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  פי לאזכרה השנתית ב"יד ושם"                טקס חלו .1

, אך בשל אילוצי השעה, האוסרים 17.5.2020כ"ג אייר תש"ף, -הטקס אמור היה להתקיים ב"יד ושם" ב

מרצה, מר , ובמיוחד לתודה רבה לכל העוסקים בהכנתו. you tube-התקהלות, הוא צולם והועלה ל

 . להלן הקישור לטקס:עורך ישראל שיינברגרשירי ולצלמת ז'וז'י אריה ברנע, למשה דוידוביץ, 

https://www.youtube.com/watch?v=33noqpGtYok&feature=youtu.be 
 

ברנו יר נספי השואה דשנה שעברה, במפגש השנתי שלנו לזכ דבר יו"ר הארגון, מר זאב מילבאואר:

עלה  2019רבות על נושא האנטישמיות ועל התפשטותה בעולם. אחוז התקריות האנטישמיות בשנת 

אינה מבשרת טובות.  2020פגיעות פיזיות ביהודים. גם שנת  2000 -רק בארה"ב היו כ; אחוזים 15-בכ

ם עצמם מואשמים נגיף הקורונה חושף את העולם למשבר כלכלי, ובאופן קבוע היהודים מוצאי

מהיהודים שוקלים לעזוב את  FUNDEMNTAL RIGHT AGENCY" 41%"י פ-לבגרימת המשבר. ע

הם  ;שהינה חלק מאידיאולוגיה שלהם ,אירופה. היהודים מותקפים מימין, מפאת שנאת זרים

 קולוניאליזם זר.להציונות שווה לשלטון האפרטהייד ושמותקפים גם בידי השמאל, באמתלה 

בהשתתפות כל  ,ודש ינואר ראינו בארץ מפגן כוח עצום, כנס שאורגן על ידי בית הנשיאאמנם, בח

מלחמה באנטישמיות ומניעת שואה נוספת.  :עמד על הפרק הואשמנהיגי העולם, והנושא המרכזי 

מנהיגי ונציגי העולם הצהירו הצהרות רבות בגנותה של האנטישמיות ובמאבק בה. יש מדינות 

אים למגר את האנטישמיות, ובהרבה מדינות כיום שלילת הציונות נתפסת הב ,שחוקקו חוקים

שנחקקו  ,כלא חוקי. כל אלה חוקים BDS-כאקט אנטישמי. בנוסף, מספר מדינות הכריזו על ארגון ה

 על ידי מנהיגים ואין להם השפעה גדולה על דעת הציבור וההתנהגות ברחובות. 

היהודים ללא תמיכת העם שלו. שואה לא יכלה להתקיים ללא להוביל לשואת היה ל והיטלר לא יכ
לתהליך השמדת היהודים. השואה לא יכלה  ,בחדווה רבה ,עזרתם של עמים אחרים אשר סייעו

להתרחש אם לא הייתה קיימת אנטישמיות מושרשת בקרב האוכלוסייה. כשאנו מדברים על שואה 
א יהודים, חסידי אומות העולם שחרפו נפשם באופן כללי, אל לנו לשכוח את האנשים הטובים, הל

הפשעים הכי גדולים קורים כשהטובים שותקים.  על מנת להציל את בני עמנו ללא כל תמורה.
הגרמנים עצמם יצאו נגד המדיניות של היטלר, אך התנגדות זו לא הייתה בהקשר היהודי. 

. היטלר אימץ את תאוריית ההתקוממות הייתה נגד המתות של נכים ואנשים הסובלים ממחלות נפש
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האבולוציה של דרווין, שלפיה השמדת החלשים תוביל להשבחה הגנטית של הגזע, ובהקשר הגרמני, 

שמטרתה לנקות את גרמניה מאנשים בעלי  T4,כנית ויצאה לדרך הת 1939לגזע הארי. כבר בשנת 

גזים, הראשונים מום, והסובלים ממחלות נפש. במבצר קולומב, בעיר פוזנן, הוקמו שני תאי 
ומספר רב  - נכים וסובלים ממחלות נפש 91,000-הושמדו כ 1941עד שנת  1939בהיסטוריה. משנת 
קמה מחאה בגרמניה של משפחות  1941אשר הוכרזו כ"חולי נפש". אך בשנת  ,של מתנגדי המשטר

חאת , בעקבות מ1941הקורבנות ושל הכנסייה ובהמשך, הצטרף אליהם גם הציבור הרחב. בשנת 
היטלר הורה להפסיק את ההשמדה. הוא היה בעל מודעות למשקל ההשפעה של דעת הקהל  ,הציבור

והוא השתמש באלפי מרגלים על מנת לבדוק את הלך הרוח בקרב הציבור הגרמני. עבודתו הראשונה 
הייתה לרגל אחר מתנגדי המשטר ובכך הוא הבין  ,של היטלר, לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה

ביתר  ,חשיבות העצומה שיש לדעת הקהל. ההתקוממות הגרמנית כנגד ההמתות מדגישהאת ה
את סדר העדיפויות שלו. מצבם של היהודים שחיו בקרב הגרמנים עשרות שנים, שלחמו  ,שאת

שהיה בו  ,לצדם במלחמת העולם הראשונה, ותרמו רבות לכלכלתה של גרמניה לא יצר גל מחאה
  כדי לשנות את גורלם האכזר.

השואה הייתה שיא הביטוי לאלפי שנות אנטישמיות. יהודים רבים חיפשו כל דרך להתגונן מול 
מלחמות ומפגנים בהאנטישמיות הגואה, אם זה על ידי התבוללות, חילון, השתתפות בקרבות ו

ת מגוריהם. רובם השלימו עם התופעה, כאילו הייתה גזרה משמיים וחלק בלתי ופטריוטיים במדינ
וויה היהודית. חלק גדול מהעם חיפש בדת את הנחמה ואת האמונה בעתיד טוב יותר. גם נפרד מהה

ידי השתלבות בפוליטיקה על בקרפטורוס היו שניסו להתמודד עם האנטישמיות בדרכים שונות: 
די יאך ניסיונות אלה גרמו באופן מי .המקומית והארצית, במיוחד בתקופת שלטונה של צ'כוסלובקיה

ות. ניסיון ההשתלבות הזה התפרש על ידי אנטישמים כניסיון השתלטות של היהודים לתגובות ארסי
 תניסה להפריך את ההאשמות. כניס ,על המדינה. הרב הראשי של פראג, ד"ר ברודי, יליד אוז'גורוד

 היהודים לזירה הפוליטית גרמה למלחמות פנימיות על הזכות לייצג הקהילה מול השלטונות.
 קרפטורוסולם הראשונה, חלק מהקהילות היהודיות ורבניהם, הגיעו לאזור כתוצאה ממלחמת הע

)כמו קהילת בעלז וספינקה(, והתיישבו במונקץ', דבר שהוביל למלחמות בקרב חצרות החסידים, 
שבסופן, החסידויות נאלצו  לעזוב את העיר. תוך כדי המאבקים האלה, התרחש מאבקם של הרבנים 

שהצליחה  ,ן הציוני. בכל הכאוס הזה, התחילה מודעות לנושא הציונותנגד החינוך הציוני והרעיו
אפילו חסידי  לאחד זרמים שונים בקרב היהודים סביב השאיפה להגדרה לאומית ולעלייה לארץ.

ם עור וגידים, והוא הפתרון האמיתי לבעיית האנטישמיות רוקשהרעיון הציוני  ,החצרות הבינו
מעורבים בכל פעילות ציונית, אך נתנו לילדים להיות חלק  ההורים בחצרות, לא היו הנצחית.

מאמינים  ,חילונים ודתיים כאחד ,מתנועות הנוער הציוניות. כך מצאו את עצמם זרמים שונים
שומר ה" ,בית"ר", "החלוץ", "בני עקיבא"וחולמים את הרעיון הציוני. וכך, קמו תנועות נוער של 

שהיו מאוחדים סביב הנושא. התקיימו כנסים של כל התנועות הציוניות, הוקמו מוסדות  ,קדימה"
 - ד יצא עיתון בשם "ז'ידו נופלופ" ובמונקץ'וובנוסף, קמה גם עיתונות ציונית. באוז'גור ,ציוניים

בניהולם של משוחררי הצבא  ,ששמר על מוסדות יהודיים ",משמר אזרחי""יידשע שטימה". קם 
 עולם הראשונה.ממלחמת ה

, שבה התגוררו (Turon) ןֹורּוקם בית ספר העברי הראשון בקרפטורוס, בעיירה בשם טהו 1919שנת ב

, יליד פולין בשם מייזליך, שידע 28משפחות יהודיות. מי שהקים את בית הספר היה בחור בן  200
יבם של עברית על בוריה, ובנוסף לכך היה קולו ערב ונעים בעת התפילה, דבר ששבה את ל

  המקומיים.



השילוב בין קיום הדת והמצוות לבין לימוד השפה העברית גרם להרבה מתושבי טורון להירתם 
 למאמצו של מייזליך להקים את בית החינוך הראשון בשפה העברית בקרפטורוס.

לה נתקלתי בשם "טורון". נזכרתי שבמסגרת ֹוכשקראתי את הספר "אורות בהרים" של אריה ס
ופגשתי שם בשתי גברות  ,יחד עם בן דודי ,ת לשורדי השואה, הגעתי לכרמיאלחלוקת תעודו

בה. תמר פולק כתבה ֹולֹומו - הייתה מטורון והשנייה, תמר פולק ,מרשימות, שאחת מהן, לאה לביא
הדרך היחידה של תמר לספר ביא בתקופת השואה. הספר הזה היה ספר על חיי משפחתה של לאה ל

, שבמקרה נפגשו בעיר כרמיאל. באותו ביקור, קיבלנו את המתנה גם את סיפורה. שתי נשים
 המרגשת, את הספר של תמר "לאה, משום כך את אחותי".

ועד סיומה  1933משנת  -שמספר את התלאות של לאה ומשפחתה  ,הגעתי הביתה וקראתי את הספר
ם שפעלו תחת , ההונגרי1941. בשנת זמניתשזעזע וריגש אותי בו  ,של המלחמה. בספר היה קטע

הגרמנים לגרש את כל  על ידימדיניות הנאצים, וטרם פעלו להשמדתם הישירה של היהודים, צוו 
פודולסק. על אף שכולם ביישוב טורון היו בעלי  יץהיהודים שאין להם אזרחות הונגרית לקמינ
כבר גויס פודולסק. אביה של לאה באותה תקופה,  יץאזרחות הונגרית, הם נלקחו למסע לכיוון קמינ

תוך התעללות  ,לצבא ההונגרי, כמו כל הגברים היהודים, והם עסקו בעבודות הכי בזויות וקשות
מהז'נדרמים ההונגרים. אבא של לאה ידע שמובילים את כל היהודים להשמדה. הוא גילה היכן 

על  ,הצליח למצוא את משפחתו ,ולאחר מסע של כמה שעות ,נמצאת משפחתו שגורשה מטורון
 ,תוך בכי ,מנת להזהיר אותם מפני ההשמדה הצפויה. לאה זוכרת את אביה מגיע, פוגש במשפחתו

גורל המר הצפוי להם. אמה של על התוך ידיעה  ,בעוד הוא מחבק אותה ואת שאר בני המשפחה
שמא ייתפס ויוצא להורג. אביה נעלם  -לאה ניסתה להרגיע אותו ולשכנע אותו לחזור למחנה שלו 

וך החשיכה. למרות הכל, משפחתה של לאה ניצלה והתאחדה, ובתום המלחמה הם עלו ארצה. אל ת
מי שציפה לבואם על הרציף בנמל בישראל היה לא אחר מאשר חיים קוגל, המקים, המחנך והמנהל 
הראשון של הגימנסיה העברית במונקץ'. לפני מספר ימים התקשרתי ללאה ושאלתי אותה באיזו 

היא אמרה שכל השיחה  ;השיחה הקשה של אביה עם שאר בני המשפחה שפה התנהלה אותה
"הרי כולם בטורון ידעו לדבר עברית". עם בואם לארץ, אביה  :התנהלה בעברית, כפי שציינה בפני

של לאה החל לעבוד בתור מורה לעברית בקריית שמונה. כפי שאמרתי, בית הספר העברי הראשון 
 הלש, בחוסט, ביאסיניייץ', בסכן הוקמו בתי ספר נוספים במונקמ בקרפטורוס הוקם בטורון, ולאחר

ולא נתמכו על ידי השלטון  ,לאור קשיים כלכליים ,ובאוז'גורוד. רובם לא החזיקו מעמד
מנסיה היחידה שקיבלה הכרה מהשלטונות בכדי להעניק תעודות בגרות הייתה יהצ'כוסולובקי. הג

, 1938וקמה על ידי חיים קוגל, שניהל אותה עד שנת מנסיה היהג מנסיה העברית" במונקץ'. י"הג
כיוון שלא הייתה לו אזרחות הונגרית. ממלא מקומו היה אליהו  ,ואז ניאלץ לעזוב את קרפטורוס

 .1944שניהל את בית הספר עד  ,רובין
    אחד ממדליקי נר הזיכרון הוא מאיר שטרן, בוגר הגימנסיה העברית במונקץ'. קרפטורוס בשנות 

הייתה שוקקת חיים והווי יהודיים, ריבוי טבעי גבוה, חיי חברה עשירים, תנועות נוער,  30-וה 20-ה
 .1938חלוצים, ציונים ישיבות והכל תם בשנת 

 לאוקטובר 11-על שטחים במחלוקת. ב, התנהל משא ומתן בין צ'כוסלובקיה והונגריה 1938בשנת 
 שבראשה עמד אוגוסטין וולשין. זו ,ורוד, הוכרזה הקמת ממשלה קרפטורוסית בעיר אוז'ג1938

אוקראינים באזור זה. הממשלה האוקראינית זכתה ההשתלטות והכרזת עצמאות ע"י  ,בעצם הייתה,

מה היהודים יכולים לצפות ולאיזה עתיד. אך בעקבות ֽמיד לברכתה של גרמניה הנאצית. היה ברור ל



של קרפטורוס סופחו להונגריה. אוגוסטין סיום הבוררות בין הונגריה לצ'כוסלובקיה, כל השטחים 
 וולשין עבר לחוסט ולאחר מספר ימים ההונגרים נכנסו לחוסט ובזה תם השלטון האוקראיני.

שבאה להושיע אותם מהאוקראינים האכזריים, אך נפלה  ,היהודים ראו בהגעתם של ההונגרים ברכה
אלא שרשרת ארוכה של תלאות  ויהודי קרפטורוס, מעתה ואילך, לא הבידיהם טעות. תולדות י

וייסורים. חוקים אנטי יהודיים נחקקו זה אחר זה. תחילה סבלה הקהילה היהודית מפגיעה בפרנסתה 
בעלי עסקים איבדו את רישיון העסק שלהם. השלב  ;ורוב המשרות הממשלתיות נלקחו מהיהודים

. מי 1850לפחות עד שנת כל יהודי היה חייב להוכיח את מוצאו ההונגרי  :הבא היה שלב ההוכחות
שלא צלח, היה צפוי לגירוש. הייתה התרוצצות גדולה מאוד להשגת המסמכים ויהודים נוצלו 
ונסחטו על ידי הפקידות המקומית. לאחר מכן, נחקק חוק הנאמנות. כל יהודי היה צריך לקבל אישור 

ת מהפכנית, פגיעה כגון: פעילות קומוניסטי ,שלא השתתף מעולם בכל פעולה חתרנית ,מהעירייה
 ,שבאו להקשות על היהודים. הוקמה בולשת מיוחדת ,בפקידות ההונגרית ועוד כל מיני המצאות

 שלא זכו לאישור המיוחל מהעירייה שבה התגוררו. ,שטיפלה ביהודים
, עם פרוץ המלחמה בין גרמניה לברית המועצות, הצטרפה הונגריה למלחמה. הוכרז 1941בשנת 

 30.000-יהודיים גויסו לפלוגות העבודה. הקהילה היהודית התרוקנה מגברים. כ גיוס כללי, גברים
לדון ועד דבורנוש וסטלינגרד. המשפחות נותרו ללא גברים. הנשים  -יהודים נלקחו לאוקראינה 

הורגשה הקלת מה, החזית הרוסית  1943נאלצו להתמודד עם קשיים עצומים על מנת לשרוד. בשלהי 
. 1944הקהילה היהודית החלה להיערך לפורים של שנת  ,לאור תחושת ההקלה .הלכה והתקרבה

שבו הוצג מחזה  ,באותה העת, מנהיגות הקהילה כולה הורכבה מציונים. אפילו התקיים נשף פורים
הגרמנים פלשו ש.ל מושקוביץ'. שבוע אחרי הנשף  ,ציוני פרי עטו של הסופר הציוני הוותיק

. יום לאחר מכן, הגיעו הגרמנים לקרפטורוס ועם דמדומי הערב נכנסו 1944למרס  19-ב ,להונגריה
ישלח  -כל מי שייתפס  ;האוסרת על יהודים לעזוב את עיר מגוריהם ,למונקץ'. מיד יצאה הוראה

מיד לגירוש. עם מינויו של הורטי לראש ממשלת הונגריה החל שיתוף פעולה מלא בין הגרמנים 
הודים. ראשי הקהילה ברחבי הונגריה נפגשו עם דיטר ויסלנצי, יד להונגרים בכל הנוגע להשמדת הי

ימינו של אייכמן. הוא הרגיע אותם והבטיח כי לא יעונה להם כל רע. באותו המעמד ציווה להקים 
 מועצה יהודית. - יודנראט

לאפריל, נתלו מודעות בערים ובעיירות,  16-ב ,חג החירות הלך והתקרב. ביומו האחרון של החג
ן צוו היהודים לגור בגטאות. הגטאות גודרו בגדרי תיל והוצבו שערים. החיים בגטו היו שבה

מחרידים, שרר רעב כבד מאוד. הגרמנים התפרצו אל תוך הגטאות והשפילו, הרביצו וגידפו ללא 
הרף את יושבי הגטו. בימי ספירת העומר, במחצית השנייה של חודש מאי, הגרמנים החלו לרוקן 

להעביר את תושביהם לחצרות בתי החרושת ללבנים. משם הרכבות יצאו לאושוויץ. את הגטאות ו
ליוני. שלושה ימי נסיעה ברכבת לאושוויץ, ותחילתו של  3-המשלוח האחרון יצא מאוז'גורוד ב

 גיהינום עלי אדמות. 
 

 יהי זכרם של כל נספי השואה ברוך. לעולם לא נשכח ולא נסלח. 
שעל אף האובדן הבלתי נתפס  ,ל שקמה בזכותם, ובזכות השורדיםעלינו לשמור על מדינת ישרא

 עלו ארצה ולקחו חלק בהקמת מדינת היהודים, כדי להיות עם חופשי בארצנו.
  קרפטים נהרגו במלחמת השחרור. חלקם היו נצר אחרון למשפחתם.היהודים יוצאי  87

  !יהי זכרם ברוך
 ,הוקם. אנו ממשיכים את דרכו של הארגוןהארגון שלנו ימשיך למלא את המטרות שלשמן הוא 

 .טוביה קליין ז"למר היה  שניהל אותוידי בני הדור הראשון, ושהאחרון -שהוקם על



 פי המידע שנמסר לנו(-)על 2020-2019אזכרת נשמות  .2

 19-אוג ירושלים סיילש אברהם איינהורן
 20-ינו כפר סבא אוז'גורוד אילונה אונגר 
 20-ינו נתניה מונקץ' אלישבע )ארז'י( אסנר

 20-מרץ כפר סבא טרנובו חיה בוכבינדר
 20-מאי ברוקלין בילקה מרים בוכמן
 19-אוק חולון בילקה שושנה בורגר
 19-יונ חולון ראחוב אברהם בלדור
 19-מרץ בית גמליאל יאסיניה רבקה בנדל
 19-יול רחובות סבליאבה גיטל ברגר
 19-יול כפר סבא טרסבה  אליעזר ברוק

 19-אוג פתח תקווה מונקץ' שרה )שורה( גרינשטיין
 19-אוג קריית ים ראחוב מורגיט וידר

 19-מאי פתח תקווה אוז'גורוד ויאולה )איבי( ויינברגר
 20-ינו בני ברק וישקובו יהושע וינגרטן

 19-יונ חולון נגרובו שמעון זולא
 20-ינו ירושלים ראחוב שרה  טנדלר

 19-ספט חדרה שנדרובו צינה יעקובוביץ
 20-אפר ברוקלין סיילש יוסף הירש צבי כץ
 20-מאי ברוקלין סיילש ישראל כץ
 20-מרץ קריית אתא ביצ'קב שמואל כץ

 20-מרץ חולון מונקץ' יעקב לביא )לבי(
 19-מאי קריית גת סיילש יצחק ליבוביץ

 20-ינו משמר השבעה סולוטבינו סימה מוסקל )דוידוביץ(
 19-ספט רחובות ברגסס חיה מיטלמן
 20-מרץ כפר סבא דובובה חיים צבי מייזלס
 19-דצמ תל אביב שנדרובו רחל מרמור

 19-נוב קריית גת ברגסס פריצי מרקוביץ
 19-מרץ מגדל העמק ברגסס ברטה סולומון
 20-ינו ברוקלין חוסט רוזה פסטינגר
 19-ינו רעננה אוז'גורוד צביה פרידמן 
 20-מרץ בני ברק מונקץ' בת שבע פרידמן 

 19-אוק רחובות בושטינו דוד קרול
 20-מאי ברוקלין מונקץ' שלמה רוט
 19-דצמ נתניה גרוייס ביצ'קב יפה רט

 19-יונ חדרה הבטרס אברהם רייזמוביץ
 19-אוק בת ים  מונקץ' בלהה רייכמן

 19-ספט נתניה סרדנה שולמית שטאובר )קליין(
 19-נוב בני ברק מונקץ' מלכה מילר -שטרן 
 19-ספט פתח תקווה רקושינו יצחק שלמון

 

 org.iliarpatc.לאתר האינטרנט  יםועלמשדווחו לנו  הנפטרים בני הדור הראשוןשמות כל עדכון 



 טקס האזכרה בניו יורק .3

יורק התקיימה השנה -גם בניו
אזכרה חלופית בהובלתה של 
חנה הופמן ובסיועו של אלכס 

 ,תודה גם לנכד של חנה רוט.
 שערך את סרטוני האזכרה.
המרצים הם: פרופ' ג'ורג' 
אייזן )משמאל( ופרופ' ג'ון 

 סוונסון, שניהם היסטוריונים.
 :בניו יורק להלן הקישור לטקס האזכרה

https://www.youtube.com/watch?v=Mx9X7HMXJsY&feature=share&fbclid=IwAR3s

nseDw4QUBjgRYvnDTdAhX17Ijhr55OQbX15YHalKXD3Nrous2Or_OUu 

 

  1944-ב גירוש לאושוויץ של יהדות קרפטורוס ולודג'ההקישור הבא הוא: 

https://youtu.be/hS93kYiSi3A 

 

 עדכון מידע בעקבות חללי מלחמת השחרור יוצאי קרפטורוס / זאקרפטיה .4

בעקבות המידע בעלון הנופלים במלחמת השחרור, : מאיר בן ציון-בןהחלל מידע על משפחת  .א

. אך תוך כדי עלון נפרד ירכז את המידע על יתומים אלוניסיתי לאתר את ילדיהם של הנופלים. 

ציון בן מאיר הי"ד, התגלה מידע חדש: מסתבר -מאיר, שאביו היה בן-שיחה עם אחד מהם, איתן בן

שם -משפחה שלו רשום עלציון, שמואל, גם הוא נפל חלל. שם ה-שאחיו של בן

, שבגלל שהנישואין ; שם המשפחה השונה נובע מכךילינגרומשפחת הסבתא, נ

לא תמיד נרשמו ההורים ברישום האזרחי. ופי ההלכה, -כדת וכדין על רק נערכו

מאיר" בעת שירותו הצבאי, כיוון ששמו של -בן ציון אימץ את השם העברי "בן

                                                   ןציו-בן מאיר בן                          , שמואל:להלן המידע על אחיו אביו היה מאיר.

( 19.7.1909לאה ומאיר. נולד בא' באב תרס"ט )-בן שרהזלמן, -שמואלילינגר ונ

. מקצועו ה "הר ציון"יעלה שמואל ארצה באוני 1938בחודש מרץ  .בחוסט

-התגורר בתחילה בתל ואהפך לפועל אדמה. ההיה שוטר, אך פה בארץ 

בשכונת גאולה התגורר אביב; עבר לתחנת השאיבה סריס )שורש(; ולבסוף 

   וינקלר.טובה  ,בירושלים, בסמיכות לאחותו הצעירה

של חייל  462התגייס שמואל לצבא הבריטי, הוצב לפלוגה  2-ה במלחה"ע

ין הכוחות התובלה ושירת במדבר המערבי. כאשר חזית המלחמה ב

האנגלים והגרמנים עברה מערבה וסכנת הפלישה הנאצית לארץ ישראל 

חלפה, הוחלט לשתף את היחידה בפלישה לאיטליה. היחידה הועברה 

           לאלכסנדריה שבמצרים, שם צוידה מחדש וקיבלה כלי רכב חדשים.

ניות. בראשה וא  27לאחר חג הפסח, יצאה מנמל אלכסנדריה לאי מלטה שיירה של  29.4.1943-ב

https://www.youtube.com/watch?v=Mx9X7HMXJsY&feature=share&fbclid=IwAR3sRYvnDTdAhX17Ijhr55OQbX15YHalKXD3Nrous2Or_OUunseDw4QUBjg
https://www.youtube.com/watch?v=Mx9X7HMXJsY&feature=share&fbclid=IwAR3sRYvnDTdAhX17Ijhr55OQbX15YHalKXD3Nrous2Or_OUunseDw4QUBjg
https://youtu.be/hS93kYiSi3A


. יומיים לאחר מכן )כ"ז ניסן 462(, ועל סיפונה פלוגה Erinpuraהפליגה אוניית התובלה "ארינפורה" )

תש"ג(, אותרה השיירה על ידי מטוס אויב, ולעת ערב הופצצה על ידי מטוסי קרב גרמנים. 

 ה"ארינפורה" נפגעה ישירות פעמיים וטבעה תוך כארבע דקות.

יילים במים העידו: "גם בהיאבקות עם גלי הים לא נפלה רוחם, אחד עזר לשני. על התנהגות הח

לא פסקו מלחתור ולהציל. מעל הרעש בקעה שירת עידוד."  –שחיינים מובהקים גילו גבורה עילאית 

הקצין היהודי שניצל אמר: "עם שיש לו נוער כזה לא ימות לעולם." המפקד האנגלי אמר: "חיילים 

מחיילי הפלוגה נספו בים ומקום קבורתם לא נודע. שמואל היה  136ם ראיתי." אמיצים כאלה טר

 שמת מפצעיו נקבר באיטליה(.נוסף חייל ] בנופלו. 33.5בן ביניהם. 

הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של של שמואל שמו 

רצל בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה תונאים" תש"ו. בבית הקברות הצבאי שעל הר היהע

 הנופלים. 137דמויית אנייה ולידה בריכת מים קטנה, שבקרקעיתה חקוקים שמות 

 אבן לזכרו הוצבה בבית העלמין הצבאי  .חלל שמקום קבורתו לא נודע - החלל הינו מקל''ן

 .לנופלים", על ידי מתנדבי "לתת פנים 2017סיפורו נחקר והושלם בשנת . הר הרצל

 מארץ ישראל והם מונצחים כאן 137רבים מהחיילים שעל האוניה טבעו ולא הובאו לקבורה, ביניהם 

 

 קישור לסיפורה של טביעת האוניה ארינפורה:

https://www.youtube.com/watch?v=5bWXuVPgPSo 

 

עוברים בין קבריהם  "לתת פנים לנופלים"מתנדבי  החלל טוביה מרמלשטיין:מידע על משפחת  .ב

אשר מצבותיהם חסרות מידע וקורותיהם אינם ידועים, ומשאירים על  ,של חללי מערכות ישראל

מתנדב העמותה אורי שגיא, המצבות "פתק חיפוש" עם בקשה לאיתור פרטים על אודות הנופלים. 

אני לא יכול לעמוד בפני מצבה חסרה. לכל חייל יש סיפור, לכל חייל יש פנים, כל חייל הוא "אומר: 

עולם ומלואו. מצבה ריקה או חסרה הופכת את החייל ל'שקוף', ולא ייתכן שחייל שהקריב את חייו 

https://www.youtube.com/watch?v=5bWXuVPgPSo


 למען הקמת המדינה יהיה שקוף. מבחינתי צריך לעשות כל מה שניתן כדי 'לתת לו פנים', כדי לאפשר

לסיפור האישי שלו להתקיים ושדמותו לא תשכח. לא ייתכן שלא תהיה לנו תמונתו של חייל שנפל. 

 .זו החובה והכבוד האחרון שאנחנו מצווים לעשות לו"

כך נוצר הקשר בין מתנדבי הפרויקט לאחייניו של טוביה. בעקבות הקשר הזה ולאחר תלאות 

באתר  רד הביטחון והפרטים החסרים הושלמו.בירוקרטיות, הוחלפה המצבה של טוביה בעזרת מש

שלו.  מהאחייניםמפגש של שלושה  ועלטקס גילוי מצבה על צאתי מידע מהעמותה מתנדבי של 

. להלן הכתבה מאתר העמותה, הסתבר לי שהשלושה הם בני הקהילה הרשומים בדפי הקשר שלנו

 המתאר את קורות המשפחה.

  . טוביה מרמלשטיין מצולם בשתי התמונות(1.5.2018) טקס גילוי המצבה נערך לפני שנתיים
 

 'מאת  בתאל קולמן - ההשמדה מחנות את ששרדו החברים בין שהפריד בלטרון הקרב שכזו: רעות

  20.04.2018ה׳ באייר ה׳תשע״ח 

אנחנו מפגישים  ,כפי שיתואר בהמשך ,ערב יום הזיכרון תשע"ח, ובזכות פרויקט 'לתת פנים לנופלים'

עם שארי בשרו של טוביה, הלא הם  [אשתוו ובתיה שרמן, ]חברו של טוביהלראשונה את יצחק 

 ,]מבני ברק[ (71חנה פוקס לבית ויזל ): ברה"מאחייניו שעלו במהלך השנים מאוקראינה, אז בשליטת 

 (67וילי מרמרשטיין )וד"ר פנסיונר של 'קואופ';  ,]מפתח תקווה[ (69אריה מרמלשטיין )מורה לפסנתר; 

רופא ב'סורוקה' ויו"ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה. הוא התקשה  ,]מבאר שבע[

להגיע למפגש בשל עבודתו העמוסה, אך התאמץ לעשות זאת למען חשיבות הנושא. השלושה הם 

האחיינים שהגיעו לכל אחד מ ;בני דודים, כל אחד מהם בן של אח אחר של טוביה ששרד את השואה

מנסים לגשש ולהצליב פרטים. כששרמן מספר על הפעם  למפגש יש עוד אח או אחות בחיים.

הראשונה שבה פגש את טוביה ברכבת, עיניו מתלחלחות והוא מתקשה להמשיך. "פתאום שמעתי 



יידיש על הרכבת", הוא מספר, "חשבתי שאני חולם. ניגשתי לחבורת הצעירים ושאלתי לאן הם 

עים, והתברר שאנחנו נוסעים לאותו מקום. זו הייתה הנסיעה הראשונה שלי עם טוביה, אחת מני נוס

השיחה  .רבות", הוא משחזר. הנוכחים אכן נרגשים מאוד וחלק ניכר מהזמן נמצאים על סף בכי

 שכולם שולטים בה היטב. ,מתנהלת בעברית, אבל מדי פעם, בינם לבין עצמם, הם עוברים ליידיש

ב, וקצ'לייב ולחנה )לבית פוגל( בעיירה בי-לישראל 1926בספטמבר  27-מרמלשטיין נולד בטוביה 

שרבים מתושביה היהודים היו דתיים. הוא למד ב'חדר' של חסידות קרעטשניף, והיה ילד חמישי מתוך 

גצל, אביו של וילי; -יהודה, אביו של אריה; חיים –שמונה אחים. שלושה מאחיו שרדו את השואה 

 נרצחו. –לאה, מרים, סמואל והרמן  –נדל, אימה של חנה. שני הוריו וארבעת אחיו האחרים ושיי

קוב בבית הכנסת הגדול בעיר. צ', ריכזו הנאצים את יהודי בי1944באפריל  16חג של פסח,  סרויבא

 ו. טוביה ובני משפחתו התגלגל[בהונגריה]כיום  הֹסלקטיהועברו משם לגטו בעיר מ   ימים הם 3לאחר 

גצל ואביו -רוזן, דורנאו וגונזקירכן. בהמשך שהו טוביה, אחיו חייםבמחנות ריכוז שונים, ובהם גרוס

חודשים במחנה מאוטהאוזן, ושם נרצח אביו של טוביה. המחנה שוחרר על ידי הצבא האמריקני  3-כ

דודו עם תום המלחמה חזר טוביה לביתו כדי לחפש את משפחתו. בעיירה הוא מצא את  .1945במאי 

החליטו הם גיוס לצבא הסובייטי,  ואת חלק מאחיו ששרדו. אחרי שהוא וחמישה מחבריו קיבלו צו

לברוח שוב. לא בשביל זה הם שרדו את השואה, החליטו, ושמו את פניהם לעבר ארץ ישראל. בהמשך 

 את יצחק, והשנים היו לחברים קרובים. ,כאמור ,פגש

כולנו היינו צעירים  ;ת ימי ההפלגה לארץ. "כל הזמן רקדנו"חמישה ימים היינו בים", מתאר יצחק א

ונרגשים מאוד. כל הזמן הכריזו 'עוד שלוש שעות נגיע לישראל', 'עוד שעתיים' וכן הלאה. הקפטן של 

לא בגלל  - ה עולה ויורדתיאפשר לשוט ככה, שהאוני האונייה התחנן שנפסיק לרקוד. הוא אמר שאי

"הייתי מבולבל לגמרי, שמחנו וחששנו יחד. ידענו שאנחנו הולכים  אלא בגלל הרוקדים". ,הגלים

נו על נשק חם. השביעו אותנו לצבא עוד באיטליה. הכינו אותנו להיות הקצינים של  למלחמה. התאמ 

 הצבא. כולם חוץ מאיתנו היו פייטרים, אנחנו היינו רזים ושקטים".

ית, הכיר את 'התקווה' מהבית. בני משפחתו טוביה, שהגיע מבית דתי וציוני עם נטייה רוויזיוניסט

למונקץ', כדי לשמוע את נאומיו  במביצ'קֹוקילומטרים  140-כ שאבותיהם הלכו ברגל ,יודעים לספר

של ז'בוטינסקי. "בכל מה שקשור ליהדות ולעברית, הוא ידע יותר מכולנו", מספר יצחק. "הוא היה 

מכולנו". האחיינים מהנהנים ומאשרים: "סבא היה קורא לי את העיתון ביידיש, הוא היה הכי מחובר 

המשפחה הייתה מאוד דתית", אומרת חנה. ויצחק ממשיך  ,יהודי מאמין, היה לו שטריימל, ובכלל

, טוביה כבר הכיר את ההמנון ולימד אותנו. "התקווה"לספר: "כשבמישקולץ לימדו את החבר'ה לשיר 

 ימד את האנשים לשיר את ההמנון".כשחיכינו על האונייה לאישור כניסה, טוביה ל

כך מתוארת הגעתה של הספינה בספרו של רם אורן, 'לטרון', המבוסס על תחקיר היסטורי ועדויות: 

"משעלה שחרו של יום שבת, הגיחו מאות עולים מן המחנק והצפיפות של אולמות השינה אל אוויר 

לישון כל הלילה מרוב התרגשות. הם הים הרענן של סיפונה של 'טאטי פנמה'. רבים מהם לא הצליחו 

 ,אביב מילאו את הסיפון כשעיניהם נישאות אל האופק המתבהר במזרח, אל בתי החוף של תל

שהצטיירו כקוביות משחק מתוך ערפילי הבוקר. ההתרגשות גאתה. מישהו החל לשיר את 'התקווה', 

האם אותו מישהו  בהישג יד". וכולם הצטרפו אליו. היום שחלמו עליו, הארץ שנכספו אליה, היו עתה

 שהחל לשיר על סיפון ה'טאטי פנמה' את ההמנון והדביק את כולם הוא טוביה? לעולם לא נדע.

"כשהאונייה התקרבה לחוף, קפצנו כולנו לים", מספר יצחק. "המצרים הפציצו, וכולם היו חייבים 

הבינו מה אני עושה. הגעתי כשרק תחתונים לגופי. אנשים ברחוב לא  ,לרדת בחופזה. יצאתי מהמים



 לתחנת אוטובוס וניסיתי להסביר את עצמי ביידיש. נהג שהגיע לתחנה הסיע אותי למחנה קריית

אחד הגענו  ואמר 'משם אתה כבר לא תצא'. אחד מאיר, הבסיס הראשון של הגיוס. הוא נתן לי דחיפה

אבל לא נכנסנו ישר  ,זיתמהים אל החוף והתאספנו במחנה. לא הייתה לנו שום ניירת. נסענו לח

 למלחמה, אלא התאמנו יומיים בפרדסים של קיבוץ חולדה".

בשלב הזה נפרדו דרכיהם של יצחק וטוביה, מי למוות ומי לחיים. בעוד שטוביה נשלח לשדה הקרב, 

 . בגלל נזק לכלייתו עקב התייבשות יצחק נשאר בעורף

"לא ממש. בשלב הזה כבר לא דיברנו  טוביה?אתה זוכר את הפעם האחרונה שראית את יצחק נשאל: 

 הרבה, היינו בפאניקה מוחלטת".

. כשנגמרה ההפוגה 8אלא לחטיבה  7"עברתי משם, כבר לא חזרתי לחטיבה  מתי שמעת שהוא נפל?

חזרנו ללחימה. ישראל החליטה לשחרר את הגליל המערבי, ואותי הציבו על כביש עכו. כשפגשתי את 

יפרו לי שטוביה נפל. קיבלתי חלק מהדברים שלו. הייתה לנו חבילה הם ס 7החברים מחטיבה 

 משותפת, אבל אני לא יודע איפה היא. נעלמה".

במאי  24קרבות לטרון היו סדרה של חמישה קרבות קשים בין צה"ל והלגיון הערבי בפאתי לטרון, בין 

שחיבר את ירושלים עם  , במהלך מלחמת העצמאות. באזור לטרון עבר הכביש היחיד1948ביולי  18ל־

השפלה, ומכאן נגזרה חשיבותו האסטרטגית. חמישה ניסיונות שנעשו לכבוש את לטרון נכשלו, 

נון  ולטרון נותרה תחת שליטה ירדנית עד מלחמת ששת הימים. טוביה מרמלשטיין נהרג במבצע בן

 א', המבצע הראשון שבו ניסו לכבוש את לטרון.

אחרי המלחמה. היא גדלה וחיה  בלביצ'קוה תינוקת כשהוא חזר חנה, אחייניתו של טוביה, היית

 –מסורבי עלייה  –'. שני אחיה היו 'סירובניקים' 74והייתה הראשונה לעלות ארצה בשנת  בבביצ'קו

הידיעה על מותו של טוביה הגיעה אליה במכתב מאליעזר ויזל, בן דודּה, שעלה  במשך שנים רבות.

רון והיה לצדו כשנפל. "איך שהגענו לישראל, ממש בשבוע הראשון עם טוביה לארץ, לחם איתו בלט

שלנו בארץ, הגענו למשרד הביטחון כדי לקבל מידע על טוביה", מספרת חנה. "הביאו לנו את התמונה 

 שלו, ונכתב שהוא קבור בקבר אחים ברחובות. כשהגענו לשם גילינו שהעבירו אותו לקבר אחים בהר

 אנחנו נוסעים עם הילדים לטקס יום הזיכרון". ,כל שנהב ,הרצל. נסענו לשם, ומאז

' וקיבלנו סירוב. אחרי חצי שנה שוב הגשנו 78: "אנחנו הגשנו בקשה לעלות ב־מרמלשטיין אריה

הוזמנו למשרד הפנים ואמרו לנו 'כן'. היינו אחת המשפחות  1980בקשה, ושוב סורבנו. פתאום בשנת 

 הזו. בהמשך השנה כבר לא נתנו לאף אחד".האחרונות שאישרו להן לעלות בתקופה 

שנים של צינון לפני שיוכל לעזוב את  15, ששירת בחיל האוויר הסובייטי, נדרשו מרמרלשטיין לווילי

השנים הורשיתי לעלות. לכולם  15המדינה. "הגשתי בקשה ואמרו לי 'שב בשקט'. אחרי שהסתיימו 

ו מצטרף לשיחה ואומר 'אני לא יודע על מה אתם היה ברור שרוצים לעלות. הייתה בדיחה כזו שמישה

 מדברים, אבל חייבים לנסוע'". 

המנותקת לחלוטין מהיהדות, האחיינים מספרים על  ,בניגוד לתדמית הרווחת על יהדות בריה"מ

עיירות שבהן "אפילו הגויים ידעו יידיש". אריה מספר שלאחר שהמוהל המקומי באזור הקרפטים שבו 

וכך אכן קרה. את בנו של וילי מל רופא, ובהמשך  - תפלל שאשתו ההרה תלד בתחיו נפטר, הוא ה

נמצא פתרון. "כמה צעירים נסעו לצ'רנוביץ והביאו משם מוהל, והוא ירש את המוהל שנפטר", מספר 

 אריה.

"לא דיברו על השואה", מסכימים כולם. "דיברו רק על מה שקורה עכשיו. ואם דיברו על השואה, זה 

 ה שלא הבנו".היה בשפ



, מברה"מיום אחד בלבד הפריד לאורך השנים בין המרמלשטיינים ליצחק שרמן. מאז שעלו ארצה 

נהגו אחייניו של טוביה ובני משפחותיהם לפקוד את הקבר פעם אחת בשנה, ביום העצמאות. "ביום 

. שרמן נהג הזיכרון זה קטסטרופה", אומר וילי, ומתייחס לעומס הרב. "ביום העצמאות שקט ורגוע"

גם הוא להגיע לקבר חברו הטוב ואף היה מתאמץ לארגן מניין לאמירת קדיש, אך ביום הזיכרון. את 

שהגיע באקראי ביום הזיכרון לחלקה של מרמלשטיין,  ,בשם איתמר גור החיבור ביניהם עשה בחור

  בקבר האחים של הרוגי לטרון בהר הרצל.

היה בקיבוץ, בטוח. הוא היה טיפוס כזה. יכול להיות "הוא  אילו היה חי, איפה הוא היה היום?

 שבעקבותיו גם אני הייתי הופך להיות קיבוצניק, מי יודע?"

טוביה מרמלשטיין שרד את השואה ועלה לארץ בגבורה רבה, וסיפורו מסמל את סיפורו הלא ייאמן "

לטרון. האיש ששרד  באזור 7של עם ישראל. טוביה רק הגיע לארץ, ומיד קיבל נשק ונלחם עם חטיבה 

את השואה נפל כאדם חופשי ימים ספורים לאחר עלייתו ארצה. זהו סיפורם של ניצולי שואה רבים 

שנלחמו ואפשרו את קיומה של את מדינת ישראל. רק בזכותם אנחנו פה. זה בסיסי שלפחות נזכור 

במפגש בבית . ןקיבל לידיו את התיק של טוביה מרמלשטייסטיבן גלייזר, מי ש אומר כך אותם".

"בלי זיכרון אנחנו כלום. אני חי את החלום הציוני, אבל זוכר שלא קיבלנו משפחת שרמן הוא אומר: 

זה נותן לי  –את המדינה על מגש של כסף. כשאני רואה את החבר'ה האלו שאין להם תמונה וזכר 

להם תפקיד משמעותי 'פוש' לגלות מי הם היו, מי סלל את הדרך בשבילי. אני נפגש עם אנשים שהיה 

בחיים של החללים האלה, אנשים כמו יצחק, בני משפחה, אלה גיבורים אמיתיים שאנחנו חייבים 

לכבד אותם. אשתי מתלוננת שאני מתעסק יותר מדי במתים, אבל אני אומר לה שאני מרגיש שאני 

היה להם שאולי לא  ,מחיה מתים. כשאני בקשר עם המשפחות אני מרגיש שאני נותן להם משהו

"לחלוטין", מהנהנת חנה בהסכמה. "קיבלנו  מקודם. אחייניו של טוביה למדו מאיתנו מי הוא היה".

מכם המון, לא חלמנו שעוד נפגוש מישהו שהכיר את טוביה. אתם אנשים מיוחדים, כולכם, תודה 

 וב, כולכם".לכם", היא פונה לכל הנוכחים. "אנחנו כמו משפחה עכשיו", משיבה בתיה. "תבואו לבקר ש
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 יעקב לוגרתמונות של החלל  .ד

אנו יודעים שיעקב נולד בקרפטורוס, אך לא ברור 

באיזה יישוב. מצאתי שתי תמונות שלו במאגר תמונות, 

אולי באמצעותן אנשים יזהו הנקרא "בשבילי העפלה". 

 את חבריו של יעקב לעלייה ארצה ועוד פרטים עליו?

בהדרכת מדריך בשם הוא השתייך לקבוצת "גורדוניה", 

וינה ופה, מברטיסלבה לנדדה ברחבי אירואשר מקס, 

ומשם להכשרות בגרמניה  - זלצבורג באוסטריהלו

)לנדסברג ואיינרינג(. מגרמניה נסעו לשוויץ ולצרפת. 

יה "המעפיל ירוב חברי הקבוצה העפילו מצרפת באונ

 האלמוני".

ובנימה אישית: אני מזהה בין חברי הקבוצה גם חברי 

גם  ילדות של הוריי.... בתמונה אחרת במאגר מצאתי

 ..תמונה של אימי ליד קבר הרצל בווינה.

 קליין, יעקב לוגר וצבי יוסביץ בצמח אוסקרמימין:                                                                             

 

 מי מכיר ומי יודע???יעקב לוגר יושב בשורה השנייה מלמטה.  –חברי קבוצת גורדוניה באוסטריה 



 [מהאזור םחללי 69] חללים עשר-שניםהתווספו שמות של עוד  .ה

 בנרסניצה 1924ברקוביץ צבי, בן צפורה ויוסף, נולד בשנת  .1

 באוז'גורוד 1925רוס מאיר וילי )שאול(, בן אלכסנדר, נולד בשנת ג .2

 )מחוז מונקץ'(בז'דנובה  1927-בנולד  ,יהודה-לאה וחיים-בנם של ציפורה דוידוביץ מרטין, .3

 )גם אחיו( בקרפטורוס 1924בן מלכה ואברהם צבי, נולד בשנת  דוידוביץ יצחק, .4

 )גם אחיו( קרפטורוסב 1913צבי, נולד בשנת -ן מלכה ואברהםב דוידוביץ שלמה, .5

 במונקץ' 1918נולד בשנת  ,בן אליעזר ורחל וייס שלום, .6

 בדרהובו 1927פעסל ואנשל, נולד בשנת -בן פנינה יעקובוביץ חיים יהודה, .7

 ונביטיולובס 1921נולד בשנת  ,בן יצחק ורוזה מילר דוד, .8

 בחוסט 1909בשנת נולד  ,לאה ומאיר-בן שרה, זלמן-נוילינגר שמואל .9

 ובו )נפת טייץ'(בניאג 1919נולד בשנת  ,בן יעקב ופרומיד צ'יק ישראל, .10

 במונקץ' 1929בשנת יהושע, נולד -שיינדל ומשה-יפה שווארץ צבי יהודה, בן .11

 ורודגבאוז' 1919בשנת נולד  ,בן גבריאלה ופרידריך )בנדי(,שילר צבי  .12
 

 נוסףבעלון  מתועדיםם יהתוקורות חייהם ותמונ 

 כאמור, עוד מידע על ילדי הנופלים יובא בעלון נפרד 

 

)זיסי( תאומות מנגלה, שרלוטה אחיותיה, רבקה רייזנר ז"ל ו –ן ומוהאחיות לבית שולמשלנו:  .5

 יבלח"א מרמלשטייןרייזל( ) ורוזליהמלטר 

  ואשר גידלה את אחיותיה לאחר  2019לזכרה של רבקה רייזנר ז"ל, אשר נפטרה בפברואר
 השואה.

מוריץ  ,(. להוריםוינוגרדוב, מחוז Ilonoku´jfaluבהונגרית  (Onok, ק ֹונֹומשפחת שולומון חיה בא
שרדו; אטלה, יעקב,  – (1935ילידות ), התאומות, זיסי ורייזל (1927ילדים: רבקה )ילידת  6היו וג'ני, 

                                           והרמן נרצחו בשואה. 
                                 מימין: שרלוטה מלטר, רבקה רייזנר ורוזליה מרמלשטיין                                                                            

 נה וחצילפני כשז"ל של רבקה  90-ת היום ההולדב
התאומות הגיעו לאושוויץ כילדות צעירות בנות 

ונלקחו לחדרי הניסויים של מי שכונה  )!( תשע
"מלאך המוות מאושוויץ", דר' יוזף מנגלה. רייזל 

, שבזיכרון שלה מרמלשטיין סיפרה לבנה, ארווין
הוא היה גבר יפה, שנתן סוכריות, אבל "

הנכדה,  ."פה ושם... נומהרדמה כאב לו נכשהתעורר
סבתא שלי, שרלוטה, : "כותבתמגל, -גלית רוזנברג

ואחותה רוזה, הן הוכחה לגבורה אמיתית. תאומות, 
ידי דר' מנגלה -שבגיל צעיר הופרדו בכוח מאימן על

לא נתפס ולא מובן איך ועברו את הנורא מכל... 
ילדות קטנות שרדו יחד את הניסויים והקשיים של 
האיש האכזר מכל... ילדות... לבד... בלי חיבוק 

 מאימא... בלי אוכל... בלי תקווה."



בחר בתאומים שהגיעו למחנה  1943מנגלה גילה עניין מיוחד במחקרי תאומים. משנת  ציטוט מגוגל: "
ושיכן אותם במבנה מיוחד שהוקם לשם כך. ניסוייו אלו היו מנוגדים לאתיקה הרפואית. בין הניסויים 

מחרידים היה ניסוי לשנות צבע עיניים על ידי הזרקת כימיקלים לעיני ילדים, קטיעות של איברים ה
 "שונים, ופרוצדורות רפואיות מחרידות אחרות.

 :2000ידי "יד ושם" בשנת -מתוך עדותן של התאומות, כפי שתועדה על
כשהגענו לאושוויץ התחילו להוציא את האנשים... היו  נסענו בקרון כמעט שבוע, עם תחנות..."

צעקות ובכי... כשאנחנו ירדנו הייתה איתנו סבתא וגם דודה אחת חולה... בא גרמני אחד ואמר שלמי 
לצאת החוצה לצד... אימא אמרה לנו שנצא החוצה ונעמוד בצד ואחר  –שיש תאומים או תאומות 

תבוא. אבל אנחנו לא נתנו לה ללכת. נורא בכינו והחזקנו אותה בחצאית, אני בצד  ,כנראה ,כך היא
אחד ואחותי בצד השני, ונורא בכינו שאנחנו לא הולכים בלי אימא ואנחנו לא עוזבים אותה. היא לא 
ידעה מה לעשות, אם מותר לה ללכת איתנו, או לא. אבל בא גרמני אחד ואמר לה שמותר לה להישאר 

באים אחריכם.  ,כנראה ,. היו גם האחות והאח ואימא אמרה להם: תלכו ילדים, תלכו, אנחנואיתנו..
כך בא אוטו ולקח אותנו... כשהגענו לצריף זה -, ברגל... אחרהם הלכו עם שורות של חמישה אנשים

היה אחר הצהרים, כמעט לקראת ערב. אימא אמרה שהיא מרגישה מאוד לא טוב... עשו לה ניתוח 
ייתה הרבה זמן איתנו בצריף... אימא שכבה בקומה הראשונה ואנחנו בקומה השנייה. היא והיא ה

מסכנה כל לילה החזיקה לי את היד, אחרי הניתוח, כי אני פחדתי שייקחו אותה ממני. כשהיא הרגישה 
יותר טוב רציתי לשכב על ידה, אבל הקאפו לא הרשתה.... כשאימא הרגישה יותר טוב היא הלכה 

והביאה אוכל לצריפים. אימא באה לבקר אותנו בצריף והביאה לנו, מסכנה, את האוכל שלה...  לעבודה
נגמרו  כך-היא לא אכלה. בהתחלה היה אוכל שהגיע בטרנספורטים, אז לא היה כל כך נורא. אחר

הטרנספורטים והאוכל של המחנה היה מאוד מאוד לא טוב... כל הזמן היה פחות ופחות אוכל... היו 
 ים שהלכנו לחפש אוכל במזבלות, כמו החתולים... יכולנו לצאת מהצריף החוצה. זמנ
כך -היו כל הזמן בדיקות דם מהווריד... קודם לקחו פעם בשבוע ואחרכך לקחו אותנו לבדיקות. -אחר

... את הקעקוע של 9ולאימא  11, לאחותי 10יותר ויותר.... עשו לנו מספר, הלכנו שלושתנו, לי יש 
 ה לנו דר' מנגלה... המספר עש

 כשהוא עשה לנו את המספרים מאוד בכינו והוא נתן לנו סוכריה...
 הוא דיבר איתנו לפעמים ושאל מאיפה באנו.

הוא כל הזמן בדק אותנו. הוא בדק את הגובה, את היקף הראש, את המשקל.... הוא עשה כל מיני 
, כאילו חשוך לאיזה דברכניס אותנו צילומי רנטגן, לפעמים הוא אמר לשכב על השולחן, להתפשט, ה

אנחנו לא ידענו מה הוא עשה. כל הזמן היה בא מישהו מהאחיות שלו ולקחה  –תנור. כשהתעוררנו 
 , לפעמים יותר.6, לפעמים 4כמה זוגות תאומים והלכנו ביחד לעשות את הבדיקות האלה; לפעמים 

ועל העור ואפילו יש לי מקום על העור היינו הרבה פעמים חולים... היו לי פורונקלים על הצוואר 
שחתכו את זה... זה גם כתוב מאושוויץ שהייתי חולה ועל מה הייתי חולה.... במשך כל התקופה 

, אבל אחרי כמה שהיינו שם הוא חזר על הבדיקות והניסויים האלה. לאימא גם עשו בדיקות וניסויים
הזמן בבית החולים. פעם אחת, עמדו שם חודשים שהיינו איתה היא נפטרה. הלכנו לבקר אותה כל 

כמה אחיות, והן חשבו שאנחנו לא יודעות לדבר הונגרית. אז אחת אמרה לשנייה: אל תגידו לילדים 

-ואנחנו לא שאלנו שום דבר, רק הסתובבנו וחזרנו לצריף. הצריף שלנו היה על .שאימא שלהן נפטרה

היו מביאים איזה מת לראות אם זו אימא... באותו יד צריף, שאספו בו גוויות. ואנחנו הלכנו כל פעם ש
 " היום היינו מאוד עצובים, לא הלכנו לשחק עם הילדים...

 !סיוט של ילדות בנות תשע
 



, חזרו הילדות זיסי )שרלוטה( ורייזל )רוזליה( לאונוק. רבקה, 1945לאחר שתמה המלחמה, במרץ 
רות חיות. היא חזרה לאונוק באוגוסט אחותן הגדולה, עבדה במקום אחר ושמעה שאחיותיה הצעי

 וגידלה את אחיותיה. 1945
 החיים לא היו קלים גם אחרי המלחמה...

, 1967שנה; משם עלתה ארצה בסוף מאי  15ועברה לגור בראחוב, במשך  1952-בנישאה  שרלוטה
יש לה בן ובת,  שבוע לפני פרוץ מלחמת "ששת הימים", מראשוני העולים ארצה בגל העלייה החדש.

 נינים. 7-וכדים נ 5
בנים, מהם  3והביאה לעולם התחתנה  22. בגיל רוזליה חיה תקופה מסוימת אצל משפחה יהודית

, לאחר שהיו 1977נכדים ונין. היא חיה עם משפחתה באוז'גורוד והם עלו ארצה באוגוסט  8נולדו 
 .1969מסורבי עליה משנת 

רבקה הועברה מאושוויץ לברגן בלזן. כשחזרה לאונוק נישאה לבעלה, שאיבד בשואה את אשתו 
הראשונה ושני בנים. הם עבדו בחווה חקלאית בכפר ויחד הולידו שישה ילדים, ששניים מהם חיים 

 .2019קה נפטרה בפברואר נינים. רב 23-נכדים ו 13בארה"ב. לרבקה  –בארץ והאחרים 
 נאחל לאחיותיה, שרלוטה )זיסי( ורוזליה )רייזל( ולצאצאי רבקה ז"ל בריאות טובה בחיק המשפחות.

 
 לא הצליח לכרות את שבט בנות שולומון....יימח שמו מנגלה דר' 

 

 
 

 לתאומות מנגלה ולאחותן הבוגרת.  אב מילבאואר העניק את תעודות ההוקרה מטעם הארגוןז
  מקרית ביאליק – , רבקה רייזנרמקרית ים – מלטר )זיסי( שרלוטה מימין:

 מכפר שמואל, כולן מאזור הקריות – מרמלשטיין)רייזל( ורוזליה 


