
 

 ילדיהם של חללי מלחמת השחרור יוצאי קרפטורוס )זאקרפטיה( - 73 פרמס עלון מיוחד

היה בה מסר: מעבר לשם הרשמי  –ההתוודעות אל סיפורי חייהם ולתמונותיהם של חללי מלחמה זו 

ישנה אישיות, עם מעשים ותוכניות שלא מומשו; רובם היו צעירים מאוד ורק מיעוטם נישא והקים 

 לכן עלה הצורך להכיר גם את המשפחות הללו שהם הקימו והותירו מאחוריהם.משפחה. 

 

  תל אביב -סולוטבינו  - אדלר אריה ישראל .1

. הוריו נפטרו 1929ועלה לארץ בשנת  1916בן בתיה ושמואל, נולד בשנת 

, "שמן-בן"הנוער -בהיותו ילד ואריה הגיע עם קבוצת ילדים יתומים לכפר

את העבודה ואת הארץ. נסע לסולוטבינו לבקר את  בו התחנך ולמד לאהוב

שמן שהקימו את קבוצת -אחיו ואחיותיו. בשובו הצטרף לגרעין של בוגרי בן

"אלומות". אריה היה מעמודי התווך של הקבוצה, אך לאחר לבטים רבים 

אביב. בימי המלחמה התגייס אריה -עזב אותה עם משפחתו והשתקע בתל

רת באיטליה והגיש שם עזרה לפליטי המחנות. אחרי המלחמה שימש שי לבריגדה, לצבא הבריטי,

אביב. בתקופת חייו האחרונה מילא תפקיד של -מזכיר סקציית המתכת של "הנוער העובד" בתל

( בשכונת שפירא. 27.4.1948הפסח, ביום י"ח בניסן תש"ח )-הסברה בגדנ"ע. אריה נפל בחג-קצין

עולמים -הוא הובא למנוחת  בנופלו. 32בן צלף ערבי והרגו.  כשחזר ממילוי תפקידו ב"הגנה", פגע בו

 .אהוד -השאיר אישה, רחל, וילד . בנחלת יצחקהקברות הצבאי -בבית

צופה אל הכנרת. השוכן על גבעה אהוד נולד בקיבוץ "אלומות" הסיפר את סיפורו:  1940אהוד, יליד 

", שם התחנך אריה. בן שמן"חקלאי על ידי בוגרי בית הספר הכאמור,  ,1936הקיבוץ הוקם בשנת 

 אביב,-כך עברה המשפחה, כאמור, לתל-אהוד היה הילד השני / השלישי שנולד בקיבוץ. אחר

התגוררה בשכונת שפירא. על גג ביתם של סבא וסבתא, הוריה של אימא רחל, נבנו שני חדרים ו

, ומסביבו פרדסים םעבור המשפחה הצעירה. הבית היה עשוי בלוקים, בשונה מצריפי העץ שסביב

ואהוד שיחק לידו על גג הבית. לפתע החריד כדור, שנורה  הגיע לביתו בשעת הצהרים אריה. רבים

( הוא עד לרצח אביו; קליע נוסף, שכוון 7.5ידי צלף ערבי, את מנוחת הצהרים כשאהוד הילד )בן -על

ת ואת האנשים אולי אל הילד, נמצא במעקה המרפסת. אהוד זוכר את המהומה שלאחר היריו

שמן". בשל המצב הביטחוני, -שהתרוצצו בסביבתו. את כיתה ג' הוא למד, כמו אביו, בכפר הנוער "בן

הספר היסודי -הועברו הילדים למוסד "נעורים" )ליד נתניה( למשך שצי שנות לימוד; את לימודי בית

. השירות הצבאי של ב"כפר הירוק" –אביב ואת לימודי התיכון -סיים אהוד בביה"ס "הר נבו" בתל

 אהוד היה בנח"ל.

שמן" השתמשו בתמונות של אביו, אריה, כדי לעודד את העלייה ארצה, כיוון -אהוד נזכר שב"בן

 שהתמונות מילדותו בקרפטים היו של ילד עם פיאות, בעוד בארץ תמונותיו נראו שונות... 



כך בקרב -בנו נפל אחר – שמן", שלמרבה האסון-רחל, אימו, נישאה בשנית לבחור שהכירה ב"בן

 בלבד. 52, בת 1970(. רחל נפטרה בשנת 1956) אןחוס

אחיו של אריה, ג'ורג' אדלר, הגיע אחרי המלחמה לדנוור, קולורדו, עם אשתו; שניהם היו ניצולי 

שואה וסבלו משחפת. הדוד חיפש את אחיינו, אהוד, ואחרי הצבא נסע אהוד לביקור בן שבועיים; 

; 1975בלבד, סביב שנת  65הביקור התארך לשבע שנות שהות בארה"ב. הדוד נפטר בגיל צעיר, כבן 

נישא אהוד לחברתו, רותי,  1964. בשנת 1916כלומר, ג'ורג' היה מבוגר מאריה אדלר, שהיה יליד 

. לאחר שנתיים בארץ ומינהל עסקים היא כלכלה אהודהם חזרו ארצה. הכשרתו של  1969ובשנת 

והמשפחה חייתה שבע שנים במזרח אסיה,  ,במסגרת עבודתו ב"כור סחר" ,נשלח אהוד לסינגפור

 לאהוד ולרותי, המתגוררים ברמות השבים יש בן ובת. חר הבינלאומי.חלוצי הס

 ; שם המשפחה עוברת לנשרי.בני דודים של אריה אדלר התגוררו בקיבוץ העוגן

המפתיע ומרגש בסיפורו של אהוד הינו הממצא הבא: לאבא אריה היה עוד אח בשם יצחק, ולו בן 

ובעקבות מותו של אריה, הדוד, הוא  –מה בשם מיכאל. מסתבר שמיכאל הגיע ארצה בזמן המלח

 התגייס לצבא ונפל אף הוא במלחמת השחרור... להלן הציטוט מאתר "יזכור" של משרד הביטחון:

במחצית  ( בסולוטבינו.1928מיכאל, בן חוה )חנה( ויצחק, נולד בשנת תרפ"ח )

, אשר נפל בקרב, החליט מיכאל דודו היקר, לאחר שאיבד את 1948מאי 

ס לצבא ההגנה לישראל. הוא שירת בחטיבה "שבע", שהתארגנה להתגיי

במהירות ערב הקמת המדינה, חטיבה שמשימתה הראשונה הייתה לפרוץ 

שנשלחו לאזור לטרון,  71מיכאל נמנה עם לוחמי גדוד  את הדרך לירושלים.

אך הספיק ללחום עם גדודו שבועות בודדים בלבד. הוא נפל באסון נשק 

(, במשלט 27.6.1948הראשונה, ביום כ' בסיוון תש"ח ) שאירע בעת ההפוגה

בנופלו.  20בן  וואד.-ישראלי שהגן על "דרך בורמה" אשר נפרצה כדי לעקוף את לטרון ובאב אל

מיכאל נטמן תחילה בנען, וביום ב' בסיוון תש"י 

( הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין 18.5.1950)

 אחרון".החלל הינו "נצר  הצבאי בנחלת יצחק.

כך, בבית הקברות בנחלת יצחק, קבורים אריה אדלר 

 , אחיו, מיכאל אדלר ז"ל-ובן

   ...שניהם ילידי סולוטבינו

 12קבר:  7שורה:  66חלקה: אדלר אריה:   

 12קבר:  6שורה:  60חלקה: אדלר מיכאל:  
 
 

 

 מתוך התיק האישי של אדלר אריה 
 1929-1933 בין השנים בכפר הנוער "בן שמן"



 כפר עציון -ברגסס  - אלטמן יעקב .2

עם חבורת  [1939] יצא בא' של פסח תרצ"טנאמר על יעקב: "באתר "יזכור" 

מעפילים דרך יוגוסלביה והגיע לארץ. כאן הצטרף ל"קבוצת אברהם" של 

תנועתו בכפר פינס, נאבק בכוח הרצון העז עם קשיי העבודה המפרכת ויכול 

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

מונים עדה, מילא תפקידים בוועדות ובמוסדות של הקבוצה ושקד על האי

שלושה את אחת מחברות הקבוצה ונולדו להם  לאישהיעקב נשא ב"הגנה". 

 . . עם הקבוצה עלה להתנחל בכפר עציוןבנים

אְטִריָּהמסתבר שיעקב היה מאורס לבחורה, שטבעה באוניית פאטריה ] הייתה אוניית גירוש  פַּ

ראל, במטרה לגרשם , ליד חופי ארץ יש1940שרוכזו עליה מעפילים שנתפסו בנובמבר  ,בריטית

למאוריציוס. על מנת לעכב את הגירוש הטמינה "ההגנה" פצצה באונייה בעת שזו עגנה בנמל חיפה, 

. עקב 1940בנובמבר  25-ה טבעה ביבמטרה לגרום לה נזק קל; אך הנזק היה גדול מהמתוכנן, והאוני

, שהייתה טובהקב את יר יעכבכפר פינס ה .[חיילים בריטים 50-מעפילים ו 200-כך טבעו למעלה מ

 . הטובה נפטרה לפני כעשרים שנשאו. יאחת מחמש נערות שהגיעו מגרמניה והם נ

 שלושת הבנים שנולדו להם הם: 

 , חזר לגור בכפר עציון5, התייתם מאביו בהיותו בן 1943יליד מרץ  יהושע )שייע(, .א

 יבנה, מתגורר בקבוצת 4-3.5(, התייתם בגיל 1944, צעיר בשנה ורבע )אורי .ב

 לערך, חזר לגור בכפר עציון. 1.5, התייתם בגיל 1946יליד  יקותיאל )קותי(, .ג

 שייע כיהן כמזכ"ל תנועת "בני עקיבא".

( אושרה 1947בנובמבר  29בכ"ט בנובמבר ) ויעקב היה בין מייסדיו. 1943קיבוץ כפר עציון נוסד בשנת 

במלחמה נגד היהודים. כשהתגברו האזור מתוכנית החלוקה באו"ם, ומיד לאחר מכן פתחו הערבים 

הקרבות הוחלט לפנות מהכפר את הילדים, האימהות ונשים בהריון; אלה עברו להתגורר במנזר 

הועברו תושבים נוספים לפתח תקווה, ולאחר כניעת כפר עציון ומות  ,רטיסבון שבירושלים. בהמשך

 יבנה. תוכן בקבוצרוב מגיניו, יושבו בשכונת גבעת עלייה ביפו, 

(, יום אחד בלבד לפני הכרזת המדינה, נפלו כפר עציון 1948במאי  13יום חמישי ד' אייר תש"ח )ב

ומגיניו. המגינים, חברים ולוחמי פלמ"ח, נהרגו תוך כדי קרב וחלקם נורו למוות לאחר שנכנעו 

 לכולחברים ולוחמים,  242בקרבות גוש עציון נהרגו  .לכוחות סדירים של צבא ירדן וערביי האזור

 . , וביניהם נהרג יעקבנשים 21

( הוקם הקיבוץ מחדש על מקומו של קיבוץ כפר לאחר מלחמת ששת הימים) 1967בספטמבר  27-ב

שאליהם הצטרפו ביניהם שייע וקותי, עציון החרב. מייסדי הקיבוץ היו בני המתיישבים הוותיקים, 

מספר שנים בתנאים קשים חברי תנועת בני עקיבא מישראל ומהתפוצות. המתיישבים שהו במשך 

נרטור וכביש שכללו דיור זמני בשרידי בסיס ירדני, אספקה קצובה של מים מעיריית חברון, חשמל מג

 .משפחות 180-הקיבוץ מונה היום כ. גישה לאזור בית שמש

 

 



 כנרת -חוסט  -בן מאיר בן ציון  .3

ציון נמנה עם אנשי מחלקת הל"ה )"מחלקת ההר"(, לוחמי פלמ"ח -בן

"ש שנשלחו כתגבורת לגוש עציון לאחר ההתקפה הגדולה על הגוש וחי

הובא לקבורה ו (16.1.1948ביום ה' בשבט תש"ח ). הוא נפל 14.1.1948ביום 

. ביום כ"ה בנופלו 35. בן אישה וילד בן שנתייםהניח בכנרת בכפר עציון. 

-( הועבר עם יתר חללי גוש עציון למנוחת17.11.1949בחשוון תש"י )

  הרצל.-בבית הקברות הצבאי בהר עולמים

 .איתן –ושם בנו  אסתרעתה אנו יודעים ששם אשתו היה 

שם המשפחה המקורי של בן ציון היה כפול: מצד אביו, מאיר,  איתן סיפק מידע רב על משפחת אביו.

ס. כפילות שמות משפחה הייתה נפוצה מאוד בקרפטורוס ֵרנֶּבהשם היה  –היה זה ניילינגר; מצד אימו 

ולא תמיד הקפידו  –פי ההלכה, צריך היה לעבור רישום אזרחי של הנישואין -כי למרות החופה על

ציון. לפיכך, אחים באותה משפחה יכלו לשאת שמות משפחה -על הליך זה, כמו במשפחתו של בן

 כשמו של אביו. –מאיר -ילינגר ובחר בבןציון נדרש להחליף את שם המשפחה ני-בןשונים. 

ילדים; ארבעה מהם היו ציונים ויצאו לכיוון ארץ ישראל )ומיד אספר  7ציון מנתה -משפחתו של בן

בנות, אשר שרדו את  4אחיות נותרו בחוסט ונספו בשואה. לאחת האחיות היו  3את סיפורם(; 

חרי המלחמה וגורשו לקפריסין, חזקו השואה במשך שנה וחצי, שהו במחנות עקורים,  עלו ארצה א

 והקימו בארץ משפחות.  1949-ב

ציונים, שתכננו  5קבוצה שמנתה  1927-, הבכור, ארגן בבצלאל? ציון-של בן ואחי שלושתמי היו 

אך לא בצלאל... באחת התחנות  –ארבעה מהם הגיעו  (!ופניים )אב –להגיע ארצה מהקרפטים 

 וכך מצא את מותו הטרגי... –שבר את המפרקת  בסרביה, הוא התעמל על מתח, נפל,

והייתה במשך שנים ארוכות מנהלת המשק של בית החולים  1933-( עלתה ארצה ברֵנסּב  ) טובה

 נישאה לשאול וינקלר. ".הדסה עין כרם" – ך, ואחר כ"הר הצופים –הדסה "

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

עלה שמואל ארצה באונייה "הר ציון". מקצועו היה שוטר,  1938בחוסט. בחודש מרץ 

אביב; עבר לתחנת -אך פה בארץ הפך לפועל אדמה. הוא התגורר תחילה בתל

 השאיבה סריס )שורש(; ולבסוף בשכונת גאולה בירושלים, בסמיכות לאחותו הצעירה, טובה וינקלר.

של חייל התובלה ושירת במדבר  462שמואל לצבא הבריטי, הוצב לפלוגה  השנייה התגייס במלחה"ע

המערבי. כאשר חזית המלחמה בין הכוחות האנגלים והגרמנים עברה מערבה וסכנת הפלישה 

הנאצית לארץ ישראל חלפה, הוחלט לשתף את היחידה בפלישה לאיטליה. היחידה הועברה 

לאחר חג הפסח,  29.4.1943-ב כלי רכב חדשים.לאלכסנדריה שבמצרים, שם צוידה מחדש וקיבלה 

יצאה מנמל אלכסנדריה לאי מלטה שיירה של כשלושים אניות. בראשה הפליגה אוניית התובלה 

. יומיים לאחר מכן )כ"ז ניסן תש"ג(, אותרה השיירה 462(, ועל סיפונה פלוגה Erinpura"ארינפורה" )

סי קרב גרמנים. ה"ארינפורה" נפגעה ישירות על ידי מטוס אויב, ולעת ערב הופצצה על ידי מטו



מחיילי הפלוגה נספו בים ומקום קבורתם לא נודע. שמואל  136 פעמיים וטבעה תוך כארבע דקות.

בבית הקברות הצבאי שעל  בנופלו. ]חייל נוסף שמת מפצעיו נקבר באיטליה(. 33.5היה ביניהם. בן 

ויית אנייה ולידה בריכת מים קטנה, הר הרצל בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמ

 הנופלים. 137שבקרקעיתה חקוקים שמות 

לסבא היה מפעל לבקבוקי סודה בחוסט,  על סבו, מאיר.מרתקים סיפר לי שני סיפורים מאיר -איתן בן

ליד תחנת הרכבת. באחד הימים הוא יצא, בעגלתו, לחלק את סחורתו באחד הכפרים הסמוכים. 

הזהירו את סבא שלא כדאי שיסתכן בנסיעה, כיוון ששודדים אורבים בדרך. סבא טען, שמכיוון 

הוא הגיע, כששני השודדים ויצא אל דרכו. אל הכפר  –שמחכים לו, הוא אינו יכול שלא לנסוע 

 קשורים לעגלתו...

ועוד סיפור: בית המשפחה היה אמיד, יחסית, לאותם הזמנים; מעת לעת התארחו ונשארו ללון בו 

יהודים מזדמנים לעיר.  כך היה כשגם בלילה אחד התארח יהודי בביתו ובבוקר גילה הסבא שהבית 

לילית. השוטרים יעצו לסבא שיאמר מוקף שוטרים... מסתבר שהאורח היה מבוקש מסיבה פ

שהאורח רימה אותו על כך שלא סיפר לו שהוא מבוקש. אך 

סבא סרב לומר מילה רעה על האורח שלו ו"שילם" על כך 

 בשבועיים מאסר...

 

ציון ז"ל, אסתר -לזכרם של בני כנרת, מקום מגוריהם של בן

אנדרטה בשולי מדשאה במרכז הקיבוץ, במקום ואיתן, הוקמה 

עמדו הבתים הראשונים וקרוב למוזיאון היישוב. לצד בו 

השביל ניצבת אבן בזלת גדולה מסלעי ההרים שבעמק הירדן, 

לפניה כמה שיחים וביניהם עמוד לבן נמוך ועליו כד חלול 

הנושא את המילה "יזכור". על האבן מובאת כתובת באותיות 

 תבליט כחולות: "ובגבורה תמה וצנועה חרפו נפשם למות".

מוך לאבן, על החומה המשופעת התוחמת את המדשאה, בס

קיר לבן מוארך שעליו פרטי ההנצחה, שמות הנופלים ונסיבות 

 נפילתם.

וקבורה  2013-אסתר, האלמנה, לא נישאה שנית. היא נפטרה ב

 בזיכרון יעקב. 

בית ספר חי כיום בזיכרון יעקב והוא מאמן ראשי ב , הבן,איתן

 .לאומנות לחימה: אייקידו

 

 מאיר-ציון בן-מלגת לימודים שניתנה לזכרו של בן

 



 

אנדרטה למחלקת 
הל"ה ליד הכניסה 

לקיבוץ נתיב 
 הל"ה. 

 
ציון בן מאיר -בן

מונצח ראשון 
 בשורה השנייה.

 
 
 
 
 
הפסל הוא יוסי ]

  [(2003בראל )
 
 
 
 
 
 

 שלט הסבר בתצפית 
 גבעת הקרב של הל"ה

 
 [נוצר על ידי מעלה היצירה]
 
 
 
 
 
 [צילומים: ד"ר אבישי טייכר]

 

 

 
 

 



 חיבת ציון  - חוסט - שמעיהגרוס 

(, 7.3.1913ומרדכי, נולד ביום כ"ח באדר א' תרע"ג ) )לבית ויס( בן פסיה
התנדב לשירות פעיל, נשלח לקורס  1947-ב. למשפחה אמידה, אדוקה בדתה

חבלנים בנתניה ומשם לבת שלמה. הוא נשלח לירושלים הנצורה והשתתף 
(, כאשר היה בסיור בין מוצא 28.4.1948בהגנתה. ביום י"ט בניסן תש"ח )

הוא נדרש לטפל במוקש, כחלק מפעילותו בפלמ"ח, נהרג ונקבר  לירושלים
בהר הרצל. שמעיה וחבריו החבלנים נדרשו על ידי מפקדיהם לפרק את 
המוקשים כדי שיוכלו למחזר אותם, כיוון שחסרה תחמושת בתקופה 

 .בנופלו 35בן  .שני ילדיםולזוג נולדו  אישהנשא  שמעיההזאת. 
( כתוב: "לאחר 217, אביו, היה מפעל לחשמל. בספר מרמורוש )עמוד עתה אנו יודעים שלמרדכי

הקימו מרדכי גרוס ומשה היימפלד תחנת חשמל, שסיפקה זרם למאור ולתעשייה."  1-מלה"ע ה
ילדים; ארבעה מהם עלו ארצה: יעקב, שמעיה, חיים וטובה. שלושה נותרו  7גרוס היו  משפחתב

 (.13( ושרה )16אנזל )-(, אטל18בחוסט ונרצחו בשואה: טוביה )
. לאה חלתה בשחפת ולאחר שאושפזה משה ורבקהילדים:  2)ליזט( אשתו, נולדו  לאהלשמעיה ול

. האלמן התקשה בטיפול בילדים עקב 7ומשה בן  4.5בצפת, היא נפטרה ממחלתה. רבקה הייתה בת 
היו שני ילדיו היתומים צעירים  1948מחויבותו לפרנסה וגיוסו לפלמ"ח. כשנפל על משמרתו בשנת 

וריהם, גדלו בפנימיות ואצל . הילדים, שהיו יתומים משני ה10ורבקה כבת  12מאוד: משה בן 
 משפחות אומנה וחוויות ילדותם לא היו פשוטות. 

ליאת, כנרת  :בנות 3-ו שי )על שם סבו(-שמעיה: ילדים 4כבד( ונולדו להם  התחתן עם יוכי )יו משה
מקום  ]ליד חדרה[, חיבת ציוןמשה אלמן מזה כשנה וגר בכפר  ודינה. כיום יש למשה נכדים ונינים.

בתחום השמירה  ןביניה ,משה עסק בעבודות שונות במהלך חייו שמעיה ולאה גרוס ז"ל. ריו,הו ובו גר
  .במקום שניהלו בשטח האדמה שלהם ,במכירת פלאפל אשתווהאבטחה וכן שנים רבות עבד עם 

ת ל ז"ל יש בן אחד בשם אורי עמית. אורי נשוי רבקהל פַּ  3יש להם  [;בתו של שלמה המלך]שם טָּ
 (.מנווה דקלים - )ממגורשי גוש קטיף דתי בחבל לכישקהילתי  , יישובם ביישוב ניצןילדים והם גרי
 שיר לזכר האב      :שיר לזכר אביהבילדותה רבקה כתבה 

    כך עברו הימים במולדת    ירו אחים את שיר העצבש
  כאשר על שפתיו בת הצחוק יוקדת    שירת המרץ של איש גיבור
   .תה עצובהיצחוק היהאבל בת     בלילה שכב, שכב על העשב
 כי את ארצנו אהב אהבה עזה    ועל גבו רובה צועק לדרור
 וארצנו מושכת בעול זרים    בא היום אך הוא לא נם

  בעולם עם אחר עם האנגלים     הוא עובד למען העם
 עברו הימים יום ועוד יום     אין לו זמן אין לו זמן
  "ז עברה כחלוםעברה תש     ידיו ישלח גם לבניו

    והשנה החדשה הנה באה    היה לי אבי אב חזק וטוב
   ובעד עמנו תמיד הוא נלחם   ואותנו את ארצנו לימד לאהוב

 הלא היא תש"ח המבורכה     ולפלמ"ח הוא נחשף
 ה' באייר קבלנו את המדינה -וב   יר לא חשוב קר או חםומזג או

 נהימקבלים עם פרחי גאבל מדינה לא      בלילה שמר על כפרנו
 לא על מגש זהב ארץ מקבלים     ביום עובד אדמתנו

 נו נלחמיםיצריך להילחם ובחור     את הרובה על השכם
 יש לאן להיכנס יש הרבה תנועות     .בתרמיל פת לחם



 פלם ארצנו נגאלתוכי בנ   ולכל אחת מהן ישנן דעות שונות
 ליוגם אבי החי    כחוואבי לא אהב להתו

 הם נלחם וגם נפליבינ   א נכנס לפלמ"ח מאוד שמחוהו
  תה מאושרתיצחוקו הי-ומתש"ח בת    ומי ייתן ולא יהיו קרבנות 

 כי הוא ידע שארצנו משתחררת    אבל הקורבנות נופלות
 ולפלמ"ח הוא נחשף    פלם נדלקים אורותוובנ

 והוא הלך, הלך ולא שב...   פלם לנו הם פותחים הדלתוכי בנ
  האיר היום, יום יפה ובהיר אך עצוב   פלם לנו הם כובשים מולדתוכי בנ
 כי ידע היום שהלך לו, אך לבלתי שוב   פלם לנו מפלסים הדרךוכי בנ

 
 6.6.2019, נכדתו, דינה הדסקישור לעדותם של משה גרוס, בנו של שמעיה, ושל 

tps://www.youtube.com/watch?v=UG7Js54YDgkht 

 
 

שמעיה גרוס ביום נישואיו 
 לליזט

 

 , 1935שמעיה בשנת 
 השנה שבה נולד בנו משה

 

 

 

 

 

 

 

 ואשתו יוכבד )יוכי(,  משה –מימין  ילדיו של שמעיה:
 , יוכי גרוס, אורי ועמי עמית, בנה ובעלה של רבקהרבקה, משה גרוס –משמאל 

 

 שי-מצווה של הבן שמעיההת בר גבחגי :מימין .בנות 3-ילדים: בן ו 4נולדו  למשה וליוכי
 ליאת פריאל, דינה הדס, משה גרוס, כנרת לוי והאם, יוכימשמאל:                                                      

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UG7Js54YDgk


 של שמעיה גרוס ששרדו: חיים, יעקב וטובההאחים ועוד מידע על 

הוא  .1921באוקטובר : נולד חיים

עלה ארצה לפני המלחמה והיה 
זר הוא ח 1942-חבר אצ"ל. ב

מהארץ לקרפטים כדי לחלץ את 

משפחתו ונתקע שם. הוא נשלח 
למחנה עבודה, במסגרת הצבא 
ההונגרי, וחלה בטיפוס. העצירים 

הוצאו למצעד המוות, אך חיים 
 –הושאר, בהנחה שממילא ימות 

ו אותו ומהם הוא ברח להונגריה. כדי שלא יגורש ושרד! הרוסים שיחרר

הוא למד צילום, הכנת אלכוהול ועוד. משם המשיך חיים לאיטליה, חזר 
שם אחותו, -לארץ והיגר לאנגליה. שם נישא חיים לאריקה, ושם נולדה בתו, אביבה, הנקראת על

ה חיו תקופה , לאילת. אביבה ובעל1989-אביבה, שנרצחה בשואה. המשפחה חזרה ארצה ב-שרה

שנה,  17חנה, יחד עם האם, ולה שני ילדים. חיים נפטר לפני -בירושלים וכיום גרה אביבה בפרדס
 .83אריקה בת 

עבר ללמוד בצרפת לפני המלחמה ולכן שרד. הוא שרת בצבא  :יעקב )יוג'ין(

הבריטי וניסה אף הוא לחלץ את בני משפחתו. מה שהוא לא ידע, וגם לא 
, היה שהייתה לו זכות, כחייל זר, לחלץ את בני משפחתו... טרחו ליידע אותו

בנות, ג'וזפין )באנגליה( וקרוליין  2הוא הקים באנגליה הוצאה לאור. ליוג'ין 

  בנים. 2)בארה"ב(, לכל אחת 
טובה למדה, אך לא סיימה,  :טובה )גיזי( שלומאי

משפטים ועלתה ארצה גם כן לפני המלחמה. לטובה 

שם סבו, -נון )ז"ל( רותי ומרדכי עלילדים אמ 3נולדו 
במיתר(. הבת רותי, ממקימי כפר מיימון, שם גר גם הנכד שלה, לייזר רוטשטיין, 

לייזר פגש   העוסק אף הוא בתחום האנרגיה, כמו הסבא רבא, מרדכי, בחוסט...

בארה"ב בנות דודות של סבתא טובה, אשר סיפרו לו על הניסיונות להציל את 
אביבה. הן היו מגניבות אותה לבלוק שלהן, -שמעיה, שרההאחות הקטנה של 

 עד שפעם לא הצליחו, ואז היא נלקחה למשרפות. 

 בעלה של טובה, זאב, היה יליד חוסט ושם המשפחה המקורי, שלומוביץ, קוצר לשלומאי.
   

 
ילדיה של טובה,  -אמנון )ז"ל( רותי ומרדכי מימין: 

 אחייניו של שמעיה גרוס
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  .תחנת רוח להפקת חשמל של משפחת גרוס

Sard הרשומה בתמונה נקראה ביידישGroys Sard . 
 .Felsosaradבהונגרית נקרא המקום 

 , Shirokoyeכיום נקרא המקום 
 מערבית לחוסט -ק"מ צפון  15-כ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 בית המשפחה בחוסט                               

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 בארות יצחק –דיבובה  –גרינברגר משה  .4

עלה  1.10.1935 -ב.  (29.5.1911נולד בב' סיון תרע"א ), בן חנה וזליגמשה 
ולשני משה היה מסור למשפחתו  לארץ והצטרף לקבוצת בארות יצחק.

משה נפל ביום  ובחוזרו עייף מעבודת יומו קבע לילדיו עתים לתורה. ילדיו

( מהתפוצצות בעמדה בשעת קרב. נקבר 15.7.1948ח' בתמוז תש"ח )
 . בנופלו 37בן  .והועבר להר הרצל חקבבארות יצ

בעדות לזכרו מטעם בארות יצחק מצאתי את המידע הנוסף: לאביו של 

לימים בארות  ,רמת השומרון וצתהצטרף לקב , הואעלה לארץכש ,1935-בזליג. -משה קראו אשר
 . אביחילו אשר :ואב לשני בנים חדוההיה נשוי ל יצחק.

במחנה ליד פרדס חנה. ראשוני הקבוצה היו עולים מתנועת  1935קיבוץ "רמת השומרון" היה בשנת 

להתיישבות על  עלוהם  1943רק בשנת . גרמניהמ"ברית חלוצים דתיים" )בח"ד( מצ'כוסלובקיה ו
ומקימים את קיבוץ בארות יצחק. זמן לא רב נותר לחברי הקיבוץ להקים  ,שנרכשה ליד עזה ,קרקע

. דלות, מחסור במים קשיים עם השכנים הערבים כל זה את יישובם עד לפרוץ מלחמת העצמאות

הם ניצבו בחזית מול הצבא המצרי. את ילדי  1948לא מנע את בנייתו ושגשוגו של הקיבוץ. ביולי 
המשק הצליחו לפנות בטרם קרב. הקיבוץ עמד בפני תקיפות חייל רגלים, שריון ומטוסים מצריים 

רים נהרגו ונפצעו. לאחר הקרבות החליטה הקבוצה חבוויכול להם. אבל הקיבוץ נהרס לחלוטין 

מושבה וילהלמה, אליה פונו גם חברי מושב עטרות שהיה ההשכולה להקים את יישובם החדש ליד 
)"נדב חן, "ישראל היום",  מעט צפונה לבני עטרות הוקם קיבוץ בארות יצחק. ליד ירושלים

 ., בתחום המועצה האזורית חבל מודיעיןממזרח ליהוד(. הקיבוץ הוא דתי וממוקם כיום 17.1.2014

, התחתנה עם 5.5בן ו( )אב אביחילו 10.5, שנשארה אלמנה צעירה עם שני ילדים, אשר בן חדווה
לפני נפילתו השאיר משה מכתב, שבו . , שגם הוא היה מדיבובהנפתלי רייניץ, חבר בארות יצחק

מהנישואין החדשים נולד עוד לי... כתב, שאם ייפול בקרב, הוא מבקש שחדווה תינשא לחברו, נפת

 !חדווה נפטרו בהבדל של שמונה ימיםובן, קותי, שגם הוא גר בבארות יצחק. נפתלי 
במלחמת השחרור, עם הכרזת המדינה, הוחלט לפנות את הנשים והילדים מהקיבוץ, מאחר והיה 

דורות ולאחר  חשש שהקיבוץ יותקף על ידי המצרים שישבו בעזה. הילדים והאנשים עברו לקיבוץ

בתו של אשר, אורית, מספרת:  בעיר. "תלפיות" כשבוע הם הועברו לתל אביב והתגוררו בבית ספר
הודאות והתחושה שלהם שוודאי נהרגו המון אנשים. -אבא סיפר לי כבר כמה פעמים על החרדה ואי "

איך הודיעו אבא סיפר גם שאחד הדברים מהם הכי פחד לפני כן, הוא שיפנו אותם. אבא גם מתאר 

ב' אמרו להם את שמות -להם על הנופלים; זה היה במוצאי שבת. כולם ישבו בעיגול, ולפי הא'
זו הייתה ההתנהלות שלהם אז. הוא אומר שהזיכרון  ;זה לא שמישהו עשה משהו רע בכוונה .הנופלים

ג' -ב', ל-א' ל-הכי חזק שיש לו מאותו אירוע הוא ההתגברות של הבכי ככל שהרשימה התקדמה, מ

 ."וכן הלאה. רואים אצל הילדים שנותרו אחרי הקרב, כמו אבא, סימנים לטראומה הזו
 18בגיל  הילד הבכור של בארות יצחק., 1937-זליג( נולד ב-שם סבו, אבא של משה, אשר-)על אשר

השתתף במלחמות: כן הסדיר ו ובשרות 1956-ב "קדש"לצנחנים. הוא השתתף במלחמת אשר התגייס 

וזכה לאות  65שירת במילואים עד גיל אשר  ."שלום הגליל"ו "יום הכיפורים", "ששת הימים"
. לאחר 79בגיל  (2017)ינואר  נפטר בי"ג בטבת תשע"ז אשר התנדב במשטרה.הוא כמו כן מהרמטכ"ל. 

 . "1מותו נכדיו כתבו עליו את השיר: "הלוחם מספר 

 4-וילדים  5-חברת עין הנצי"ב, נשואה לאודי אם ל נצר, אוריתילדיו של אשר ואשתו עטרה הם:  4
מתגורר גם הוא בבארות יצחק,  ,נעם ;נכדים 2-ילדים ו 4-אב ל ,חבר בארות, נשוי לאתי משה, ;נכדים



, ודוסי )הדס( אלטמן, הצעירה באחים, נשואה למאיר אלטמן, בן ונכד אחד ילדים 4-לסיגי אב ל נשוי
, נפל אך הוא בכפר עציון )ראו הכתבה עליו יעקב אלטמן. סבו של מאיר, ילדים 4-כפר עציון, אם ל

נחת דוסי, הבת הצעירה של אשר, ציינה את ה]מאיר הוא בנו של אורי, בנו של יעקב[. בעלון זה(. 
התפילין של שניים מילדיה בשני האתרים בהם נפלו סביהם: הבן האחד חגג בכפר עציון, שם נפל 
 סבו מצד אביו, יעקב אלטמן; הבן האחר חגג בבארות יצחק, שם נפל סבו מצד אימו, משה גרינברגר.

: בנוסף לקשר המשפחתי עם משפחתו של יעקב אלטמן ז"ל, בזה לא תם הקשר בין משפחות השכול
 ,רּוליוסף ההיה קשר נוסף לעוד חלל הקשור למשה גרינברג: אחותו של משה, אסתר, הייתה נשואה 

אשר נפל, עם יעקב אלטמן, בנפילת כפר עציון... כלומר משה ויוסף, הגיסים, נפלו במלחמת 

 השחרור... ראו גם עליו הכתבה בעלון זה(.
ל ארבעת הילדים של אשר קשורים לשורשי המשפחה. הם עולים כל שנה להר הרצל לקברו של כ

: "אני יכול להגיד שהצלחנו לחבר את הילדים שלנו, כל אחד בדרכו, משה, הסבא. מוסיף משה הנכד

למורשת ולסיפור של בארות יצחק. השתדלתי שילדיי כולם יבואו להר הרצל. יש התעניינות גדולה. 
אני עוד לא קראתי והם כבר כולם קראו, כולל החתנים.  ר של נחום ברוכי על בארות יצחקאת הספ

 . "גם הדור הרביעי מחובר ויודע

כשהתייתם. כבר אז נדר, שכשיגדל הוא יקדיש את  5.5, היה בן 1942הבן הצעיר, יליד  אביחיל )אבו(,

ועד הגיוס לצבא למד  17לפני גיל חייו למען עם ישראל וארץ ישראל. את לימודיו התיכוניים סיים 

ולחם במלחמת "ששת הימים" ו"יום  54בישיבת "כרם ביבנה". בצבא שרת אבו בצנחנים עד גיל 

הכיפורים". הוא אמר שאם יצרף את כל ימיו במילואים, יצא שהיה בצבא למעלה משלוש שנים 

ת. את הדוקטורט עשה מחוץ לבית.  אבו למד ב"פקולטה לחקלאות" ברחובות והתמחה בגידול ירקו

בנושא "חיטוי סולרי" אצל פרופ' יעקב קטן ]חיטוי הקרקע בעזרת חום השמש, על ידי כיסוי האדמה 

ביריעות פלסטיק שקופות. הכיסוי השקוף מאפשר לקרקע להתחמם, אך מונע אידוי מים מתוכה, 

ו היה ממקימי מדינות בעולם. אב 80-והחום נלכד באדמה[. את השיטה מיישמים כיום חקלאים ב

שנה פיתח שיטות גידול ירקות בתנאי מדבר ומים מליחים. לפני  30החקלאות בבקעת הירדן ובמשך 

שנה ירד להיאחזות הנח"ל קליה שבדרום ים המלח והקים בה את גן הירק הראשון מאז ימי  50-כ

באדמת  יישובים שקמו 36האיסיים, מלפני כאלפיים שנה, בעזרת חיילי ההיאחזות. אבו ליווה 

הטרשים שבשבר הסורי אפריקאי השומם. גם החקלאים בעבר הירדן למדו את שיטותיו המקוריות 

והמיוחדות והשם "אבו" נישא בפיהם. לאות הוקרה על עשייתו ותרומתו הוא זכה לקבל את תואר 

טכניקה -"יקיר החקלאות בבקעת הירדן". אבו היה הראשון לסוללי הדרך ונטל חלק בפיתוח האגרו

 המדיניות החקלאית בבקעת הירדן עד עצם היום הזה.ו

נכדים.  13 -ילדים ו 3שנים הגיעו אבו ויונה, אשתו, לצפריה והקימו בה את משפחתם:  45 -לפני כ

אבו היה סבא למופת שהשקיע רבות בנכדיו, בעיקר בלימודי קודש ובאהבת המולדת. את השיר 

 היה גאה מאוד. "שתי גדות לירדן" ידעו כבר בגיל ארבע ועל כך

שנה העביר דף יומי בכל בוקר ובין מנחה  13אבו אהב מאוד את המושב ואת האנשים בו. במשך 

 לערבית. אבו זכה לסיים את הש"ס שש פעמים. 

 נפטר, כשנה לאחר פטירתו של אחיו הבכור.  75.5, בגיל 2018בפברואר 

ליד קברו של  -הנכד משה ובתו ( ביום הזיכרון 2020קישור לטקס האזכרה שערכו השנה )אפריל 

 https://www.youtube.com/watch?v=Agh4e0stOVgמשה גרינברגר בהר הרצל :   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Agh4e0stOVg


 

 

 

 

                  

 

 
גרינברגר, )אבו(  אביחילד"ר 

 -בנו של משה ז"ל 
יקיר החקלאות בבקעת 

                                                                                                    הירדן
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 על הכרכרה במחנה רמת השומרון:
 הבן היושב הוא אשר גרינברגר,

 ילדי הקבוצה, בנו של משה ז"ל בכור
                                                      

 בבגרותו ראשר גרינברג                           
 
 
 
 
 

  - מגדל המים של בארות יצחק
                                                                                                              סמל לישוב שעמד בגבורה במלחמת העצמאות

                                                          



 -יוצאי קרפטורוס  4אבישי טייכר(: חללי בארות יצחק, ביניהם  –לוח הנצחה בבארות יצחק הישנה )צילום 
 (אטינו̞ליֶ)ומאיר גרינברגר משה )דיבובה(, הרטשטיין אברהם )מונקץ'(, זעירא )קליין( שמעון )חוסט(, פרקש 

 

 פתח תקווה -טייץ'  -אריה -הופמן שאול .5

(. כשנלקחו הוריו 20.9.1924בן פייגה ויחיאל, נולד ביום כ"א באלול תרפ"ד )

השמדה, הוא ברח להונגריה, ירד למחתרת עם  ואחיו לגטו ומשם למחנה

שהכינו לעצמם תעודות אריות לשם הצלת עצמם והצלת  ,בחורים אחרים

העולם עבר את נתיבי -אחרי מלחמתהשמדה. מיהודים אחרים מגירוש ו

הגיע לארץ והחל לעבוד  19.10.1947, וביום נשא אישההבריחה וההעפלה, 

 בפרדסי פתח תקווה.

הולדת , כחודש לפני 15.4.1948התגייס לכוחות המגן ביום  אריה-שאול

(, נפגע שאול בפגז 14.7.1948, ביום ז' בתמוז תש"ח )ליד נגבהבקרבות  .בתו

הקברות הצבאי -עולמים בבית-החולים בכפר ביל"ו. הובא למנוחת-אויב ואחר שעות מספר מת בבית

 .בנופלו 24בן  .ברחובות

  תגוררת באשדוד.מ, הרחל יעקבבתו היא , ילידת הונגריה; מריםאריה קראו -לאשתו של שאול

או לסרט ומבית הקולנוע נלקח אביה לצבא. האם ההרה המתינה לחזרתו, רחל סיפרה שהוריה יצ

 אך רק בשורת האיוב על נפילתו היא זו שהגיעה... חודשיים וחצי לאחר מכן נולדה רחל.   

לאחר שאחי אביה,  - שנים[ 32]במשך  1983עד שנת  הן גרוהיגרו מרים ורחל להונגריה, שם  3בגיל 

 3. על מצבתו מונצחות 2004בדצמבר  אותן. דוד חי בנתניה עד למותו , הגיע לחפשדוד הופמןיוסף 

 אשר נספו בשואה.  פרלו רחל, מרים-רייזיאחיות שלהם: 

 , שחי כנראה גם כן בפתח תקווה. צביאריה היה -אח נוסף של שאול



 כפר עציון -אוז'גורוד  - ר יוסף )יושקו(ּוה .6

( למשפחה 1.12.1915)בן רבקה ובנימין, נולד ביום כ"ד בכסלו תרע"ו 
תעוררה בקרבו ה. כאשר נשא אישה ונולדה לו בתבפרדס חנה  חסידית.

מחדש שאיפתו לחיי קבוצה, הצטרף עם משפחתו לקבוצת אברהם, שעלתה 
. הוא עבד כחצרן וכמחסנאי והצטיין בתו השנייהלכפר עציון, ושם נולדה 

בנפול כפר עציון, ד' יוסף נפל  באימוני ה"הגנה".ובעבודה  ,בסדר ובדייקנות
( 17.11.1949ביום כ"ה בחשוון תש"י ) בנופלו. 33בן  (.13.5.1948באייר תש"ח )
הקברות -עם שאר חללי הגוש בבית אחים-בקברעולמים -הובא למנוחת

  הרצל.-בהרהצבאי 
. 1915. אסתר, ילידת דיבובה אביבה וחנהושלבנות קוראים  אסתרכיום אנו יודעים שלאשתו קראו 

נות בית הספר למדה בעיירתה, ואחר כך הועברה לבית אחיה הבכור, יצחק, בעיירה סמוכה, את ש
שם המשיכה את לימודיה בבית ספר לבנות. כנערה, עבדה כזבנית בחנות ובגיל שבע עשרה עברה 

רצתה להתיישב בבארות אסתר להכשרה של ברית חלוצים דתיים )בח"ד(, שם שהתה שש שנים. 
ר אחיה, משה גרינברגר, אך יוסף שכנע אותה להתיישב בכפר עציון, שהוא דומה יצחק, היכן שהתגור

שתי בנותיה, חנה ואביבה, גדלו בכפר עציון עד הפינוי של הנשים והילדים  יותר לנופי קרפטורוס...
ואסתר עברה עם יתר שרידי כפר עציון לפתח תקווה, משם  ,נפל יוסף ,בשבט תש"ח. בנפול הגוש

לקבוצת יבנה. רוב שנותיה בקבוצה עבדה במסירות במטבח  -יחד עם אלמנות נוספות לגבעת עליה, ו
ואחר כך במחסן הבגדים, בסריגה ובתיקונים. בשעות הפנאי הפליאה לרקום והעניקה ממעשי ידיה 
מתנות לאנשים שחשה כלפיהם הכרת תודה. זכתה לנכדים ונינים. בת שמונים וחמש במותה 

  .1999בספטמבר 
נפל אחיה, משה גרינברגר  -נפל בעלה וביולי  1948תוך חודשיים:  במאי טרגדיה כפולה אסתר חוותה 

 )ראו הכתבה עליו בעלון זה(. בבארות יצחק...
 

 

 דגניה ב' - צקיאמאל –וייס יהודה אלפרד  .7

בדגניה ב' היה עובד  .(26.4.1918בן רחל ולוי, נולד ביום י"ד באייר תרע"ח ) 

 לילדיווקיווה להבטיח  נשא אישהמאומן ומצליח בכל מלאכה ועבודה. הוא 

יהודה הציל רבים ממוות בתוך מטר . עתיד טוב יותר משהיה לו בילדותו

יריות ולבסוף נשאר בין אחרוני המגינים על צמח, נלחם עד נשימתו 

הובא . בנופלו 30בן (. 18.5.1948האחרונה ונפל ביום ט' באייר תש"ח )

 .בדגניה א'הקברות הצבאי -עולמים בבית-למנוחת

מקום הולדתו של יהודה היה לא ברור מלכתחילה. ברשימות של אריה 

 )ראו צילום(. בבאצ'קושיהודה נולד רשום  , המונה את חללי מלחמת השחרור יוצאי קרפטורוס,סולה

 . ו ]ביצ'קוב?[ק'אצב זו הסיבה שרשמנו בכתבה המקורית



 רוס-חבל קרפטו, מאצקיבכפר באתר "יזכור" של משרד הביטחון רשום שיהודה נולד "

אם יש להם מידע עליו ומה היה שם בדגניה ב', שם חי יהודה, לברר  יכשניסית ."שבצ'כוסלובקיה

, כפר השוכן צפונית לברטיסלבה, בירת )Malacky( צקיאמאלנולד בכלל ב יהודהש ,אשתו הסתבר

ליהודה ולאשתו, שנקראה , היא שואינה מתועדת באתר "יזכור" ,שנכונה לי. עוד הפתעה סלובקיה

. חודשים 5בת רק  – צעירהוה 3בת  הבכורה ,, שהיורחליו )שולה( מיתלשובנות:  2, נולדו מרים

 ".וקיווה להבטיח לילדיו עתיד טוב יותר משהיה לו בילדותו רשום משפט כללי בלבד: "ב"יזכור" 

ית רפפורט( נישאה בשנית ונולדו לו עוד בן ובת. שולמית חיה בקיבוץ יפתח וכיום בחיפה, מרים )לב

 אביב.-ורחלי מתגוררת בתל

בדברי הספד לזכרו סיפר חברו, שמואל צלביץ, על נחישותו ואומץ ליבו של יהודה לתפוס גנבי דגים, 

 ".1ת מספר אשר הגיעו לברכות דגניה באישון לילה. הוא היה ידוע "כשומר הבריכו

חבר אחר בשם א. זיו כתב: "יהודה היה החבר הנאמן, המוכן לעזור לכל אחד ואחד. גם בשעותיו 

האחרונות, בשעה שידע שהכול אבוד, עמד במלוא הנכונות ועזר לחבריו הפצועים. הוא הזדמן 

ביותר במקרה למשטרת צמח בדרכו לבסיסו, אך לחם בגבורה עד טיפת דמו האחרונה.... חלומו היפה 

של יהודה היה תמיד לזכות בזכות הגדולה להתראות עם אחיו הנותרים, אך הגורל המר מנע זאת 

 ילדים נותרו אחרי השואה רק שלושה, ואז גם יהודה נפל בקרב. 8ממשפחה שמנתה ממנו". 

 

 

 ירושלים -מונקץ'  -ס שלום וי .8
ה ולאביו חו. בילדותו הייתה (1918ר ורחל. נולד בשנת תרע"ח )בן אליעז
. [1-ע ה"]ימי מלה וה ע"י הצאר הרוסיוהמשפחה גורשה מהחוחקלאית 

לישראל  ,דב ,אחיוהמשפחה נדדה והגיעה לעיר מונקץ'. שלום עלה עם 
כשחזר ו התגייס לנוטרות הואוהתגורר בשכונת בית ישראל שבירושלים. 

כעבור מספר ימים,  .משמירה נפצע על ידי מכונית בשכונת מאה שערים
הוא הובא . בנופלו 26בן  (, נפטר מפצעיו.23.1.1944ביום כ"ז בטבת תש"ד )

 לאה ,שהיא. הותיר אחריו שבהר הזיתיםלמנוחת עולמים בבית העלמין 
, שם זהו המידע מאתר "יזכור" של משרד הביטחון. נצחיה ,ובת פעוטה

  אפילו לא הייתה תמונתו של שלום וייס.
הצלחתי לשוחח עם בת )החוקרות עירית בשן ורחל מרום( "לתת פנים לנופלים" מותת בסיועה של ע

, וממנה התקבלה גם תמונתו של ס, איתו עלה שלום ארצהיאחיו של שלום, נעמי, בתו של האח דב ו
 . ומהו המידע הנוסף?שלום

זו הייתה  ;והשכיר את דירותיובמונקץ' קנה בית דירות  אאבההייתה משפחה חרדית. משפחת ויס 
 בנות: רוז'י והלן( 2)והותירה  אשתו הראשונה של אליעזר ויס נפטרה ו עד הגירוש לאושוויץ.תפרנס

, דב, חיים, מרדכי, מאיר שלוםילדים: הרמין, דוד,  8יחד הביאו לעולם עוד והוא נישא לאחותה. 
נספה בשואה עם , לה לא היו ילדים, הצילה וגידלה את התינוקת של אח בשם דוד, ש-----ורחל. 
  !ילדיו... אווה זו היא היחידה שניצלה ממשפחתה שבעת
צ'כיה ב לאחר הכשרה -מרדכי דב, חיים ו, שלוםאחים:  4 ועגנו בחוף פלמחים עלו ארצה 1937בשנת 

הם הספיקו לעלות על הרכבת האחרונה, שיצאה מצ'כיה לאיטליה, משם עלו תנועת "החלוץ". ב
 אח דב. ל נישאהולימים  ,רחל, שגם עלתה איתם ארצה בהכשרה זו השתתפה גםארצה. 

יר במשטרה הבריטית. פשלום ויס התגורר, כאמור, בירושלים והוא התגייס לנוטרות ושרת כשוטר/ ג

תוף עם יבש ,שגְיסה משטרת המנדט הבריטי ,ח משטרה מיוחדובכ יםשוטרהיו  (ghaffir) הגפירים
הוא נסע על אופניו בסיום משמרת  לצורך שמירת הישובים העבריים ודרכי התחבורה. ",ההגנה"



. בתו היחידה, נצחיה, הייתה בת שנה ועגלה רתומה לסוסים פגעה בו. הוא נפצע קשה ונפטר מפצעיו
; היא הביאה עוד ללאה פיקסלר. לאה, האלמנה, נישאה בשנית והפכה כששלום נפטר שנה וחצי –

 יה. בת לעולם, עמל
נצחיה נישאה ליורם והם חיו שנים  .צמןשוורהוא  נצחיהאנו יודעים היום ששם המשפחה של 

תופרת. נולדו להם בת ובן, אשר נקרא על שם אביה, שלום: כ עבדהבקיראון )קריית אונו(. היא 

, lake Simcoeשלחוף  ג'ורג'ינהבעיר  מתגוררתואונטריו, חבל . המשפחה היגרה לקנדה, אבישלום
 שם פתח יורם נגריה. 
שרבים ממייסדיו היו יוצאי : הוא היה ממקימי קיבוץ גברעם )שליד אשקלון(, ומעט מידע על דב ויס

 השנים התגוררה המשפחה בקיבוץ ואז עבר 25שם נולדו שני בניו ושתי בנותיו. צ'כיה והונגריה. 
 .גנןושתלנות וכמדריך גננות )ליד עפולה(; בכל השנים עבד דב כ "כדוריכפר הנוער "ל
שמות  –ב דחל וריס ואחד מבניו של דב נקרא אליעזר, כשם אביו; לבתו קרא ורד: ראשי תיבות של  

  הוריו. בתו, נעמי, מתגוררת בעפולה.
 
 

 אליעזר ורחל, הוריו של שלום. 
  מאחיו; 4עומדים מאחור 

, חיים 2-מאיר שנפטר בתור חייל במלה"ע המימין: 
שהיה בחור ישיבה וחי במאה שערים שבירושלים, 

חי בארץ  -, מרדכי יץוואושב רצחנשהאח דוד 
 והיגר לאוסטרליה

 
 
 
 
 
 

 להבות הבשן  -ברגסס  -כהנא יעקב  .9

( למשפחה 25.11.1921בן רבקה ואברהם, נולד ביום כ"ד בחשוון תרפ"ב )
-( והובא למנוחת6.4.1948יעקב נפל ביום כ"ו באדר ב' תש"ח ). אמידה

נולדה לאחר  בתובהריון,  אישההקברות בקיבוץ. הניח -עולמים בבית

 בנופלו. 27בן  .מותו
אחים, שישה מהם עלו ארצה לפני  11-אנו יודעים שיעקב היה הצעיר מ

ה עלהמלחמה. להורים היו שטחים רבים והם ייצרו חומץ בן יין. יעקב 

 6והצטרף לגרעין להבות. ביום  "הגנה". הוא התגייס ל18לארץ בגיל 
נערכה התקפה סורית על הישוב. יעקב יצא מאחת  1948באפריל 
קו טלפון חיוני ונהרג מצליפות כדורים סוריים. הדיון  לתקןהעמדות 

בדבר מקום קבורתו היה קצר. בית העלמין שכן בפאתי הקיבוץ בטווח 
מגדל  למגדל השמירה. היה זהרים ולכן נטמן סמוך תצפית וירי של הסו

בעיצומה של  ,1948באפריל  8 -יומיים אחר כך, ב וקם כדי להוות נקודת מגן ותצפית.שהמבטון 

אשתו דב נטמן ליד חברו יעקב.  הפלמ"ח.נהרג דב שיטוביץ יליד חיפה ואיש  ,התקפה סורית נוספת
. זמן קצר דינהם לאחר נפילתו היא ילדה את בתם, . חודשייֹודנּו, הייתה ילידת גרמריםשל יעקב, 

כך נפל אחיה של מרים, משה דובדבני, בקרב בלטרון ואחותה נפטרה ממחלה. כך נותרה מרים -אחר

 עם אחות אחת וגידלה את בתה התינוקת בקיבוץ להבות הבשן.



 יעקב בצעירותו בברגסס

 

 ארבעה מששת האחים שעלו ארצה: 
אהרון  ,יחזקאל ,משה :משמאל לימין

 )מן הבוגר אל הצעיר מביניהם(.  ויעקב
אחיות עלו ארצה לאחר המלחמה: חנצי )חנה( ומלבנייני  2לייב. גם -אחים נוספים שעלו ארצה היו אליעזר ויוסף 2

 )מלכה(. אחיות נוספות היו אטה, עטרה וקלרי שנרצחו בשואה, כולל הוריו של יעקב.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסתדרות הפועל המזרחי, פנקס החבר של 
 1940מרץ 

 באונייה "אוריון"  13.2.1940תעודת העולה של יעקב:       
 [מעפילים 677הביאה ארצה ו 1940בינואר   9-צאה מרומניה בי]  

 



 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יעקב עם אשתו, מרים ומכתב שכתב לה בכתב ידו 

 בלהבות הבשןועל הטרקטור 

 קברו המקורי של יעקב כהנא                      

 
ההודעה על נפילתו של יעקב כהנא )עם תאריך שגוי בשנה( 

 גוריון-בחתימת דוד בן



 :1949מתוך החוברת "ארבעה שנפלו" שהוציא קיבוץ להבות הבשן לזכר חללי מלחמת השחרור בשנת 
 סיפור נפילתו של יעקב כהנא



כך נראה המגדל ולידו שני הקברים )מימין( מיד 
מגדל הביטחון הפך למוזיאון בתום המלחמה. 

  .קטן, המספר את קורות הקיבוץ
להשפיע על העתקת  נציגי משרד הביטחון ניסו

מקומם הנוכחי אבל ההתנגדות של מהקברים 
 חברי הקיבוץ והמשפחות גרמו להם לוותר.

      

 

 

 

דשאים שבילים  לימים שינה המקום פניו,

 חללי ובתים סובבים את אתר הקבורה של

הוקמה  ותש"ח. מאחורי הקברים הלל

ידי יחיאל  ועוצבה על 1985 אנדרטה בשנת

להבות חללי  לערד ומנציחה את שמות כ

. אתר זה בלב הקיבוץ הפך לנקודה הבשן

לחללי  ןהזיכרוהשנתי ביום  בה נערך הטקס

 "ל.צה

 

 
 

, בתו היחידה של  Kahana Gueler)(Dinaגלר  -א דינה כהנ
 6.4.1948-יעקב, אשר נולדה, כאמור, חודשיים לאחר נפילתו ב

 קיבוץ להבות הבשן.ב
עיצוב לאקדמיה לאמנות ו -בצלאל "לימודי אמנות בדינה למדה 
  ."בירושלים

הציגה תערוכות יחיד והשתתפה  ";בצלאל"לימדה פיסול בהיא 
  בתערוכות קבוצתיות.

 
 עה פרוייקטים של פיסול חוצות בתל אביב, ביצכמו כן 

  מעלה אדומים וסיציליה.
אוצרת ראש המחלקה לעיצוב קרמי ב"בצלאל" ושימשה דינה 
  .ית המחלקהבגלרי
  . פרס משרד התרבותזכתה ב 1999 בשנת
 חיה ועובדת בירושלים.דינה 

 
 
 
 
 דינה הפעוטה בלהבות הבשן



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פסל חוצות בתל אביב. שני צידיו של  -מעיין 
 2017-ואלנברג ב ברחוב קרליבך, הועבר לרחוב 1993-נבנה ב

 

                              

 

 חומר קרמי בחיפוי צבעוני –פסלי כף יד           

 

 

 רישום ואקוורל על נייר

 

 גלר –מעבודותיה של דינה כהנא          

 

 



 קריית נחום )קריית אתא( –אוגלא  – )לייב(ליבוביץ אריה טוביה  .10

( ועלה ארצה 28.2.1921בן מלכה ויצחק, נולד ביום כ' באדר א' תרפ"א )

נשא כשעזב את הגליל עבר לגור בקרית נחום בעמק זבולון,  .1936בשנת 

. עסק בחקלאות ונתמנה מפקד אזורי בענייני ביטחון. אישה ונולדה לו בת

יך אותם בשימוש בנשק ונתגלו בו כישרונות נתחבב על אנשי הקריה והדר

 נפל באזור לטרון. צבאיים נדירים.

הצלחתי לאתר את אחיו של אריה, מרדכי )מוט'קה( לייבוביץ, ודרכו את 

 )שגב(, המתגוררת ברעננה.  מאירהז"ל ו מלכה –שם אשתו ובתו של אריה 

, למשפחה דתית. 1927בצ'כיה, בשנת נולדתי סיפר מרדכי על משפחתו: " 2018בראיון שנתן במאי 

, שמע אבי הרצאה של זאב 1933באחד הימים בשנת  אבי התפרנס מנגרות ואמי הייתה עקרת בית.

ז'בוטינסקי שאמר: "רבותי תעזבו את הגולה לפני שיהיה מאוחר מידי". אבי לקח ברצינות את 

ר את אמי יה, אבי השאישראל. ואכן כך קר -מנת לעלות לארץ -ההצעה והחליט לעשות הכל על

החל אבי לעבוד וחסך כסף כדי להעלות גם  בארץ ישראל. -בגולה ועלה לארץ  ,הילדים ,ואותנו

שהייתה בהריון.  ,אותנו ארצה. בזמן שאבי עזב את הבית, נותרנו שבעה ילדים קטנים ביחד עם אימא

 ד כמו שצריך. כעבור לא היה לה קל בכלל, אך השלווה והתושייה בהם ניחנה אמי, עזרו לה לתפק

עליתי עם הוריי  1936וכך, בשנת  ישראל. –שנים, אבי חזר לצ'כיה כדי לעזור לנו לעלות לארץ  3-כ

לארץ. ההתאקלמות בארץ לא הייתה קלה, תחילה גרנו בשכירות בשכונת הרכבת בתל אביב, אחר 

פחה, הוא עבד קשה כך, עברנו לגור בשכירות בשכונת מזרח ב'. אבי יצא לעבוד ולפרנס את המש

  מאוד ולא הסכים לקבל עזרה. חיינו בדוחק ובצמצום, אך תמיד היינו שמחים ולא התלוננו.

, בבאר שבע. עזרתי בחלוקת רכבים מהצבא הבריטי. הצטרפתי למלחמה, 20.12.48התגייסתי בתאריך 

 יה לייבוביץ'.אחי, נהרג באחת ההתקפות, שמו היה אריה טובמלחמת השחרור. הייתי שנתיים בצבא. 

, ניסו להסתיר את זה ממני, אך אני הרגשתי שמשהו אינו ]בשבי בקניה[ בזמן מותו הייתי בחו"ל

לאחר חזרתי לארץ, הוריי ביקשו ממני שלא  כשורה, איכשהו גיליתי את זה ממישהו שהיה לידי.

תי כמחסנאי גרנו חמישים שנה באשדוד, עבד.. אתגייס לקרבי, משום ששאר האחים שלי היו בקרבי.

, עברנו לגור במושב משגב דב, שביישובי גדרות. אנו גרים בשכנות לבת 2014בשנת  ..בנמל אשדוד.

 ".[3]מתוך  הבכורה

 :להלן הקישור לעדותו של מרדכי לייבוביץ

-http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%AA

-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%9C

%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%94/ 

 

 

http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%94/
http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%94/
http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%94/


 נתניה - טרסבה -)שמעון(  סנדרוביץ ישראל .11

. 1938( ועלה ארצה בשנת 1922ומשה, נולד בחודש תמוז תרפ"ב ) בן צפורה
עולמים -. הובא למנוחת(10.7.1948) נפל בקרב ליד שדה התעופה בלוד

 .אישה, פנינה ושני ילדיםהניח אחריו . בנחלת יצחקהקברות הצבאי -בבית
הוא הגיע ארצה והוריו נספו בשואה.  שמעון היה יתום .בנופלו 26בן 

שנותיו בארץ ישראל,  9-היו חבלי התערותו של ישראל ב קשיםכפליט. 
רמת טיומקין שבקרבת במושב החקלאי בטרם נופלו. לא נוצצים היו חייו 

בקושי הוציא  [.נתניהבנטמע המושב המדינה זמן קצר לאחר הקמת ] נתניה
מיליונים ש ,שה ושני ילדים פעוטים, שכן מעייניו היו נתונים למצוקת בני עמוילחמו כדי לפרנס א

תחושת מצוקה זו הוליכה אותו לשורות  ממנו הושמדו באותה תקופה, ביניהם הקרובים לו ביותר.
, מסדר היציאה מן לח"י הוא קיבל את הכינוי "שמעון". במסדר הרשמי הראשון והאחרון של לח"י;

ם הש –שתתף גם ישראל. מסדר זה נערך ב"רמת יאיר" ההמחתרת טרם ההצטרפות לשורות צה"ל, 
תל מוניס, בקרבת  שאנשי לח"י נתנו לבסיסם הגלוי הראשון, שהוקם על אדמות הכפר הערבי שייח

התגייסו  כולםאיש השתתפו במסדר.  800-. כ(אביב אוניברסיטת תלבשטח כיום ממוקמת . )אביב
, חטיבת השריון, היא "חטיבת הזקן", ע"ש מפקדה 8כאחד לצה"ל, רובם המכריע הוצב בחטיבה 

צחק שדה, מי שהיה מפקד הפלמ"ח האגדי. היו בחטיבה שלושה גדודים: גדוד פשיטה ממוכן האלוף י
 .82ישראל הוצב לגדוד השריון  ;88, וגדוד מרגמות כבדות 82(; גדוד השריון 89)לימים  81)"קומנדו"( 
 נפל ישראל.וזה הקרב בו  82ידי גדוד  בצע דני" נכבש שדה התעופה לוד עלבמסגרת "מ

. ואבי סנדרוביץ ציונה פרידמןלילדים של ישראל קוראים  .16.5נישא לפנינה היא הייתה בת כשהוא 
. כלומר, ברמת השרון( מתגורר 76)בן  1944ומתגוררת בגבעת שמואל. אבי, יליד  1941ציונה ילידת 
 שיינפלד ובנם שמואללנפל בקרב. פנינה נישאה בשנית  םכשאביה 4כבן ואבי  6.5בת כציונה הייתה 

המשפחה התגוררה חיו. ֶהוא שסייע לי באיתור אהמתגורר בכפר יונה, , ראובן שיינפלדהמשותף, 
 הקברות "סגולה" בפתח תקווה.-והיא קבורה בבית 1996בנתניה. פנינה נפטרה באוקטובר 

. Taracköz-ההחלטה שישראל נולד בטרסבה התקבלה לאחר שחתנו, בנצי פרידמן, זכר שהוא נולד ב
דודו של ישראל, -נוצר גם קשר עם בניו של בןהעלה שזה שמה ההונגרי של טרסבה. בירור קצר 

 ( ואליעזר.ֹושאן: בלנקה, יוסי, יצחק )איק-בניו בבית 3-שלמה סנדרוביץ ז"ל, אשר התגורר עם אשתו ו
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  (.19.11.1922)יצחק, נולד ביום כ"ח בחשוון תרפ"ג -פרומה וחיים-בן רבקה

כשנלקח עם כל היהודים . למד בגימנסיה עברית והיה פעיל ב"השומר הצעיר"

ריכוז, נמלט מהמחנה, נדד שלושה שבועות ביערות הקרפטים עד -למחנה

שהגיע לחברות פרטיזנים והצטרף אליה. בין הפרטיזנים נלחם בגבורה 

 ובאומץ ונקם באויב הנאצי וכך ניצל מהשמדה.

. מאז בואו היה פעיל במחתרת ה"הגנה" 11.12.1944-ה בדויד עלה ארצ

 אישההעצמאות התגייס ושירת בחטיבת "קרייתי". הוא נשא -ובמלחמת

, אך לא זכה לכך. שלושה חודשים ילדו הראשוןוכבעל צעיר ציפה להולדת 

מוז כן השתתף במבצע "דני" ונפל בקרב על טירה שבשפלת לוד )ממזרח לווילהלמה(, ביום ט' בת-לפני

 .בנופלו 26בן (. 16.7.1948תש"ח )



וששלושה חודשים לאחר  פנינהאשתו של דוד נקראה ש ,בסיוע מוזיאון "ההגנה" אנו יודעים כיום

פנינה, אימא של עדי נישאה בשנית, ליליד אירשאבה . רטּופהקליין  יעדבת בשם  הםלנולדה נפילתו 

 אף הוא, שגידל את עדי ואת אחיה הנוסף. 

 .91ני כעשר שנים בגיל פונפטר ל , אשר התגורר בנהריהראובןלדוד היה אח, 

עדי מציינת שבימים אלה היא עורכת בירור מול משרד הביטחון לגבי מקום נפילתו של אביה, שייתכן 

 שלא נפל בקרב על טירה, אלא בקרב בדרך לירושלים.

לת יסוד ומבחני בגרות, בלמידה השלמה של השכפרויקט "הילה": במחוז מרכז בכמנחה עדי עסקה 

 לנוער שנשר מהמערכת.  -פרטנית ובקבוצות קטנות, במסגרת חוק חינוך חינם של משרד החינוך 
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( למשפחה 11.10.1919בן גבריאלה ופרידריך. נולד ביום י"ז בתשרי תר"פ )

להונגריה ולאחר קשיים רבים וסכנות הצליח להימלט  1942בשנת  אמידה.

, "מכבי הגיע לבודפשט, בה שהה שנה ופעל בסניף המקומי של תנועתו

רוב זמנו  עלה לארץ ישראל והתיישב בכפר רופין. 1943. בפברואר הצעיר"

 . השתתף בקורס לצייריםוהוא אף  הפנוי מעבודה הקדיש לאמנות הציור

ל חברים אחדים מכפר רופין תוך התנפלו ערבים במספר גדול ע 6.3.1946-ב

כדי עבודתם בשדות ובבריכות דגים. כל בני המשק הוזעקו למקום והדפו 

 צבי ( מת7.3.1946את התוקפים, אך צבי נפגע קשה בראשו. למחרת בבוקר ביום ד' באדר ב' תש"ו )

ים לזכרו פרק בנופלו. 27בן . אישה בהריון. הניח בכפר רופיןמפצעיו. הוא הובא למנוחת עולמים 

 ומשלו לוקטו בספר "לזכר שאינם עוד" בהוצאת כפר רופין.

, שלא זכה להכיר את אביו. יהודית איתן אורינולד בנו,  1946.  בנובמבר יהודיתלאשתו של צבי קראו 

 התחתנה בשנית ונולדה לה בת, רותי. 

נופי האזור בצבעי אורי סיפר שאביו, צבי, היה צייר מוכשר, שהותיר ציורים רבים. הוא צייר את 

מים וצייר קריקטורות לעלון המקומי. העיסוק באומנות לא היה עיסוק שגרתי ומקובל באותם ימים. 

כפר רופין היה קיבוץ, שגרעיני ההתיישבות בו היו מגרמניה ומצ'כוסלובקיה. גם יהודית, אשתו של 

 צבי, הייתה ילידת ברטיסלבה. 

 מפעם לפעם.  לצבי הייתה אחות בירושלים, שאורי ביקר

 אורי עוסק בתחום המחשבים. 

 

 

 

 
צבי )בנדי(  שצייר בצבעי מים ציור

 שילר
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רייזל( ונפתלי, נולד ביום כ"א באייר תרע"ד -בן שושנה )רבקהצבי שינפלד 

ידי -כיבוש צ'כוסלובקיה עללפני  משם הצליח להימלט. צבי (17.5.1914)

-. בפרוץ מלחמת2.5.1939-מעפילים ב-והגיע לארץ באוניית ,הנאצים

ראשי בגוש עציון, הלחם ה-העצמאות, תוך כדי עבודתו הקדחתנית כספק

 נפל בקרב האחרון על כפר עציון. הוא בעול השמירה והאימוניםצבי גם נשא 

רוץ משורייני האויב לחצר המשק ביום ד' באייר עם פעליה הופקד,  בעמדה

, 1948בינואר  .בנופלוהיה  34בן . מרדכיו תולי :ושני בנים, מינה, אישההניח .  צבי (13.5.1948תש"ח )

 למנזר רטיסבון שבירושלים.כארבעה חודשים לפני נפילת הגוש, פונו משם האימהות והילדים 

 ." שביפובשכונת "גבעת עלייהבהמשך עברו להתגורר 

. אחרי סיום לימודיו בתיכון 'צייטלין' בת"א, התגייס מרדכי לנח"ל 1943-, בנו הבכור, נולד במרדכי

'בארותיים' שבגבול סיני לפני  תבהיאחזו. הגרעין ישב כחצי שנה "עקיבא-בני"במסגרת גרעין של 

אביב ביולוגיה -שם עבד מרדכי ברפת של הקיבוץ. מרדכי למד באוניברסיטת תל -שעבר לשלוחות 

המשיך במשך שלוש שנים במחקריו בתהליך  לתואר ראשון, שני ושלישי, ועם סיום הדוקטורט

רסיטת קליפורניה דוקטורלית במחלקה לפיזיקה של אוניב-הפוטוסינתזה במסגרת השתלמות פוסט

דייגו. כשחזר ארצה השתלב מרדכי בפקולטה לחקלאות ברחובות, כחוקר ומרצה, ובהמשך -בסן

 3-ילדים ו 3לאביבה ולהם  1969כמנהל מעבדת הציוד הבין מחלקתי בפקולטה. מרדכי נישא בשנת 

 נכדים. המשפחה מתגוררת ברחובות.

. בגיל שנה יצא תולי מגוש וחצי כשאביו נפל , כלומר היה בן כשנה1947שיינפלד נולד בשנת  תולי

שביפו עד למלחמת  "גבעת עלייה"בהמשך גדל בשכונת  ;עציון יחד עם שיירת האימהות והילדים

שירת בנח"ל בטירת צבי, ולאחר מלחמת ששת תולי יחד עם שאר שרידי כפר עציון.  ,ששת הימים

עבד כלולן, ריכז את המשק, ניהל את קיבוץ כפר עציון. בהמשך  ו מחדש שלהימים היה בן מקימי

בל תואר ראשון יוק תולי למדכמו כן והיה יו"ר ההנהלה הכלכלית של הקיבוץ.  "אמגזית"מפעל 

 נכדים. 15-לילדים ו 6-, ואב להלפוריינשוי תולי  ".מכללת רופין"במנהל עסקים ב



 לעולם ילדיםנותר הזמן להביא מהחללים היו נשואים אך לא  ארבעה.... 
 

 תל אביב - ז'בוריבצי )מחוז מונקץ'( -אנגל שמואל  .1

הגיע ארצה במסגרת "עליית הנוער"  .1926בן אהובה ופנחס, נולד בשנת 

. הוא למד ועבד בהכשרה בכפר הנוער הדתי ליד חיפה ונקלט 1940בשנת 

 יעקב.-כך עבד זמן מה במושב שדה-יפה בחברה ובעבודה החקלאית. אחר

-כך התגייס לשירות סדיר והשתתף בקרבות הגליל-ומיד אחר אישהנשא 

בחזית התנהג באומץ והבטיח לחבריו, שאחרי כל התלאות המזרחי. העליון 

שעברו עליו ויצא מהן בשלום, שוב לא יפגע בו כדור. על דבריו אלה חזר 

כחודשיים ( וכעבור שעה, 10.7.1948הערב ביום ג' בתמוז תש"ח )-בארוחת

-בבית לקבורה. הובא בנופלו 22בן , נפל בקרב לבלימת הסורים באזור משמר הירדן. אחרי חתונתו

 .בראש פינההקברות הצבאי 

בסיוען של בנות המשפחה קיבלתי מידע נוסף ועל כך התודות: 

אחיינתו, הבת של הנצ'י,  -אנג'לס -ליזה )אליס( קליינמן מלוס

של  בת דודתו, תקווה-מפתח אחותו של שמואל; אסתר פינקל

)אימא שלה, שרה בוכבינדר, הייתה אחות של פנחס, אבא  שמואל

דודה )אימא שלה, -בת, יעקב-מזיכרון ֶןדּושל שמואל(; אסתר שט

  הדודה של שמואל(.-ציפי גולדשטיין, היא בת

, Zhborivtsi (Жборовци)  -עתה אנו יודעים ששמואל נולד ב
צפונית ק"מ  8-משפחות יהודיות בלבד, ב 2טן בו חיו כפר ק

מהם שרדו אחרי השואה:  4ילדים, שרק  8להורים היו למונקץ'. 

האבא, ושמואל.  (Laychy)(, ילנה )הנצ'י(, לאה (Mechlמיכאל 
פגע  כשחזר השלטון ההונגרי לאזור והדיכויופנחס, היה אדם אמיד 

 ,          של הדוד ליד הקברליזה ובעלה דוד               ארצה בחר לשלוח את בנו , הוא בראש וראשונה ביהודים
    בראש פינה אנגל שמואל,            כפר הנוער הדתי היה , במסגרת "עליית הנוער".1940בשנת 

 . "כפר חסידים"

. היא הייתה אישה דתייה ובנפול בעלה הייתה צריכה לקבל חליצה מריםקראו של שמואל לאשתו 

 . בתה לה יתוהיבשנית וליס, ארה"ב. היא נישאה מאחיו של שמואל, מיכאל אנגל, שהתגורר במיניאפ

 , שאז שכןרוכב במושב נחלים-כשומראחת החוויות הקשות שחווה שמואל הייתה במסגרת שירותו 

לרגל תפקידו לכפר שמואל נכנס  ,3.12.1947-בבראשית המהומות,  בקרבת גבולות סוריה ולבנון.

ערבים וכשלא יכול היה לפרוץ לו דרך בעזרת מגלב, נאלץ להיעזר  50-הערבי חסס. שם הקיפוהו כ

 מראשי התוקפים והגיע פצוע אל המושב.  אחדבאקדח שהחזיק בהסתר, ללא רישיון. הוא המית 

ונישא  אביב-בר לתלע - לירות 2000העבירה אותו לכלא. מששוחרר בערבות של המשטרה הבריטית 

 .נהרגו מאקדחו שני ערבים. אנו יודעים היום, שלמעשה, לאשתו

(, 1958)"רק אתמול"  בשם ספרכתב אהרון חוטר ישי ]שהיה הפרקליט הצבאי הראשון[ עורך הדין, 

רומנית ופורסם להספר תורגם להונגרית ו] ורי משפטים שניהל טרם קום המדינהסיפ 11המכיל 

ואל אנגל: "משפט ל שמע[; בספר נכלל גם סיפורו בהמשכים בעיתונות היומית בשפות אלו בארץ

אך לא רוצח היה האיש. חלילה. הוא נהג לפי הכלל: כתב: " וכך הוא(. 88-111)עמודים  שלא נתקיים"



השכם להרגו' כי השניים, יחד עם קבוצת מרעיהם, קמו עליו בוקר אחד באבנים,  –'הבא להורגך 

. הוא ביכר את חייו וקיפד במקלות ובפגיונות לרוצחו נפש. וברירה לא הייתה בידו: או חייו או חייהם

אושפז במצב קשה בבית החולים בצפת, חבוש  ישי: שמואל-בהמשך הפרק מספר חוטר את חייהם."

משמר של שני שומרים ו המשטרה הבריטית אסרה אותו .מכף רגל ועד ראש, רק עיניו היו חופשיות

להיפגש עם עורך דין. למזלו, לא נמצא האקדח הלא בריטיים השגיח עליו ללא הפסקה. לא ניתן לו 

עברות קשות: רצח, נשיאת  3-"העדויות" שנגבו מהערבים הפכו את שמואל מקורבן לנאשם בחוקי. 

חוטר ישי חשש שיגבו משמואל עדות  נשק ושימוש בו; העונש על כל אחת מהן הוא עונש מוות.

נאלץ לחטוף את האקדח מהערבים שתקפו בהיעדרו, כיוון שהוא התכוון לומר במשפט, ששמואל 

אותו. גם מנהל בית החולים, דר' וייל, לא יכול היה לסייע. כשקצת השתפר מצבו הרפואי של שמואל, 

הייתה כוונה להעבירו לבית החולים הממשלתי, או הכלא בירושלים, ולחוטר ישי היו חסרים פרטי 

ישי הבין שעליו לעשות מעשה. -תקרב וחוטריום גביית העדות ההאירוע והגדרת קו ההגנה שינקוט. 

החולים בצפת שעתיים לפני הגעת השוטרים. בעצה אחת עם דר' וייל, התחפש -הוא הגיע לבית

ישי לרופא והצטרף, כרופא מסייע לביקור הרפואי... דר' וייל "העסיק" את שני השומרים -חוטר

מי אני, ותוך טיפול בתחבושותיו,  ישי כותב: "התכופפתי אל הפצוע, הודעתי לו-הבריטיים וחוטר

שמואל הועבר  הסברתי לו את הנקודה העיקרית במשפטו....'אל תדאג, יהיה בסדר' הרגיע אותי."

. לירות 2000ישי לשחררו בערבות גבוהה של -לכלא בירושלים ורק בפעם השלישית הצליח חוטר

גורש שמואל ממשרדי  –" בגלל רשלנות של המשטרה הבריטית, כש"יד ימין לא יודעת מיד שמאל

 ולא הועמד למשפט... החקירות שלה

הוא נקבר עם  1948כשנפל ביולי  , נדרש שמואל להחליף את שמו.ובעקבות הסכנה שנשקפה לחיי

נדרשה התערבות של עורך דין כדי השם שהיה לו כשברח מהבריטים. לקח זמן עד שנמצא קברו... 

 שיזכה להיקבר בשמו: אנגל שמואל... "להחזיר" לו את השם שנתנו לו הוריו וכדי

 

 גבעתיים -קרפטורוס  -שלמה מנדל  .2

באחת הקהילות היהודיות אשר  1924ציון, נולד בשנת -בן שרה ובן

העפיל לארץ לאחר שהצליח לעבור בשלום את  1945בקרפטורוס. בשנת 

אימי השואה, וגורלו היה כגורל כל המעונים והניצולים בני גילו. עם בואו 

בשכונת קריית יוסף בגבעתיים  אישתוהצטרף ל"הגנה", התגורר עם  לארץ

העצמאות שירת בחטיבת "הראל" -בתחילת מלחמת ועבד במקצועו כנגר.

 24בן (. 23.4.1948והשתתף בקרב על הקסטל. נפל ביום י"ד בניסן תש"ח )

  .בקרית ענביםהקברות הצבאי -עולמים בבית-הובא למנוחת. בנופלו

, יוסף שקד, ושהיא כבר נפטרה. כמו כן, היה לו אח בשם רחלעתה אנו יודעים רק שאשתו נקראה 

 שגם הוא איננו בין החיים. ,גן, וכנראה-שהתגורר ברמת

 

 כפר עציון -טרנובו  - קויפמן זלמן .3

יוסף, נולד ביום ג' באלול -בן קריינדל ויהודה

עלה לארץ  1945ספטמבר ב .(29.8.1919תרע"ט )

והצטרף לכפר עציון. אחרי שידוליהם של קרוביו 

-עזב את המשק וניסה את דרכו בחיים בתל



אביב, אך במהרה, כאיש האמון על הדרך הקיבוצית, חזר למשקו, בו למד את מלאכת האפייה ועסק 

בתקופת המצור על הגוש היה פעיל בשמירת  נשא אישה.בה עד יום מותו. בראשית חורף תש"ח 

נפל (, עם פרוץ משורייני הלגיון הערבי לכפר עציון, 12.5.1948ביום ד' באייר תש"ח )הגוש והגנתו. 

 .בנופלו 29בן  .אישתו, אסתריחד עם 

במילץ שבפולין. בת למשפחה  6.11.1923 -ב נולדה, אסתר קויפמן דרייסיגראשתו של זלמן הייתה 

לחייה התחנכה בבית דודה ודודתה חשוכי הילדים בעיירה אושווינצ'ים,  6-שומרת דת. מהשנה ה

כל בני משפחתה של אסתר, הוריה וכן דודיה המאמצים, נספו בשואה. רק היא  .מערב פולין-בדרום

עלתה אסתר עם קבוצתה על אוניית המעפילים "כ"ג יורדי הסירה".  1946באוגוסט  2-ב. ניצלה

תה הספינה על ידי מטוס סיור בריטי ששלח אליה משחתת, המלחים בהגיעה לאזור קפריסין נתגל

הבריטים השתלטו על הספינה וגררו אותה לנמל חיפה. המעפילים פתחו בשביתת רעב במחאה על 

 גירושם הצפוי, אך לאחר מאבק אלים הועלו לאוניית גירוש והובלו למחנות המעצר בקפריסין.

הגיעה לארץ והצטרפה לכפר עציון, ראשון יישובי גוש שוחררה אסתר מאי הגירוש,  1947בראשית 

נישאה אסתר בכסלו תש"ח, חודשים אחדים לאחר בואה,  עציון. אט אט נקלטה במקום ובחברה.

 .לזלמן קויפמן, תושב כפר עציון

והשתתפה  -)חטיבת "ירושלים"(  6חטיבה  ,שירתה אסתר ב"הגנה" במסגרת חטיבת "עציוני"אסתר 

אסתר וחברותיה, שהיו אחראיות על מתן העזרה הראשונה, שהו . בשמירה על הכפר בימי המצור

במקלט שמתחת למנזר הגרמני בכפר. כוח הלגיון לא הצליח לחדור למקלט, על כן פוצץ את הבניין 

פר נפלו באותו יום, רבים נרצחו לאחר מגיני הכ 100-למעלה מ על יושביו והם נקברו תחת ההריסות.

. גופות הנופלים נותרו פלהובנ 24בת אסתר הייתה  .אסתר ובעלהשנכנעו. בין הנופלים היו גם 

במבצע מיוחד של  1949במקום נפילתם, שטח ירדן, במשך כשנה ויותר. שרידיהם נאספו בשנת 

הרצל בירושלים בטקס ממלכתי  הרבנות הצבאית, והם הובאו למנוחת עולמים בקבר אחים גדול בהר

 חלל "נצר אחרון".אסתר הייתה  (.17.11.1949שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י )

 

 

 בית השיטה -[ Nelipynoנליפנו  ] -צוקרברגר חיים )חיימ'קה(  .4

(. חיים העפיל 15.12.1922בן מרים ויעקב, נולד ביום כ"ה בכסלו תרפ"ג )

נוער בקיבוץ בית השיטה. נשא -ארצה באונייה "גליליאו" והתחנך בחברת

 . אישה, אביבה

 בנופלו. 26( בקרב ג'נין. בן 3.6.1948נפל ביום כ"ה באייר תש"ח )

מאי  –ל בחודשים אפרי ,אביבה, להלן שני מכתבים שכתב חיים לאשתו

, המתארים את חוויותיו והתמודדותו עם הלחימה. הוא כותב במכתבו 1948

 )יומיים אחרי הכרזת המדינה(:  16.5.1948-מה

"אסור לנו לתת לכאב לכבוש אותנו כליל ולייאש אותנו. כי דרך אחת לפנינו והיא לנצח במלחמה 

לא  -דרך אחרת אין. רק אם ננצח  ולהביא את השלום לעמנו הדווה. הניצחון הוא נקמתנו באויבינו,

 יהיו לשווא הקורבנות היקרים, שנפלו במלחמה זו ושעוד יפלו בה". 

 .שבועיים אחרי מכתבו האחרון נפל גם חיים בקרב



 



חללי מלחמת השחרור וספיחיה; אחר כך התווספו  84: יצאנו לדרך עם רשימה של סיכום המיזם
 חללים. 12שמות של עוד 

 96 מהן נשים 4חייהם על הקמת המדינה, שים שמסרו אנ 

 של המאה הקודמת, חלקם שורדי שואה 30-חלקם חלוצים שהגיעו ארצה בשנות ה 

 11 מהם נצר אחרון למשפחתם 

 6 קבורים בקבר אחים 

 2 מקל"ן( ודענא לבורתם קקום מש( 

 4 זוגות אחים וכן דוד ואחיין 

  :37והמבוגר ביותר בן  16; הצעיר ביותר בן 23.5 -כהגיל הממוצע של הנופלים 

 חילוניים ודתיים: ההגנה, אצ"ל ולח"י/הדתית מכל קצות הקשת הפוליטית , 

 18 יתומים נותרו, כולם ילדים צעירים בשנים 32מהם היו ילדים:  41-מהם היו נשואים ול 

 3  נולדו לאחר נפילת אביהםאחד בנות ובן 

 

 הארגון שלנו להנצחת אביהם, ובכלל. הצלחתי לאתר מידע על ילדים אלו וליידע אותם על פעילות

מאחורי כל תמונה מסתתר סיפור אנושי והמשפט "הותיר אישה ובן / בת" )גם לא תמיד היה ידוע 

היה לי חשוב לסגור את מעגל ההנצחה של ואנושי.  –אם זהו בן או בת( הופך גלוי, ברור, אישי 

(, כי השרשרת של יוצאי קרפטורוס 80הנופלים  בסיפוריהם של בני דור ההמשך, )חלקם סביב גיל 

 נמשכת ותימשך... –/ זאקרפטיה 

 זו גם ההזדמנות להודות: 

 ילדים, שהפכו לאנשים, על ההיענות ועל המידע שמסרו,בראש וראשונה לאותם 

 ,ובמיוחד לדורית פרי לארגון "לתת פנים לנופלים", שבאמצעותו השלמתי ומצאתי את שחיפשתי,

 , שאיתר מידע, שלא הייתי יכולה לאתר בלעדיו,"ההגנה"ליוסף סרוביץ, מזכיר ארצי של חברי 

ובכפר הנוער  , בבארות יצחק, בדגניה ב'לעובדי הארכיון במושבה כנרת, בכפר רופין, בלהבות הבשן

 שמן",-ב"בן

 ליצחק פיקסלר, שאיתר את אחת הבנות בקנדה וייפגש איתה בקרוב,

 , וסייעו באיתור בני משפחה.תוך כדי חיפושייבמקרה,  ,ים, שהגעתי אליהםאנשים זר לושהלשו

 

 7.1.2011שישי,           פיקסלר רותאבא בא  / 

 מילה ראשונה

גתה בעדנה:  נ ה 

 אבא בא... אבא בא...

 ושלי הלך, ולא יספתי בה.

 כי לשווא נפל חלל;

ז הכאב, ממלא החלל...  עַּ


