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 יוצאי קרפטורוס תרומה ל"נכונית" לזכר נספי השואה .1

. של עמותת "נועם" םהמסיע מדי יום עשרות ילדים מוגבלים למרכזי תמיכה וטיפוליהוא רכב, הנכונית 

קושי רב בהובלתם של הילדים המוגבלים לטיפולים  שיצראחד הרכבים שלהם יצא מכלל שימוש, דבר 

, אשר ינציח עליו את ₪ 120,000, בעלות הסעות מיוחד מעלון ואבזור לרכבהתחייבנו לרכוש השונים. 

 ת הנכוניתהכסף נאסף, המיזם הושלם ובקרוב ייערך טקס חניכ .קהילות קרפטורוס / זאקרפטיה
 ים!תודה לכל התורמ בנוכחות ניצולי שואה שלנו.

 כך ייראה הכיתוב על הרכב
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 נצר אחרון - פרידמן יששכר דֺב :תש"חהשלמת מידע על חלל  .2

( 19.6.1927בן שיינדל ויוסף, נולד ביום י"ט בסיוון תרפ"ז ), דֺביששכר 
בחוסט. יששכר דב וכל משפחתו נשלחו לאושוויץ. כולם מלבדו נספו. בתום 

ישראל באונייה "מקס  המלחמה נדד יששכר דֺב לרומניה, משם עלה לארץ
הצטרף יששכר דֺב  ,נורדאו" והועבר למחנה המעצר בעתלית. כששוחרר

לקבוצת "פועלי אגודת ישראל" בראשון לציון. בהמשך עבר לתל אביב, ועבד 
של  33בגדוד  ,כחשמלאי. במלחמת השחרור הוא שירת בפלוגה הדתית

הגדוד, התנדב חטיבת "אלכסנדרוני". יששכר דֺב השתתף בפעולות רבות של 
-לחם יששכר דֺב בקרב בעיראק אל 1948למשימות נועזות וצוין לשבח על ידי מפקדיו. בדצמבר 

מלוחמי החטיבה נפלו בקרב, ביניהם יששכר דֺב.  89מנשיה במבצע "חורב" )בסמוך לקריית גת(. 
. בנופלו 21ן בחבריו ציינו כי גילה אומץ לב למופת, והיה ממתנגדי הנסיגה מהכפר. יששכר דֺב היה 

( 8.12.1949כנעדר, ומשנמצאה גופתו נקבר בפלוג'ה. כעבור שנה, בי"ז בכסלו תש"י )נחשב תחילה 
 "נצר אחרון". , כאמור,החלל הינוהועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק. 

. אביטל בן דוד של סבתא שלה, שיששכר דֺב היה אביטל רייכנרדרך חיפוש בגוגל, התוודעתי אל 
  "."פלוגת האלוקיםערכה מחקר מרשים בהיקפו על נפילת בן משפחתה, וכן סרט תעודה, הנקרא 

אחת הסיבות לשם נעוצה במקרה, שבו חזרה הפלוגה מקרב ארוך ביום שישי. המפקד אמר להם 
לאכול לאחר היום הארוך, אך החיילים התעקשו להתפלל תחילה ורק אז לאכול. אחד המפקדים 

ם בזמן התפילה ואמר: "אין זו כי אם פלוגת אלוקים". הפלוגה הדתית לחמה בקרבות ראה אות
זה הקרב עם הכי ! לוחמים לא שבו 89שונים, ובחנוכה תש"ט, לאחר שהדליקו נר שני, יצאו לקרב. 

 חמישה שהיו "נצר אחרון",, מתוך הנופלים היו ניצולי שואה 20 הרבה נופלים במלחמת העצמאות!
שלא כל הנופלים היו דתיים.  ,. אביטל מדגישהחדשים שהגיעו הישר מהאוניות לקרבות ורובם עולים

"זה בכלל לא היה עניין. הם הקפידו וביקשו לשמור על ההלכה, אבל כולם, דתיים ולא דתיים, לחמו 
 יחד, התפללו יחד ושרו שירי שבת וארץ ישראל. 

כשלצה"ל עדיין לא היו חוקים ברורים לגבי פלוגת האלוקים, או בשמה השני: פלוגת הדתיים, נבנתה 
שמירת כשרות, שבת ואורח חיים דתי. באופן טבעי התקבצו החיילים הדתיים יחדיו, ובהחלטה של 
צמרת הצבא דאז, הוחלט שיהיו פלוגות דתיים. פלוגת הדתיים של חטיבת אלכסנדרוני התפרסמה 

המפורסם החל כששני טבחים  בזכות סיפור הטבחים שכמעט הביא להפיכת הממשלה. הסיפור
מהפלוגה קיבלו פקודה לבשל בשבת. הם סירבו לפקודה ונשלחו לכלא. הפלוגה, שבאותה עת שהתה 
בשטח, שמעה על כך ופתחה בשביתת רעב עד להוצאת הטבחים מהמחבוש. הסיפור חולל סערה 

 רים.בכל הארץ ובעקבותיו החליטו בן גוריון והרב גורן שכל המטבחים בצה"ל יהיו כש
 

שמעה לראשונה אביטל בכיתה ו', כשהכינה עבודת שורשים. אמה  את הסיפור על פלוגת האלוקים
הציעה שתתמקד ביששכר דֺב פרידמן. אביטל לא מצאה פרטים רבים על הקרב ההוא ועל נסיבות 

שנה אחר כך היא החלה ליצור קשר עם משפחות הלוחמים  20נפילתו של בן הדוד הרחוק. כמעט 
ועם לוחמים שניצלו. היא חקרה, בדקה, הצליבה עדויות ואספה פיסות מידע, וגילתה שהמידע שנפלו 

בארכיונים דל ולא מדויק; אפילו מספר הנופלים בקרב לא היה ברור. "יש משפחות שפניתי אליהן 
והן לא ידעו כלום על הקרב... מאיפה הפלוגה יצאה, מה הם עשו לפני היציאה לקרב. זה לא כמו 

ו, שיודעים בדיוק בכל קרב מה קורה. עד היום משפחות צופות בסרט ונדהמות פתאום לקבל בימינ
 את כל התמונה של סיפור הקרב".

בדצמבר, נר שני של חנוכה תש"ח, היה יום גשום. פלוגה ג', הפלוגה הדתית, התפללה ערבית  28
יצאו למבצע חורב. והדליקה את נרות החג. דבר תורה על המכבים החדיר בהם רוח לחימה והם 



מחטיבת אלכסנדרוני הייתה להשמיד את הכוחות המצריים שפלשו לשטח  33המשימה של גדוד 
ישראל בכיס פלוג'ה, היום אזור קריית גת. על פלוגה א' הוטל לפרוץ קטע מקווי ההגנה של המצרים 

ג', הפלוגה  בפאתי כפר פלוג'ה ולהחזיק בו בזמן שפלוגה ב' נכנסת וכובשת את הכפר. על פלוגה
הייתה צריכה לכבוש  35הדתית, הוטל לכבוש את התל ששולט על הכפר. במקביל פלוגה מגדוד 

מנשייה כדי למנוע מעבר של תגבורת מצרית -ולפוצץ את הגשר המחבר בין כפר פלוג'ה לעיראק אל
ניסיון ההשתלטות על ו בזמן הלחימה. בפועל, בשל הגשם הכבד, האדמה הפכה בוצית וטובענית

, שספגה אבדות, נסוגה. פקודות סותרות של סגן מפקד הגדוד בשטח 35פלוגה  ;הגשר נחל כישלון
למרות שהורה לסגת, ושל המג"ד שלא נכח במקום, שפקד להמשיך בלחימה, גרמו לבלבול ומבוכה. 

, הדתית הפלוגה, שכלל את 33גדוד הוצא  -תוכננת מלא עמד במשימה ה 35 גדודשכבר היה ידוע ש
בתים למרגלות התל. בשל הגשם ספגה אבדות ונסוגה לחצר של אחד ה . הפלוגהלהמשך המשימה

והבוץ, רוב כלי הנשק של הלוחמים כבר יצאו מכלל פעולה והמצרים סגרו על הפלוגה. בשעות 
הבוקר ניתנה להם פקודה לסגת. פלוגות א' וב' הצליחו לצאת, אבל הפלוגה הדתית נשארה לכודה 

בחיים, סיפר והמשיכה להילחם בעוז. זלמן דובין, אחד מהלוחמים שהצליח לצאת מהקרב 
שכשהפלוגה הגיעה לחצר האחרונה, המפקד הבין שזהו הסוף ואמר להם להוציא רימונים ולפתוח 

חיילים  5חיילים תחת פיקודו הצליחו לפרוץ את הכיתור ולסגת;  7נצרות. המ"מ, משה מנהיים, ועוד 
מצרים טמנו . הנהרגוהלוחמים הנותרים מהפלוגה הדתית שנשארו בחצר  67. כל אחרים נפלו בשבי

אחרות, בקבר אחים בכיס פלוג'ה. המצרים ביצעו ההפלוגות מלוחמים  22את גופותיהם, יחד עם 
וידוא הריגה באותה החצר שבה נלחמו: מישהו שהיה נוכח בעת זיהוי הגופות סיפר לאביטל, שבכל 

 גולגולת היה חור של כדור, מה שהתיר את הספק.
ת החיילים מקבר האחים שהיה בידי המצרים לרמלה לצורך שנתיים לאחר שוך הקרבות הועברו גופו

זיהוי הגופות. מיותר לציין שהזיהוי בשלב הזה היה הרבה יותר מורכב. אביטל מצטמררת ומספרת 
שיום אחד קיבלה שיחת טלפון מיעקב הר זהב, שסיפר לה שהכיר את דֺב, והוא זה שהתדפק על דלת 

י לבקש שיבואו לזהותו. המשפחה סירבה לבוא. בעיצומה דירת דודתו ברחוב בוגרשוב בתל אביב כד
 90של אחת ההרצאות על הקרב בבית כנסת ברמת גן, נעמד שלמה פרידמן, אדם שעבר את גיל 

והתגלה שלחם בפלוגה וניצל. הוא סיפר שהוא וחבריו זיהו את דֺב לפי ספר התניא שהיה בכיסו.... 
 ד התרגשתי. הייתי בטוחה שלא זיהו אותו"."שמעתי לראשונה, מול הקהל, שדֺב זוהה ומאו

במהלך התחקיר על מה שקרה לפלוגה שלמה, גילתה אביטל פרטים חדשים על קרוב משפחתה. "כל 
פרט שחשפתי על דֺב נתן לי עוד חלק בתמונה על מי הוא היה. אני מרגישה כל כך קשורה אליו וכל 

הזה הטריד אותי שאנחנו לא יודעים איפה הזמן רוצה לדעת עוד ועוד פרטים עליו. במשך כל הזמן 
 הוא נפל ומה בדיוק קרה לו".

, על בת הדודה של סבתה, חנהל'ה גולדמינץבמהלך השיחות והבירורים הראשוניים שמעה 
התעניינות של אביטל והביאה לה תיבה מלאה מכתבים ומסמכים, כולם של דֺב. "זו הייתה הפתעה. 

והמכתבים. כל מכתב שם היה מצמרר. גיליתי שהוא הקפיד  ישבתי שעות ועברתי על כל המסמכים
לכתוב בעברית, למרות שזו לא הייתה שפת אמו. בכל מכתב הוא פתח בתאריך עברי, שם הפרשה 
ודבר תורה קצר. מצאתי גם רשימה של ספרי קודש שהוא רצה לקנות. כל ההתכתבויות חשפו אותי 

 גש".פתאום לאופי שלו, למי שהוא. זה היה מאוד מר
במהלך הביקורים אצל משפחות הנופלים גילתה אביטל משפחות שיש להן רק תמונה אחת של 
יקיריהן. לשמחתם ולהתרגשותם אביטל הביאה להן תמונות חדשות שמעולם לא ראו. לאחת 
המשפחות שפגשה לא היו בכלל תמונות. "זה משהו שהיה לי קשה להבין. איך אין תמונה?". כמה 

ר אצל אותה משפחה, הגיעה אביטל לאחד הלוחמים וביקשה שיזהה כמה ימים אחרי הביקו
מהאנשים בתמונה קבוצתית. הוא הצביע על אחד החיילים וזיהה את הנופל של המשפחה שלא 



שנים אחרי הקרב, שנמצאה  67הייתה לה תמונה. אביטל מיהרה להתקשר למשפחה ובישרה, 
 ..בשבילם תמונה.

  
מורה לחינוך גופני ומחנכת באולפנת "צביה" הייתה עד לפני שנתיים , אם לשישה, 34אביטל, בת 

גרה עם בעלה  . אביטלעסוקה בהנצחה ובהקמת מסלול מורשת לזכרםו . היא עזבה את ההוראהבלוד
שנים נולד בנם החמישי במהלך צילומי הסרט, והזוג  5שנים. לפני  12-יואל בגרעין התורני ברמלה כ

שנים נולדה  3הנולד מבשר דֺב, על שם קרוב המשפחה שנפל בקרב. לפני רייכנר החליט לקרוא לרך 
הבת ציון חיה, על שם הסבתא רבתא. "הבית הוא חמ"ל, הרבה בזכות יואל בעלי. הוא עודד, פרגן 
והאמין. הילדים שלנו גדלים לתוך הסיפור. הם יודעים מה זה חטיבת "אלכסנדרוני", מכירים את 

לראות את הסרט. אם ילד היה חולה הוא היה בא איתי לצילומים. הם  הלוחמים ומבקשים כל הזמן
 חיים את זה ממש. סיפרתי להם הכול. בכל יום זיכרון הם עצובים על דֺב ומרגישים מחוברים אליו".

את הכוחות, אומרת אביטל, היא ספגה בימי הילדות בגוש קטיף ובימי המאבק כנערה במטה הנוער 
משפחות. בזמן הגירוש היא הייתה בשנת השירות  60במושב קטיף, שמנה עד לגירוש. היא גדלה 

 הראשונה שלה והיוותה חלק מהותי ממובילי מטה הנוער של גוש קטיף.
 

מה גרם לכך שהסיפור היה מושתק כל השנים? "היו המון כשלים בקרב. בוץ, נשקים שלא עבדו, 
ות, מפקד בשטח שאומר לסגת ומפקד מודיעין מוטעה לגבי מצב החיילים המצרים, פקודות סותר

שאינו בשטח שהורה להם להמשיך בלחימה. היו כל מיני דברים שגרמו לכך שלא היה נעים לפרסם 
את הסיפור הזה. בכל זאת, זה קרב שנכשל. לא היה כל כך מי שידאג להנצחה ברמה הארצית. רובם 

ת אמרו לי שהם הגיעו לארץ היו עולים חדשים, ניצולי שואה, חלקם נצר אחרון. חלק מהמשפחו
ולא ידעו בכלל שקרוב משפחתם נפל, וכשהתחילו לחפש פתאום נודע להם. היחידים שדאגו להנצחה 
במסירות הם עמותת "אלכסנדרוני". הם הקימו עשרות אנדרטאות בכל אזורי הקרבות ודואגים בכל 

ה להנציח, בעזרת טיפוח שנה לטקסי הנצחה, שאליהם מגיעים בני המשפחות. עיריית קריית גת דאג
והקמת אנדרטאות לזכרם; תיכון ממ"ד "גרוס" בעיר מארגן בכל שנה את הטקס. ההנצחה נעשתה 

 יותר ברמה המקומית ולא ברמה הארצית".
החללים, בחודש  89שנים מובילה תנועת "בני עקיבא" אלפים מחניכיה במסע הפ"ט לזכר  5מזה 

יטל את הסרט בכל הארץ ומרצה על הנושא. היא גם   השנים האחרונות מקרינה אב 4-חשוון. ב
עיצבה, בעזרת המעצבת אודיה ניימן, משחק המחזה עם בובות לילדים, לכבוד חג החנוכה. את 
המשחק אפשר להוריד בכל מחשב. "רציתי שבנר שני של חנוכה אנשים יישבו עם הילדים וידברו 

זמה, שבה היא קוראת להדליק נר זיכרון לזכר על הסיפור של הפלוגה". בנוסף לכך, יצאה אביטל ביו
נופלי הקרב בנר שני של חנוכה, יום הלחימה. בספר ההיסטוריה הבא של החמ"ד ]חינוך ממלכתי 
דתי[ צפוי סיפור הקרב להיכלל. ישנו גם דף הפייסבוק "פלוגת האלוקים, הפלוגה הדתית בתש"ח", 

ומלת, בשיתוף עיריית קריית גת וקק"ל, על שבו מפורסמים כל היוזמות וסיפורי הלוחמים. היא ע
לזכר הנופלים. במקום  -שביל מסומן של קק"ל באזור הקרב: מתל לכיש לתל עירני  -מסלול מורשת 

יהיה שילוט מתאים, סימון שבילים וממצאים ארכיאולוגיים, בחסות רשות העתיקות. "הגעתי לתל 
הרגשתי שאנשים חייבים להגיע ולהתחבר עצמו וראיתי שאין שום שלט שמספר את הסיפור שלהם. 

 דרך הרגליים, ושצריך להקים מסלול מורשת לזכרם".

 ברוכה תהיי, אביטל, על תרומתך למורשת הקרב ולהנצחת הנופלים!

( 9.3.2016) 11סיפורה של הפלוגה הדתית בחטיבת אלכסנדרוני במלחמת השחרור | כאן 

https://www.youtube.com/watch?v=0jVEqg_MZxM 

https://www.youtube.com/watch?v=0jVEqg_MZxM


סמוך לכניסה הצפונית לקריית גת 
הוקמה אנדרטה לזכר הנופלים, 

 יל החטיבה, יבעיצובו של ח
 סול בסקין. 

  -היא מעוצבת כשני נרות חנוכה 
  מועד נפילת הלוחמים.

 סביב האנדרטה שמות הנופלים.
 
 התמונה מאתר "יזכור" של משהב"ט[]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אתר הזיכרון המשופץ של מקום 
 קבר האחים של חטיבת 

 בקריית גת "אלכסנדרוני"
 
 משתמש -גת מיכל כהן עיריית קריית ]

:Avi1111 ד"ר אבישי טייכר] 
 
 
 
 
 
 
 

על רקע האנדרטה  -אביטל רייכנר 
 הנופלים,  89לזכר 

 ב פרידמןביניהם יששכר דֺ
 
  22.11.2018מתוך עיתון "בשבע", ]

 [עוזרי פאנישרה מאת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:Avi1111
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:Avi1111
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 יהדות - Ynet 21.7.2020 ,אייכנראיתמר /  תגלית בנעל של הילד שנרצח באושוויץ
במהלך עבודות שימור שנעשו במוזיאון שבמחנה ההשמדה אושוויץ, התגלו באקראי שלושה 
מסמכים היסטוריים שונים שהוחבאו בתוך נעל של ילד בן שש, שהייתה בתצוגה. כך התגלה שמו 

 .ם מהונגריהשל הילד, תאריך הולדתו והיום שבו נרצח, לצד שני מסמכים של יהודים אחרי
והתגלו  –תגלית היסטורית בתוך נעל של ילד יהודי שנרצח באושוויץ: שלושה מסמכים הוחבאו 

במקרה במהלך עבודות שימור של תערוכת הקבע במוזיאון של מחנה ההשמדה. עבודות השימור 
 נעשו על הנעל שהייתה שייכת לילד יהודי, רק בן שש, קורבן של מחנה ההשמדה הנאצי אושוויץ,

 והוצגה באחת מתערוכות הקבע במוזיאון המחנה.   
באחד המסמכים נכתב שמו הפרטי ושם משפחתו של הילד, פרטים על הטרנספורט שבו הגיע 

שני המסמכים האחרים היו שייכים . 1938ביוני  26-ומספר הרישום שלו: עמוס שטיינברג, נולד ב
  בודפשט.בו ץ'במונקאליהודים שהתגוררו 

הוא נכלא  1942באוגוסט  10-מוזיאון אושוויץ נכתב כי הילד עמוס חי בפראג. ב בהודעה שפרסם
ומשם גורשה המשפחה לאושוויץ.  -עם הוריו, לודוויג ואידה, בגטו טרזינשטט שליד פראג 

ושניהם  - 1944באוקטובר  4-מא והבן גורשו באותו טרנספורט, בי"מהמסמך ששרד עולה כי הא
"אנו  ים אחרי הסלקציה", אומרת חנה קוביק ממוזיאון אושוויץ.ככל הנראה נרצחו בתאי הגז

 24בסך הכל שלחו הגרמנים  ..מא הייתה זו שהחביאה את המסמכים בתוך הנעל.ימניחים שהא
אלף מהם נשלחו למחנה  18-אלף יהודים מגטו טרזינשטט לאושוויץ. כ 46טרנספורטים של מעל 

 בירקנאו.   2במחנה אושוויץ  BIIbמשפחות מיוחד בסקטור 
ואחד נייר  -"אחד מהם, מסמך רשמי, חלק מברושור  האחרים: שני המסמכים עלקוביק מספרת 

ויץ באביב ומופיעים על המסמכים. הם גורשו לאוש אקרמן, ברוורמן וביינהורןעם כתב יד. השמות 
עוד  . אני מקווה שמחקר מעמיק יאפשר לנו לזהותבזמן השמדת יהדות הונגריה ,1944או קיץ 

 פרטים על האנשים. המסמך יוצג באוסף, כמו גם הנעל".
על גילוי המסמכים בנעל מאושוויץ: הפרופ' אביגדור שנאן ואחותו לאה  ynet-בעקבות הפרסום ב

שמיר שנאן נדהמו לראות כי מדובר בנעל של אחיהם, עמוס שטיינברג, שהוא ואמו ניספו במחנה 
אדליק נר זיכרון ואומר קדיש לעילוי נשמתו", אמר פרופ'  ההשמדה. "מעתה והלאה, בכל י"ז בתשרי,

"בשבילנו זו סגירת מעגל", מספרת לאה שמיר שנאן. "כשראיתי את הכתבה, פתאום אני רואה  שנאן.
את השם עמוס שטיינברג. חשבתי 
בהתחלה שאני לא רואה טוב. אי 
אפשר לתאר מה שעבר עליי 
כשראיתי את הצילום של הנעל של 

א אחי למחצה, שנרצח עמוס, שהו
 באושוויץ עם אמו".

 
 בתוכה כיםהנעל והמסמ

      שלושת המסמכים       

 
 וטמנו המסמכיםהבה  נעל בן השש,

 

https://www.ynet.co.il/judaism/article/HyPTXoEgD


 המשך –עבודות שורשים  .4

 דוידוביץ(-מקורות מידע נוספים )בסיועה של לילי קון .א

 GENI -    Family Tree & Family History at Geni.com: אתר .1
 מאגרי מידע – מוזיאון לקהילות הגולה בתל אביב -בית התפוצות  .2

-%D7%A8%D7%99%D7%9Dhttps://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92
%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95

-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%AA
%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/ 

 גדודי עבודה הונגריים בזמן המלחמה.  מאתר חיפוש שמות של חיילים  – NEVEKאתר  .3

  http://www.zchor.org/hungaria על הגטאות      

 http://degob.org/tables/kassa.html בדרך לאושוויץ זאקרפטיהרכבות עם יהודי  .4

    /http://www.jwmww2.org     אתר הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה .5

6. Ancestry : 20-30-פרטי הגעה של מהגרים לארצות הברית בשנות ה 

 צבי מנשל / כרוןיספר ז :קהילת חוסט והסביבה" .7

 2012מדריך לאתרים יהודיים / מרכז זלמן שז"ר, ירושלים,  –"רוסיה הקרפטית  .8

 לאתר העמותההעלאת עבודות שורשים  .ב

 . PDFאנו רוצים להעשיר את אתר העמותה בעבודות שורשים שכבר נכתבו. העבודות יועלו כקבצי 
 ניתן להעבירו גם באופן זה.  - WORDלמי שיש קובץ 

 .3034424-054לבירורים:  .carpat.ki@gmail.com יצחק קלייןאת הקבצים יש לשלוח אל 
 
 

 מיזם תעודות ההוקרה לניצולים .5
 פלורידה –מקס מרקוביץ  .א

נשלחה לפלורידה תעודת הוקרה מדור שני  2019בפברואר 
 מקס הוא יליד סבליאבה. . Max Markovitzלדור ראשון עבור 

אחייניתו בארץ, טיפאני וזאק.  ,עם נכדיוהוא מצולם  בתמונה
, אשר יזמה את העברת התעודה, אוטרבנגר -מרקוביץ עדי 

 ".גאה מאד והתרגש מאד מהתעודההעידה שהוא "
 -חלה לאחרונה בקורונה ולמרבה השמחה  90-מקס בן ה

 החלים ממנה!

  זו ההזדמנות לאחל לכולם בריאות טובה!

זו גם ההזדמנות ליידע אותנו על ניצולי שואה החיים בחו"ל 
 ועדיין לא קיבלו את התעודה. 

נוסח באנגלית, אותו אנו מעבירים באימייל לקרוב יש לנו 
 ידי המשפחה.-משפחה. הדפסת התעודה והמסגור נעשית על

כמובן שניתן ליידע גם על ניצולים בארץ, אשר טרם קיבלו 
 (5643299-050רותי פיקסלר )את התעודה 

https://www.geni.com/
https://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
https://www.bh.org.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/
http://www.zchor.org/hungaria
http://degob.org/tables/kassa.html
http://www.jwmww2.org/
mailto:carpat.ki@gmail.com


 נתניה -  100בן  –כהן וילמוש  .ב
 .נינים 8-נכדים ו 5וורה וייס, כהן וכיום חי בנתניה. יש לו בן ובת, יצחק  וילמוש נולד במונקץ'

 
 
 

 100חגיגת 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
 
 

 וילמוש עם משפחתו המורחבת                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבן והכלה, יצחק וחנה, בעת הענקת 
התעודה על ידי יוסי קוטונו )וזאב 

                                                                                  מילבאואר(
 וילמוש עם תמונות הוריו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הודעות שוטפות .6

האישי )כתובת, מספר טלפון, : נודה לכל אחד מכם על עדכון המידע עדכון דפי הקשר .א
 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217יוסי קוטונה    כתובת דוא"ל( למתנדבים:

שמם של ניצולי השואה, ב. אנו מציינים בכל שנה בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את 
  5643299-050את המידע מרכזת רותי פיקסלר  אשר נפטרו בשנה האחרונה.

ruthfixler@walla.co.il 

אתר הארגון פתח לשונית בשפה . carpati.org.il  פתוח לשירותכם: אתר הארגון ג.
האנגלית, ואנו מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה זמין וקריא גם לחברינו 

או דרך  /http://carpati.org.ilשבתפוצות. יש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתר: 

http://www.en.carpati.org.il  
 .אנא ידעו את בני המשפחה והחברים המתגוררים בחו"ל על אפשרות זו

 

 הרמן קליין -משלנו: דבי סער, בת צבי זעירא  .7

  יב.אב-ומתגוררת בתלאם לבת , 60-ילידת שנות הדבי היא משוררת 
לאנגלית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית,  יםתורגמשל דבי מיריה ש

העת, בעיתונות, -ואפילו יידיש, והם מתפרסמים במיטב כתבי
בתערוכות, באנתולוגיות, בפסטיבלי שירה, ברדיו ובטלוויזיה. בין 

שת , ק77פרסומיה: ישראל היום, מקור ראשון, הליקון, מאְזַנִים, ִעּתֹון 
אביב, עמדה, אפיריון, פסיפס, גג, -החדשה, ְשבֹו, טיים אאוט תל

אדומה )אנתולוגיית שירה ,  Y-NETהמסדרון, מדור הספרות של
מעמדית(, קול קורא )אנתולוגיה במלאת עׂשור לפסטיבל המשוררים הישראלי במטולה(, שישים שירים 

אישה -אדם-יימה בבית התנ"ך(, בתונצח )אנתולוגיה בעקבות התערוכה ִמגָּלּות לגאולה שהתק
)אנתולוגיית שירי נשים(, מה זאת אהבה )אנתולוגיה בעקבות התערוכה אומרים אהבה שהתקיימה 

 .בבית הסופר(, ועוד
חברת אקו"ם, אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל, איגוד הסופרים הכללי בישראל ואנ"י  דבי

יזמה, ערכה וִהנחתה , ובמהלך השנים  Y-NETספרים שלהניהלה את פורום  )איגוד נשים יוצרות(. היא
 רבים.אירועי ספרות ותרבות 

בין שיריה של דבי שירים עם זיקה לשואה, לדוגמה: "בין שני אביבים", שנכתב בעקבות קורות אביה 
בשואה, "שירת דבורה", שמוקדש לסבתּה שנספתה באושוויץ ושדבי נושאת את שמה, "מאחורי השער 

התינוק שלא נולד", ועוד. בשירים משתקף ובא לידי ביטוי הקשר האמיץ של דבי, בת הדור בדכאו", "
 השני, לשואה. 

קוראת משיריה על במות רבות ומגוונות, ומשתתפת בפסטיבלי שירה ובערבי משוררים, ביניהם דבי 
ונע )ת"א(, )חיפה(, תיאטרון תמ 10באוניברסיטת חיפה, בית אריאלה )ת"א(, פאב מישל )ת"א(, מרתף 

יהודי )יפו(, גלריית עמיעד )יפו(, גלריה עמליה -קפה תיאו )ת"א(, נורמן בר )ת"א(, התיאטרון הערבי
איגוד הסופרים הכללי "ערבי משוררים מטעם  ,)ת"א(, בית לייוויק )ת"א( 2ארבל )ת"א(, צוותא 

)ת"א, נצרת עילית, אשקלון(,  ל"אגודת הסופרים העברים במדינת ישרא")ת"א(, ויצ"ו )ר"ג(,  "בישראל
ר -במה small פסטיבל  ועוד. )אוניברסיטת ת"א(, פסטיבל המשוררים הישראלי )מטולה(  4ִמְספָּ

ספר השירים אותו כתבה וערכה, זכה למענקים מ"קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות"  "תופרת מילים",
הממשלה לסופרים ולמשוררים  פרס ראשלשכת הנשיא". על ספרה זה זכתה דבי ל" -ומ"קרן עמו"ס 

 )ראו בתמונות המצורפות(.  עבריים ליצירה ספרותית"
 www.debbiesaar.comלהלן קישור לאתר של דבי סער: 

http://carpati.org.il/
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http://www.debbiesaar.com/


 סירמה-טיסה, בהרמן קליין, שנולד בשם צבי זעיראדבי סער היא בתו של 
(Tiszaszirma -  עיירה במחוז וינוגרדוב ששמה כיוםDrotyntsi.)  צבי היה הילד

הרביעי במשפחה בת עשר נפשות. למשפחה היו חלקת אדמה, וחנות לעיצוב 
הבכורים למחנה עבודה בהונגריה.  םאחיהנשלחו שני  ,1943בשנת נעליים. 

ששניהם נספו במטהאוזן, ימים אחדים לפני תום המלחמה,  צבילימים, נודע ל
  על ידי אסירים מזי רעב. פצצה של בנות הברית, ושבשרם נאכלמ

גטו בעיירה נג'יסולוש עם הוריו ואחיו הנוספים לצבי נלקח  1944באפריל 
Nagyszollos .שם, בסלקציה, ראה בפעם , ומשם ברכבת משא לאושוויץ

צבי האחרונה את אמו, שתי אחיותיו ושני אחיו הקטנים. מאושוויץ נשלח 
 מהריסות הבתים לֵבנים,אביו ואִחיו למחנה עבודה שהוקם על חורבות גטו וורשה, שם אספו עם 

, צעדו צבי, אביו ואִחיו בצעדת המוות, שלושה ימים, עד 1944לשימוש חוזר. באוגוסט וניקו אותן 
צבי עבד בקבורת גופות,  לדכאו, ולעבודה במחנות קאופרינג.ו לקוטנה שבמערב פולין. משם נשלח

ניית ביצורים, ובעבודות כפיה נוספות, והוזז ממחנה קאופרינג אחד לשני לפי צרכי הגרמנים. כעבור בב
שלפני  כעבור שנים נודע לצבי,. אנקען לאגער(הקר) ה החוליםנשלח למחנובטיפוס זמן מה חלה אביו 

 .חייםעם להביור בעודם בשהגרמנים ברחו הם נעלו את החולים באחד הצריפים ושרפו אותם 
קילו, לבית החלמה. ממשפחה בת עשר  27, עם שחרור מחנה דכאו, הועבר צבי, ששקל 1945באפריל 

שהה בבית יתומים בפראג, וביולי  צבי .נפשות, נותרו רק הוא ואח אחד, שהיה איתו כל זמן המלחמה
תה י. הי)בצ'כוסלובקיה( החל ללמוד, מטעם הסוכנות היהודית, טכנאות תעופה וכֵלי טייס בליברץ 1948

, והחניכים שסיימו את הקורס בהצלחה קבוצת טכנאי התעופה הראשונים של חיל האוויר הישראליזו 
יה "טרנסילבניה", שהפליגה מנמל יעלה לארץ עם קבוצה של גח"ל )גיוס חו"ל(, באונ צביעלו לישראל. 

 ף. תל נוצבי לבסיס שובץ בארץ, . 1949קונסטנצה שברומניה, והגיעה לנמל חיפה בפברואר 
, במהלך שירותו בצבא קבע, נשלח 1955-עבר השתלמויות נוספות בוושינגטון ובאוקלהומה, ובצבי 

מטעם המדינה לשליחות בת שנה לבורמה, להדריך על מטוסים. לשם כך נדרש לעברת את שם 
עם שובו, עבד כמדריך מוסמך . מ"הרמן" ל"צבי"ואת שמו הפרטי  "מ"קליין" ל"זעיראמשפחתו 

 ועות התעופה בבית הספר הטכני של חיל האוויר ובבתי ספר מקצועיים למקצועות התעופה.למקצ
אזרחית  בתפקיד מפקח בכיר לכושר אווירי, וממונה ארצי התעופה הנהל יעבד צבי במ 1964מאוגוסט 

על רישוי והסמכֹות של עובדי התעופה. במסגרת תפקידו נשלח לחו"ל לקורסים שונים ולהשתלמויות 
צבי עסק, בין היתר, בהכנת מבחנים במקצועות התעופה, ספרות עזר, חומר לימודי, תוכניות  רבות.

הדרכה לבתי ספר לתעופה ופיקוח על בתי הספר הללו, פיקוח כושר אווירי על מטוסים אזרחיים 
הרשומים במדינת ישראל, מתן ייעוץ, וייצוג מדינת ישראל ברחבי העולם. עם פרישתו לגמלאות 

 .י להדריך ולבחון, והתנדב בעמותות שונותהמשיך צב
 להם שלושה ילדים, שמונה נכדים ושלושה נינים., וליהודית, דור שלישי בארץצבי נישא  1957בשנת 

ניחן באדיבות רבה, ביכולת ליצור קשר איכותי עם אנשים, באופטימיות בלתי נדלית, ביכולת צבי 
הוא היה אציל נפש, צנוע, נעים הליכות, רחב לב לראות את מחצית הכוס המלאה, וביושרה פנימית. 

ובעל ידי זהב. במשך כל השנים סייע צבי ותמך בבני המשפחה, היה אב ובעל למופת, והיווה דוגמה 
 לפני שנתיים, בגיל תשעים, הלך צבי לעולמו. .אישית

, בטקס יום הזיכרון העירוני לשואה ולגבורה, במלאת 2008גן. בשנת -משפחת זעירא מתגוררת ברמת
 לסיום המלחמה, התכבד צבי בהדלקת אחת המשואות. להלן הקישור לאירוע:  65

https://youtu.be/XRrS0E3m98E 
 

 ועל הישגיך המקצועיים!ברוכה תהיי, דבי, על עשייתך 

https://youtu.be/XRrS0E3m98E


 רוכה תהיי, דבי, על עשייתך ועל הישגיך המקצועיים!



 
 "רוקמת מילים" -כריכת ספרה של דבי סער 

 ושניים מהשירים שכתבה בו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


