
 שמות נוספים של חללי מלחמת השחרור יוצאי זאקרפטיה - 71עלון מיוחד מספר 
 

(, הסתבר לנו שיש שמות של חללים נוספים, יוצאי 68)מספר  בנושא העלון הקודםבעקבות 
, 7קרפטורוס, אשר לא נכללו ברשימה המקורית של אריה סולה ב"אנציקלופדיה של גלויות", כרך 
 –העוסק ביהדות קרפטורוס. בדיקה באתר "יזכור" של משרד הביטחון העלתה עוד שמות רבים 

 והריהם לפניכם. יהא זכרם ברוך. 

 מוזמן בברכה! –יכול למסור מידע נוסף על חללים אלו כל מי ש 

  96 -לכך עולה מספר החללים יוצאי קרפטורוס  
 
 
ניצה, וסיים סבנר 1924, בן צפורה ויוסף, נולד בשנת ברקוביץ צבי .1

ספר -מכן למד שלוש שנים בבית-ספר יסודי. לאחר-שם את לימודיו בבית
בפרנסתם, ועבד לצידם במאפייה. תיכון. בתקופת לימודיו עזר להוריו 

, גויס לצבא, שירת בחטיבת "אלכסנדרוני" 1948צבי עלה לארץ בשנת 
ע'זאל -ויצא מיד למערכה. הוא נפל במבצע "שוטר", בקרב על הכפר עין

עולמים -(. צבי הובא למנוחת25.7.1948ליד חיפה ביום י"ח בתמוז תש"ח )
 בנופלו. 24בן  .כעבור יומיים נתניההקברות הצבאי ב-בבית

 

 

גורוד. ז'אוב 1925בן אלכסנדר, נולד בשנת  ,גרוס מאיר וילי )שאול( .2
הולדתם, בשל היותם קומוניסטים, מסרו את תינוקם -ארץמהוריו ברחו 

-גורוד והם עצמם נסו לבריתז'היתומים של הקהילה היהודית באו-לבית
הקהילה יתומים של -היתומים הזה נשלח התינוק לבית-המועצות. מבית

עשרה -היהודית בעיר דברצן בהונגריה, שם למד עד שמלאו לו ארבע
שנים, ואז נשלח ללמוד בסמינר למורים בבודפשט. בטרם סיים לימודי 

כפייה בעיר בור -ההוראה פלשו הגרמנים להונגריה והוא נשלח לעבודת
ביוגוסלביה, עד שחרורו בידי הפרטיזנים של טיטו. מאיר שב לסמינר 

, בהיותו כבר מורה, עמד בראש קבוצת תלמידים יהודיים, 1946והוסמך להוראה. בשנת  בבודפשט,
ישראל. בדרכם, הגיעו לצרפת ובפריז הצטרף מאיר למחתרת הלח"י וניתן לו -שעשתה דרכה לארץ

של חטיבת  11ישראל, התגייס מיד והוצב בגדוד -הגיע לארץ 1948הכינוי "שאול". בחודש מאי 
( נפל 10.7.1948התגבורת שלו למחניים, וביום ג' בתמוז תש"ח )-ע עם מחלקתמאיר הגי "עודד".

 - בעת מילוי תפקידו, מרסיסי פצצות שהוטלו כל אותו יום ממטוסי אויב. למחרת הובא למנוחת
. מפקדו הספיד אותו באומרו, כי מאיר היה מסור בראש פינהעולמים בבית הקברות הצבאי 

 .פלובנו 23בן  לב.-לתפקידו ואמיץ

 

יהודה. נולד ביום -לאה )פייגה( וחיים-, בנם של ציפורהדוידוביץ מרטין .3

 Zhdenijevo)כיום  ,Zdenovo( בז'דנובה )13.12.1927י"ט בכסלו תרפ"ח )

אח לשישה: משפחות יהודיות. הוא היה  13; בעיר חיו במחוז מונקץ'
שמו  )מונסי(.בינה, רבקה ומרים -צבי, חיה-אליעזר )לייזר(, נפתלי, דוד



הוא למד ב"חדר" בעיירה שבה גדל. כילד וכנער השתתף  יחיאל.-העברי של מרטין היה מיכאל
עף, אולם הוא נהנה גם מקריאה. כמו כן היה פעיל בתנועת -בפעילויות ספורט כמו כדורגל וכדור

 הנוער "השומר הצעיר".
בעיירת מגוריהם חיו כשלושים הוריו התפרנסו מייצור מי סודה והפעילו סוכנות לשיווק בירה. 

מרטין נשלח לאושוויץ והיה גם במחנה מאוטהאוזן שם עבד כחייט במהלך  וחמש משפחות יהודיות.
צבי )במאוטהאוזן(, והאחיות רבקה ומרים )באושוויץ(. -נספו האח דוד המלחמהבמהלך  המלחמה.

השחרור שב מרטין לעיר מגוריו, אחרי  בינה )בלונקה(.-מרטין ניצל וכמוהו ֶאחיו לייזר, נפתלי וחיה
מרטין הצטרף לארגון "הנוער הציוני" ובהשפעתו  ויחד עם מרבית היהודים נדד לחבל הסודטים.

  התנדב ל"בריגדה הצ'כית" שיועדה להכשרה צבאית במגמת עלייה ארצה.
ת מתנדבים יהודים שהתאמנו בצ'כיה לקרא 1,500-וכללה כ 1948"הבריגדה הצ'כית" הוקמה ביולי 

עלייה והצטרפות לצה"ל. צוות מפקדי הקורס הורכב הן ממפקדים בצבא הצ'כי והן ממדריכים 
ישראלים, חברי ארגון ה"הגנה". האימונים התקיימו בסודיות גמורה בצ'כוסלובקיה הקומוניסטית. 
נאסר על החיילים לדבר עברית, אנגלית או הונגרית כדי שלא יבלטו בשטח לעיני המקומיים. הם 

את המדים המנומרים של חיל הצנחנים הצ'כוסלובקי, נעלו נעלי קומנדו אדומות וחבשו  לבשו
כומתות בצבע ארגמן. המפקדים הודרכו בעל פה. את האימונים העבירו ללא ניירת, באופן מהיר 
ומעשי. האימונים כללו קרב מגע, טיפול בחומרי חבלה, הריסה, ירי, כיבוש יעד, אימוני צניחה 

מצנח. חיים גורי פיקד על הצנחנים, והיה מפקדו הישראלי של מרטין. בספרו המחודש וקפיצות עם 
רוס, ו"עד עלות השחר" כתב: "לא מרפה ממני דמותו של צעיר משלנו, מרטין דוידוביץ ז"ל מקרפט

שנהרג מכדורו של אחד המדריכים הצ'כים. הוא נקבר בחשאי, בבית העלמין היהודי בפראג. מכנים 
מרטין דוידוביץ נפל בעת שירותו ביום י"ג באב  הנוראים האלה 'תאונת אימונים'".את האסונות 

בבית העלמין היהודי . הוא הובא למנוחת עולמים למחרת היום בנופלו 21בן ( והוא 18.8.1948תש"ח )
 . הותיר שני אחים ואחות.בפראג

-ן במחנה אודוסיהבהשפעתו של מרטין, הצטרף אחיו נפתלי ל"הבריגדה", והשתתף בקורס שריו
 אובסקובה. שם קיבל את ההודעה על נפילת אחיו והשתתף בהלווייתו.

. הם היו בעלי משאיות ועסקו 1949ֶאָחיו של מרטין עלו לישראל וחיו באזור חיפה החל משנת 
נפתלי שינה את שמו לנייט דיוויס. לייזר . לארה"ב 1954-1955בהובלת חומרי בנייה, אך עזבו בשנים 

שינה את שם המשפחה לדיוויס. שני האחים והאחות בלונקה פרידמן חיים שלושתם גם הוא 
 מי מכיר? מי יודע? בארה"ב.

, אך הוא נפל בתרגיל אימונים של הצנחנים במסגרת לצה"לאמנם מרטין דוידוביץ לא חויל רשמית 
הצניחה" אל קורס צה"לי בצ'כוסלובקיה, ונזכר במפורש בשמו בדיווח רשמי של "צוות מדריכי 

המסמכים שאותרו בארכיון צה"ל מוכיחים כי נפל כחייל צה"ל, והוא הוכר  המטה הכללי של צה"ל.
על פי עדות יצחק גרינָוְלד, חברו לקורס ופעיל בעמותה להנחלת מורשת  .2001כחלל צה"ל מאז 

 רצה., למרות שלא זכה להגיע אמרטין היה החלל הראשון של חיל הצנחנים של צה"להצנחנים, 
העמותה להנחלת מורשת "שמו מונצח באנדרטת הצנחנים סמוך לבסיס חיל האוויר תל נוף, ו

 )ואני עושה מאמץ להשיגו(. הפיקה סרט לזכרו "הצנחנים
 

( 1924, בן מלכה ואברהם צבי, נולד בשנת תרפ"ד )דוידוביץ יצחק .4

חווה על בשרו במחנות העבודה  2-מלחה"ע הבקרפטורוס. את אימי 

ישראל והתיישב בנתניה, -עלה לארץ המלחמהת הריכוז. עם תום ובמחנו

בה עבד במלטשת יהלומים. יצחק התגייס לשורות ה"הגנה" ומילא בה 



תפקידים שונים בנאמנות ובמסירות רבה. כאשר מאס בחיי העיר הצטרף למושב "בני דרור" בגוש 

היה אחד מפעילי ועדת  תל מונד, שם המשיך בפעילות מאומצת ב"הגנה". כנוטר וכמפקד כיתה

הביטחון וב"הגנה" ראה את תפקיד חייו. הוא עמד לשאת אישה ולהקים לו בית, אך דחה זאת לתום 

(, יום אחד לפני 13.5.1948המלחמה. והמשיך בשירותו בחטיבת "אלכסנדרוני". ביום ד' באייר תש"ח )

לכפר הס, ממנו איים צבא  הכרזת המדינה, נפל יצחק בקרב על הכפר הערבי טירה שבין רמת הכובש

. בעלון בתל מונדהקברות -עולמים בבית-הובא למנוחתהוא  .בנופלו 24בן עיראקי על גוש תל מונד. 

חבריו כ"בחור עליז ושמח שעקבות ילדותו  תואר ע"י"בני דרור" פורסמה רשימה לזכרו ובה 

האוכל עלה קולו על כל שאר -והמלחמה אותה עבר לא ניכר כלל בהתנהגותו. במסיבות בחדר

  יתה טובה עליו".יהקולות ורוחו תמיד ה

 שלמה, אחיו הבוגר ממנו, נפל כחצי שנה אחריו בקרב האחרון לשחרור הגליל המערבי.

 קרפטורוסב 1913צבי, נולד בשנת -ואברהםן מלכה ב, דוידוביץ שלמה .5

מה חבר משק. הצטיין, כעדותו של -. בארץ היה זמן1935ועלה ארצה בשנת 

מצפון. חבר "הגנה" ותיק. -אחד מחבריו, ביחס טוב לעבודה ולבריות וכבעל

טוראי באחד מגדודי חטיבת "עודד". -עם גיוסו לצבא הגנה לישראל היה רב

הדיפת  -אשון לאחר ההפוגה הראשונה הפעולה שהשתתף בה ביום הר

 צוינה כפעולה למופת. -מחניים  - משורייני האויב בכביש משמר הירדן

שלמה היה מחללי מערכת שחרור הגליל המערבי ונפל בקרב תרשיחא, בעת 

( 28.10.1948מבצע "חירם" לשחרור הגליל המערבי, ביום כ"ה בתשרי תש"ט )

עולמים -( הועבר למנוחת2.8.1954אב תשי"ד )-ביום ג' במנחםהקברות הצבאי בנהריה. -ונקבר בבית

  בנופלו 35בן  .הרצל בהרהקברות הצבאי -בבית

 .אחיו יצחק נפל יום לפני הכרזת המדינה בקרב על הכפר הערבי טירה 

 

. במונקץ'(, 1918בן אליעזר ורחל. נולד בשנת תרע"ח ) ויס שלום, .6

וה ע"י הצאר והמשפחה גורשה מהחוה חקלאית ובילדותו הייתה לאביו חו

 ,דב ,הרוסי. המשפחה נדדה והגיעה לעיר מונקץ'. שלום עלה עם אחיו

התגייס  שלוםלישראל והתגורר בשכונת בית ישראל שבירושלים. 

 .כשחזר משמירה נפצע על ידי מכונית בשכונת מאה שעריםו לנוטרות

  (, נפטר מפצעיו.23.1.1944כעבור מספר ימים, ביום כ"ז בטבת תש"ד )

לאה  ,שהיא. הותיר אחריו שבהר הזיתיםהוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין . בנופלו 26בן 

 .נצחיה ,ובת פעוטה

 

פעסל ואנשל, נולד בשנת -, בן פנינהיעקובוביץ חיים יהודה .7
נשלח עם  1941 יסודי בעירו. בשנתספר -בדרהובו. למד בבית (1927) תרפ"ז

אבל כעבור חודשיים הצליחו ההורים להימלט עם חיים  ,הוריו לפולין
המוות אושוויץ. -גורשה כל משפחתו למחנה 1944 ולחזור לביתם. בשנת

חיים אך הוא ואחיותיו שרדו ושבו לעיר הולדתם.  ,הוריו נספו בשואה



לא מצא בה לא חבר ולא מורה ולכן עזב את העיר ועבר להתגורר בחבל הסודטים עד  (יידליהודה )
 ישראל והגיע אליה על סיפון אוניית האצ"ל "אלטלנה".-, כאשר יצא בדרכו לארץ1948 שנת

של חטיבת "אלכסנדרוני" וירד עם  33 יהודה לצה"ל, הוצב בגדוד-סמוך מאוד לעלייתו התגייס חיים
תה נצורה חטיבה ימבצע "חורב" נערך מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה", שבו היבעת  החטיבה לנגב.

מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" -מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל
פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים 

נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נשאר לכוד בתוך הכפר.  התאוששו המצרים, תקפו
במכתב ששלח מפקד הגדוד למשפחתו נאמר, בין (. 28.12.1948) בקרב זה נפל, ביום כ"ו בכסלו תש"ט

וידענו לעמוד בו גם הפעם. , מנוסה הקרבות ,היתר: "היה זה הקרב הקשה ביותר שבו השתתף גדודנו
כמוה נלחם יהודה עד אשר פגע בו כדור האויב". הניח אחריו שלוש אחיות בגבורה שעוד לא ידענו 

בנחלת העלמין הצבאי -עולמים בבית-הוא נקבר בפלוג'ה, וכעבור שנה הועברה גופתו למנוחת ואח.
 .ו. בנופל21.5בן  .יצחק

 
 
. עלה ונביטיולו( בס1921, בן יצחק ורוזה. נולד בשנת תרפ"א )מילר דוד  .8

בתאונת דרכים בכביש  במילוי תפקידו נהרגו. גויס לצה"ל 1945לארץ בשנת 
 .29.5.1949הסמוך לרמתיים, ביום 

 בנופלו. 28בן . יצחק-בנחלתהקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת
  

 

 

 

ומאיר. נולד בא' באב תרס"ט  לאה-בן שרה זלמן,-נוילינגר שמואל .9

ה "הר יעלה שמואל ארצה באוני 1938מרץ . בחודש בחוסט( 19.7.1909)

התגורר  ואציון". מקצועו היה שוטר, אך פה בארץ הפך לפועל אדמה. ה

אביב; עבר לתחנת השאיבה סריס )שורש(; ולבסוף בשכונת -תחילה בתל

 וינקלר.  טובה  ,גאולה בירושלים, בסמיכות לאחותו הצעירה

של חייל  462לוגה התגייס שמואל לצבא הבריטי, הוצב לפ 2-מלחה"ע ה

התובלה ושירת במדבר המערבי. כאשר חזית המלחמה בין הכוחות 

האנגלים והגרמנים עברה מערבה וסכנת הפלישה הנאצית לארץ ישראל 

חלפה, הוחלט לשתף את היחידה בפלישה לאיטליה. היחידה הועברה לאלכסנדריה שבמצרים, שם 

לאחר חג הפסח, יצאה מנמל אלכסנדריה לאי  29.4.1943-ב צוידה מחדש וקיבלה כלי רכב חדשים.

(, ועל סיפונה Erinpuraרה" )ּפּוניות. בראשה הפליגה אוניית התובלה "ארינוא 30-מלטה שיירה של כ

. יומיים לאחר מכן )כ"ז ניסן תש"ג(, אותרה השיירה על ידי מטוס אויב, ולעת ערב הופצצה 462פלוגה 

 געה ישירות פעמיים וטבעה תוך כארבע דקות.על ידי מטוסי קרב גרמנים. ה"ארינפורה" נפ

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

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

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



. שמואל היה ומקום קבורתם לא נודעמחיילי הפלוגה נספו בים  136 אמיצים כאלה טרם ראיתי."

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

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

בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה  הר הרצלתונאים" תש"ו. בבית הקברות הצבאי שעל יהע

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

 ישנו גם לוח עבור שמואל נוילינגר. 

 .אחיו של שמואל ציון בן מאיר,-בןהיכן שקבור  ,מטר מחלקת הל"ה 200 -האנדרטה ממוקמת כ

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

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

 

 

ובו ( בניאג1919בן יעקב ופרומיד. נולד בשנת תרע"ט )צ'יק ישראל,  .10

 . 1948. עלה לארץ בשנת )נפת טייץ'(

 .(19.3.1949יד נגבה ביום י"ט באדר תש"ט )-גויס לצה"ל ונפל בקרב על

 .בנופלו 30בן  .יצחק-בנחלתהקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת

 

 

 

 

 

יהושע, נולד ביום י"ב -שיינדל ומשה-, בן יפהשווארץ צבי יהודה .11
דת. תחילה -במונקץ', למשפחה ענייה ושומרת( 15.11.1929בחשוון תר"ץ )

הספר היסודי הכללי. בהיותו בן עשר -מה בבית-כך זמן-למד בחדר ואחר
שלחוהו הוריו לגימנסיה העברית שבעיר. עם היכנסו לגימנסיה הצטרף 

הנוער "השומר הצעיר", והיה אחד הפעילים בה. משהחמיר מצבם -לתנועת
והוכנס לאחד ממוסדות הצדקה כדי  רוסיה עבר לבודפשט-של יהודי קרפטו

חרושת למקררים. עם כניסת -ללמוד מקצוע. יהודה צבי עבד כשוליה בבית
, נאלץ לנדוד ממקום למקום. באחד 1944הגרמנים להונגריה, במרס 

עבודה. לאחר סבל ועינויים נמלט, תחת -החיפושים נתפס ונשלח לפלוגת
תרת הציונית בבודפשט. לאחר שכבשו הרוסים אש רוביהם של שוביו, והסתתר בבונקרים של המח

את הונגריה חזר למונקץ' לחפש את הוריו. שם מצא את אחיו ושניהם החליטו לעלות ארצה. צבי 
נוער של "השומר הצעיר" ולאחר נדודים רבים העפיל בספינה "המעפיל האלמוני". -הצטרף לחברת

קורס למדריכים והיה למ"כ בפלמ"ח. מעפילים בקפריסין. שם עבר -נתפס והובא עם חבריו למחנה
-לחופי הארץ ונשלח עם חברת 24.9.1947-בקפריסין התמסר לפעולה במזכירות התנועה עד שהגיע ב

לב וערני, שנשא -הנוער לקיבוץ נגבה, שם פגש את אחיו, אשר איתו נמלט מהגולה. היה נער אמיץ
תערות בחיי הארץ. בקיבוץ נגבה תלאות רבות. עם בואו ארצה התפרק מסיוט עברו הקשה ומיהר לה

העצמאות ניצב בעמדות ההגנה של קיבוץ נגבה. -בתקופת מלחמת החל לומד את מלאכת הבנאות.
מצוי, שהפליא את כל חבריו. בבוקר יום -לב בלתי-היה לוחם מעולה ממדרגה ראשונה ובעל אומץ

ההפקר -עם חברו לשטחשעות לאחר ההכרזה על ההפוגה, יצא  12-כ( 19.7.1948י"ב בתמוז תש"ח )



מלחמה שהשאירו המצרים. יהודה צבי עלה על מוקש, נפצע פצעים אנושים ומת -לאסוף נשק ושלל
 .בנופלו 19בן  .נגבההקברות של -אחים בבית-עולמים בקבר-אחרי עינויים קשים. הובא למנוחת

 

בן גבריאלה ופרידריך. נולד ביום י"ז בתשרי תר"פ  ,שילר צבי )בנדי( .12
ורוד למשפחה אמידה. הוא למד בגימנסיה בעיר ג( באוז'11.10.1919)

ליפטובסקי סבאטי מיקולאש שבסלובקיה ושם נכנס לתנועת "מכבי 
שרונותיו המרובים, יהצעיר", שבה היה חבר ומדריך. הוא התבלט בכ

עמד  1936חריפות שכלו, זריזותו הגופנית ונכונותו לעזור לזולת. בשנת 
עבר לפראג הבירה, שם למד בבית הספר הגבוה בבחינות הבגרות ו

הצטרף  1939-1942בין השנים  .למסחר. בתום שנה חזר לבית הוריו
זמנו החופשי הקדיש את לפלוגת הכשרה ונכנס למקצוע הפרוונות. 

הצליח  1942לעבודה בתנועה ולפעילות בקרב הנוער היהודי. בשנת 
ע לבודפשט, בה שהה שנה ופעל בסניף המקומי להימלט להונגריה ולאחר קשיים רבים וסכנות הגי

תגל לחיים סעלה לארץ ישראל והתיישב בכפר רופין. עד מהרה ה 1943של תנועתו. בפברואר 
החדשים ותוך זמן קצר קנה ידיעה נרחבת בלשון ובספרות העברית. רוב זמנו הפנוי מעבודה הקדיש 

י שלא חונן בכוח פיסי רב עבד בכל ענפי לאמנות הציור, ואף יצא להשתתף בקורס לציירים. אף על פ
אחר הצהרים התנפלו ערבים במספר גדול על  6.3.1946המשק וגם ריכז את ועדת הקליטה. ביום 

חברים אחדים מכפר רופין תוך כדי עבודתם בשדות ובבריכות דגים. כל בני המשק הוזעקו למקום 
( 7.3.1946ביום ד' באדר ב' תש"ו )והדפו את התוקפים, אך צבי נפגע קשה בראשו. למחרת בבוקר 

 בנופלו. 27בן  .אישה בהריון. הניח בכפר רופיןמת מפצעיו. הוא הובא למנוחת עולמים 
 פרקים לזכרו ומשלו לוקטו בספר "לזכר שאינם עוד" בהוצאת כפר רופין.

 

 

 


