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 מן העיתונות  .1

 29.7.2020דן לביא,  –ולי שואה במסר מרגש לצוקרברג / ישראל היום צני א.
ארגון ניצולים פנה למנכ"ל פייסבוק בדרישה להסיר פוסטים של מכחישי שואה מהרשת החברתית 

"לא ניתן להכחיש את השואה, חייבים . אנו עדים" -"הם קוראים לנו שקרנים, אנו לא משקרים 
ניצולי שואה ברחבי העולם פונים למנכ"ל פייסבוק באופן אישי כדי שיסיר -לשים סוף להכחשה" 

 מפייסבוק פוסטים של הכחשת שואה.
#NoDenyingIt  הוא הקמפיין הדיגיטלי הראשון שניצולי שואה מניעים בכוחות עצמם. הוועידה

 ,יין מקווןשקת קמפהלתביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה )ועידת התביעות(, מודיעה היום על 
 לצוקרברג שנועד להשמיע למנכ"ל פייסבוק, מארק צוקרברג, את קולם של ניצולי השואה. המסר

"הם קוראים לנו  "פוסטים בפייסבוק שיש בהם הכחשת שואה הם דברי שטנה, יש להסירם!"ברור: 
השואה, "לא ניתן להכחיש את , אמר אחד מניצולי השואה, שקרנים. אנחנו לא שקרנים. אנחנו עדים"

 חייבים לשים סוף להכחשה!"
שהקליט אחד מבני הדור החי האחרון של  ,ביולי ומדי יום, תפורסם בפייסבוק הודעה 29-החל מ

ניצולי השואה. ההודעות שיפורסמו גם באינסטגרם )שבבעלות פייסבוק( וכן ברשתות מדיה חברתית 
 רברג.אחרות דוגמת טוויטר, ימוענו כולן למנכ"ל פייסבוק, מארק צוק

ניצולי שואה מרחבי העולם הקליטו עשרות מסרים למארק צוקרברג. בין הניצולים הבולטים ניתן 
למנות את סרז' קלרספלד )צייד נאצים נודע(, קנט רומי )ניצול אושוויץ העומד בראש ארגון 

American Gathering of Jewish Holocaust Survivors (, אווה שלוס )אחותה החורגת של אנה
 נק(, שרלוט קנובלוך )ניצולת ליל הבדולח( ואחרים.פר

בעוד שבמשך השנים נשמעו קריאות רבות להסרת דברי שטנה מפייסבוק, פוסטים המכחישים את 
השואה לא הוסרו מכיוון שמארק צוקרברג מסרב לסווג אותם כדברי שטנה באומרו, "אני לא חושב 

מימון פיצויים ושירותים חברתיים בעבור  שהם טועים במכוון". ועידת התביעות, שפועלת למען
ניצולי שואה ברחבי העולם, טוענת כי הכחשת השואה היא מכוונת ומשום כך מהווה הפרה של כללי 

 הקהילה של פייסבוק עצמה.
 חלקים מעדויותיהם של ניצולי השואה שיישלחו למארק צוקרברג:

מהנאצים. בסופו של דבר הגעתי להולנד,  וינה והייתי צריכה לברוחו: "נולדתי באווה שלוס, בריטניה
שם נעצרתי עם כל משפחתי ונשלחתי למחנה ההשמדה אושוויץ. שם, רק אמי ואני שרדנו. איבדתי 
את כל משפחתי. בני משפחה רבים, רבים. לא ניתן להכחיש את זה! הסר את הכחשת השואה 

 מפייסבוק".
י... אתה חייב לדעת שהכחשת ירבים מחבר : "מרבית בני משפחתי נרצחו, כמו גםרומן קנט, ארה"ב

 שואה אינה פחות מאשר דיאלוג המבוסס על שנאה. אי אפשר להכחיש את זה".
. אמי, אבי 12כשהייתי בת  1944"גורשתי מהונגריה לאושוויץ בשנת  :וה דיאמנט שזפסי, גרמניהוא

 ותו".ואחי הקטן תומאס נרצחו על ידי הנאצים... זה הסיפור שלי, אין להכחיש א
 https://www.israelhayom.co.il/article/785949 : הקישור לכתבה
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 פסק דין תקדימי עשוי לסייע לניצולי שואה לממש את זכויותיהםב. 
 ביני אשכנזי – 5.8.2020-מה TheMarkerכתבה מהעיתון 

 
אלף  18-בית המשפט המחוזי בבאר שבע עשוי להשליך על זכויותיהם של כ "פסק דין תקדימי של

ניצולי שואה. חדווה סגל, ניצולת שואה ששרדה בין היתר את מחנה ההשמדה אושוויץ, הגישה 
ערעור על החלטת הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר לדחות את בקשתה להגדיל את 

 לחוק ההטבות לניצולי שואה.התגמול שלו היא זכאית מכוח התיקון 
תה להשוות בין ישר האוצר דאז, יאיר לפיד. מטרת התיקון הי 2014-מדובר בתיקון לחוק שיזם ב

לתגמול של  - 1953אלף יוצאי מחנות ריכוז וגטאות שעלו לישראל אחרי אוקטובר  18-התגמול של כ
 מיליון שקל. 300-כ שעלו לישראל קודם לכן. הסכום שהוקצה לנושא עמד על ,ניצולי שואה

מפניות רבות שהתקבלו במחלקה לסיוע משפטי במשרד המשפטים, עולה כי חלק מניצולי השואה 
יתה סגל. באחרונה פנתה סגל לרשות ילא מודעים לאפשרות לממש את זכיותיהם. אחת מהן ה

קשתה , אבל ב2014לזכויות ניצולי שואה במטרה לקבל את התגמול שמגיע לה רטרואקטיבית מיוני 
סגל פנתה לסיוע משפטי והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, שם הוחלט לקבל  נדחתה.

 את תביעתה. כעת ניצולים נוספים יכולים להיעזר בפסק הדין על מנת לממש את הזכויות שלהם.   
כי "סגל  TheMarker-עו"ד שרי ורדי, ממונה ארצית בתחום ניצולי שואה בסיוע המשפטי, אמרה ל

ראתה את אמה ואחיה נלקחים למשרפות. עד היום היא לא הצליחה למצוא תמונה של הוריה. 
. היא 2017חדווה לא ידעה על תיקון החקיקה ולכן לא מימשה את זכאותה לקבל זכויות עד יוני 

בקשה לקבל רטרואקטיבית תוספת  ,באמצעות בתה ,הגישה
השואה, אך  ניצולילתגמול שמגיע לה מהרשות לזכויות 

 בקשתה נדחתה.
"התוצאה הסופית תואמת את המטרה לתקן את העוול 
שנגרם לניצולים שהיו בגטאות ומחנות השמדה והחלו לקבל 
קצבאות קטנות בשנים המאוחרות לחייהם". הסיוע המשפטי 

 במשרד המשפטים מעניק לניצולים ייעוץ וייצוג בחינם.
 

וזכתה  ילידת סיילשחדווה סגל היא : וכאן נוסיף פרט מעניין
בתעודת הוקרה מטעם הארגון, אותה העניקה לה לאה 

ויינברגר מבאר שבע. חדווה מתגוררת בגני עומר. יישר כוח 
                                                                            על הנחישות ועל התקדים המשפטי!  

 
 [צילום: משרד המשפטים] חדווה סגל                                      

    : להלן הקישור לכתבה המקורית

https://www.themarker.com/law/1.9048806 

 

מאת  – באושוויץ תקענו בשופר: יוצאי קרפטורוס מספרים על השואה - "יד ושם"ספר בהוצאת ג. 
 .אילנה רוזן

פורי ידי סי-כפי שהוא מסופר מפיהם של ניצולי שואה. על -זהו מחקר תרבותי של זיכרון השואה 
ומתוך שימוש בכלי הניתוח של מחקר הסיפורת האישית  ,החיים והשואה של קבוצת ניצולים

אוטוביוגרפיה קבוצתית. בסיפוריהם חוזרים הניצולים אל מחוזות ילדותם נפרשת  ,בהקשרים שונים
האופייניות  ,מתוך כך בוחנת אילנה רוזן תבניות סיפוריות מיוחדות .ואל השבר שחל בעולמם

 [₪ 88במקום  ₪ 66] "יד ושם"לרכישת הספר באתר  לחצו כאן סיפוריהם של ניצולי שואה. ל

https://www.themarker.com/law/1.9048806
http://trailer.web-view.net/Links/0XF63E0EA0AA30A382762AED6C0499602B53D87D071DE20E413BAA5DD445F96F1EBB715DF9B655BD349499B2FB0A7161E32ED7BE2094560777C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
http://trailer.web-view.net/Links/0XF63E0EA0AA30A382762AED6C0499602B53D87D071DE20E413BAA5DD445F96F1EBB715DF9B655BD349499B2FB0A7161E32ED7BE2094560777C69E7814F9BA07744F62D0DFC21EC5D3.htm
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 איננו יודעים את שמות הוריו – פרייזלר אפריםשם נוסף:  .א

 Terebesfejerpatak]שן ּבּוטרב  (1913) נולד בשנת תרע"גאפרים 

נפת ראחוב. הכפר מנה לפני  - Dilove, כיום נקרא המקום [בהונגרית

 יהודים. 300-המלחמה כ

הדבקים  ,אפרים היה בן להורים שומרי מצוות וגדל בסביבה של חסידים

דה. הוא הצטרף לתנועה בדת ומסורת. כבר בנעוריו דבקה נפשו בציונות, חלוציות וערכי העבו

ישראל ולהשתלב בבניינה. לאחר שגמר את -הגדולה שהתעוררה בקרב הנוער היהודי לעלות לארץ

בארץ עבד, בחדשי החורף, . 1935 שירותו הצבאי בארץ מושבו יצא להכשרה ועלה ארצה בשנת

לעבודה. גם  תקווה ובעונת הקיץ בפרדס. היה נוח לבריות, זריז ומסור-אריזה במושבה פתח-בנגרות

לארץ. לאחר תקופת עבודה קשה עלה בידו לבנות בית בשכונת -חסך מכספו כדי לעזור להוריו בחוץ

  (4.8.1938) אליעזר, סמוך לכפר סבא, ועמד להקים משפחה אך המוות הקדימו. ביום ז' באב תרצ"ח

, יחד עם העובדים בגוש לביתם, על מוקש. אפרים עלתה משאית קיבוץ רמת הכובש, שהסיעה את

 נפצע פצעי מוות.  ,שבעה מחברי רמת הכובש

  .. הניח הורים בצ'כוסלובקיהפלווהיה בנ 25בן 

  ברמת הכובש.נקבר 
 
 

 השלמת מידע –( שמואל )מוקי-וולף מרדכי .ב

פורטוגז. בתום לב שאלה אותי יעל אם הנצחנו את מרדכי -נוצר קשר עם יעל וולףלפני זמן קצר 
כן, בוודאי. ואז הגיעו המסמכים  –מיקלוש מוקי וולף, אשר נפל בשיירת יחיעם. התשובה היא 

 נפשות. 6שניהם שרדו מתוך משפחה של  ישראל זיגמונד. ,אח של אבא שליהיה מוקי והתמונות: "
מתוך אתר "יזכור" של משרד הביטחון מידע אני מביאה בשנית את  ."דיה הזאתהחיים היו בצל הטרג

 .עדכנה על משפחת וולףומוסיפה את כל מה שיעל 
. למד ֹוּפ( בצ'9.11.1927בן שרה ויעקב, נולד ביום י"ד בחשוון תרפ"ח )שמואל )מוקי(, -וולף מרדכי

ורוד. מילדותו נתגלה כשרון הציור גוז'אכך בגימנסיה העברית שב-ספר עממי ממשלתי ואחר-בבית
שלו ובגיל תשע קיבל פרס בעד ציורו המוצלח בתערוכת העבודות של התלמידים. בגלל התנאים 

הוכרח להפסיק את לימודיו ורק אחרי הפצרות מרובות הרשו  המלחמההקשים בשנים הראשונות של 
שכר הנוסף השתמש להוצאות בניין. הוא עבד בכל יום שעות נוספות וב-לו הוריו לעבוד אצל צבע

ספר לאמנות הציור, וכל זאת בלי ידיעת הוריו. רק לאחר שסיים את הקורס הראשון -לימודיו בבית
נלקחה כל המשפחה למחנה ההשמדה  1944גילה להם את שאיפתו להיות צייר אמן בעתיד. בשנת 

במחנה  .נותרו בחיים רק הוא ואח צעיר ממנו. נרצחו אביו ואמו ושני אחיו הקטניםאושוויץ ושם 
תמורת ציור דיוקנים וקריקטורות  ניסה לארגן חבורת צעירים לבריחה, אך הניסיון לא הצליח.

ותוך כדי כך השתדל  ,למשגיחים היה משיג מזון לו ולאחיו ולחבריו והיה מעודד אותם להאמין בעתיד
ור יצא ב"נתיב הבריחה" לספוג בזיכרונו מראות ממחנה ההשמדה, כדי להנציחם לדורות. אחרי השחר

העפיל ארצה באונייה "אליהו גולומב" )"פידה לה ספציה"(. בארץ שהה מספר  1946לאיטליה ובשנת 
חודשים בהכשרה בחולתה, שם הוסיף להתאמן בציור ובעבודה וצייר כמה תמונות מנוף החולה 

ר. בין השאר העלה על כך עבר לעבוד בחיפה ובשעות הפנאי הוסיף לציי-והגליל ומחיי הדייגים. אחר
בחורף תש"ח התייצב  המוות אושוויץ ואחת מהן נמצאת ביגור.-זיכרונות ממחנה-הבד תמונות



'ו כדי שיוכל לנגן בו בצבא גלשירות בחטיבת "כרמלי" ובמכתב אל אחיו ביקש שישלח לו את הבנ
מנהריה שיירה  ( בשעות הצהריים יצאה27.3.1948ביום ט"ז באדר ב' תש"ח ) ו"לשעשע את החבריה".

אנשים כדי להעביר אספקה, חומרי ביצורים ותגבורת ליחיעם. ליד כברי נתקלה  90-וכלי רכב  7ובה 
השיירה במארב שהציבו הערבים. המשוריין הראשון הצליח לפרוץ ולהגיע ליחיעם, אך שאר כלי 

הם להיחלץ, הרכב נלכדו במארב. אנשי השיירה לחמו עד שעות הערב ובחסות החשכה הצליח חלק מ
 .בנופלו 21בן  אך כמחציתם נפלו בקרב, ומרדכי ביניהם.

 .בנהריהבבית הקברות הצבאי  אחים-בקברעולמים -הוא הובא למנוחת
 

  , (Nevicke)ויצקה ובנ 11.10.1896-באשר נולד  ,נולד ליעקב וולף ,ישראל ,אבי: "פורטוגז -יעל וולף 
חייט והייתה לו מתפרה בעיר. ככול הנראה הגיע לאזור יעקב היה . ק"מ צפונית לאוז'גורוד[ 12-]כ

ה; אישה משכילהייתה  (בלום)שרה . אשתו, I-שם שירת כחייל במלחמת העולם ה ,הונגריה מאוסטריה
אלכסנדר  ,התחתנו בבית האח הם סלובקית.לגרמנית ולשעסקה כמתורגמנית להונגרית,  ,עקרת בית

, שהייתה עיר מעבר ,ועברו להתגורר בעיירה צ'ופ ,ץ'ליד מונק(, Batyu) Batyovoטיו אעיירה בב ,דוד
  - , ישראל )זיגמונד( 9.11.1927 - בנים : מרדכי )מוקי( 4מרכזית. נולדו להם  תחנת רכבת גדולהבה 

 .1933 -, יוסף )יוסי(  1936 -, אלכס חיים )שוני( 2.4.1928
 1000-ב רכש חלקת קרקע ווסבא יעקלארץ(  המשפחה הייתה ציונית )אבי ידע עברית לפני הגיעו

אבל  ,לבנים לבניית בית בארץ ישראל. הם אף התכוננו לעלות ארצה מספר חודשים לפני המלחמה
 חלתה שרה והתכנית התבטלה.שרה אז 

עם כיבוש האזור ע"י ההונגרים גורשה  .)תחת שלטון צ'כי( 1939-המשפחה של אבי חיה בעיירה צ'ופ ב
המשפחה לא היה יליד המקום( והוכרחה לעבור את הגשר מעל הנהר  המשפחה מביתה )שכן אבי

אבא סיפר כי הם נעמדו באמצע הגשר ולא נתנו להם לעבור ולא לחזור ושתמיד צריך  .למדינה השכנה
רוש מביתו. המשפחה נדדה והגיעה לאזור הרי ישאין חוויה מזעזעת לאדם יותר מאשר ג, לזכור

בחודש  ;דוור'גגורשו כל היהודים לגטו אוז 1944-ב .יות מהיד לפההקרפטים והם הצליחו להסתדר ולח
נשלחו  ,בסלקציה הראשונה ,14.4.1944 -כבר עם ההגעה ב גורשה כל המשפחה לאושוויץ. 1944אפריל 

 ,של אימו המבט האבא סיפר שהמבט האחרון שהוא זוכר ז .האם ושני האחים הקטנים לתאי הגזים
 ..היא מביטה בו ויודעת שהם לא יפגשו שוב. ;ההולכת עם אחיו הקטנים

כך שרק אחד האחים  ,קבוצות 2-סבא יעקב והבנים ישראל ומוקי נשלחו למחנה העבודה. הם חולקו ל
שהייתה לו בעיה  ,אבא ידע שהאח שנשאר לבד לא ישרוד והצליח להתחלף עם אדם .נשאר עם האבא

 ,ככול יכולתם ,חים והאבא סיכמו כי יעשוכך ששני האחים היו יחד והאבא נשאר לבד. הא ,דומה
יגיעו ויפגשו בארץ ישראל. בפעם האחרונה שהתראו הייתה בחודש  -כאשר יוכלו  ;להישאר בחיים

מאז לא חודש הקשר. היו שמועות שראו את סבא יעקב עובד במכרות העופרת )הרעילות(  .1944מאי 
, רשום שהוא "הצלב האדום"וש במסמכי במידע שהגיע אלי מחיפ אולם השמועה לא אומתה. ,בהרים

ויץ למחנה נספה במחנה מאוטהוזן באוסטריה. במסמכים אלו רשום שהוא הגיע ממחנה אושו
הוא נספה במחנה  מחנות משנה של מחנה מאוטהוזן. -היה במחנות גוזן ומלק  ,8.6.1944-מאוטהאוזן ב
melk guarz ם.ידלקת מעי-מ 14.9.1944-ב 
עבודת פרך לטובת הצבא  -שרדו את שארית המלחמה בעבודה קשה  ,וקיישראל ומ ,שני האחים

  .צייר ציורים ובעבור תפוח אדמה מכר אותם לשומרי המחנה ,שהיה צייר ,הגרמני ובחיפוש מזון . מוקי
 ,בסופו של דבר .המחנה שבו שהו האחים שוחרר ע"י הצבא האדום ושני האחים החלו את נדודיהם

הצטרפו להכשרת עולים לקראת העלייה )הבלתי חוקית( לארץ ישראל הגיעו לבודפשט ושם הם 
)עלייה ב'(. לאחר תקופה יצאה הקבוצה דרך אוסטריה לאיטליה. התנועה הציונית אספה את כל יודעי 

 העברית כדי לעזור בארגון העלייה.



את הקבוצה עצרו בנמל "ליספז'יה"  .יצא בקבוצה מוקדמת ,שהיה מבוגר יותר מישראל ,מוקי )מרדכי(
שיונות עליה יהם פרצו בשביתת רעב ובסופו של דבר קבלו סרטיפיקטים )ר. על האונייה "דב הוז"

 חוקיים( והמשיכו עם האונייה "מרדכי גולומב" לארץ ישראל .                                               
ועבר אימוני חיילות ונשק. האימונים  "ההגנה"נשאר באיטליה וגויס לפלוגות המגויסות של  ישראל

היו לשם הגנה על הפליטים בתוך אירופה במהלך התנועה בדרכים לנמלי המוצא . הוא עסק בהברחת 

 ,אריּ̞בבמהלך אחת ההברחות התעכב בנמל  מאוסטריה לאיטליה. -קבוצות פליטים דרך הרי האלפים 
פוצצו, והשתתף בקבוצת האיסוף אשר תפקידה  "ההגנה"גנה אוניית הנשק "לינו" אשר צוללני שם ע

עלה על אוניית המעפילים "שושנה" )האונייה מהשיר  ישראלהיה להתריע על הגעת כוחות בריטיים. 
המחנה הוסווה כבית משוגעים לילדי הפליטים וכך מנעו  .המפורסם( בחוף נטה פונטה בדרום איטליה

 ,האונייה הייתה .פליטים 80-הפליגו כ "שושנה"בריטים לבא ולראות מה קורה בו באמת. באונייה מה
פגשו בלב ים את האונייה  ,מול חופי לבנון ,ספינת דייג קטנטנה מעץ. לאחר מספר ימים ,למעשה

אנשי  .פליטים 400-אשר יצאה באותו זמן גם היא מאיטליה ועל סיפונה כ ,ינסקי"'"שבתאי לוז
חזרה לחופי איטליה. האונייה עלתה על החוף  "שושנה"ו "ינסקי'שבתאי לוז"עלו על האונייה  "ושנהש"

רחובות ועד באר טוביה, חיכו על החוף ועזרו מכאשר תושבים רבים מאזור הדרום,  ,באזור ניצנים
את הוא יידע  ;הפעולה התגלתה ע"י ערבי שהלך על החוף ,פיזורם. לרוע המזלבבהורדת הפליטים ו

הגיעו גם החיילים. העולים החדשים והוותיקים התערבבו  ר כךיד אחששלח מטוס ומ ,הצבא הבריטי
לכן הגלו את כל האנשים  ;ושרפו את תעודות הזהות. החיילים לא ידעו מי רשאי להיות בארץ ומי לא

 שהיו על החוף למחנה מעצר בקפריסין.
ידע עברית מהבית  ישראל .ללי על הישוב בארץבמחנה התארגנו קבוצות למידה ללימוד עברית וידע כ

מה הם  :כגון ,והוא למד בע"פ את המידע על קיבוץ בארי )שבאותה תקופה היה ממוקם ליד גדרה(
שמות חברי הקיבוץ וידע אף לתאר איך נראה הקיבוץ. לכן  עבר בקלות את המבחנים שערכו אנשי 

הרשאי לחזור לארץ ישראל ומי לא. לא רק שהצליח  ,הבולשת הבריטית כדי לראות מי עולה ותיק
 ;ולמעשה לא ידעה עברית כלל( ,הוא גם הצהיר שיש לו אישה )שלא הכיר קודם ,להגיע לארץ ישראל

בלו תעודות מזויפות יבזכות כך הגיעה גם היא לארץ. לאחר ההגעה נפרדו דרכיהם. העולים שהגיעו ק
כאשר לא הייתה  .ה עבד בחקלאות ובהגנה על המקוםבתחיל הצטרף בפועל לקיבוץ בארי.ישראל ו

 אשתו לעתיד.בסדום שם פגש את  "ים המלח"יצא לעבוד במפעלי  -מספיק עבודה 
 בארץ נפגשו האחים ישראל ומוקי מספר בודד של פעמים.

למשימה של הבאת אספקה לקיבות יחיעם מוקי יצא  ,י"ז אדר ב' תש"ח )חג פורים( ,1948מרץ  27 -ב
השיירה התגלתה  .רכבים משוריינים 7-לוחמים ב 90השיירה כללה  .ליד נהריה( ,)בצפון הארץהנצור 

 . מרדכי )מוקי( וולףאחד הלוחמים היה  ;חיילים וחיילת אחת 46ובקרב הקשה נהרגו 
בני דודים: מאיר )לצי( פרנקל  2 ישראללמעשה בשלב זה )למעט המשפחה שהתחיל להקים( נשארו ל

כי זה כל מה  -ת שהם היו רק בני דודים תמיד התייחסה המשפחה אליהם כאחים ומשה בלום. למרו
שהמשפחה תמיד במקום הראשון. חייבים לשמור על המשפחה המסר העיקרי של אבא היה  שנשאר!

 .היכולות לגרום להתפרקות וקטיעת קשרים ,ואסור לגרום למחלוקות
 
  

 



 - האונייה "דב הוז", בה החל המסע ארצה ברקעיה" צספה בנמל "ל - (צים אדומיםמוקי )מסומן בח

 ועל האונייה "אליהו גולומב", איתה הגיע, לבסוף, ארצה

 

                                                               

 בארץ וולף וישראל מוקי שלהבודדות הפגישות מ                    

 מוקי מימין, ישראל משמאל

 ישראל מימין, מוקי משמאל                                               

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. בתמונה הוא נראה ליד הציור מוקי היה צייר מוכשר
 אחיו, ישראל, לצבא ח. את המסמך של1948- ב שצייר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גאה במדים קי וולףומ



אגרת לשנה טובה 
ששלח מוקי 

ישראל:  לאחיו,
ימים של 

 אופטימיות ותקווה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

יחיעם קרב האנדרטה לזכר שיירת יחיעם: ב
מאנשי השיירה והשאר נאלצו  47הקשה נהרגו 

לוחמים שנפלו  70האנדרטה מנציחה  לסגת.
בדרך להגנת יחיעם במלחמת העצמאות, 

 בשיירה זו ובקרבות נוספים

 
 מיקלוש )מוקי( וולףסוף דרכו של מרדכי           

 
 
 
 

 



 ; יליד קולוצ'אבה.השלמת מידע גרינברגר צבי )הרשי(: .ג

של גלי צה"ל ביום הזיכרון מחבר שבעה שירים שכתבו חיילים שנפלו  "אלה האחים שלי"פרויקט 

במלחמות ישראל, עם הלחנה, עיבוד וביצוע של השירים על ידי חיילי צה"ל המשרתים כיום בסדיר. 

 נועם עמבר הלחין ושר את ה"צוואה" של צבי גרינברגר ז"ל, שנפל במלחמת העצמאות. 

. אליו ובשביל המולדת, ועשה את זה כדי שימשיכו לחיות עמבר: "צבי הלך למות בשביל מי שקרוב

 "  צבי גרינברגר ז"ל הוא גיבור ישראל, אדם אידיאלי

  mako| 14.2005.04| נבו אסף
 
 1fccc7ecf58c541006.htm-soldiers/Article-the-remember-https://www.mako.co.il/music 
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  גרינברגר צבי ז"ל

 

 צילום: באדיבות החיילים, המשפחות ודובר צה"ל

 

 

 

של הנח"ל.  50נועם עמבר מרעות משרת כסרס"פ בגדוד 

"מצאתי בשורות הפזמון המון עניין להתעסק איתו וגם מאוד 

אותן" הוא אומר. "הן הראו, לטעמי לפחות, את אהבתי 

הדיסוננס שיש באדם, איך מי שהולך למות בשביל מי שקרוב 

אליו ובשביל המולדת, ועושה את זה כדי שימשיכו לחיות. מה שיפה בשיר זה ההקרבה. לראות 

שיר, מישהו שנותן את חייו ואכפת לו מאחרים. לא מעצמו. קיבלתי את השיר כשהפזמון הוא בסוף ה

 ."ושיניתי את הסדר כדי לחזק אותו

 ?כמוך צעיר למישהו מדבר שנים הרבה לפני שנכתב שיר איך

קמה מניסים.  ,כמעט כל סיפור מתקומת המדינה הוא מדהים. המדינה הזו קמה בנס, או יותר נכון"

והסיפור האישי של צבי גם הוא מדהים. היה לו רצון עז להגיע לארץ והוא נלחם על זה. הוא ראוי 

להערכה ברמה הלאומית וגם ברמה האישית. הוא היה גיבור ישראל שנפצע וחזר לקרבות. בעיני 

מלהיוולד  ,כמובן ,צבי גרינברגר הוא אדם אידיאלי שהלך רחוק עם מה שהוא מאמין בו. זה אחרת

 ."למדינה בנויה ובטוחה

 .דרמטי מאוד שלך הביצוע

אתה יכול לשמוע שירה רכה,  ;בפזמון הראשון ניסיתי לתאר את הזיכרונות הטובים"

ובפזמון השני אתה מבין שגם זיכרונות טובים הם כואבים. השיר בא להביע את הכאב 

 ."של הזיכרון. אני גם מכיר אנשים שאיבדו בני משפחה

 

https://www.mako.co.il/music-remember-the-soldiers/Article-1fccc7ecf58c541006.htm


 יעקב יהודה הרטמן, יליד טיסו אויילוק .ד

https://www.youtube.com/watch?v=4Xk37Kas14Q 

 (1.5.2017סבא שלה ), אח של מדריכה בחיל הרגלים, מספרת על דוד אמהתמר דוד, 

 

 אתר האינטרנט  .3

 המידע המצוי באתר. אנו מעשירים את 

"תערוכות משלנו".  יש להקיש על הלשונית "גלריה" ואז לבחור באפשרות: התערוכות שלנו .א

יולי ב 58שהועלתה היא של הפסל אלכס פלקוביץ )עליו נכתבה כתבה בעלון הראשונה התערוכה 

קריאה בם כפונים אלי אנו .כיר אותםהרוצים ל , ואנומנים בין אנשי הקהילהויש מספר א (.2019

 )ראו סעיף ב'{ לקבלת פרטים. יצחק קליין יש לפנות אל לשלוח אלינו את העבודות לפרסום.

שכבר נכתבו. העבודות יועלו כקבצי  בעבודות שורשים אנו רוצים להעשיר את אתר העמותה .ב

PDF למי שיש קובץ .WORD -  .ניתן להעבירו גם באופן זה 

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

יוצאי האזור. המידע מפוזר על  חללי מלחמת השחרור כל המידע עלבקרוב נעלה לאתר את  .ג

 המידע יהיה נגיש במרוכז. –מספר עלונים ומתווסף כל העת עוד מידע. באופן זה 

נוספות על יוצאי וכתבות  "משלנו"שנעשו במסגרת המדור  כל הכתבותבקרוב נעלה לאתר את  .ד

 המידע יהיה נגיש במרוכז. –באופן זה  -האזור. ושוב 

 

 העיתון "אוי קלט" בהונגרית .4

אנו שמחים להעביר אליכם, ובמיוחד לקוראי ההונגרית : "המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית"

.  זהו עיתון ישראלי ותיק בשפה ההונגרית, Új Keletשביניכם, את גיליון העיתון "אוי קלט"  

הגיליון הנוכחי והמורחב הועלה לאינטרנט שלאחרונה חידש את פניו ועבר גם להפצה אלקטרונית. 

 . חינם

 Kelet Új      2020 קיץ גיליון לקריאת
 

 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, 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

https://www.youtube.com/watch?v=4Xk37Kas14Q
http://trailer.web-view.net/Links/0X7D38298F2514E2C44783FE865AB6EAAB06BE3B6CD9696711DC46CD703190963E5BA89B98B5357A627E11B4A03B48C0CC8C43F73C1296DA08E17407760F9B15153E4E52A65EA03625.htm
http://carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/


  לאה לביאמשלנו:  .6

 ה של לאה )צבי וציפורה יעקובוביץ(הורי

(, מחוז (Torun ֹורןטב 1930התחתנו בשנת 

היה חזן בבית הכנסת ומורה  האבי מיז'גוריה.

 הוא .לעברית בבית הספר היהודי של הקהילה

היה ציוני נלהב. בגלל דעותיו הוחרם על ידי 

שהאמינה בעליה  ,חלק מהקהילה הדתית

 לארץ רק אחרי בוא המשיח.

 1931בשנת לאה ואחיה התאום, וילי, נולדו 

; ברוסית: Ökörmező) ֹורֶמזֹוקֹואבעיירה 

Межгорьеריה; בצ'כית: ֹו, מז'גVolové ,

 המשפחה התגוררה, כאמור, בטורן, ובהיות . , כיוון ששם היה בית חולים שבו נולדו התאומיםבה(ֹוולֹו

מתיקה  פתחה בעיר חנות לדברי האם ;פראגבבני שנתיים עברה המשפחה להתגורר כהתאומים 

 .כשרים. החנות נחלה הצלחה גדולה בקרב יהודי המקום

סיפוח  -, כאשר גרמניה הנאצית השלימה את האנשלוס 1939אחת בשנת האופוריה נקטעה בבת 

ה אחת. יאוסטריה והמשיכה לכיוון צ׳כוסלובקיה. ״הצבא הנאצי נכנס לפראג בלי קרב, אפילו ללא ירי

, מביטה מהחלון בחיילים הנאצים צועדים ברחוב במגפיהם 8כילדה בת את עצמה זוכרת  לאה

 . "בסדר, לא, לא"מלמלה,  אםאבל ה "תראי איזה יופי" לאימא:היא אמרה השחורים והנוצצים. 

 רק אחרי כמה חודשים הבנתי שמשהו לא בסדר״."

זמן קצר אחרי כניסת הנאצים לצ׳כוסלובקיה הוטלו מגבלות ואיסורים על יהודים, למשל נאסר על 

ם בן לילה. הנוצרים להעסיק יהודים ולהפך, מה שגרם למעשה כמעט לכל היהודים להפוך למובטלי

בערב. אבל זה  6כמו כן הוטל על היהודים עוצר מחמיר ונאסר עליהם לצאת מהבתים אחרי השעה 

 היה כאין וכאפס לקראת מה שציפה להם בעתיד.

הגיעה האם לבית הספר, בו היה יומיים לאחר  ה.לקחו את אביויום אחד הגיעו גרמנים אל החנות 

נשמעו צעקות והיא  ניסה ליהודים אסורה ". מהמשרדלפתע ראתה שלט בגרמנית: "הכהאב עצור. 

קצינים גרמנים שבהו בה בפליאה  אך בכל זאת דפקה בדלת ונכנסה. לפניה ראתה שלושה ,חששה

כניסה  אך לא רשום שאין ,כן" :ענתההאם ושאלו: "לא ראית את השלט שאין כניסה ליהודים?". 

אמרה האם  .הייו על העצירים בזכות יופהיא הצליחה להרשים את הקצינים ששמר ..ליהודיות".

. הקצינים םשלה יםההונגרי נים. היא הציגה את הדרכו'כיהשייכים לצ שהיא ובעלה הונגרים ואינם

 שיחררו אותו. אבל הם ,כשגופו מלא סימנים ,למשרדהאבא הביאו את 

היהודים כי מתחילים להכניס את  -קצין שהכירה, שכדאי לנו לעזוב  םלאחר כשבועיים אמר לא

, לפני חג המולד ,1939זה היה בחורף  ..יוצאים לנופש. הםהודיעה לאב הבית ש האםלגטאות. 

האם עו לגבול נשמעו מבחוץ צעקות "יהודים החוצה". ילבודפשט ברכבת. כשהגה נסעוהמשפחה 

ופנתה אליו בבקשת עזרה. החיילים הגרמנים החלו לעלות על  מצאה קצין הונגרי באחד הקרונות

ההונגרי פנה לאחד החיילים וביקש ממנו את מסמכיו. החייל  הרכבת בחיפוש אחר יהודים. הקצין

 האם הצילה את כל היהודים בקרון... .החל לגמגם שכן לא היו לו מסמכים



המשפחה הגיעה לבודפשט ומשם המשיכה לכפר טורן שבו חייתה לאה כשהייתה תינוקת והתאחדה 

איש. הגרמנים עדיין לא פלשו להונגריה  600-ים בלבד, שבו חיו כעם סבתא. זה היה כפר של יהוד

והחיים היו סבירים, יחסית. האב אף מצא עבודה ולימד עברית בבית הספר המקומי. אבל השקט 

 ,לא נמשך זמן רב. בסוף אותה השנה, הוא נלקח למחנה עבודה בפולין ע״י השלטונות ההונגרים

בתום המלחמה שרדו מתוך חמשת  .משך כל זמן המלחמהששיתפו פעולה עם הנאצים. שם היה ב

 . ביניהם אביה אלפים יהודים רק שלוש מאות,

בר בבודפשט. האח, וילי, שעסק בהברחת יהודים דהמשפחה עברה תלאות רבות ושרדה, בסופו של 

, יהיבשער העל גרו תחילה .1951-עלה ארצה. לאה והוריה עלו ב 1949לארץ, נאלץ לברוח ובשנת 

בזכות העברית  ,בהמשךה מקום ריכוזם של העולים שהגיעו בגלי העלייה ארצה לנמל חיפה. שהי

 ועזרהכמזכירה בארגון שקלט יהודים בארץ עבדה לאה בשפות נוספות,  ה, ומפני ששלטהשל

היסטוריה בבמקרא ולמדה לאה לתואר  תימן. בהמשךמבחלוקת דירות ורהיטים לעולים מאירן ו

 אוניברסיטה. בכספרנית  הירושלים. אחרי הלימודים עבד ישראלית באוניברסיטת

. היא הפכה בהוראההיא עבדה שש שנים  .ירמי לביא, שהיה איש צבא קבעלאה ל הנישא 1957 בשנת

 עזבה את ההוראה.  הצליחה, כך שלאה וזו כה לספריה הםאת המחסן של

לכרמיאל. חודש לאחר לידת שתי הבנות הגדולות נולדו בירושלים והמשפחה הייתה בתהליך מעבר 

 הבת השלישית בירושלים התאחדה המשפחה בכרמיאל.

מבית מלאכה . י מתכותומפעל לציפ ,ביחד עם חבר ,, אחרי מלחמת יום כיפור, הקים ירמי1973בשנת 

שהוא כיום מפעל מצליח באזור [CARMOCHROME]  ""ּכרמוכרום הוקםהעסק ו קטן התרחב

 .בכרמיאל ההתעשיי

ולאחר מספר שנים נרכשו עוד קווי  –עובדים, צמח לעשרה  4-5הקטן מנה בראשיתו בית המלאכה 

 עובדים. 60ציפוי והמפעל העסיק כבר 

רכשה המשפחה את המפעל האלקטרומכני של "טלרד" וכך עבר לרשותם גם תהליך  2000בשנת 

 הייצור, בנוסף לתהליך הציפוי. 

לקטרוני, הרכבות מכניות וגימור מתכות. יש לה רמוכרום" מוגדרת כחברה לייצור זיווד אּככיום "

 שנה והיא אחת החברות המובילות בתחום.  40-ותק של יותר מ

ת, תעשיות ֹו̞בּכֽטק, תעשיות ביטחוניות וצבאיות, תעשיית הר-רשימת הלקוחות כוללת חברות היי

 תרמוסולריות, תעשיות רפואיות ועוד. 

 רמוכרום" הסמכה לתקנים בינלאומיים והיא מייצאת לחו"ל. ּכיש ל"

 עובדים, כולל בני משפחתם של לאה וירמי לביא. 200-מועסקים בחברה כ

 רמוכרום"ּכלהלן קישורים מרתקים לסיפורו של מפעל "

 

http://carmochrome.co.il/ 
https://www.youtube.com/watch?v=g6SoWQmgUPo 

https://www.youtube.com/watch?v=1GEGY5Neo5o 
 

  כרמיאל.מוותיקות ועוד מסיפור חייה של לאה, הכרוך בסיפורה של תמר פולק, אף היא 

זו . שתיהן נולדו במרחק של קילומטרים אחדים בלבד זו מזולא הרחק  גרות ולאה לביאתמר פולק 

חמש שנים קודם לכן באותה  , כאמור,לאה נולדה ;1936בשנת  - זֹוֶאֹוקֹורמבתמר נולדה גם . מזו

http://carmochrome.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=g6SoWQmgUPo
https://www.youtube.com/watch?v=1GEGY5Neo5o


, הובילה פגישה אקראית 2000יתה בכפר קטן לא הרחק משם, בשם טורן. רק בשנת העיירה וחי

בכרמיאל ליצירת קשר חברות חם ואמיץ, כאשר החוט המקשר ביניהן, מלבד השפה ההונגרית 

השגורה בפיהן, הוא סיפור הישרדותן בשואה. לאה ומשפחתה שרדו את התופת, בעוד שתמר איבדה 

ליחה לשרוד ביחד עם אחיותיה הגדולות ממנה. תמר החליטה להוציא אך הצ ,את הוריה בגיל צעיר

 .לאור את סיפורה המופלא של לאה ולהפוך אותו לספר מרתק

  

, " בכרמיאלטופ קלאב"את תמר פגשה לגמרי במקרה בבריכת הלאה סיפרה על היכרותה עם תמר: 

הבחנתי וו לתא ההלבשה שנה. ״הגעתי לשם עם חברה כדי לשחות״ היא משחזרת, ״הגענ 20-לפני כ

בהונגרית, על האישה שלא  ,במישהי שמורחת קרמים על עצמה במשך שעה ארוכה. הערתי לחברתי

מפסיקה להתמרח וציינתי שהיא בוודאי קוסמטיקאית שמנסה על עצמה את כל התכשירים. ואז 

לע אותי האישה, תמר, פנתה אלי ואמרה בהונגרית, ׳דווקא לא קוסמטיקאית׳. רציתי שהאדמה תב

באותו רגע. לא ידעתי שהיא מבינה הונגרית״. כאשר לאה שאלה מהיכן תמר, היא השיבה לה 

׳התכוונתי מאיפה במקור, הרי לא למדת הונגרית ברחוב  -בפשטות, ׳מרחוב צה״ל׳. לאה צחקה 

צה״ל׳. תמר הביטה בה ואמרה, ׳עזבי, את לא מכירה את האזור שבו נולדתי בהונגריה, זה בעיירה 

 "׳. לביא פערה עיניה בתדהמה: ׳גם אני נולדתי שם!׳וידחת בשם אקרמזנ

זו במקרה, ולאט לאט הפכו לחברות טובות, המבקרות  ,השתיים נפגשו עוד מספר פעמים בקאנטרי

באופן קבוע. עם הזמן נחשפו סיפוריהן מתקופת השואה, כשהיו ילדות. ״הגענו למסקנה שיש  אצל זו

״ אומרת תמר והיא מתכוונת לסיפורי ההישרדות האישיים שלהן, לנו עבר משותף מאוד עצוב

שמלמדים עד כמה תעוזה וגורל יכולים לתעתע ולקבוע את עתידנו. במסע ההישרדות הזה, תמר 

את אביה שנורה למוות. שנה אחרי זה איבדה את אימה שהייתה חולה מאוד וגססה  5איבדה בגיל 

 במשך זמן רב. 

בזכות תעוזתן של אחיותיה הגדולות ששלחו אותה לחסות במשפחות  פולק שרדה את השואהתמר 

 .נוצריות והודות לטוב ליבם של אנשים פשוטים, אשר סיכנו את חייהם בכך שעזרו לה

ולא על עצמה.  –למרות סיפורה הטראגי, החליטה תמר לכתוב ספר חדש דווקא על חברתה לאה 

ין לי את המשאבים שלה מבחינת חומר, אז ״לאה היא אישה טובת לב, מציפה אותי במתנות, א

חשבתי מה באפשרותי לעשות למענה כחברה טובה. החלטתי לפרסם חוברת המתארת את סיפור 

הישרדותה בשואה, היא גילתה התלהבות רבה והחליטה להפוך זאת לספר של ממש״, מסבירה תמר. 

תה בעלת תעוזה יוצאת דופן זהו סיפורה של לאה ולא פחות מכך, סיפורה של אימה, ציפורה, שהיי

ניתן למצוא בחנויות  ״לאה, משום כך את אחותי״והצילה את חיי משפחתה מספר פעמים. את הספר 

 .הספרים הידועות

יד "סיפורה של לאה ותעוזתה של אימה שהצילה את חיי משפחתה ויהודים נוספים, חקוק במכון  

שיישאר עדות חיה גם עוד שנים רבות ספר , , וכעת גם בספר הנפלא שכתבה תמר פולק"ושם

 .לתהפוכות הגורל ולסיפור הישרדות וגבורה מדהים של משפחה יהודית אחת בתקופת השואה

 ברוכה תהיי לאה, על עשייתך רבת השנים ועל תרומתך לתעשייה ולחברה בארץ!

 

 דובריש גיל מאתזהר.נט כרמיאל  במקומון ראיון על לאה, עם שיחה על מסתמך התיעוד 

( ועל עדות שהעניקה לאה לעמותת "לדורות", המתעדת את סיפוריהם של ניצולי 11.04.2018)

 השואה על ידי מתנדבים.



 , (ויליזאב )לאה לביא ואחיה התאום 
 זמן קצר לפני המלחמה

 

 

 
 רמוכרום" בכרמיאלּכהסמל המסחרי של חברת "     

 

 

 
 
 

 -לאה לביא )מימין( ותמר פולק 
 :של לאהשלה ועם הספר שכתבה תמר על משפחתה 

 "לאה, משום כך את אחותי"
 


