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  מלחמת השחרור: השלמת מידע יחלל .2

צוין השם פלרבוים יוסף, ללא תמונה  68בעלון מספר : פלברבאום יוסף

ורק עם הכיתוב שנולד בחוסט. באתר "יזכור" של משרד הביטחון לא היה 
"לתת פנים אזכור שלו. בעזרתה של דורית פרי, ממייסדות עמותת 

נפתרה  [זאקרפטיהיוצאי של  בת הדור השנישגם היא ] לנופלים"

התעלומה: יוסף, ששם משפחתו המדויק הוא פלברבאום, מונצח באתר 

ופעל על ידי מ) "לעד", שהוא אתר לזכר אזרחים שנהרגו בפעולות איבה

 ביטוח לאומי(.מוסד לה

-( בחוסט. אח של שמואל05.05.1915), יוסף )יוסי(, בן יעקב ועדה )אתל(, נולד ביום כ"א באייר תרע"ה

השומר "יוסף גדל בברטיסלאבה, ובמקביל ללימודיו היה חניך  שרה, אסתר, גיטה ויום טוב.יהודה, 

. משבגר למד באוניברסיטה, והיה מיועד לעלות ארצה בגרעין לקיבוץ גן שמואל. הוא עלה "הצעיר

 לאה )לאורה ,אשתובירושלים עם יוסף בהגיעם לארץ התיישב  .1935לארץ עם בני משפחתו בשנת 

 הוא עבד כפקיד קבלה במלון "אמדורסקי" ברחוב בן יהודה בעיר. .(יןלבית קלי

החליט עבד אל קאדר אל חוסייני, מפקד הכוחות הערבים באזור  1948במהלך חודש פברואר 

ירושלים, לבצע פיגוע גדול בלב ירושלים היהודית. משימה זו בוצעה על ידי שישה עריקים, שוטרים 

ה עם הערבים וגנבו למענם שלוש משאיות צבאיות ומשוריין אלחוט ששיתפו פעול ,וחיילים בריטים

ארבעת כלי  וכן אמצעי חבלה נוספים. ,חומרי נפץ ןבריטי. על שלוש המשאיות הועמסו למעלה מטו

הרכב, יצאו לדרכם בשעת בוקר מוקדמת מעימוואס ליד לטרון. בהגיע כלי הרכב למבואות ירושלים, 

שלאנשיו ניתנה הוראה לעשות חיפוש ברכב ונוסעים  ,מחסום יהודיליד רוממה, הם נעצרו על ידי 

לכן לא יכלו אנשי המחסום לעצור את השיירה והיא המשיכה בדרכה  .אך לא ברכב בריטי ,ערבים

לרחוב בן יהודה במרכז ירושלים היהודית. כלי הרכב עצרו ברחוב בן יהודה, הערבים הדליקו את 

פתילי חומרי הנפץ, ירו בשני יהודים שעברו בסמוך ומיד עלו על המשוריין והסתלקו מהמקום 

י"ב באדר א'  ,בבוקר יום ראשון 06:30, שאירעה סמוך לשעה בהתפוצצות האדירה בנסיעה מהירה.

(, נהרסו ארבעה בניינים, בהם המלונות "אטלנטיק" ו"אמדורסקי" ושני בנייני 22.02.1948תש"ח )

אנשים, כמה עשרות נפצעו  50דירות, ונפגעו קשה בניינים נוספים בסביבה. בפיצוץ וביריות נהרגו 

נפצעו באורח קל. רוב הנפגעים  200-וחר יותר מפצעיהם. עוד כקשה ושניים מהפצועים נפטרו מא

שהו בבתים שנהרסו ובבתי המלון, ובהם היו גם משפחות 

 שלמות. בין ההרוגים היה יוסף, שנפגע במלון בו עבד.

. הוא הובא למנוחות בבית העלמין במותו 33יוסף היה בן 

, שני אחים ושלוש אישה, ירושלים. הותיר אב, סנהדריהב

נחקק "חוק הענקת אזרחות כבוד  2010בשנת  חיות.א

לחללי מלחמת הקוממיות" שמטרתו לקבוע הענקת 

אזרחות כבוד של מדינת ישראל לחללי מלחמת הקוממיות, 

שנפלו בטרם הוקמה מדינת ישראל, אך לא זכו לקבל 

 . 0042352אזרחות ישראלית ]אכ[. מספרו של יוסף היה אכ

  26הרצל בלוח מס' יוסף מונצח באנדרטה בהר 

 מימין: פויטש וגיטה )אחותו של יוסי(, 
 , ירושלים1940יוסי ולאה פלברבאום, 



        בסנהדריה, ירושלים קברו של יוסף          

 משפחת פלברבאום                                      

 

 בארות יצחק -)מחוז חוסט(  Veliatyno  - פרקש מאיר

מלה"ע (. בתקופת 13.8.1928בן רחל ואברהם, נולד ביום כ"ז באב תרפ"ח )
הריכוז -, והוא עודנו ילד, נעקר מזרועות הוריו והוגלה למחנה2-ה

במו עיניו ראה את  ;שנים 3שוויץ ועבד שם בפרך במשך וההשמדה באו
השמדת הוריו. רק לאחר שחיילי הבריגדה היהודית הצילוהו והביאוהו 

משפרצה  החל להתאושש ולהאמין בערכי האדם., 1946 ארצה, בשנת

בבארות יצחק. כאן נטה שכם לכל תפקיד והיה שהה העצמאות -מלחמת
ח' בתמוז  ,פעיל בענייני תרבות, עד שהאויב הגיע לשער המשק. ביום הקרב

ביום כ'  .בנופלו 20בן  ( נפל גם הוא. נקבר בבארות יצחק.15.7.1948תש"ח )

 .בנחלת יצחקהקברות הצבאי -עולמים בבית-( הועבר למנוחת31.10.1950בחשוון תשי"א )
. בעקבות מידע מארכיון "בארות יצחק" נוצר קשר באתר "יזכור" לא הוזכר מקום לידתו בקרפטורוס

, הייתה אחת מאחיותיו של מאיר, לאה, אימא שלהקנובלר מכפר יונה. דבורה עם אחייניתו, 

מאיר היה כמעט בן הזקונים, ואחריו נולדו זוג תאומים, אשר ילדים...  20-ו מנתה קרוב לשמשפחת
שרדו כחצי שנה בלבד. למעשה, שם המשפחה "פרקש" היה שם משפחתה של אימו, רחל; אביו, 

רישום נישואין באברהם, היה בן משפחת כץ, אך כמקובל באותם הזמנים, לא תמיד נרשמו בני הזוג 

כך גם נודע לי שמקום הולדתו ליווה שם משפחתה של האם את הילדים המשותפים. אזרחי, וכך 

 יהודים. 440-, ומנה אז כVelẻte, שנקרא  בהונגרית מחוז חוסט, כפר ב Veliatyno-של מאיר היה ב

בתקופת המלחמה חלק מהבנות כבר היו נשואות, היותר צעירות עבדו בבודפשט, בבלגיה ובצרפת. 

מאיר נלקח לאושוויץ עם הוריו, הסבא והסבתא, האחיות הנשואות ומשפחותיהן ועם אח בוגר 
הנאצי ששמר  הבחיןהוא הצליח להתגנב אליה. כש -ממנו. כשראה שאחיו עומד בקבוצה אחרת 

והיה  מאיראת  האחלא ראה  מאזטף מכות רצח. חהוא שלף אקדח ומאיר  -ודף" ילד "העבעליהם 

בטוח שגם הוא נרצח... רק אחרי המלחמה, בצרפת, ברשימות חיפושי הקרובים, נודע לאחת 
ברשימת הניצולים. אלא שאז הסתבר, שמאיר עלה ארצה, בסיוע הסוכנות מאחיותיו ששמו מופיע 

 והבריגדה. 

עלתה ארצה היה כבר מאיר בין הנופלים  , האחות,אחים. עד שלאה 8רק מכל המשפחה נותרו 
דבורה  בבארות יצחק. לאה היא זו שטיפלה בהעברת גופתו של אחיה, מאיר, לקבורה בנחלת יצחק.

  ציינה, בצער, שמאיר נפל בגיל כה צעיר ורק חבל, שלאחר תלאות השואה לא זכה להקים משפחה.

  [Novoselytsya   שרגא מנובוסליצה-של דבורה, לאה, נישאה לפייבישצירוף דברים מעניין: אימא 

  !וכך הפך שם אחיה ז"ל לשם משפחתה מאירששם משפחתו היה מחוז טייץ'[ 



 בארות יצחק -מונקץ'  - הרטשטיין אברהם

( והתחנך בסביבה של 15.2.1928בן חנה ונתן, נולד ביום כ"ד בשבט תרפ"ח )

עבודה. יסד עם חבריו את קבוצת "במישור" -יהודים שורשיים ואנשי

והצטרף עימה להתיישבות בקבוצת בארות יצחק שבנגב. שם נטה שכם 

לעבודה ולהגנה והצטיין בצלילות דעת ובעצבים חזקים אף במצבים קשים, 

כך באביב נגד הפולש המצרי. -חמה בכנופיות בחורף תש"ח ואחרבימי המל

קרב של צלפים -, נפגע בדואחיו משהכאשר עמד במערכה ביחד עם 

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

   ברות הצבאי בהר הרצל.הק-עולמים בבית-הועבר למנוחת 31.10.1950-בנופלו. ב 20יצחק. בן 

, בקשר עם קיבוץ בארות יצחק והגיע לאזכרות לזכר אחיו. האח, משהבמשך שנים ארוכות היה 

אחים נולדו  8השנים עושות את שלהן... שוחחתי עם אשתו של משה, חווה, וזהו המידע הנוסף: 

אושפזה לאחר המלחמה בשבדיה במשך  שרהלבית הרטשטיין,  שלושה נותרו לאחר השואה. האחות 

  היא נפטרה., שם ביץ וחיה במושב תקומהּפֹוּפֹו. שרה נישאה לאשר 1951-שנים ועלתה ארצה ב 6

, ניצל בנס: הוא היה בתור הנשים ואחד האחים הגדולים "שלף" אותו משם; הוא 1931, יליד משה

(... משה נשלח למחנות 13בן  )למרות שהיה נער 16שיקר לגבי הגיל האמיתי שלו וטען שהוא בן 

עבודה באוסטריה, ולמזלו הרב, אחד המנהלים שהיה אחראי עליו היה מביא סיר קומתיים, 

-ידי המקומיים. אחר-שבתחתיתו הביא מזון למשה. אחרי המלחמה שב משה לביתו, שהיה תפוס על

משה למד כך הגיע גם אברהם. אברהם המשיך להכשרה, שבעקבותיה התיישב בבארות יצחק, ו

ב"מקווה ישראל" שבחולון. באמצע כיתה י"א גויס גם משה ויצא לקרבות בבארות יצחק. ביום הקרב 

היה אברהם בעמדה, בעוד משה במרכז קשר. אברהם נפגע מצלף ומת מאובדן דם, כיוון שאי אפשר 

קיבוץ היה לחלצו. לא סיפרו על כך למשה... אחרי המלחמה חזר משה לווילהלמה ]להיכן שהועבר ה

שנים בתמנע( ועתה  6שבע, אילת )-שנחרב[ והשלים את שירותו הצבאי. מסלול חייו עבר דרך באר

 הוא מתגורר בגבעתיים. חווה ומשה הורים לשני ילדים.

 

 ירושלים: נצר אחרון - אוז'גורוד - מור נח-וילינגר משה
והתחנך (. גדל 12.12.1928, נולד ביום כ"ט בכסלו תרפ"ט )ופרידה בן ברוך

. אביו היה שתי אחיותללשני אחים ומשה היה אח בכור  בעיר הולדתו.
  חקלאי ואימו עקרת בית.

חברו סיפר: "אופייני היה הדבר שהיה בא לעמדות לבקר את החברים 
אפילו שלא היה מתפקידו לשמור. היה מבדח את החברים במעשי קונדס 

ברים. רדף את ובהלצותיו העסיסיות, היה מחלק מכל מה שהיה לו לח
  הצדק והאחווה, נשאר תמיד בין האחרונים לחופשות ולזכויות חברתיות אחרות".

. ביום י"ז באלול תש"י ום נפילתו בקבר ארעי בשייח' באדרנטמן ביו בשייך ג'ראח נפל 15.8.1948 -ב
היחידה "קיימו  2015במאי  14-( הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. ב30.8.1950)

, טקס גילוי מצבה, בהשתתפות בני דודיו "לתת פנים לנופלים"וארגון המתנדבים  "להנצחת החייל
 .בני הדודים של משה. הפעם נספר על שנמצאו, חברים, כיתת חיילים ואורחים נוספים

 " / יניב משיחפרידה מאוחרת: "17.4.2015-מתוך כתבה ב"ישראל היום" מה



יו לא פקדו את קברו, זכה משה וילינגר ז"ל, שנהרג בירושלים במלחמת שבהן חבר ,אחרי שנות דור"
, 5עשרות אנשים מתחילים להתקבץ סביב קבר אחד בגוש א' חלקה .... העצמאות, להנצחה מרגשת

חלקת חללי תש"ח. מחלקה של טירונים בצה"ל, תלמידים מבית ספר מירושלים, קבוצות של 
רים ליד הקבר, שסביבו הוצבו דגלים, פרחים וכיסאות מטיילים שהיו בבית העלמין. כולם עוצ

כמעט איש מבין הנוכחים לא הכיר את וילינגר ולא שמע את שמו. אבל כשהחזן הצבאי .. לבנים.
 פותח בקריאת פרק תהילים, אף אחד לא זז מהמקום.

רפה. בשורה הראשונה יושבים כמה אנשים מבוגרים. "אנחנו חברים שלו מאז", הם אומרים בקול 
הקבר שעד לאחרונה  ,שנים איבדו את וילינגר, אבל זאת הפעם הראשונה שהם עולים לקברו 67לפני 

(, חבר, ועיניו 84כלל לא ידעו שהוא קיים. "אין לכם מושג כמה זה מרגש אותי", אומר יחיאל אמיתי )
ני מתכוון היה כשמשה נפל, אבל גם היום הכאב עדיין חד. "ברשותכם, א 18מתמלאות דמעות. בן 

לומר על משה קדיש. הוא היה בשבילי בן משפחה, ממש כמו אח, ואח אומר קדיש. אני שמח שסוף 
 סוף הוא יכול לנוח על משכבו בשלום".

גם בקרב הקהל הזר יש שמוחים . שני בני דודיו של וילינגר, שלא הכירו אותו, בוכים ליד הקבר
של אנשים זרים לגמרי משתתפים בגילוי מצבה  דמעה. זה מסוג המחזות הישראליים כל כך: חבורה

 של חייל שלא הכירו, שנהרג הרבה לפני שנולדו. לומדים על חייו ומתאבלים עליו.
לפני חודשיים צילצל הטלפון בביתו של אמיתי בירושלים. "אני אשאל שאלה שאולי תהיה לא קלה", 

אמיתי הצטמרר. "את יודעת  "פתחה האישה מעברו השני של הקו. "הכרת אדם בשם משה וילינגר?
שאת מעלה לי את השם הזה מהאוב", ענה אחרי דקה ארוכה, כשדמעות חונקות את גרונו. "אני 
אדם מבוגר, והבחור הזה הוא חבר ילדות שלי, ונמצא כל הזמן בראש שלי. מאז שהוא נפל לא עבר 

מות, מי יזכור את משה יום אחד שלא חשבתי עליו, שלא חשבתי מה עלה בגורלו ומה יקרה כשאני א
 "ים"לתת פנים לנופל, יועצת בפרויקט דורית פריהאישה שזכרה את משה וילינגר היא  וילינגר".

מטעם משרד הביטחון, שנועד להנציח נופלים שנשכחו במהלך השנים ולגלות פרטים על חייהם. 
הביטחון, אבל לא פרי, ועימה אורי שגיא, מתנדב בצוות, פתחו את תיק החלל של וילינגר במשרד 

 מצאו בו דבר מלבד מסמך שהפנה אותם ל"רחל ויזל".
"התחלנו לחפש את רחל ויזל", מספרת פרי. "בטופס הקבורה של חברה קדישא הופיע מידע על 
מקום מגוריו של וילינגר בירושלים טרם נפילתו, בשכונת כרם אברהם, וכן שמה של 'בת דודתו, 

 "ארכיון הציוני". ב"יד ושם"וב "ארכיון צה"ל", ב"ארכיון הציוני""המשכנו בחיפושים ב רחל ויזל'.
של מור וילינגר )שמו של משה בצ'כית(, ובו הופיעו שמות הוריו  "עליית הנוער"מצאנו את כרטיס 

מצאנו גם כרטיס  ומחנות הריכוז וההשמדה שבהם שהה ועבד בפרך: בוכנוואלד, אושוויץ, בירקנאו.
חיפשה אותו ניצולת שואה בשם לאורה  1945בדצמבר  4וילינגר: ב־חיפוש קרובים על שם מור 

היא שוב חיפשה אותו, ועל הכרטיס מצוין שהוא שהה באותה עת בבית  1946במארס  6רוטשטיין; ב־
ההבראה בשכונת מקור חיים בירושלים, בית הבראה לחולי שחפת. הקשר של לאורה אליו עדיין לא 

מצאנו עדות על אביו של  "יד ושם"במאגר השמות של  לדות שלו.חברת י השהייתידוע לנו, ייתכן 

ארגון גרמני  - ITS, כולם נספו בשואה. באמצעות פרידהועל אמו  ויולה, על האחות ברוךוילינגר, 

מצאנו את כרטיסי האסיר של משה במחנה אושוויץ  -לאיתור נספים וניצולים מתקופת השואה 
ורוד, צ'כוסלובקיה, וכן כתובת מדויקת של בית גובבוכנוואלד. באחד מהם הופיע מקום הולדתו, אוז'

רי ושגיא , שיצא בראש השנה תש"ט, מצאו פ"בני עקיבא"בעיתון "זרעים" של  המשפחה בעיר".
כתבה שבה הוזכר וילינגר כחניך. בעיתון "הצופה" הם מצאו שתי כתבות שעסקו במשה וילינגר, 

פרי ושגיא החלו לחפש את שרידי משפחת וילינגר גם באמצעות  שעליהן היה חתום יחיאל אמיתי.
פרויקט "ישראל נגלית לעין", שבמסגרתו משתפים אנשים את תיעוד חייהם באלבומי תמונות 



, בנו של אהרון, יעקב, שהיה בזמנו בעל חנות בתל אביב. הדוד, אהרוןסמכים. כך עלו על שמו של ומ
 , אח של אהרון.בנימיןילדיו של  - קאופמןומרים  וילינגר קותיחיבר אותנו לבני דודים אחרים, כמו 

לאחר כשלושה חודשים, כשהשתחרר מעתלית, הועבר לאחר המלחמה עלה משה וילינגר לארץ. 
, כדי לקבל טיפול במחלת השחפת שממנה סבל. באותה תקופה נוצר קשר בירושלים בית הבראהל

והיה בעל חנות בתל אביב,  2-ה מלחה"ע, שעלה לארץ לפני אהרון )אדולף( וילינגר - דודיובינו לבין 
 , שהצליח להימלט מצ'כוסלובקיה במהלך המלחמה.ובנימין וילינגר

, ומשה, שהיה 16", אומר אמיתי. "אני הייתי אז בן 1946-אותו ב"הכרתי . משה התגורר בירושלים
גדול ממני בשנה וחצי, שימש עבורי מודל לחיקוי. הוא היה גבוה וצנום, עם רעמת שיער בלונדינית 
מפוארת. ידענו שהוא ניצול שואה, אבל הוא אף פעם לא דיבר על מה שעבר עליו במחנות, כמו 

 בא לארוחות שישי ולסעודות חג וישן אצלנו באופן קבוע".  ;ת אצלנוהרבה ניצולים. הוא הפך לבן בי
בן דודו של משה וילינגר. "תמיד ידעתי הוא , ]חבל שלום[ ( ממושב יבול62) קותי )יקותיאל( וילינגר

שיש לי בן דוד שנפל בתש"ח, אבל לא ידענו שום דבר מעבר לזה", הוא אומר. "משה נפל ארבע שנים 
א זכיתי להכיר אותו. אבא שלי, בנימין, היה בן הזקונים במשפחה. אבא של משה, לפני שנולדתי, ול

"כל הזמן אני  שנים. הם בקושי הכירו זה את זה. 13ברוך, היה הבן הגדול. היה ביניהם הפרש של 
חושב שאם הוא לא היה נופל היה יכול להיות בינינו קשר מדהים. המחשבה הזאת מאוד מייסרת 

מין תחושה גדולה של החמצה. מה שמנחם אותי זה שעכשיו פגשתי אנשים  אותי לפעמים. יש
 שמכירים אותו ואהבו אותו. הם מספרים עליו שהיה אדם טוב ונחמד".

מוסיפה: "הוא היה בחור )חברה( "היה לו חיוך שלא ירד אף פעם מהפנים", אומר אמיתי, ואירית 
בטוב לב, סיפר בדיחות והצחיק את כולם. שקט, אבל תמיד מעורה בחיי החברה. תמיד צחק וחייך 

לא מדברים על מה  -על הזוועות במחנות מעולם לא דיבר איתנו. זה משהו שהיה מאוד אופייני לו 
שרע, אלא רק על הדברים הטובים. ידענו שהוא עלה לארץ ללא משפחה ושהוא סבל במחנות, אבל 

 דרך לצחוק.גם על הנושא הזה הוא מצא  -הוא סיפר את זה רק כבדיחה 
"אני זוכרת שעוד כנער הוא היה מדבר איתי על הרצון שלו להקים משפחה. תמיד אמר שיהיו לו 

 הרבה ילדים, ואני הבנתי שהוא רוצה משפחה גדולה בגלל שכל משפחתו נספתה בשואה".
השיג וילינגר עבודה כחשמלאי בירושלים. הוא החל לעבוד  "בני עקיבא"בעזרת לשכת העבודה של 

מא שלי סיפרה לי שבאו לחנות ממשרד הביטחון ושאלו על יבחנות למוצרי חשמל "קאליש". "א
משה וילינגר", אומר דב קאליש, שממשיך את השושלת בחנות המיתולוגית עם אמו. "היא זכרה 

 החרוץ".אותו היטב וסיפרה להם בהתרגשות על משה, הנער 
אמיתי: "משה הצליח במקצוע והיה מאושר. הוא חלם על חיים שקטים בארץ, ולאט לאט מצא את 
דרכו. באחד הימים, כשהעירו לו באחת הפעולות בתנועה שהוא לא חוסך כסף בשביל העתיד, הוא 

ם ענה: 'למה לי לדאוג לעתיד? אני לא יודע מה יהיה מחר. אז אני חי כעת בשלווה, ונותן לאחרי
השלווה הזאת לא החזיקה מעמד זמן רב. בנובמבר פרצה מלחמת השחרור.  לחיות בשלווה'".

"בירושלים של אותם ימים, עם בוא הערב בא גם הפחד", נזכר אמיתי. "הרחובות היו מתרוקנים 
מאנשים, ורק מדי פעם ראית מישהו חולף במהירות ונעלם. אבל הפחד היה רחוק ממשה. אני זוכר 

של הפגזה, והאוויר ספוג בריח המוות. אני יושב בחדר, ופתאום שומע צלצול של פעמון  לילה חשוך
אופניים. זה היה הצלצול שכל כך אהבתי, צלצול האופניים של משה. האופניים שכל כך קינאתי 

למה הוא בא בשעה כזאת? מה יש לו לחפש בחוץ? ואז הוא אומר  -"באותו ערב דאגתי  שהיו לו".
יושב בבית? בוא נצא לטיול בעיר!' בחוץ לא נראתה נפש חיה, כשכל רגע אתה עלול  לי: 'מה אתה

 לחטוף רסיס מוות או כדור אויב. אבל כל זה היה רחוק ממנו. הוא לא פחד מהמוות".
"הוא חשב  התגייס וילינגר לצה"ל. הוא כנראה הסתיר את מחלת השחפת שלו. 1948בסוף אפריל 

המולדת ועל חיים שקטים", אומר אמיתי. "אני לא יכולתי להתגייס בגלל על החיים, על הניצחון, על 



שהיה לי קרע בשריר, לכן עשיתי שירות חלקי בגדנ"ע". וילינגר הוצב בחטיבת עציוני, היא חטיבת 
. 63של ההגנה. הוא צורף ליחידת פל"ם )פלוגת משמר( והועבר לגדוד  6חטיבה מספר  -ירושלים 

אי, הוא נשלח לכל החזיתות כחשמלאי וטלפוניסט. אבל עד מהרה הוא "מכיוון שהוא היה חשמל
בתחילה לחם הגדוד בדרום ירושלים, אבל אחר כך הועבר לגיזרה  נהיה המקלען של המחלקה".

הצפונית של העיר, לאזור בית מנדלבאום, בגבול שבין גוש השכונות היהודיות בצפון העיר לבין 
וקדי הקרבות המרכזיים בעיר בתקופת המלחמה", אומר אמיתי. "זה היה אחד ממ השכונות הערביות.

"מיקומם האסטרטגי של הבתים ליד הדרך להר הצופים גרם לתקריות אש כבר לאחר כ"ט בנובמבר, 
"משה שירת באזור הזה והתמיד להתקין או לתקן קו טלפון בכל מצב",  והתקריות הלכו והתרבו".

רה לבקר את החברים, הגם שלא היה מתפקידו לשמור, אומר אמיתי. "הוא היה בא לעמדות השמי
 מצחיק את החיילים וצוחק איתם".

באוגוסט ביצעו אנשי הלגיון בשייח' ג'ראח ניסיון נוסף לפרוץ לבית מנדלבאום. הם הפגיזו את  15ב־
כל האזור באלפי פגזים. אחד הפגזים פגע בקו הטלפון שחיבר את בית מנדלבאום עם מטה ההגנה. 

לצאת עם חבר לתקן את הקו, אף על פי שנאמר לו שהפסקת האש עומדת  מידר התנדב וילינג
להיכנס לתוקפה ושכדאי להמתין. "זה היה משה", מתגאה אמיתי. "סיפרו לי שהוא הלך זקוף, בלי 

וילינגר וחברו הצליחו לתקן את הקו והחלו לחזור לבית מנדלבאום  שמץ של פחד, וחייך בביטחון".
דרך הכביש הראשי בשכונת נחלת יצחק. באמצע הדרך פגע בווילינגר כדור של צלף ערבי ופצע אותו 

 )היום "ביקור חולים"( במצב אנוש, ושם נפטר מפצעיו. "זיו"בבטנו. הוא הובהל לבית החולים 
חפציו האישיים לאירית רון )אז רחל ויזל(, חברתו הטובה, שעליה  לאחר מותו של וילינגר הועברו

בינינו קירבה משפחתית", היא אומרת, "אבל היינו מאוד  ההייתדיווח במסמכיו כבת דודתו. "לא 
 קרובים והרגשנו כמו משפחה. לאמי הוא היה קורא דודה, ולכן לא הפתיע אותי שזכיתי לכינוי הזה".

תו בקבר ארעי בכפר הערבי שייח' באדר. בגלל הקרבות העזים חבריו לא באו וילינגר נטמן ביום נפיל
לחלוק לו כבוד אחרון ולהשתתף בהלוויה. "אני שמעתי על זה רק יומיים לאחר מכן", נזכרת אירית 

 30ולחלוחית עולה בעיניה. "התאבלתי עליו, אם כי ידעתי שהוא לא פחד לרגע". כעבור שנתיים, ב־
ועבר וילינגר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. "ידענו בתיאוריה , ה1950באוגוסט 

שהעבירו את ארונות החללים להר הרצל, אבל לא ידענו איפה וילינגר נקבר", אומר אמיתי. דורית 
 פרי היא שגילתה לנו את מיקומו של הקבר, וסיפרה גם שהיא איתרה את רחל".

פרטים רבים, ובהם שם אמו ותאריך הלידה שלו. בדיעבד התברר במצבה על קברו של וילינגר חסרו 

, היה שגוי. בטקס הונחה מצבה חדשה, שלמה בפרטיה ודומה למצבות 19שגם הגיל שצוין עליה, 

המקובלות בבתי העלמין 

 הצבאיים.

"הפרויקט הזה, 'לתת פנים 

לנופל', חשוב מאין כמותו ברמה 

הלאומית", אומר יחיאל אמיתי 

"צריך להגיד תודה  בהתרגשות.

למתנדבים האלה, שעושים 

עבודת קודש. בלעדיהם לא יהיה 

מי שיזכור וינציח את אלה שעוד 

 מעט כבר יישכחו".

 
 טקס גילוי המצבה המעודכנת 

 בפרטים של וילינגר משה



, בסיוע ובתיאום אורי שגיא ודורית פריעל ידי  2013נוסד בשנת  "לתת פנים לנופלים"ארגון המתנדבים 

עם משרד הביטחון, היחידה להנצחת החייל ובהמשך עם ארגון "יד לבנים". פעילות הארגון נתמכת 

 .החוקרים והעוסקים בפרויקט, הינם מתנדבים 48בכספי תרומות של אנשים פרטיים וארגונים. כל 

... האימא היא ילידת בת הדור השני שלנו, ממייסדות ארגון זה, היא דורית פרי: ופרט מעניין

 גסס, ופרט זה נודע לי רק בסיומו של המיזם!בר

 

 תיעוד משפחתי – כתיבת עבודת שורשים .3

אנו נשאלים על הדרך לכתיבת עבודת שורשים, בו ייעשה ניסיון לתיעוד משפחתי  מעת לעת

מהדורות הקודמים. בעצה עם חברתנו, אהובה ויינברגר, שחקרה אף היא את תולדות משפחתה, 

הדרך  -כדרכה של עבודת חקר ממין זה  החלטנו להרים את הכפפה ולהציע מספר מקורות מידע.

ובעיקר מרגשת! נוצר מסמך חשוב, המתעד את קורות  -מאוד  ארוכה ומורכבת, אך מסקרנת

אל תבזבזו זמן.... איספו מבני המשפחה ומותיר מזכרת ותיעוד חשובים ביותר לדורות הבאים. 

 הדור הראשון כל שם, כל תמונה, כל סיפור שהם זוכרים. כל מסע ארוך מתחיל מצעד קטן ראשון...

 מאליו. ,כמעט ,ההתחלה קשה, אך ההמשך יגיע

אנו שוקלים להעלות לאתר שלנו עבודות שורשים שכבר נכתבו, אשר תוכלנה לעניין את הקוראים 

 אישית. -ולהוות מודל והשראה לכתיבה המשפחתית 

הם שמות הסבים/הסבתות  –: הרבה מהשמות שניתנו לבני הדור השני הפרטיים ולגבי השמות

הם שמות הסבים/הסבתות שלהם )סבא/סבתא  –הדור הראשון בני שלהם; הרבה משמות 

 וזו כבר נקודת התחלה.  –רבא/רבתא( 

 

 החיפוש צריך להתמקד בשיוך המדיני של האזור בשנים עברו.  :צררקע היסטורי קצר .א

משפחות.  100 -יהודים השייכים לכ 450-נספרו בחבל קרפטורוס כ 18-של המאה ה 1-בסוף הרבע ה

והפיכתה לגליציה, היה ממנה גל פליטים יהודים נוספים שהגיעו  1772לאחר חלוקת פולין בשנת 

 היה גל פליטים נוסף מגליציה. 1-לאזור. במלחמת העולם ה

 (.1867-1918הונגריה )-הייתה קרפטורוס חלק מאוסטרו 1-עד סוף מלה"ע ה

 הונגרית.הועבר האזור לשליטה  - 1939: המחוז צורף לצ'כוסלובקיה, ועם כיבושה במרץ 1918-1919

יהודים התגוררו בחבל זה במהלך  120,000 -כ. PKR: Pod Karpatská Rusבשנים אלו נקרא האזור 

 למחנה הריכוז באושוויץ. 1944עד לגירושם, באביב  - 20-המחצית הראשונה של המאה ה

 המועצות.-זאקרפטיה הפכה חלק מברית 1945מיוני 

 עד היום.  -לחלק מאוקראינה  הפך חבל זאקרפטיה 1991-לאחר התפרקות ברה"מ ב

 הונגריה, צ'כוסלובקיה, ברה"מ ואוקראינה.-כלומר: חיפוש המידע יתרחב בין אוסטרו

 ואוקראיניים )וגם ביידיש...( םהונגריים, רוסיילכן ליישובים כולם יש שמות 

 

 ביבליוגרפיה .ב

אנציקלופדיה של , חברת קרפטורוס - , כרך שביעיאנציקלופדיה של גלויותארז יהודה )עורך(,  .1

 1959תל אביב, -גלויות בע"מ, ירושלים

 2007ההוצאה לאור, -משרד הביטחוןעגילים במרתף, ברנהיים רחל,  .2



 1990, הוצאת ספרית פועלים, האנציקלופדיה של השואהגוטמן ישראל )עורך ראשי(,  .3

 ישובןמאה ושישים קהילות קדושות בי –ספר מארמארוש גרוס ש.י., כהן יוסף י. )עורכים(,  .4

 1983הוצאת בית מארמארוש,  ובחורבנן,

בן -, הוצאת דפוס מליקקובץ שמות ופרטים מתולדות קהילת טעטש –תפוח גרשוני יצחק,  .5

 1995שבת, באר שבע, 

עבודת גמר  ,1939-1944שירות העבודה בהונגריה: : "!"היהודים לא יחזרו עוד, הוליץ דויד .6

  2007גו, אר' רפאל ואביב בהדרכת ד-לתואר מ.א. באוניברסיטת תל

 1998יצחק, -קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, כרך כ"ו, תל – "משואה" .7

 2005הוצאת "מערכת", דליה, מבצר המוות,  ַסּבֹוְלץ' ִסיָטה, )מהונגרית: גולן משה(, .8

הוצאת , 1920-1944אורות בהרים: החינוך העברי הציוני בקרפטורוס בשנים סולה אריה,  .9

 1986אביב, -יהודי הקרפטית, תל האיגוד העולמי של

 2005כרך רביעי, הוצאת "תרבות", תולדות היהודים בהונגריה, פרי )פרידמן( יצחק,  .10

, הוצאת "יד ושם", יהודי קרפטורוס מספרים על השואה - באושוויץ תקענו בשופררוזן אילנה,  .11

 2004המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה העברית, 

 2001הוצאת דני ספרים,  תקווה צומחת מאפר,רט אהרון,  .12

 
 מאגרי מידע .ג

האתר כולל מידע ומפה של המחוזות השונים  - /http://carpati.org.ilאתר הארגון שלנו  .1

ומספר היהודים שחיו בו  ,שמם האוקראיני וההונגריב ,הכלולים בו של זאקרפטיה, כולל היישובים

       .2-ה למלה"עעד 

 "קהילות".הכניסה דרך הלשונית 

(, :Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság DEGOBארגון הסיוע היהודי "ֶדגֹוב" ) .2
    /http://degob.org           בודפשט, הונגריה

 
 03-5606066, 03-5660395, 03-5603715 אביב-ארכיון ההגנה, תל .3
  hahagana.org@gmail.com   :כתובת האתרwww.hahagana.org.il 
 
  ארכיון "המוזיאון היהודי למורשת השואה", פראג, צ'כיה .4

       https://www.jewishmuseum.cz/     

 ארכיון "המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית", צפת  .5
     museum@hjm.org.il       www.hjm.org.il       6925881-04 6923880-04 

 
Czechoslovakia שם המדינה לחיפוש  . דפי עד–ארכיון "יד ושם", ירושלים  .6

       https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=he 
 

 archiwum@auschwitz.org.pl   פולין ארכיון מוזיאון השואה באושוויץ, .7
 

 center@ushmm.org-resource ארכיון מוזיאון השואה, וושינגטון, ארה"ב  .8
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 "אוסף "החייל היהודי בצבאות העולם ובמחתרות –ארכיון צה"ל  .9
http://www.archives.mod.gov.il/Exhib/TheJewishFighters/Pages/default.aspx 

 
 arolsen.org-email@its  , גרמניה Bad Arolsen-ב ITSארכיון  .10

archive/-online-explore/search-archives.org/en/search-https://arolsen 
 
 http://www.zionistarchives.org.il/pages/default.aspx  ירושלים –הארכיון הציוני  .11

 familyresearch@wzo.org.il  פנייה למדור לחקר המשפחה:
 cza@wzo.org.ilדואר אלקטרוני:    6204837-02פקס:    6204800-02טלפון: 

 
 /JewishGen - https://www.jewishgen.orgאתר  .12
 
 gabi.barshaked@yadvashem.org.il  6443664-02שקד, "יד ושם", -דר' גבי בר .13

 robert.drob@gmail.comרוברט דרוב: ברוסית, באנגלית ובעברית     .14

 huberbelay@yahoo.com       ברוך )ביילו( הובר: ברוסית ובאנגלית  .15

 

 ולפרסמם.  -נשמח לקבל אותם   -אם יש למי מכם עוד רעיונות למקורות מידע 

 ruthfixler@walla.co.il         5643299-050פנו אל רותי פיקסלר 

 

 פרסומים של "יד ושם" .4

 הספר. התערוכה / לציין, שאין לנו כל טובת הנאה מפרסום  לנו חשוב •

 ונראה לנו חשוב ליידע את ציבור קוראינו.המידע מגיע אלינו דרך פרסומי "יד ושם" 

 

  מיליון קטגורים 6די ניצבים כאן בשעה זו ̞משפט אייכמן בירושלים: עמ –תערוכה מקוונת  .א
את האירועים סביב משפטו של אדולף אייכמן, לציון  המציגה הנכם מוזמנים לבקר בתערוכה מקוונת

שנה ללכידתו. אדולף אייכמן היה דמות מרכזית ביישום הפתרון הסופי. הוא קיבל סמכות לנהל  60
ולהוציא לפועל את הגירוש ההמוני של יהודים לגטאות ולמרכזי השמדה במזרח אירופה הכבושה 

בירושלים.  1961השואה. משפטו התקיים בשנת  בידי הגרמנים, והיה בין המבצעים הראשיים של
שלא כמו במשפטי נירנברג, שהסתמכו באופן נרחב על מסמכים, במשפט אייכמן הושם דגש על 

בתערוכה המציגה  בקרו עדויותיהם של ניצולי השואה. ישיבות המשפט שודרו בכל רחבי העולם.
תפיסתו של אייכמן, משפטו, הוצאתו להורג  –את סדר האירועים 

 והשפעת המשפט על תודעת השואה בישראל ובעולם
https://www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/eichmann/index.asp 

 .התערוכה כוללת את עדותו של חברינו, קליינמן יוסף
 
 בהוצאת "יד ושם" יםספר .ב
 : מוסר ודילמות קיומיות בקרב יהודים"זה קרה בפלנטה שלנו" .1

 יצחק )טולקה( ארד - במציאות השואה
מציג, בליווי קטעי יומנים וזיכרונות,  "זה קרה בפלנטה שלנו" ספרה

דילמות מוסריות שהתמודדו עמן הכלואים בגטאות ובמחנות בזמן השואה 
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mailto:email@its-arolsen.org
mailto:email@its-arolsen.org
https://arolsen-archives.org/en/search-explore/search-online-archive/
http://www.zionistarchives.org.il/pages/default.aspx
mailto:familyresearch@wzo.org.il
mailto:cza@wzo.org.il
https://www.jewishgen.org/
mailto:gabi.barshaked@yadvashem.org.il
mailto:robert.drob@gmail.com
mailto:huberbelay@yahoo.com
https://mail.walla.co.il/trailer.web-view.net/Links/0X2932DFA591AEC494D37384F50E2249A92446E9E966FC2D03A0756B63B9FB073C7EB78EECCC3F62B19499B2FB0A7161E325F9CCF6D7393334C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
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אלא בין רע לרע מאוד. הספר עוסק, בין היתר, בהחלטות שנאלצו  ,בחירות שהן אינן בין טוב לרע -
כאשר נדרשו לקחת חלק בתכנון הגירושים  ,לקבל אנשי יודנרט ומנהיגי ציבור במצבים שונים, למשל

הקאפו במחנה. המחבר מביא את סיפוריהם  :ת כגוןומן הגטו, וכן נוגע בעצבים החשופים של סוגי
מסתור, ובוחן שאלות כגון: מה דינה של בריחה מן המחנה במחיר של יחידים בגטאות ובמקומות 

רציחתם של אסירים אחרים? כיצד יש לנהוג בילדה חולה ששיעוליה עלולים לחשוף את יושבי 
המחבוא? למי להעניק תרופה ולמי לא בהיעדר מלאי מספיק של תרופות? המחבר דן גם בסוגיית 

נהיגיו, ובתוך כך מציג דילמות מוסריות מניסיונו האישי המחתרות ובקשריהן עם אוכלוסיית הגטו ומ
 .בתקופת השואה

 ."יד ושם"של  לחצו כאן לקניית הספר בחנות המקוונת
 
 רוברט רוזט –"צבא עבדים"  .ג

גברים יהודים וסופחו אל  45,000גויסו כ־ 1944ועד קיץ  1942מאביב 
כוחות הצבא ההונגרי שלחמו לצד גרמניה הנאצית בחזית הסובייטית. 

הראויים לשאת השלטון ההונגרי לא ראה במגויסיו היהודים אנשים 
נשק, אבל תבע מהם לקחת חלק ב"קורבן הדם" שנדרש למלחמה נגד 

מהמגויסים היהודים לא שבו  80% -. כסטלין ויחידות הצבא האדום
חולי ועבודה שוחקת ורבים נפלו  ,לבתיהם מעולם. הם סבלו רעב

בקרבות, ועל כל אלו נוספו יחס אכזרי ואפילו רצח בידי החיילים 
ים עליהם. כדי להימלט מן הגיהינום הזה החליטו ההונגרים הממונ

רבים מעובדי הכפייה הללו למסור את עצמם לידי הסובייטים, אבל 
נפלו מן הפח אל הפחת בשל התנאים הנוראים ששררו במחנות 

ההיסטוריון רוברט  "צבא עבדים "במונוגרפיה. השבויים הסובייטיים
ויותיהם הקשות רוזט מתמקד בניסיונותיו של הפרט ומתאר את חו

 ,מנשוא של עובדי הכפייה היהודים ההונגרים בחזית המזרח
שמבליחים בהן הבזקים נדירים של טּוב לב ונחמה; הוא מספר את סיפורם של גברים השומרים 
בקפידה על גחלת של כבוד אנושי בתוך מציאות של השפלה, כאב ומוות; ומדגיש את האכזריות 

אך גורלם היה  ,שחלקו עימם את שפתם ותרבותם ,לתם, אנשיםחסרת הרסן של בני אדם כלפי זו
מביא את סיפורם של עשרות  "צבא עבדים. "מכיוון שהשתייכו לקבוצה דתית אחרת ,שונה בתכלית

הנוגע לחייה של כמעט כל משפחה  ,אלפי היהודים האלה, והוא בבחינת פרק ייחודי בתולדות השואה
 .יהודית בהונגריה בשנות המלחמה

 עבודת גמר  - דוד הוליץ / "היהודים לא יחזרו עוד" בשם: חוברת נהיש: באותו בנושא ועוד
 http://www.daat.ac.il/daat/hungary/document/62.htm    תואר שני באוניברסיטת ת"אל

 

 הודעות שוטפות .5

נודה לכל אחד מכם על עדכון המידע האישי )כתובת, מספר טלפון, כתובת : עדכון דפי הקשר .א

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217יוסי קוטונה    דוא"ל( למתנדבים:

שמם של ניצולי השואה, אשר נפטרו ב. אנו מציינים בכל שנה בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את 

 ruthfixler@walla.co.il  5643299-050י פיקסלר את המידע מרכזת רות בשנה האחרונה.

אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, . carpati.org.il  פתוח לשירותכם: אתר הארגון ג.

ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה זמין וקריא גם לחברינו שבתפוצות. יש להיכנס 

  http://www.en.carpati.org.ilאו דרך  /http://carpati.org.ilללשונית זו דרך כתובת האתר: 

 .אנא ידעו את בני המשפחה והחברים המתגוררים בחו"ל על אפשרות זו

http://trailer.web-view.net/Links/0X0AFB27F1CEC2EAAAC88CB5589E706DF8F1219D707948485341B905E3714C0D26998B04E85AC9D6E29499B2FB0A7161E36243FAB0FCA6735BC69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
http://www.daat.ac.il/daat/hungary/document/62.htm
http://carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/


 משלנו: דר' ציפורה )ציליה( לזרוביץ .6
מנהלת כ את עבודתה 2020דר' ציפורה )ציפי( לזרוביץ סיימה במאי 

 41לאחר  - "מרכז הרפואי אסף הרופא"ב המיקרוביולוגילמעבדה ה

 באתר בית החולים מובא המידע האקדמי הבא: שנים )!(

]חקר  גיה קלינית: בקטריולוגיה, מיקולוגיהוהתמחותה במיקרוביול"

, ביולוגיה מולקולרית ]חקר הטפילים[ , פרזיטולוגיההפטריות[

גיונלה ימנהלת את המרכז הארצי ללהיא ובדיקות סביבה. בנוסף, 

Legionella] ] .בבדיקות קליניות 

בוגרת הפקולטה למדעי החיים  , Ph.Dתואר  בעלת :השכלה

  ",בר אילן"באוניברסיטת 

ת"א במנהל  יברסיטתמוסמכת אונ  - M.H.A -בעלת תואר שני

  .הפקולטה לניהול, ביה"ס למוסמכים במנהל עסקים -מערכות בריאות 

 ,)אילמ"ר( "ועד האיגוד האקדמי של עובדי המעבדה הרפואית"חברה ב ,ברות בארגונים מקצועייםח

  ",ארגון הישראלי למיקרוביולוגיה"חברה ב

 ,במרכז הרפואי "טיקהווועדה לשימוש מושכל באנטיבי"חברת ב

 ,במרכז הרפואי "וועדה למניעת זיהומים"בחברה 

   (ESCMID), ארגון אירופאי למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות"חברת ב

 ".ארצי לבדיקות קליניות ללגיונלההמרכז "הנהלת מ

  אז כיצד התחיל סיפורה של ציפי?

, מחוז אירשאבה. Velykyi Rakovets] ,[Великый Раковицьהוא התחיל בעירה ֶוליקי רקֹובץ 

 אירו אנגלמן; אחיה של ציפי הוא יעקב אנגלמן. -ההורים היו לאה ומרדכי

עברה המשפחה לעיר וינוגרדובו ושם בגרה ציפי. את לימודיה האקדמאיים עשתה  16לקראת גיל 

תואר ראשון ושני. תוך כדי הלימודים הכירה ציפי  -באוז'גורוד, שם סיימה לימודי ביולוגיה וכימיה 

 ת יצחק )איצו( לזרוביץ, יליד טרסבה, והשניים נישאו; שם גם נולד בנם אריה.א

והגיעה לאולפן בכפר חב"ד. מעבר לכביש עומד המרכז הרפואי  1979המשפחה עלתה ארצה בינואר 

-"אסף הרופא". לקראת פסח, ובלי לימודי אולפן מסודרים, נקראה ציפי לעבודת קיץ במעבדה בבית

ה מהר לתפקידים ניהוליים במעבדה. ציפי המשיכה בלימודים והשלימה את החולים. היא התקדמ

 -אילן וכן תואר שני במינהל מערכות בריאות -הדוקטורט במיקרוביולוגיה באוניברסיטת בר

שנה עמדה ציפי בראש המעבדה למיקרוביולוגיה בבית החולים "אסף  20אביב. -באוניברסיטת תל

יתונות המקצועית! במשך שנים ציפי הדריכה סטודנטים מאמרים בע 80הרופא", תוך פרסום 

 דור העתיד. -לתארים מתקדמים, רופאים סטז'רים, אחיות למניעת זיהומים וגם תלמידי בית הספר 

בניהולה עסקה המעבדה במאות  -בחודשים האחרונים עמדה דר' לזרוביץ בראש מעבדת הקורונה 

 עית בביולוגיה מולקולרית. בדיקות של נגיף קורונה, שדרשו מיומנות מקצו

שנים  36כחצי שנה לאחר העלייה ארצה עברה המשפחה לגור בראשון לציון, עד היום. יצחק עבד 

 תקווה. -נכדים, המתגוררים בפתח 3-כמהנדס בצה"ל. לציפי וליצחק בן נשוי ו

 הבטיחה דר' לזרוביץ להתנדב ולתת הרצאות על -לכשיתאפשר לחדש את מפגשי החברים שלנו 

 נושאי התמחותה, בעלי ההשלכות הרפואיות על כולנו.

 ברוכה תהיי על עשייתך והישגיך רבי השנים!



 

 
 

 
 
 

תמונות משגרת עבודתה של דר' ציפורה לזרוביץ 
 החולים -במעבדה למיקרוביולוגיה בבית
 "אסף הרופא" בצריפין

 

 


