצה בשנת 

. יעקב התערה בחברה ללא חבלי קליטה, אולם בשל ושם למד מסגרות

בריאותו הרופפת )נתגלו בו סימני מחלת ריאות( נאלצו, לפי דרישת הרופא, 

להוציאו מעמק בית שאן ולהעבירו למוסד בבני ברק, שם המשיך בעבודה במסגרות עד גיוסו. היה 

רעש והתפארות. חן של "אברך ל עשה בלי וצנוע, חרוץ בלימודים ובעבודה ונעים בהליכותיו. את הכ

 משי" היה נסוך על פניו.

העצמאות בפלוגת "הגנה" בבני ברק. יעקב שירת -את הכשרתו הצבאית קיבל בטרם פרוץ מלחמת

 (. 13.5.1948בחטיבת "אלכסנדרוני" ונפל בהתקפה על כפר סבא הערבית ביום ד' באייר תש"ח )

 .בנופלו 20בן 

 .בנחלת יצחקהצבאי  הקברות-עולמים בבית-הובא למנוחת

 



צבי, נולד ביום כ"ב בתמוז -בן חנה ויוסף )שעיה(, סלומון יהושע .58

תה ענייה, והנער י. המשפחה הי)בנפת מונקץ'( יצ'קּולב (22.7.1927)תרפ"ז 

מנת ללמוד מלאכה )חשמלאות(. בהונגריה -עבר לבודפשט בירת הונגריה, על

ך לתנועת "השומר מלחמה, אך שם גם מצא את הדרהמצאוהו מוראי 

-. בעזרת חבריו ברח מפני הנאצים בחזרה לרומניה וב17הצעיר", והוא בן 

עם אחת מקבוצות ההכשרה  .הנוער"-עלה ארצה במסגרת "עליית 15.1.1945

ולבסוף הצטרף לקיבוץ דליה, כחבר  ,אאלפשל התנועה הגיע לקיבוץ בית 

בבית אלפא היה לחבר ה"הגנה" ובה קיבל את אימוניו היסודיים. בדליה עבר קורס מ"כים של  משק.

הפלמ"ח ובסיימו מילא תפקיד בחיל השריון  ומ"כ בגדוד בחטיבת "גולני". עם גדודו עבר את מרבית 

זינאת, לג'ון, וגם בקרב הקשה על ג'נין. בקרב זה -א-קרבות העמק ו"המשולש". השתתף בכיבוש אום

החולים בעפולה ביום ח' בסיוון -נפצע בחוט השדרה ולאחר עשרת ימי עינויים נפטר מפצעיו בבית

  בנופלו. 21בן . (15.6.1948)תש"ח 

 בעפולה.עולמים בבית הקברות הצבאי -הובא למנוחת

 

בן צפורה ומשה, נולד בחודש תמוז תרפ"ב  )שמעון(, סנדרוביץ ישראל .59

עבודה ומסור בכל מאודו -. איש1938ת ועלה ארצה בשנ בקרפטורוס( 1922)

  למלחמת המצווה לשחרור ישראל.

העצמאות התגייס לצה"ל וצורף לגדוד "שריון ופשיטה" בחטיבה -במלחמת

( נפל בקרב ליד שדה התעופה בלוד. 10.7.1948. ביום ג' בתמוז תש"ח )8

 . בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת

 .בנופלו 26בן  .פנינה ושני ילדים הניח אחריו אישה,

 

 .כל הידוע לנו הוא שהיה יליד חוסט ,פלרבוים יוסף .60

 

 

 

 

 

 

 

שרה ומאיר, נולד ביום י"א באלול -בן חיה )שוני(, פניאס שמואל .61

ספר יסודי הוחזר האזור  -לאחר שסיים בית .( בחוסט10.9.1924תרפ"ד )

עבודה של יהודים מסומנים בטלאי צהוב. -גויס לפלוגת הלהונגריה ובמלחמ

אחרי שירות רצוף סכנות ואיבה מצד הפקידים בחזית, הועבר לאוסטריה. 

יהודים על שפת חפירה עמוקה שהוכנה להם לקבורה,  200פעם הועמד בין 

יה ונפלו לתוך החפירה שרדו בחיים רק ייר-שנקצרו במכונת 200-הומתוך 

 כך מבין ההרוגים. -חד, שיצאו אחרשניים, הוא ועוד א



עם מפלת הגרמנים וכניסת הרוסים לאוסטריה שוחרר ונדד דרך גרמניה לאיטליה. הוא העפיל ארצה 

 עלה ארצה והסתדר בעבודה. 1947באונייה "ברכה פולד" והוגלה לקפריסין. בשנת 

יבוש חיפה ועכו העצמאות התגייס ושירת בחטיבת "כרמלי". השתתף בשמירה ובקרבות, בכ-במלחמת

(. 10.6.1948כך הועבר לגליל המזרחי ונפל ברמות נפתלי ביום ג' בסיוון תש"ח )-והגליל במערבי. אחר

 .בנופלו 24בן  נקבר ברמות נפתלי.

 .בחיפההקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת16.3.1950ביום כ"ז באדר תש"י )

 

ורוד. לאחר גבאוז' 1928בן אסתר ומרדכי, נולד בשנת  ,פריד דוד .62

הספר היסודי החליט ללמוד מסגרות כדי לעלות ארצה. -שסיים את בית

שמה לאל את תוכניותיו והוא נאלץ לעסוק בעבודות קשות כדי  המלחמה

נשלח לגטו וארשה. בימי שבתו בגטו  1943לעזור למשפחה. בתחילת 

 נשלח יחד עם 1943השתתף בפעולות הארגון הציוני החשאי. בנובמבר 

ההשמדה אושוויץ. בדרך נס הצליחו השניים להימלט  אחיו למחנה

הריכוז קאופרינג שליד מינכן. שם צריך היה -מהכבשנים והועברו למחנה

שוחרר יחד  1945שנפל פעמים רבות למשכב. בשנת  14-הלטפל באחיו בן 

ח"ם )נוער ונ פליטים בלנדסברג והצטרף לקיבוץ ידי הצבא האמריקני. דויד שהה במחנה-עם אחיו על

הברית, התנגדה -חלוצי מאוחד( כדי להכשיר את עצמו לעלייה. אחותו, שהיגרה בשעתה לארצות

הברית. דויד דחה את הצעתה -לתוכנית עלייתו לארץ והשיגה בשביל שני אחיה היתרי כניסה לארצות

   קבוצתונסע לצרפת והתגייס ל"הגנה". הגיע ארצה עם  1947ועמד בעקשנות על דעתו. בסוף שנת 

 ואחרי שבועיים של אימונים יצא לקרבות כחייל באחד מגדודי חטיבת הפלמ"ח "הראל". 23.5.1948-ב

תה ללכת אחרי יהקסטל. שאיפתו הי-דויד השתתף בקרבות לטרון, צובה והרדאר ובמשלטים שליד הר

( בפגוע בו כדור אויב 24.8.1948המלחמה לקיבוץ ביחד עם חבריו לקרב. נפל ביום י"ט באב תש"ח )

בנחלת הקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת. בנופלו 20בן באחד המשלטים ליד הקסטל. 

 יצחק.

 

בן שיינדל ויוסף, נולד ביום י"ט בסיוון תרפ"ז  ,דב פרידמן יששכר .63

התחנך ב"חדר", הצטיין בלימודיו והמשיך ללמוד  .חוסט( ב19.6.1927)

יששכר דוב וכל משפחתו נשלחו לאושוויץ. כולם מלבדו נספו. רק  בישיבה.

הוא שרד בעבודה הקשה, ונשלח למחנות עבודה בגרמניה ובפולין. הודות 

לזריזותו ולאומץ לבו הצליח תמיד להשיג מזון, ובמסירות נפש היה חולק 

לימים, גם שנים אחרי נפילתו של יששכר  ו עם חבריו הגוועים ברעב.אות

דוב, עוד הגיעו לקרוביו מכתבי תודה מאנשים שזכרו אותו מימי השואה, 

 וסיפרו כי בזכותו נותרו בחיים.

בתום המלחמה נדד יששכר דב לרומניה, משם עלה לארץ ישראל באונייה "מקס נורדאו", שאורגנה 

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

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

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

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



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

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

 ורתם.שעה פנויה למד בהתלהבות את ת

 33כשפרצה מלחמת העצמאות היה מן הראשונים להתגייס. יששכר דב 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.

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

על  .(בסמוך לקריית גת) מנשיה במבצע "חורב"-לחם יששכר דב בקרב בעיראק אל 1948בדצמבר 

( פרצו 28.12.1948מנשיה. ביום כ"ו בכסלו תש"ט )-יחידתו של יששכר דב הוטל לפרוץ לעיראק אל

רוני" לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. כוחות "אלכסנד

 בינתיים התאוששו המצרים, תקפו ואילצו את הכוחות הישראליים לסגת.

מלוחמי היחידה נפלו בקרב, ביניהם יששכר דב. חבריו ציינו כי גילה אומץ לב למופת, והיה  90-כ

 ממתנגדי הנסיגה מהכפר.

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

 .בנחלת יצחקעולמים בבית העלמין הצבאי  ( הועבר למנוחת8.12.1949בי"ז בכסלו תש"י )

 ."החלל הינו "נצר אחרון 

 

שמואל, נולדה ביום י"ג -בת מלכה ויעקב (,"אריאלה") פריזנט לאה .64

עלתה לארץ עם הוריה  1937בשנת  .בדובובה( 13.3.1930באדר תר"ץ )

הספר היסודי למדה בגימנסיה -אביב. אחרי סיום בית שהתיישבו בתל

תה יבסגולותיה המיוחדות. הי כולםואילך כבר הכירו  14"תלפיות" ומגיל 

שרונות ובעלת אופי חזק ומתוך רצון לוהט לחיות במולדת יברוכת כ

נודעה בכינוי "אריאלה". היא חופשית באמת הצטרפה למחתרת לח"י, בה 

הצלחה בשרון וירכשה חברים וחברות לתנועה, חינכה והדריכה אותם בכ

לאהבת הארץ ולצדק סוציאלי בה. רוב השפעתה נבע מתכונתה להיות 

, תכונה שהטיפה לחניכיה, וכך שימשה להם מופת. גם אחיה הגדול, אשר "נאה דורשת ונאה מקיימת"

יהם, נמשך אחריה. כאשר אחיה נדון למאסר בגלל החזקת נשק ניסו הוריה קשרי ידידות עזים היו בינ

להוציאה מהתנועה. אך כשהעדיפה לחיות מחוץ לביתם, בבתי ידידים שהבינו יותר לרוח בניהם 

עלתה לירושלים לפי צו מפקדת לח"י.  1947ובנותיהם, השלימו הוריה עם רצונה העז. בחורף 

יאסין, ליפתה, עין כרם ובהסתערות על חומות העיר -ה, דירהשתתפה בפועל בקרבות צובה, מלח

העתיקה )מבצע קדם( בעשרת הימים, וביתר קרבות לוחמי לח"י. היא שפעה והשפיעה מרץ ואומץ 

תה בין י, למחרת כינון מדינת ישראל, הי15.5.1948במלחמת גבורה למען חירות ירושלים. ביום 

כיבוש העיר העתיקה. בימי ההפוגה ירדה לבקר אצל דם, כקרש קפיצה ל-הראשונים לכיבוש נוטר

אביב וחזרה לשירות בירושלים. בימיה האחרונים שימשה כאחראית למחסן הנשק במחנה -הוריה בתל

לח"י ונספתה בהתפוצצות, כשחברים לא דייקו בשמירת הוראות הבטיחות, ביום י"ח בתמוז תש"ח 

  .בנופלה 18בת  בירושלים. בסנהדריה(. נקברה 26.7.1948)

 .הרצל בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית-חת( הועברה למנו26.9.1951ביום כ"ד באב תשי"א )



( 13.8.1928בן רחל ואברהם, נולד ביום כ"ז באב תרפ"ח ) ,פרקש מאיר .65

העולם השנייה, והוא עודנו ילד, נעקר -בקרפטורוס. בתקופת מלחמת

באושוויץ ועבד שם בפרך הריכוז וההשמדה -מזרועות הוריו והוגלה למחנה

שנים. חזה מבשרו את כל עינויי התופת ובמו עיניו ראה את השמדת  3במשך 

הוריו. העינויים חישלו את גופו, אך עקרו מלבו את האמונה באדם, ורק 

, החל 1946לאחר שחיילי הבריגדה היהודית הצילוהו והביאוהו ארצה, בשנת 

הנוער -את הכשרתו בכפר להתאושש ולהאמין בערכי האדם. לאחר שסיים

הדתי, הצטרף לגרעין התיישבותי של קבוצת "נתיבות" )כפר דרום( וקיבל, 

העצמאות לאחר החלטת עצרת -יחד עם חבריו, הכשרה נוספת בקבוצת יבנה. משפרצה מלחמת

על חלוקת הארץ לשתי מדינות, לא הצליחו להגיע לשם ונשארו בבארות יצחק.  29.11.1947-האו"ם ב

שכם לכל תפקיד והיה פעיל בענייני תרבות, עד שהאויב הגיע לשער המשק. ביום הקרב ח'  כאן נטה

 .בנופלו 20בן  ( נפל גם הוא. נקבר בבארות יצחק.15.7.1948בתמוז תש"ח )

 .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת31.10.1950ביום כ' בחשוון תשי"א )

 

מואל, נולד ביום כ' באייר תרפ"ז בן שרה וש, יעקב-משה פרקש .66

הוא הספיק לסיים את חוק  (.(Мужиево / Muzsaj יֹומש( ב22.5.1927)

לימודיו ולמד את מקצוע החרטות לפני בוא השואה. בימי המלחמה ורדיפות 

ה יהכפי-היהודים נמלט לבודפשט. שם נתפס ונשלח למחנה העינויים ועבודת

-ן. הודות לכוחו הרוחני ואמונתו בשאיפותיו החלוציותגונצקירכ-מאוטהאוזן

ציוניות החזיק מעמד בעבודתו הקשה והמפרכת עד תום המלחמה. כחבר 

במיוחד לאחר  -נוער מנעוריו היה פעיל בארגון הנוער "דרור" -תנועת

ילדים שהוקם ליד -המלחמה. התמסר לפעולה חינוכית ועבד כמדריך בבית

נוכית הושהתה עלייתו לארץ. בדרכו לארץ התעכב באיטליה. שם הצטרף בודפשט. בגלל עבודתו החי

 ל"השומר הצעיר" ועבר אימונים מטעם ה"הגנה". 

 ונלחם בחזית המרכז. 7למחרת הקמת המדינה. עם בואו התגייס לחטיבה  ,15.5.1948-הגיע לארץ ב

במגמה לפרוץ את הדרך ההתקפה הראשונה על מערך הלגיון בלטרון,  -נון א'" -השתתף במבצע "בן

לירושלים. הכוחות התוקפים נתקלו בכוחות אויב עדיפים ונאלצו לסגת. בקרב זה נפל, תשעה ימים 

(. קרוביו היחידים, אחותו וגיסו, עלו ארצה 24.5.1948לאחר בואו ארצה, ביום ט"ו באייר תש"ח )

( הובא 28.2.1950דר תש"י )ביום י"א בא .בנופלו 20בן  בעקבותיו, אך לא מצאוהו עוד בין החיים.

 .הרצל-בהרהקברות הצבאי -עולמים עם חללי מערכה זו בבית-למנוחת

 

תרפ"ג בן מרים ויעקב, נולד ביום כ"ה בכסלו )חיימקה(,  צוקרברגר חיים .67

למד ב"חדר" ובבית ספר יסודי בצ'כית . [Nelipyno] נליפנו( ב15.12.1922)

בעיר מוראבסקה אוסטראבה, כדי  וברותנית. בנערותו נשלח ללמוד מקצוע

הוחזר אזור מגורי הוריו לרשות  1938שיוכל לעזור להוריו בפרנסתם. במרס 

הונגריה והוא נשאר כפליט בצ'כיה. שם הצטרף לחבורת "החלוץ הצעיר" 

כפר -של נערי משפחות מתבוללות, שהרדיפות החזירום אל היהדות, וכבן



נוער -ים העפיל ארצה באונייה "גליליאו" והתחנך בחברתשחונך ברוח היהדות, היה להם למופת. חי

בקיבוץ בית השיטה. עד מהרה התאקלם כחבר ותיק בקיבוץ, הן בעברית והן בעבודה. הוא מצא את 

מקומו כטרקטוריסט, עבודה המיועדת לוותיקים בלבד, וכאחד הוותיקים רכש לו בקיאות בכל מכונות 

-ם חבורתו לקיבוץ קדמה, שהיה באותו זמן פלוגתההכשרה הצטרף ע-הפלחה. כתום שתי שנות

על עבודה שכירה בנתניה. שקידתו, מסירותו ואחריותו  ,ובעיקר ,עבודה, שהתקיימה על משק קטן

העלוהו לתפקידי הנהגה כחבר המזכירות, חבר ועדת חברים וסדרן עבודה. הוא זכה בהערכה כללית 

אליו. ביוזמתו רכש הקיבוץ טרקטור להובלת זיפזיף ל וולכינוי החיבה "חיימ'קה", שהביע את חיבת הכ

לבנייני נתניה, המפעל הצליח והכניס רווחים. חיים הכניס חברים חדשים לעבודה זו והוא התמסר 

לבו לעבוד במפעל "נשר" ונתקבל לעבודה -ועבר עם בחירת ,נשא אישה, אביבהלטיפוח ענף הפלחה. 

ראשית בואו. בינתיים נודע לו שאחותו שרדה מכל כמכונאי וגם שם כבש לבבות לאהדה ולהכרה מ

 נוער.-משפחתו והשתדל ואף הצליח, להעלותה ארצה ולסדרה בחברת

העצמאות, השתתף עם כל אנשי המקום בהגנת הנקודה, ובחודש -בחורף תש"ח, עם פרוץ מלחמת

ס מרוכז גויס לגדוד של חטיבת "כרמלי". אחרי אימונים כלליים סיים בהצטיינות קור 1948מרס 

ירייה, נשלח מפעולה לפעולה. בינתיים השתתף -ירייה, ובגלל המחסור באנשים ובמכונות-למכונות

בהתקפות על התחבורה הערבית, בהגנת רמת יוחנן, בניצחון על הדרוזים ובכיבוש כפרי הסביבה. 

חשה בקרבות לשחרור חיפה פעל במחלקה שחסמה ליד יגור את הדרך לתגבורת של הלגיון הערבי, ש

לעזרת הערבים, והצליחה להודפה ולאלצה לחזור. הוא השתתף בניסיון הראשון לכבוש את עכו, 

ואחרי שהצליחו לכבוש את גבעת נפוליון נאלצו לסגת מפני הבריטים. כן הוביל אספקה ותחמושת 

לקיבוצי הגליל המערבי מצובה, אילון וחניתה, שהיו מנותקים, השתתף במסע המחלקה שחשה לעזרת 

חיעם )תפיסת משלטים מסביב באורח זמני, כדי שאנשי יחיעם יוכלו לאסוף את האספקה שהוצנחה י

כך היה בין משחררי כל הגליל המערבי, והדרך ליחיעם -להם ממטוסים קלים )"פרימוסים"(. אחר

הטרדה לשטח לבנון. משם עבר עם גדודו לגזרת ג'נין. לאחר בלימת -בכללו, והשתתף בפשיטות

הירדן נטלו כוחותינו את היוזמה ותקפו באזור הגלבוע. לאחר שנתפסה אחיזה ברכס -מקהפלישה בע

ביוני את ג'נין וכבשה את המשלטים החולשים על העיר.  2-3הגלבוע תקפה חטיבת "כרמלי" בליל 

הירדן, ריכז כוחותיו ותקף נגד, ובלחץ התקפה -הצבא העיראקי, שעבר לשומרון לאחר כישלונו בעמק

ירייה לפלוגה שהותקפה קשה במשלט קיצוני. -כוחותינו לסגת. חיים נשלח בחוליית מכונותזו נאלצו 

 (.3.6.1948הוא המטיר בלי הרף אש על האויב עד שאזלה תחמושתו ושם נפל ביום כ"ה באייר תש"ח )

 .הרצל-בהרהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובא למנוחת3.8.1950ביום כ' באב תש"י ) .בנופלו 26בן 

 

ובו ניאג( ב1919בן יעקב ופרומיד. נולד בשנת תרע"ט )צ'יק ישראל,  .68

 . 1948. עלה לארץ בשנת )נפת טייץ'(

 .(19.3.1949יד נגבה ביום י"ט באדר תש"ט )-גויס לצה"ל ונפל בקרב על

  .יצחק-בנחלתהקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת

 .בנופלו 30בן 

 

 



יוסף, נולד ביום ג' באלול תרע"ט -ויהודהבן קריינדל , קויפמן זלמן .69

. כבן למשפחה חסידית עבר לישיבת פשיצני לאחר ובוטרנ( ב29.8.1919)

עקיבא" למד -ספר יסודי. עם היותו חבר בתנועת "בני-שסיים ללמוד בבית

את מקצוע החייטות והצטרף להכשרת תנועת "תורה ועבודה", בה בילה 

העולם השנייה עבר לבודפשט, בירת -מלחמתשנים אחדות. עם פרוץ 

אגב פעילות בתנועה ודאגה לחבריו. שם צורף  ,הונגריה, בה חי כ"ארי"

לאותם היהודים, עסקנים ציוניים וחלוצים, אשר לפי הסכם מיוחד נשלחו 

 בלזן, משם הגיע לשוויץ והצטרף לקיבוץ-בלזן. כשנה חי בברגן-לספרד, ובסופו של דבר הועברו לברגן

 הכשרה.  -

עלה לארץ והצטרף לכפר עציון. אחרי שידוליהם של קרוביו עזב את המשק וניסה  1945ספטמבר ב

אביב, אך במהרה, כאיש האמון על הדרך הקיבוצית, חזר למשקו, בו למד את -את דרכו בחיים בתל

 נשא אישה.מלאכת האפייה ועסק בה עד יום מותו. בראשית חורף תש"ח 

(, עם 12.5.1948היה פעיל בשמירת הגוש והגנתו. ביום ד' באייר תש"ח ) בתקופת המצור על הגוש

 .בנופלו 29בן  , אסתר.נפל יחד עם אישתופרוץ משורייני הלגיון הערבי לכפר עציון, 

עולמים בבית הקברות -( הובא, עם שאר חללי הגוש, למנוחת17.11.1949ביום כ"ה בחשוון תש"י )

 .הרצל-בהרהצבאי 

 

 1916בן לאה ויעקב, נולד בשנת , שמואלופו( ברקוביץ )קקופולוביץ  .70

עזב  1940חוסט. למד ב"ישיבה", רכש השכלה גבוהה ולמד רפואה. בשנת ב

נצ'ו" כדי להעפיל לארץ. ּפאת סלובקיה הנאצית ועלה על הספינה הרעועה "

בדרך טבעה הספינה ליד אי בודד, ושם הצילו נוסעיה את חייהם. הם 

שנים חיים קשים עד שזכה לעלות  4-כאיטליה, ובהם חי הועברו למחנות ב

. בארץ עבד בליטוש יהלומים והצטרף כחבר לארגון 1944ארצה בשנת 

 המחתרת של "הארגון הצבאי הלאומי".

העצמאות התגייס ושירת בחיל השריון ובחטיבת -עם פרוץ קרבות מלחמת

( בעת מבצע 19.10.1948"גבעתי" ושימש בתפקיד חובש. נפל בחוליקאת ביום ט"ז בתשרי תש"ט )

"יואב" לפריצת הדרך לנגב, כשהגיש עזרה לחבר פצוע. שעה קלה לפני ההתקפה התאונן על כאב 

אמר.  -תו בפעולה. "מה, אתם יוצאים לקרב, ואני אשאר פה?" ברגל, אך לא רצה לוותר על השתתפו

 .בנופלו 32בן  .בכפר ורבורגהקברות הצבאי -עולמים בבית-יצא עם חבריו, ולא חזר. הובא למנוחת

 

בן רחל וזאב, נולד ביום י"ד באייר  )פל(, מאיר-קליין )פלוטשק( ישראל .71

כך -ספר יסודי ואחר-דולהא. למד ב"חדרים" ובבית( ב2.5.1919תר"ץ )

ב"ישיבות". בילדותו נתייתם מאמו ומאז היה רוב הזמן רחוק מבית אביו. 

עבודה. כשחזר אחרי השחרור -ידי ההונגרים למחנה-נשלח על 1940בשנת 

ישראל. הוא  - תה כבר תחת שלטון רוסי, החליט לעלות לארץילעיירתו, שהי

טשק ובשמו ום פלתשלומים של חייל ארצישראלי בש-הצליח להשיג פנקס

כחייל משוחרר  1947מאיר והגיע לארץ בשנת -ובפנקסו השתמש ישראל



  כך גם בצבא הגנה לישראל.-החוזר הביתה מהצבא, ובשם זה נרשם בארץ, ואחר

תי". רק יפרשת חייו עד הגיוס לצה"ל ופרטים על שירותו אינם ידועים, ידוע כי שירת בחטיבת "קרי

מתוך רצון והכרת הייעוד, שכן כתב לו: "אנו חייבים להילחם בעד ממכתבו אל אחיו נראה שנלחם 

ישראל". במהלך -מולדת עברית, כי לנו היהודים אין דרך אחרת ואין מקום אחר בעולם חוץ מארץ

מבצע "דני" השתלטו כוחותינו גם על אזור מודיעין ועם כניסת ההפוגה השנייה לתוקפה נתפסו 

יתה רגועה ובמשלט החזיק כוח חי"ם מחטיבת י. הגזרה ה219משלטים באזור, אחד מהם משלט 

תקפו את המשלט ערבים מקומיים בסיוע הלגיון, ובמפתיע ותוך הפרת  24.9.1948תי". ביום י"קרי

ההפוגה. מגיני המשלט הופתעו ונאלצו לסגת נוכח עדיפות האויב, ורבים נפגעו בנסיגה הקשה. 

(. 24.9.1948בקרב זה נפל, ביום כ' באלול תש"ח ) למחרת תקפו כוחותינו נגד וכבשו את המשלט.

 .בנופלו 29בן  .בנחלת יצחקהקברות הצבאי  עולמים בבית-הובא למנוחת

 

יצחק, נולד ביום כ"ח בחשוון -פרומה וחיים-בן רבקהקליין דוד,  .72

ה. למד בגימנסיה עברית והיה פעיל באירשא( ב19.11.1922תרפ"ג )

ריכוז, כדי להישלח -ב"השומר הצעיר". כשנלקח עם כל היהודים למחנה

השמדה, נמלט מהמחנה. נדד שלושה שבועות ביערות הקרפטים -למחנה

עד שהגיע לחבורת פרטיזנים והצטרף אליה. לצד הפרטיזנים נלחם בגבורה 

 ובאומץ ונקם באויב הנאצי וכך ניצל מהשמדה. 

. מאז בואו היה פעיל במחתרת ה"הגנה" 11.12.1944-דויד עלה ארצה ב

נשא אישה תי". הוא יהעצמאות התגייס ושירת בחטיבת "קרי-ובמלחמת

כן השתתף במבצע -אך לא זכה לכך. שלושה חודשים לפניוכבעל צעיר ציפה להולדת ילדו הראשון, 

 (. 16.7.1948(, ביום ט' בתמוז תש"ח )"דני" ונפל בקרב על טירה שבשפלת לוד )ממזרח לווילהלמה

 .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת .בנופלו 26בן 

 

בן קלרה ואליהו, נולד ביום י"א בסיוון תרצ"א קליין מיכאל,  .73

השנייה התענה  במלחה"עמונקץ', בבית ציוני ששפתו עברית. ( ב27.5.1931)

חמה הגיע לבודפשט ושם גילה את אמו ריכוז בגרמניה. אחרי המל-במחנה

, עם 1946ושם גם נודע לו כי אביו מת. באוגוסט  ,ואחותו שנותרו בחיים

המעפילים "החייל העברי". -התחלת העלייה מהונגריה, עלה ארצה באוניית

כששוחרר ממעצרו בעתלית נשלח למוסד החינוכי החקלאי במגדיאל, 

והתקשה להסתגל לחיי העבודה הנוער. היה עלם ער ותוסס -במסגרת עליית

אבל הסתגל ביתר קלות ללימודים. היה ישר מאוד ולא ידע  ,במוסד החינוכי

כל צביעות. הוא מתח ביקורת על חבריו, מוריו ומדריכיו כשנדמה לו שגרמו עוול למישהו. מיכאל 

קטנים, השתתף במקהלה ובחוג הדרמטי ומצא בזה סיפוק. הוא ידע למצוא שמחת חיים גם בעניינים 

בסיור, שיר וריקוד, וידע להאציל משמחתו על האחרים. התחבב על חבריו, נבחר לוועד הקבוצה והיה 

 פעיל בתפקידו.

העצמאות השתתף בפעולות הגדנ"ע בסביבת מגדיאל, הצטיין בהן מאוד ושימש -עם פרוץ מלחמת

עמד בפני הברירה דוגמה לחבריו בתפיסתו המהירה ונכונותו לכל תפקיד. כשסיים את ההכשרה הו

-להצטרף לגרעין אחר היה רולבחור בגרעין התיישבותי או בחטיבה לוחמת. הוא התגייס לצבא ואמ



 1948כך. מיכאל שירת בגדוד "הפורצים" של הפלמ"ח ונלחם בחזית ירושלים. לקראת סוף אפריל 

העיר ובין ירושלים נערך בגזרת ירושלים מבצע "יבוסי", שנועד ליצור רצף טריטוריאלי עברי בתוך 

 1948באפריל  22-23לבין היישובים שבצפונה. לצורך המבצע הועברה חטיבת "הראל" לירושלים ובליל 

סמואל ארכה זמן רב -סמואל. תנועת הכוח לנבי-איכסא ונבי-, ביתטיצאו כוחותיה לתקוף את שועפ

לאור היום היו וההסתערות החלה עם שחר. נוכח אש האויב נאלץ הכוח לסגת ובנסיגה הקשה 

(. מיכאל היה מקלען והתכונן לחפות 23.4.1948נפגעים רבים. בקרב זה נפל, ביום י"ד בניסן תש"ח )

 על נסיגת חבריו, אך נפגע מיד מכדור בראשו ונפל. 

 .בנופלו 17בן  .בקרית ענבים הקברות הצבאי-עולמים בבית-הובא למנוחת

 

( 1925בשנת תרפ"ה ) בנם של רחל ואברהם, נולד ,רוזמוביץ יחזקאל .74

. בגיל צעיר מאוד החל ללמוד תורה ב"חדר" והצטיין בלימודיו. סולוטבינוב

המשיך את לימודיו בבית ספר יסודי. מחוסר אפשרות להמשיך את לימודיו 

בבית ספר תיכון למד את מקצוע האפייה, החל להתפרנס ממקצוע זה וגם 

 תמך בהוריו.

חנה ההשמדה באושוויץ. ההורים הובלו יחזקאל והוריו למ 1944בשנת 

 נספו, ורק יחזקאל הצליח להחזיק מעמד עד סוף המלחמה.

כתום המלחמה נפגש באיטליה עם בן דודו, אשר מסר לו את זכות העלייה 

עלה יחזקאל על אוניית המעפילים "חנה סנש". האונייה, שנרכשה  1945בדצמבר  14לארץ, וביום 

 252כשעל סיפונה  ,ונה שבאיטליהבשל ה"הגנה", הפליגה מנמל סבאיטליה על ידי המוסד לעלייה ב' 

רובם חברי תנועות נוער ציוניות. תנאי ההפלגה היו קשים: הצפיפות הייתה רבה, האוויר  -מעפילים 

עשרה ימים לאחר  דחוס, והמזון והמים לא הספיקו. הים סער ומספר החולים גדל במהלך ההפלגה.

רטון בחוף נהריה. אנשי קבוצת החוף של הפלי"ם )הפלוגה הימית צאתה לדרך עלתה האונייה על ש

של הפלמ"ח(, בסיוע תושבים מנהריה והסביבה, סייעו להעביר את המעפילים אל החוף באמצעות 

חבלים. לאחר מכן הם הוסעו באוטובוסים ובמשאיות לקיבוצי הסביבה, משם פוזרו ברחבי הארץ. 

רשם: "שם הספינה חנה סנש, הורדה בעזרת ארגון ההגנה בחוף נהריה הושאר לבריטים דגל ובו נ

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

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

 עבר לגור בחדרה והחל לעבוד במאפייה.

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

. מאז מילא בחטיבה תפקידים 3התגייס גיוס מלא וצורף לחטיבת "אלכסנדרוני", היא חטיבה מספר 

 שונים, בעיקר בקרבות באזור מרכז הארץ.

, ירד יחזקאל לרחוץ בים, (, בהיותו במחנה צבאי בקרבת החוף בנתניה19.8.1948ביום י"ד באב תש"ח )

 .בנתניה. יחזקאל הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנופלו 23בן  טבע ומת.

 ."החלל הינו "נצר אחרון 

 

( 1927בנו של אייזיק, נולד בשנת תרפ"ז ) ,רוזנוואסר יצחק .75

 אוז'גורוד. גדל והתחנך בעיר הולדתו, מצעירותו היה חניך תנועת "בית"ר".ב



גורשו יהודי אוז'גורוד וסביבתה למחנה ההשמדה אושוויץ בשבעה משלוחים.  1944יוני -מאיבחודשים 

  מהם שרדו עד תום המלחמה. 2,000-רק כ

ע השנייה הושמדה כל משפחתו של יצחק על ידי הנאצים. הוא עצמו נשלח למחנה "בתקופת מלחה

  .1945ריכוז גרמני, שם שרד בתנאים הקשים ושוחרר בשנת 

דע כי איש מבני משפחתו לא נותר בחיים החליט להכשיר עצמו לעלייה לארץ. הוא יצא מאחר וי

עלה יצחק על  1946באוקטובר  19ביום  בנתיב "הבריחה", ועבר הכשרה חקלאית לקראת עלייתו.

המעפילים הועלו  1,252אוניית המעפילים "לטרון", שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה". 

הצרפתית. מרגע צאתה לדרך עקבו הבריטים אחר האונייה,  הבריוויירסיוטה -בנמל להעל סיפונה 

הורדו  1946ובלב ים השתלטו עליה תוך הפעלת כוח. "לטרון" נגררה לנמל חיפה, ובראשית נובמבר 

יצחק שהה  ממנה המעפילים בכוח והועלו על אוניות גירוש, שלקחו אותם למחנות המעצר בקפריסין.

שוחרר, ובהגיעו לארץ קבע את מקומו בחדרה ועבד  1947וש תשעה חודשים. באוגוסט במחנה הגיר

 בחקלאות.

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

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

 רבות החטיבה להגנת יישובי השרון והדרכים אליהם.השתתף בק

במאי יצאו כוחות  7/8בליל  השתתף יצחק בקרב על כפר קרע במסגרת מבצע "יובל". 1948במאי 

"אלכסנדרוני" לעבר כפר קרע, עם שחר הסתערו עליו והצליחו לכבוש חלק ממנו. אך תגבורת ערבית 

מלוחמי היחידה נאלצו לסגת מהכפר. במהלך גדולה שהוזעקה לאזור פתחה במתקפה עזה, וחלק 

במאי נפצע יצחק באורח קשה. הוא הועבר לבית החולים בילינסון, אך שם נפטר למחרת,  8-הקרב ב

  (.9.5.1948ל' בניסן תש"ח )

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

 ."החלל הינו "נצר אחרון 

 

לש. ייסב 1925רבקה ומרדכי הכהן, נולד בשנת -בן אסתר ,רוזנטל יעקב .76

 "חדרים"ספר תיכון וגם ב-ספר יסודי ובכיתות הראשונות של בית-למד בבית

 .ובישיבה והצטיין בלימודיו ובמידות טובות

משסופח האזור לשלטון ההונגרי, נלקח עם משפחתו הגדולה ועם כל יהודי 

 -שלוש שנים עבד בעבודות ההשמדה אושוויץ.-העיר לגטו, ומשם למחנה

פרך במחנות בגרמניה וכשחלה בטיפוס עמד לו טיפולו המסור של שמואל 

אחיו להצילו ממות. אחרי השחרור ביקר בעיר הולדתו, וכשנודע לו על 

ופעל  העקורים גורלם העגום של בני המשפחה ושאר היהודים, חזר למחנות

נסיעה -". קרוביו באמריקה שלחו לו כרטיסכמדריך ומורה לעברית בקבוצות של "הפועל המזרחי

ישראל. -ארץ -מנת שיבוא אליהם, אך הוא החזיר אותם, באומרו כי אחת דרכו בחיים  -ותעודות על

המעפילים "לטרון", נלקח לקפריסין וגם שם פעל כמורה לעברית -אחרי שנתיים העפיל ארצה באוניית

כשעלה לארץ ברישיון. עם בואו הצטרף לקבוצת  -וכמדריך עד שהגיע היום המאושר בחייו )לדבריו( 

 "עלומים", אך מסיבות משפחתיות פרש מהקבוצה והחל ללמוד נגרות.

העצמאות התייצב להגנת הארץ ושירת יחד עם שמואל אחיו באחד מגדודי חטיבת -בראשית מלחמת

בהתקפה , 1948השתתף בקרבות בחזית הדרום. כשאחיו נפצע קשה במרס  1948מראשית  ;"גבעתי"



החולים וחזר ליחידתו -על עמדות הערבים בג'בליה, הגיש לו יעקב עזרה ראשונה, הביא אותו לבית

שממזרח לכביש החוף כדי לחסום את תנועת  69בטוח בעתידו ובניצחונו. יחידתו נאחזה בגבעה 

( 10.6.1948והכוח החל להתבצר בה. ביום ג' בסיוון תש"ח ) 1948ביוני  8-בהמצרים בו. הגבעה נתפסה 

רגלים בסיוע -מכן הסתערו עליו כוחות חיל-הנחיתו המצרים הפגזה כבדה על המשלט ולאחר

שריוניות. אש האויב גרמה לנפגעים, להתמוטטות העמדות ולפגיעה בכלי הנשק. בלחץ האויב נסוג 

 .בנופלו 23בן  תוח נפגעו לוחמים נוספים. בקרב זה נפל.הכוח מהמשלט, ובנסיגה בשטח הפ

 בנחלת יצחק.הקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובא למנוחת31.8.1950ביום י"ח באלול תש"י )

 

( 30.12.1932בן יהודית וצבי, נולד ביום א' בטבת תרצ"ג ), רוט ברוך .77

ים נכלא ונודע כשקדן וחרוץ. עם כניסת הגרמנ "חדר"בה. למד באאירשב

ומשם הועברו למחנות עבודה  -עם הוריו ויתר היהודים בגטו מונקץ' 

שמצא כ .חזר לעירוו ידי הצבא האמריקני-כאו עלוהשמדה. ברוך שוחרר מד

השריד היחידי מכל המשפחה  ,שנתיים-את אחותו הגדולה ממנו בשנה

יצאו שניהם לדרך הנדודים מערבה. ברוך הצטרף למוסד  ,הילדים-מרובת

בית"ר בצרפת, העפיל לארץ באונייה "לנגב", נלקח לקפריסין ומשם של 

. הוא התחנך בחוות הנוער הבית"רי שוני ליד 1947הגיע לארץ בשנת 

בנימינה והיה שם צעיר החניכים. שקד מאוד על לימודיו כדי להשלים את 

ו המרובות אשר החסיר בשנות המלחמה והתלאות, גילה אחריות ופעל כמבוגר לכל דבר. להפצרותי

 הקדימו לאמנו בנשק על אף גילו הצעיר ובאימוניו הצטיין בשקדנות יתירה.

ברוך נשלח לפעולה בכיבוש "המשולש הקטן" בהרי אפרים. משם הועבר עם יחידתו לסיוע בהתקפת 

ביום י"א באייר תשי"ב )!( בנופלו 16בן  (.16.5.1948אצ"ל על רמלה ושם נפל, ביום ז' באייר תש"ח )

 בקרית שאול.הקברות הצבאי -בבית אחים-בקברעולמים -( הובא למנוחת1952.6.5)

 

בן שרה ומשה, נולד ביום ט"ו בסיוון תרפ"ט  )מנדלה(, רוטמן מנחם .78

-. עם סיום לימודיו בבית1930בשנת  כתינוק עלה ארצה .הֶלובֹוו( ב23.6.1929)

ספר יסודי רצה להתנדב לבריגדה היהודית שהוקמה בצבא הבריטי, כדי 

לקחת נקם באויבי עמו ומשלא נתקבל בגלל גילו לא יכול עוד להישאר בעיר 

ויצא להכשרה בנגב, ושם הושלם חינוכו כעובד ולוחם. מההכשרה עבר 

ל הצפון ועמד במצור כפר גלעדי לפלמ"ח, השתתף בהעברת מעפילים דרך גבו

נגד הבריטים שבאו לבקש מעפילים מגולת ערב. משסיים את שירותו 

בפלמ"ח לא יכלו הוריו לעכבו בבית, כי "אני חייב ללכת", אמר, ושירת 

הספר "כדורי" ועוד, ולמרבה רוגזו לא -במשטרת היישובים העבריים בעמק הירדן, בסג'רה, בבית

דו נגד ערבים שודדים ופורעים. "נותנים בידך רובה ואין נותנים לך הורשה להשתמש בנשק שבי

"כדחליל מעמידים אותך..." אחרי שירות של שנה וחצי לערך חזר לחיים  -היה אומר  -להשתמש בו" 

אזרחיים בעיר. הוא החל לדאוג להורים, מצא חברים וחברה וחש סיפוק בחייו. אחרי כחצי שנה של 

שהחליטה  ,סאקסס, מקום מושב עצרת האו"ם-גדולה של ליל הילולת לייקחיי שלווה זכה לשמחה ה

למחרת כבר התייצב בבסיס הקליטה בשרונה לשירות העם והמולדת.  .על חלוקת הארץ לשתי מדינות

מנחם השתתף בפעולות הקרב של חטיבת "גבעתי" בדרום: ג'בליה, יאזור, בית דגון, חולדה ולטרון. 



"אל בכי, אנו נלחמים  -אמר פעם  -מא" יתיע הביתה להרגיע את הוריו. "אבין קרב לקרב היה בא במפ

כדי שלא נצטרך לבכות עוד, כדי שנוכל לחיות ולשמוח ככל העמים..." ולאחיו אמר: "הרי במלחמתו 

 של עם מוכרחים ליפול קרבנות, ומה ההבדל אם הגורל יטיל זאת עלינו או על זולתנו?.."

( , חיפה בכדוריו האחרונים על נסיגת 10.6.1948ס, ביום ג' בסיוון תש"ח )בקרב על משלט ליד בית דרא

 בנופלו. 20בן  חבריו עד שנפל.

 הקיימת בבית דגון".-הקרן-זכרו הועלה בחוברת "דפים לזכר מגיני בית

 .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הובא למנוחת17.6.1949ביום כ' בסיוון תש"ט )

 

 1926זלמן, נולד בשנת -בן כרמלה קריינדל ויוסף, רייזמוביץ גזה .79

 .הבסאבטר

, 22.10.1948-ידי כוחותינו. ב-עבד שליד מנרה הוחזק על-משלט שייח'

במהלך ההפוגה השנייה, תקפו כוחות קאוקג'י את המשלט במפתיע והוא 

נפל בידיהם. באותו יום תקפה פלוגת משוריינים של חטיבת "כרמלי" 

משלט מחדש, אך ללא הצלחה. למחרת נערכה התקפה בניסיון לכבוש את ה

ביום כ' בתשרי תש"ט , גזה נוספת, אך גם הפעם ללא הצלחה. בקרב זה נפל

(23.10.1948).  

 .בראש פינההקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת. בנופלו 22בן 

 

)תרפ"ג(  1923פייגה ומרדכי, נולד בשנת -ן שרהב)דודי(,  שוארץ דוד .80

הספר המקומי. דוד היה בין מיליוני -ושם אף למד בבית ,האברשיבא

ע השנייה והצליח לשרוד "היהודים אשר נשלחו למחנות המוות בזמן מלחה

 ישראל כשנה לאחר שחרור המחנות. בארץ הצטרף לקיבוץ-ולעלות לארץ

העצמאות. אז התגייס והוצב -אילה ושהה בו עד שפרצה מלחמת עין

ביום י' בתמוז תש"ח  בחזית הצפון.בחטיבת "כרמלי" אשר לחמה 

הגשר הסורי -(, במסגרת מבצע "ברוש", שנועד לחסל את ראש17.7.1948)

במשמר הירדן, נפל דוד בקרב ליד דרדרה שממזרח לאגם החולה והובא 

 למנוחות בדרדרה. 

 .בנופלו 25בן  .בנתניהעל פי בקשת אחיו הועבר ארונו לבית העלמין הצבאי 

 

 1922זלמן, נולד בחודש פברואר -אה ושלמהבן לשוורץ דוד,  .81

. היה השלישי מבין שבעת ילדי המשפחה. בעיר הולדתו למד סולוטבינוב

דוד היה מטובי הנוער שהתחנכו בתנועת  עשרה שנות לימוד.-וסיים שתים

 כאדם וכחבר והיה בעל גאווה לאומית ייחודית.התאפיין הצעיר". -"השומר

ידי הגרמנים למחנה עבודה באוקראינה -נלקח עלהשנייה  ע"עם פרוץ מלחה

דרך הצליח לברוח ממחנה העבודה והצטרף לפרטיזנים. עם סיום -לא-ובדרך

המלחמה חזר דוד לעיר הולדתו ובמהרה אסף סביבו קבוצה של בני נוער 

תה לנקום בגויים באשר הם. שיא פעילותם היה ייהודים, שמטרתה הי



שנספו בשואה ולא שבו לעירם, וזאת על מנת למנוע מהגויים הצתת שורה שלמה של בתי יהודים 

 לבוז את בתי היהודים. 

העצמאות העפיל ארצה באופן בלתי לגלי והוגלה לקפריסין. לאחר תקופה במחנות -בפרוץ מלחמת

המעפילים בקפריסין הגיע לארץ, הצטרף לגדוד השלישי של הפלמ"ח בחטיבת "יפתח", ושהה עם 

 19-20יושע, שנערכה בליל -השתתף בהתקפה השנייה על משטרת נבי ת הבשן.פלוגתו בקיבוץ להבו

הנפץ. תוך כדי כך -. החבלנים פרצו את הגדרות, קרבו לבניין והחלו להניח את חומר1948באפריל 

התגלו והושלכו לעברם רימונים שגרמו לנפגעים. פינוי הנפגעים עיכב את הפיצוץ ובינתיים נפגעו 

יהם החבלנים והמטען לא הופעל. עם עלות השחר ניתנה הוראה לסגת. הנסיגה לוחמים נוספים ובינ

הנופלים  22בוצעה תוך לחימה בכוחות אויב ניכרים שהוזעקו למקום ולכוח היו נפגעים רבים. בין 

-בנבי אחים-בקברעולמים  - ( היה גם דוד. הוא הובא למנוחת20.4.1948בקרב ביום י"א בניסן תש"ח )

 .בנופלו 26בן  ריו אח ושתי אחיות.. הניח אחיושע

 לחם כדי שתהייה לנו ארץ ואם לא לנו לכם תהיה".יבמכתבו האחרון כתב בין השאר: "חייבים לה

 

רייזל( ונפתלי, נולד ביום -בן שושנה )רבקהחיים יעקב,  שיינפלד צבי .82

-ספר יסודי ואחר-. למד בחדר ובביתבמונקץ' (17.5.1914כ"א באייר תרע"ד )

בישיבה של הרבי ממונקץ'. בעשר השנים הבאות היה פעיל בתנועת "בני כך 

יצא להכשרה ושהה חמש שנים בקיבוצים בפרשבורג  1932עקיבא". בשנת 

ידי הנאצים הצליח להימלט ולהגיע -וקושיצה. עם כיבוש צ'כוסלובקיה על

. עם בואו הצטרף לקבוצת "אברהם" 2.5.1939-מעפילים ב-לארץ באוניית

-נס ועסק בעבודת השדה, הכרם והפרדס, במחצבת כרכור ובפלוגתבכפר פי

-נתניה, בהן הוכיח את מסירותו הרבה ושימש כסדרןבעבודה בגבעת עדה ו

החל לעבוד במאפייה. לאחר שנה, עם עלות קבוצתו על  1942עבודה. בשנת 

רי עבודת הקרקע בגוש עציון, למד שחיטה ושימש כשוחט בכפרו. ער וחדור רגש הבנת הזולת. אח

יומו היה מקדיש עתותיו לתורה ולאימוני ה"הגנה", בה היה חבר מאז דרכו רגליו על אדמת המולדת. 

 אחת מחברות הקבוצה. נשא לאישהבשנת תש"ב 

לחם ראשי בגוש עציון, נשא בעול -העצמאות, תוך כדי עבודתו הקדחתנית כספק-בפרוץ מלחמת

רייני האויב לחצר המשק, ביום ד' באייר תש"ח השמירה והאימונים ונפל בעמדה, עם פרוץ משו

ביום כ"ה בחשוון תש"י  .בנופלו 34בן  .ומרדכי תולי, הניח אישה, מינה ושני בנים(. 13.5.1948)

 הרצל-בהרהקברות הצבאי  - ( הועבר, עם שאר חללי הגוש, למנוחת עולמים בבית17.11.1949)

 בירושלים.

 

. ץ'בטיי 1925בן צפורה ומשה, נולד בשנת  ,מנדל-שמואלביץ מנחם .83

-כפרית והכשיר את עצמו מנעוריו לעבודת-הוא גדל בסביבה מסורתית

ע השנייה והנאצים החריבו גם את "האדמה בשדות אביו, עד שפרצה מלחה

הקהילה הזאת. ההורים נרצחו והאחים הופרדו זה מזה. מנחם נלקח 

 גופו-פחם, ורק תודות למבנה-כפייה במכרות-לאושוויץ, אך הועבר לעבודת

האיתן עמד בניסיון הקשה במשך שנים. בדרך נסיגתם העבירוהו הנאצים 

הברית, -ידי צבאות בעלות-, ושם שוחרר עלטלטרזיינשטלבוכנוואלד ומשם 



וגם מצא את אחיו שחשב אותו למת. אך הפעם נפרדו האחים זה מזה מרצון, כי אחיו רצה להישאר 

פוקינג בגרמניה וחיכה לתור עלייתו. עקורים הבגולה ומנחם שאף לעלות לציון. הוא הגיע למחנה 

אימונים של הארגון בגרמניה ועלה ב"אלטלנה" -בינתיים הצטרף לאצ"ל, עבר הכשרה צבאית במחנה

. היה בין העצורים ב"מחנה יונה" ובקרית מאיר, ברח מהמעצר והצטרף לצה"ל. "אין זאת 21.6.1948-ב

 ים דבריו.כושר לחשבונות פנימיים," נהג להגיד, וקי-שעת

מנחם צורף לחטיבת "כרמלי", אך ההפוגה מנעה בעדו להשתתף במלחמה בפועל ממש. הוא ישב על 

משלט בבירוה ונפשו יצאה לחידוש הקרבות, אולם הגורל רצה אחרת. לא בידי אדם נפל: נחש ארסי 

 (. 6.9.1948ביום ב' באלול תש"ח ) .הכישו, ועד שהיה סיפק לטפל בו מת

 .בנופלו 23בן  .בחיפההקברות הצבאי -למים בביתעו-הובא למנוחת

 

בן אסתר ושלמה, נולד ביום י"ט בטבת , שמואלי )כהנא( בן ציון .84

ספר יסודי עברי. כשפלשו -( בחוסט ובה סיים בית30.12.1920תרפ"א )

פני -, העפיל ארצה בספינה קטנה על1939הנאצים לצ'כוסלובקיה, באביב 

 נתפס והוגלה למאוריציוס.הדנובה ודרך הים השחור. הוא 

ציון משם לצבא הצ'כוסלובקי החופשי, -העולם השנייה התנדב בן-במלחמת

ובהגיעו ארצה החליף את מדיו בלבוש אזרחי והצטרף לארגון מייסדי כפר 

 אחרי שחרורו חזר מאירופה למשק. רופין. מכאן התנדב לבריגדה היהודית.

טוראי -. שירת כרבהעצמאות התייצב להגנת המולדת-בראשית מלחמת

מסור ובעל מרץ באחד הגדודים בחטיבת "גולני" והשתתף בפעולות טירת צבי, בית שאן, ג'נין, נצרת, 

הגליל המערבי, ובאחרונה בנגב עד גבולות. במבצע "חורב", לגירוש הצבא המצרי מתחומי ישראל, 

ת המאמץ העיקרי באגף הוטל על חטיבת "גולני" ליצור הטעיה באגף המערבי של החזית, לפני הפעל

יונס, איימו על -מצפון לחאן 86כבשו כוחות החטיבה את משלט  1948בדצמבר  22-23המזרחי. בליל 

הברזל ויצרו את הרושם שהכוונה היא לנתק את הכוחות המצריים שברצועת עזה. -הכביש ומסילת

לוחמי "גולני" לסגת. נגד עזה בסיוע ארטילריה ושריון ובלחץ האויב נאלצו -המצרים הגיבו בהתקפת

 .בנופלו 28בן  (.23.12.1948בקרב זה נפל, ביום כ"א בכסלו תש"ט )

 .בכפר רופיןהקברות -עולמים בבית-הנשק עם מצרים הובא למנוחת-אחרי חתימת שביתת   

 

 

 


