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 שנתרמה על ידי בני הדור השני שורד השואה, מאיר שטרן, ליד ה"נכונית"           

 חנוכת "הנכונית".2

נערכה חנוכה רשמית וצנועה של ה"נכונית", שנתרמה על ידי בני הדור  7.10.2020-ביום רביעי, ה
רתם של בני נוער מוגבלים בלזכר נספי השואה יוצאי קרפטורוס. הנכונית משמשת להע –השני 

את דור ההורים שלנו. כיבד אותנו בנוכחותו הוקיר וזו דרך מכבדת לזכור ול –למקומות הטיפול בהם 
 מר מאיר שטרן, שורד שואה, יליד סבליאבה, אשר גדל במונקץ'. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 זכויות של אזרחים ותיקים: ע הזכויות הלאומימנו .3

מבוזר בין ספקים וגופים רבים, אינו נגיש בצורה  של אזרחים ותיקים יום, המידע אודות זכויותעד ה

נוחה ולעיתים אף אינו מעודכן. ישנן יוזמות נקודתיות של גופים ומשרדים שונים להנגשת מידע אודות 

 .זכויות, אך הן אינן מקיפות את כלל המידע ואינן מונגשות באופן מיטבי

זכויות של גרסת ההרצה מכילה  .מיעלה לאוויר )בהשקה שקטה( מנוע הזכויות הלאו 1.10.2020ב.

 .להעביר לחברים ובני משפחהו להיכנס מוזמניםהנכם אז  .אזרחים ותיקים

https://mybenefits.gov.il/ 

הפרויקט הוא תוצר של עבודה מאומצת של ישראל דיגיטלית וממשל זמין, יחד עם ביטוח לאומי,  

לניצולי שואה, משרד הבריאות, רשות האוכלוסין, רשות המיסים, משרד הבינוי והשיכון, הרשות 

משרד התחבורה, משרד העלייה והקליטה, המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, משרד הכלכלה, 

משרד המשפטים, החשב הכללי, בנק ישראל, רשות המים, רשות החשמל, הרשויות המקומיות וכמובן 

 .signatureIT  כות״ וחברתמיזם ״כל ז -

 =RETG_fSceo-https://www.youtube.com/watch?v: להלן קישור ללמידה של השימוש באתר

 

 Shelters for Israelרגון א .4

, קבוצה של חברים בלוס אנג'לס החלה להתכנס לשחק קלפים. העולים החדשים הללו 1948בשנת 

ניצולי השואה, חלקו את ההתרגשות של יהודי העולם מהקמת  חלקם ילידי קרפטורוס, ,דוברי  הונגרית

 "סיר"מדינת ישראל. הם רצו לעזור. הם התחילו לאסוף את הרווחים ממשחקי הקלפים שלהם ל

לקופה ומחכים להזדמנות הנכונה להוציא את  ,בצניעות ,מוסיפיםמדי שבוע הם היו קולקטיבי. 

 הדולרים שלהם לפועל. באמצע שנות החמישים הסבלנות שלהם תשתלם.

 ,קלפים השיקה רשמית את "מקלטים"ה"מקלטים לישראל". קבוצת החברים למשחקי  נוצר ארגון

 המקדמה של ליצירת קרן דיור שקידמה, כהלוואה, את וניהראשכשהיא משתמשת בחסכונותיה כהון 

המקדמה  קידום: על ידי שהייתה לו השפעה קורנתהנדרשים. שוב, מושג פשוט להפליא  םמהגריה

ויופצו לאחרים. פרויקט  הארגוןכהלוואה ולא כמתנה מוחלטת. עם פירעון ההלוואות, ימוחזרו דולרי 

" בישראל. מכמה עשרות ים"מקלטשל בפרויקטים המיועדים  ,לראשונה מזה חמישה עשורים ,זה יהפוך

קבוצת  -משפחות  500-"מקלטים" יגדל ליותר מב, סגל החברים 60-משפחות ראשוניות, בשנות ה 

 .דמי חברועוד כמה מאות המשלמים  ,ליבה של כמאה משפחות מממנות

מאמצי גיוס הכספים  .משרדיםמאמץ התנדבותי לחלוטין, ללא צוות מקצועי או הארגון פעיל הודות ל

ועד לגיוס ישיר. מדי שנה או שנתיים,  - " נעו בין מכירת אפייה פשוטה לארוחות ערביםשל "מקלט

, לעתים קרובות כאשר משפחה וכאשר "מקלטים" צבר מספיק כספים באמצעות רשת התורמים של

שלא ניתן לו  ,צורך לכבודם או לזכרם של בני המשפחה, זוהה -אחת מספקת חלק נכבד מהמימון 

 ונבחר פרויקט., מענה בישראל

https://mybenefits.gov.il/
https://www.youtube.com/watch?v=-RETG_fSceo


"מקלטים" הפכה למשפחה של הניצולים בלוס אנג'לס שהיגרו מהקרפטים. רבים הכירו זה את זה 

"בית". הם התכנסו כדי לזכור את ילדותם ומשפחותיהם שהשאירו מאחור, ולתמוך זה בזה בחייהם המ

אפייה, ריקודים מוצרי מכירת לפגישות לריקודים,  החדשים בלוס אנג'לס. היו פעילויות מדי חודש,

 ארוחות ערב ובזארים. חברות עמוקה נוצרה וגדלה. עם 

 אך המיקוד היה תמיד כיצד יוכלו לעזור לישראל.

לצמיחתה של ישראל והתפתח לצרכים  ,במידה רבה ," מקביליםמוקד זה של פרויקטים של "מקלט

הגוברים של אותן משפחות עולים מקוריות. ככל שהמשפחות הצעירות גדלו והצורך בגני ילדים 

"מקלטים" היה שם. הביטחון, דיור הוותיקים, אכלוס הנגב והגליל, סיוע  - ובמעונות יום החריף

חשובים. עד כה הקימה "מקלטים הפכו לתחומי הצורך הכל אלה  –לסטודנטים ובני נוער מוחלשים 

בישראל. הרוב המכריע של פרויקטים של "מקלטים  דורשי הוןפרויקטים  60-לישראל" למעלה מ 

הפגיעים יותר מבחינה גאוגרפית וכלכלית במדינה, באזורים  ,לישראל" ממוקמים באזורי הפריפריה

אחרונות כללו שיפוץ דיור בהם הצרכים הם הגדולים ביותר. הפרויקטים האחרונים בחמש השנים ה

לגיל השלישי, גני שעשועים לנוער מוחלש, מעונות סטודנטים, מועדונים חברתיים לנוער, ציוד לבתי 

חולים ואמבולנס לטיפול נמרץ. בני הדור השני וחבריהם, בהשראת התשוקה והמסירות של הוריהם, 

שיך ולממן פרויקטים בכל מחויבים להמשיך בעבודה החשובה של "מקלטים לישראל", וגאים להמ

 מקום שנדרש בישראל.

 

"מקלטים". עם בעלה, בנדי, היא עבדה ללא לאות ב המסור הה חבריתהנדה יוסיפוביץ שטארק ז"ל, הי

]כיום  Nagyszőlős -ה בלגייס כסף למען ישראל. גם היא וגם בנדי כיהנו כנשיאי "מקלטים". הנדה נולד

רבים, ב בסיילש, אשר טיפליפוביץ, אחד משני הרופאים היהודים אביה היה ד"ר איגנץ יוסוינוגרדוב[. 

ובעיירות הסביבה. לאחר ששרדה באורח פלא את אושוויץ, היגרה  בסיילשרוב היהודים באם לא 

 . יוסיפוביץהמשפחה ללוס אנג'לס והצטרפה לאחיה של הנדה, טאצי 

, סוזי של הנדה ה לא מפתיע שבתההפך את ישראל לחלק כל כך חשוב בחייהם, אולי ז כיוון שהארגוןמ

כאישה צעירה ויש לה משפחה ישראלית. בתה, רוזי סילברשטיין, עלתה רק  "עלייה "עשתהסרנביץ', 

המשיכו הדור השני  שבני לכך הביאזה . לרוזי היה גם תפקיד מנהיגותי ב"מקלטים", והאחרוןבסתיו 

 דור הניצולים. את פעולתם של בני

 

"מקלטים לישראל" מנוהלים בימים אלה על ידי מיירה גבאי ודיוויד ג'קסון. תשוקתם ומסירותם 

את "מקלטים לישראל", ומוצאים  מוביליםעל האנרגיה והמסירות של המייסדים. הם  בנוייםלמטרה 

 הזדמנויות חדשות לתומכים אמריקאים לסייע למדינת ישראל.

 

 בזום - 015.11.202-הארגון יקיים כנס בארץ ב



 

 

 בזום - סניף נתניה - השתלמות ע"י "דורות ההמשך" .5

 אתמצאו תבקישור את ההשתלמות מרכזת יפה שלזינגר, דור שני של יוצאי קרפטורוס/זאקרפטיה. 

             4217057-050 לפנות ישירות ליפה שלזינגרניתן . הפרטים ונוהל הרישום

https://secure.amax.co.il/getemail.aspx?id=19010418 

https://secure.amax.co.il/getemail.aspx?id=19010418


 



  מן העיתונות: פיצוי חד פעמי לניצולי השואה .6

 כלכלה Ynetעל ידי איתמר אייכנר,  2014.10.20 פורסם:

 

 .דולר בשתי פעימות 2,800פיצוי חד פעמי לרבע מיליון ניצולי שואה: יקבלו 

בצל מגפת הקורונה שהחמירה את מצבם הכלכלי של הניצולים, ממשלת גרמניה הסכימה להעניק 

אלף מהם גרים בישראל. כמו כן יוגדל תקציב הסיוע לשירותי הרווחה  90-אלף, כ 240-פיצוי אישי ל

 ומרומניה לקבל פיצוייםויורחבו הקריטריונים כך שיאפשרו לקבוצות נוספות של ניצולים מבולגריה 

כתוצאה ממשא ומתן בין ועידת התביעות )הוועידה לתביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה( 

לבין ממשלת גרמניה, ניצולי השואה אשר נמצאו זכאים לפיצוי חד פעמי של קרן הסיוע 

Hardship Fund  התשלום יתבצע בשתי פעימות במהלך  דולר. 2,800יקבלו תוספת בסך

 1-החלטה זו תיכנס לתוקף בדולר כל אחד(.  1,400השנתיים הקרובות )שני תשלומים בסך 

 בדצמבר השנה.

המגפה משפיעה לרעה על אוכלוסיית הקשישים, והניצולים מתמודדים עם מכשולים 

נות ברית המועצות בריאותיים, רגשיים וכלכליים. ניצולים רבים, במיוחד אלה החיים במדי

לשעבר, חיים בעוני, ומגפת הקורונה החמירה עוד יותר את מצבם הכלכלי. התקציבים הנוספים 

ותשלומי פיצויים משלימים יסייעו להם להתמודד עם הנטל הכלכלי ברכישת מזון ומוצרי צריכה 

נים קשים הוצאות נוספות הכרחיות בזמ -אחרים, מימון אספקה לבתים ועלויות ציוד מגן אישי 

 אלה.

אלף ניצולים יהיו זכאים לתשלומים נוספים אלה, רובם  240-לפי הערכת ועידת התביעות, כ

מתגוררים כיום בישראל, צפון אמריקה, ברית המועצות לשעבר ומערב אירופה. הגדלת 

מיליון דולר למען  664-דולר מהווה התחייבות כוללת בסך של כ 2,800הפיצויים האישיים בסך 

אלף פליטי  90מירב כהן אמרה, כי בישראל  ,לים הנזקקים ביותר. השרה לשוויון חברתיהניצו

-)כ  אירו  1,200שקלים יקבלו מעתה תוספת של  4,000שואה שמקבלים כיום מענק שנתי בסך 

-שקלים( נוספים בכל שנה. מדובר בסיוע מאוד משמעותי שסך העלות שלו מסתכמת בכ 4,800

מיליון שקל לשנה והוא ממוקד בקבוצה שמקבלת כיום את הסיוע הנמוך ביותר מהמדינה.  450

 .2022והן לשנת  2021ההחלטה הזו תקפה הן לשנת 

 
 הודעות שוטפות .7

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

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

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

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

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

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

http://carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/


וניית סיפורה של א –משלנו: יהושע )ציטרון( הלוי ז"ל  .8

  (PENTCHOנצ'ו )ּפהמעפילים 

יהושע, שהיה מפקד אוניית המעפילים דרך סיפור חייו של 
פנצ'ו, נכיר את אחד הסיפורים הקשים של אוניות המעפילים, 

ואת המסלול  –שיצאו מאירופה הבוערת אל ארץ ישראל 
הבלתי אפשרי שחוו העולים עליה, ביניהם יוצאי קרפטורוס. 

ליציאתה לדרך ההרואית ולמסלול  שנה 80השנה אנו מציינים 
 הבלתי נשכח שלה.

 26יהושע הלוי נולד כאלכסנדר )שאנדור( ציטרון ביום 
, י' בתשרי תרע"ח )יום הכיפורים(, בעיירה 1917בספטמבר, 

 .אברהם עבד בהרכבה ובתיקון של גגות רעפים. הוריו נקראו אברהם ורוזה. (סברהובו )ברגס
 רצה לעברת את שמו הרשמי יהושעם קום המדינה וסיום המלחמה, עונקדים מעט את המאוחר: 

בלי  ,אביו ענה לו במכתב רגיל ושוטף . הוא כתב לאביו בארה"ב וביקש את רשותו.מ"ציטרון" ל"הלוי"
זה הרי  -יש להתלבט להתייחס לבקשה, אבל בסוף חתם את שמו בעברית: אברהם הלוי. כלומר, מה 

ידי  ניתן לה על Citron. השם מאות שניםה במשפחונשאר י" נמצא השם "הלו.. השם האמיתי שלך.
 .סוחרי הדרים היוכשהם  משם הגיעו שורשי המשפחה,עם הזמן, , הספרדים

)למעט אחת  1920-30-ה ותגרו לארה"ב בשניהיו ליהושע ארבעה אחים ושלוש אחיות, כולם ה
 אחרי המלחמה(. רק שהצטרפה עם בעלה ובתה למשפחה בארה"ב 

בית"ר היא זו הנוער . הוא החליט שתנועת די קטן יהושע התעניין בציונות ובעלייה ארצה עוד כילד
, ערך מחנה קיץ 13בן כמעט , כשהיה 1930. בשנת סשמתאימה לו ולדעותיו והקים קן בית"ר בברגס

ראל. , שם למדו עברית, היסטוריה וגיאוגרפיה של ארץ יש16עד  13של בית"ר לעשרות ילדים בגילאי 
אלה בשמותיהם העבריים. כששמע זאב ז'בוטינסקי על יוזמותיו ומעשיו של הילד  תהם גם כינו אלה א

באירועים של בית"ר  ,יותר מפעם אחת ,הוא התרגש וביקש לדעת מי הוא. עם השנים הם נפגשו ,הזה
 והציונות הרוויזיוניסטית )הצה"ר(.

וד רפואה כשסיים את בית הספר הוא עבר לברטיסלבה כדי ללמ
קן בית"ר והעסיק עצמו, בראש בברטיסלבה  עמדבאוניברסיטה. הוא 

, בארגון עליות )העפלות( ומשלוחן 1930-במחצית השנייה של שנות ה
, כשגרמניה סיפחה אליה את צ'כיה והפכה את 1938-לארץ ישראל. ב

 ,רשו מהאוניברסיטהוג סלובקיה למדינת חסות, הסטודנטים היהודיים
שהיה אז הארגון בתמונה( , נציב בית"ר סלובקיה )20שי בן ויהושע, בקו

היהודי הציוני הכי גדול באירופה, הקדיש את כל זמנו לפעילויות העלייה 
 וגם החליט לארגן עלייה אחרונה שלו, אליה יצטרף גם הוא.  -

ם יד בגלל עיכובים שונים וקשיוארגון העלייה הזאת ארך זמן רב מא
יהודיות. גם כשארגנו קבוצת -מסיבות פוליטיות ואנטי ,בעיקר ,שנבעו
הצרפתים סירבו , קנו אונייה בצרפתוגבו מהם דמי הפלגה  ,עולים

וגם לא החזירו את הכסף. המלחמה כבר פרצה והיה צורך בסיוע של עמיתים מבית"ר  – לשחרר אותה
 ,בארה"ב וביקש ממנו לסייע ילז'בוטינסקבאירופה כדי לנסות ולהשיג אונייה ולצאת לדרך. יהושע כתב 

ז'בוטינסקי, ששוב התרגש מהמאמצים של בית"רים צעירים לצאת מאירופה ולעלות ארצה,  .אישית
ואפילו להביא  ,מינה שליח אישי שלו שידאג לעניין זה. ביחד הצליחו למצוא אונייה ישנה באיטליה

נבנתה  ","סטפנו םשב טון 279משקל האונייה, גוררת באותה, אחרי קשיים ועיכובים רבים, לבולגריה. 
ונרכשה על ידי הצה"ר לאחר שיצאה משימוש והייתה ישנה ורעועה.  1895במספנה בריטית בסביבות 



כינויו  , שהיהPentcho  פנצ'ו",אחרי תיקונים, התאמות ושיפוצים היא נרשמה בבולגריה תחת השם "
וכרגיל, גם הפלגה  1940-ב  של נציב בית"ר בולגריה לשעבר, ראובן פרנקו. פנצ'ו הגיעה לברטיסלבה

 400-כ הם החליטו לצאת לדרך ויהי מה. האונייה הפליגה על למימוש. לבסוף משם לא הייתה פשוטה
שהתגנבו אליה  40-כגרעין הנוסעים היה צעירים בית"רים ציוניים, כולל . 1940במאי  18נוסעיה ביום 

ברגע האחרון לפני ההפלגה. היו גם אנשים, שכדי לצאת מאירופה מכרו את רכושם, רכשו כרטיסי 
הנוסעים  400לאו דווקא מטעמים ציוניים, אלא כדי לברוח מהאימה באירופה.  –הפלגה ועלו על פנצ'ו 

י תקלות ובעיות, להגיע קרשים. הם הצליחו, לא בל-הצטופפו מאוד, ללא חדרים, שוכבים על מיטות
עד בודפסט, שם הצטרפו עוד כמה נוסעים. ההונגרים לא הרשו לפנצ'ו להישאר אצלם, וליוו אותם 
עד הדנובה עם סירה, כדי לוודא שהם ממשיכים עד יוגוסלביה. שם הם המתינו לא מעט זמן, גם כדי 

ו אלה ניצולי מחנות ההשמדה מצטרפים. הי 101לקנות דלק )מזוט( וגם כדי להעלות אל האונייה עוד 
דכאו ובוכנוולד, והנאצים שחררו אותם בתקופה בה עדיין היו מוכנים למכור יהודים בתנאי שייצאו 
מאירופה. ברובם היו זקנים, חלשים וחולים, ומדהים עד כמה התנגדו להמשיך בהפלגה ודרשו שוב 

עכב אצלם עוד ועוד זמן, ודרשו ושוב להחזירם ל"מולדתם". היוגוסלבים סירבו לאפשר לפנצ'ו להת
תחומם נוסעיה הצפופים. אבל הרומנים לא הרשו להם להיכנס אל  514ממנה להמשיך לרומניה, על 

והדפו אותם חזרה חמש פעמים, למרות השלמונים שקיבלו. וכך פנצ'ו התנדנדה בין שתי הארצות על 
מחסום הגבול הרומני ודילגו בין נמל הם פרצו דרך , נמאס. הדנובה, עד שלמפקד האונייה, יהושע הלוי

עד שעגנו בין שתי המדינות, רומניה ובולגריה. הבולגרים טענו שתוקף הדגל  -אחד לשני על הדנובה 
את פנצ'ו, על  הבולגרי פג והחרימו אותו, אבל הדלק והמזון באונייה אזלו. הבולגרים נאלצו לגרור

ב לטובתם, צייד אותם בדלק ובמזון והם הצליחו נוסעיה הרעבים, הלאה. מרכז בית"ר ברומניה התער

, לחוף הים השחור, חמישה (Sulina)לינה ּולהגיע, מניפים את דגל הצלב האדום, אל עיר הנמל ס
 חודשים אחרי יציאתם מברטיסלבה. 

לים האגאי.  –פנצ'ו הפליגה על הים השחור, דרך מצר הבוספורוס אל ים מרמרה, ודרך מצר הדרדנלים 
יגה בין אי יווני אחד לשני, סמוך לחצי האי הטורקי, מתוך כוונה להפליג לאורך חופי טורקיה פנצ'ו הפל

עד קפריסין וחיפה. בגלל מחסור בדלק באיים, הם הפליגו לנמל פיראוס כדי להצטייד בדלק ובמזון,  –

, רדפו אחריהם (Dhodhekanisos)ס ֹוֶדקנסֹוומשם חזרו להפליג מזרחה. תוך כדי הפלגה בין איי הד

(. האיטלקים בדקו (Astypalaiaשתי סירות טורפדו איטלקיות, שהביאו אותם לנמל אסטיפלאיה 
ואמרו שאם היו נפגשים בעוד שעה, בחשכה, הם היו מטביעים את פנצ'ו ללא בדיקות, כמו שעשו 

ל פני שדה הלילה לספינה בריטית. מסתבר גם שפנצ'ו, ספינת גרר שאינה שקועה עמוק במים, חלפה ע
מוקשים מגנטיים בים, ולמזלם, המוקשים היו עמוקים יותר מבטן האונייה ולכן לא הופעלו. 

. בדרך Karpathos)מזרח, כדי שתעבור בין כרתים לקרפאתוס )-האיטלקים כיוונו את האונייה לדרום

הסדק.  נבקע צינור הדלק לדוד הקיטור, ומנוע האונייה חדל לתפקד. לא היו להם אמצעים לתיקון
כמה מהנוסעות תרמו סדינים, תפרו מפרשים וניסו להמשיך בדרך עד נמל קרוב, אבל המפרשים לא 
היו אפקטיביים דיים ברוח העזה והספינה נעה ללא שליטה מלאה. ואז הם הבחינו באי קטן. האונייה 

נמוך", מטרים ספורים מהחוף הצפוני שלו, אי סלעים ריק וקטן שקרוי "אי נסחפה אליו ונתקעה 
. כדי שלא ייכנסו לפאניקה, יהושע הלוי ארגן את הצעירים להקים ]חאמילי = הנמוך[ חאמילו ניסי

גשר אל האי. הם השתמשו בתורן האחורי, שבסיסו נשבר בסערה, הידקו אותו בכבלים לסלעים ופרסו 
קולו. קודם  היציאה ופקד על כולם עם קונוס מתכת להגברת עליו לוחות קרשים. הלוי ניהל את מערך

ללא מטען וללא חפצים, למעט שמיכות וכלי אוכל.  כל היה על נוסעי האונייה להיות לבושים ומוכנים,
וידא שכולם יצאו יהושע נשים וילדים ירדו ראשונים, אחריהם זקנים וחולים, ואז השאר. אחרי ש

ה המשיכו להוציא ממנה מהאונייה, חזרו אליה הצעירים והוציאו מזון ומים, וכל עוד האונייה לא טבע



את כל חפצי הנוסעים, פירקו ממנה קרשים וכלי עבודה וכל מה שניתן להשתמש בו. אחרי כמה ימים 
מי גשם לא  הספיקו לשחזר את המטבח על החוף, וגם מצאוהם האונייה נבקעה ושקעה. למזלם, 

.  SOSזות ענק של מלוחים מדי בתוך מערה, משם הוציאו דליי מים להכנת מרק. האנשים הכינו כר
כיוון שאוניות חלפו רחוק מהאי ולא שעו לנפנופי האנשים, חמישה מתנדבים הכינו את סירת ההצלה 
להפלגה, בכוונה לשוט לכרתים ולהזעיק עזרה. הסירה נסחפה מזרחה והגיעה קרוב לחופי לוב, שם 

יה ואישרו את שהיו במצב קשה, טיפלו בהם בבית חולים באלכסנדרהבריטים חילצו את אנשיה 
ֵדאֹור )אמריך( ִאיִמיעלייתם ארצה. אחד מהם היה  ליכטנפלד )יליד בודפשט, שגדל בברטיסלבה(,  שְׂ

אלוף אגרוף והיאבקות, שהפך אחר כך לאגדה בצה"ל ובקרב אנשי ספורט כשפיתח, לימד והטמיע את 
 תורת קרב המגע.

למשוך עיני טייסים וגם ניסו לאותת להם בעזרת מראות, אך ללא  האנשים הדליקו מדורות כדי
תוצאות. האנשים התארגנו לחיים על האי, כולל תורני תצפית ואיתות לספינות ולמטוסים. ביום 
העשירי לשהותם על האי, חלף מעליו, בגובה, מטוס איטלקי. הם שמעו את טרטור המנוע שלו ולא 

בל אז המטוס פנה לאחור, חזר אל האי וטס נמוך מעליו. הוא ידעו אם שם לב לאיתותים שלהם. א
מערב. זו הייתה -פנה שוב אל דרכו, לכיוון רודוס. למחרת ראו התצפיתנים אונייה מתקרבת מצפון

אוניית קרב איטלקית. רופא ירד ממנה אל החוף, אירגן את האימהות ואת ילדיהן לבדיקה ולעלייה על 
עוד נשים והעלה אותן. הוא סיפר שרצו לבוא כבר ביום הקודם, אבל  האונייה ללא חבילות, ואז בדק

לא יכלו בגלל התקפה אווירית בריטית. בתוך יומיים חולצו אנשי פנצ'ו מהאי חאמילי והובאו לרודוס 
 העיר עם רכושם, שם שוכנו באוהלים בצד מגרש הכדורגל.

גשמים. האדמה הייתה בוצנית,  השהייה באוהלים ברודוס הייתה קשה מאוד כי כל הזמן ירדו שם
בגלל רעב ששרר באי רודוס עקב המצור  -ספוגת מים וגם המיטות היו רטובות. המזון היה דל מאוד 

הבריטי. אנשים נחלשו וחלו בדיזנטריה. האוהלים הרטובים, שהעצורים חפרו סביבם תעלות ניקוז, 
 ולים. התמלאו גם הן מים. האוהלים לא היו משכן מתאים, ודאי לא לח

לאחר זמן הבינו האיטלקים שהמחנה אינו מקום נכון לאחסון מאות האנשים, והעבירו אותם אל 
 קסרקטין צבאי, שהיה בנוי קרוב לנקודה הגבוהה של רודוס. במחנה זה, שנקרא סן ג'יובאני,

Giovanni)  (San .הם שהו עד שהועברו לאיטליה, שנה וחצי אחרי טביעת פנצ'ו 
יטו האיטלקים להעביר את מאות תושבי סן ג'יובאני למחנה באיטליה. האנשים החל 1942בינואר 

ניחשו בהתחלה, שההעברה שלהם לאיטליה נבעה מהלחץ של אנשי רודוס לשחרר אותם מהצורך 
להאכיל את חמש מאות ויותר העצירים האלה, במצב הרעב ששרר אז על האי. למעשה, נודע אחר כך, 

רלו אורלנדי, קברניט האונייה שהצילה את אנשי פנצ'ו מחאמילי. כיוון שיוזמת ההעברה הייתה של קא
שיהודי רודוס היו בסכנה גדולה מצד הגרמנים, בעלי הברית של האיטלקים, שדרשו את הסגרתם שוב 

חיי הניצולים שלו הם באחריותו האישית, לחץ  -ושוב, אורלנדי, שלפי מסורת חזקה של ימאים 
היה מחנה ריכוז גדול לזרים בדרום הארץ, רחוק מהגרמנים. הוא גם  להעביר אותם לאיטליה, שם

פיקד על אונייה שהובילה את עצירי רודוס לאיטליה, תחת איומים של ספינות טורפדו בריטיות 
 והפצצות אוויריות. 

הובלו אנשי פנצ'ו, בכמה הפלגות, מרודוס לאיטליה והושמו במחנה פרמונטי, ליד  1942בתחילת 

שבחבל קלבריה. גם פרמונטי לא הייתה מלון חמישה ( Ferramonti di Tarsia)רסיה העיירה טא
כוכבים, אבל היו לאנשים צריפים, מיטות ושמיכות והם הקימו מטבחים, מחסנים ואזורים לנוחיותם. 
המחנה נוהל בצורה לא מלחיצה על ידי חיילים ושוטרים איטלקים, ונוצרה אווירה לא עוינת ולא 

אנשים, רבים מהם יהודים, וגם עוד זרים, שלא היו לרוחם של השליטים  1200-חנה הכיל כמפחידה. המ
הפשיסטיים. היו במחנה גם יהודים שנלקחו מבתיהם בצפון איטליה והובאו למחנה בקלבריה. הם 
רחשו איבה וטינה ל"פשיסטים" שעקרו אותם מבתיהם, בלי לנסות להבין שכך האיטלקים הצילו את 



שפחות שלמות, שהגרמנים דרשו לשלוח אל מחנות הריכוז שלהם. קבוצות היהודים, חייהן של מ
במיוחד הצעירים, יצרו במחנה תרבות מעניינת ופעילה, כמו הצגות, מקהלות ושירה, לימודים, 

 תחביבים, קריאה וספורט )כולל כמה קבוצות כדורגל מקומיות(. 
ן הסתם, על ההקצבות למחנה, אבל לזה כבר גם בדרום איטליה לא היה עודף מזון וזה השפיע, מ

 התרגלו קצת ברודוס. 
התחיל להתברר לתושבי המחנה שימי השלטון הפשיסטי לא יהיו ארוכים. ההפצצות  1943בקיץ 

הבריטיות על איטליה רבו וגברו; סיציליה כבר נכבשה והטינה שרחשו האיטלקים כלפי השליט 
 1943ד הלא אהוד, כבר רחשה גם מעל פני השטח. ביולי מוסולוני, שגרר אותם למלחמה בציר עם הצ

מוסוליני התפטר, בלחץ המלך ויקטור עמנואל, שמינה ראש ממשלה אחר במקומו, המרשל פייטרו 
באדוליו. היחס בין השלטונות האיטלקיים של המחנה לבין העצירים שבו הלך והפך ליותר הדדי מאשר 

ת הסמלים הפשיסטיים ואפילו עברו ללבוש אזרחי. מפקד היררכי. השוטרים והחיילים תלשו מעצמם א
המחנה נשאר לתפקד, אבל היה שם יותר שיתוף פעולה מאשר חזית שוטרים ואסירים. עצירים הורשו 

גם מההפצצות וגם מהכוחות הגרמניים, שהיו  -לצאת אל כפרי האיכרים כדי לאכול שם ולהסתתר 
ייס של מטוס קנדי, חזר מהפצצת בסיס שנמצא צפונה עסוקים בנסיגה מהירה צפונה. לרוע המזל, ט

לפרמונטי וחשב, לפי מגדלי השמירה והגדרות, שזה מחנה צבאי. הוא טס נמוך מעל המחנה וירה 
הבין שטעה, פנה והסתלק משם.  -צרורות אל הצריפים השונים. רק כשראה ילדים מתרוצצים בשטח 

רה הזו. אחרי זה כבר הוסרו הגדרות סביב המחנה היו ארבעה הרוגים וכתריסר פצועים מההפגזה הקצ
כדי שאנשים יוכלו לברוח מהר, והם גם הורשו להישאר על ההרים מסביב ולהסתתר. הסכנה היותר 
גדולה הייתה מצד הגרמנים הנסוגים, שהיו עוצרים מכוניות איטלקיות, גוזלים מהן סחורה, חפצים 

נכנסים גם למחנה כדי לשתות מים ואולי לאכול, וגם  ומזון, ולפעמים גם את המכוניות. גרמנים היו
כדי לחטט ולגזול חפצים. במזל, הם לא טרחו לברר מי העצירים שם. הגרמנים שרפו ופוצצו את הציוד 
שלא יכלו לקחת איתם, וההרים סביב  היו מלאים שריפות. הדי הפיצוצים מסביב נשמעו ימים 

 ושבועות ארוכים. 
בספטמבר הבריטים פיזרו מהאוויר  10-יה נכנעה לבעלות הברית ללא תנאי. באיטל 1943בספטמבר  8-ב

עלונים לגרמנים בדרישה להיכנע. אבל השיירות הנמהרות של הגרמנים המשיכו לרוץ צפונה על 
אווירי, נשמעו כל היום וגם בלילה. באמצע ספטמבר -ירי אנטיהכביש והפיצוצים שלהם, כולל 

יטים נכנסו. אנשי פנצ'ו היו היהודים הראשונים באירופה ששוחררו הגרמנים נעלמו מהאזור והבר
מעצר למחנה מגורים של אנשים חופשיים, שגם קיבלו הספקת  ויצאו לחופשי. פרמונטי הפכה ממחנה

 מזון נאה מבעלות הברית.
באוקטובר הגיעה למחנה מכונית צבאית עם מגן דוד גדול על הדלת שלה. היו בה שלושה חיילים  10-ב

בית"ר, הנוער הציוני והשומר  -מארץ ישראל ומאז המחנה הפך להיות ציוני. גם שלוש תנועות הנוער 
הקימו מועדון משותף וערכו בו פעולות ציוניות משותפות. תדירות הביקורים של חיילים  -הצעיר 

ם וקצינים )גם גבוהים( ארצישראליים גברה והם תמכו בכל מי שרצה לעלות ארצה. בעלי תפקידי
רישיונות עלייה, שניתנו תחת  300בכירים בארץ התארחו במחנה, ואז הגיע משה שרתוק )שרת(, עם 

לא הספיקו, כמובן. ואז הגיע למחנה הצנחן אנצו סרני והסביר ששרתוק טעה: אין  300תנאים שונים. 
מועמדים ; גם שרת אישר אחר כך שיש לו עוד אישורים. לכן הם הכינו רשימה של כל ה300הגבלה של 

ארי, שם דנו ברשימה ּבלעלייה לארץ; אנצו סרני ויהושע הלוי נסעו איתה אל המשרד הארצישראלי ב
ואישרו הרכב סופי שלה. אנצו סרני לקח את הרשימה ללונדון, חזר לאיטליה, צנח מאחורי קווי 

 הגרמנים, נלכד וזה היה סופו ההרואי והטראגי. 
, אישורי עלייה כבר היו, ועדיין היו ויכוחים על משלוח העולים לארץ. 1944בינתיים התחילה כבר שנת 

יהודים יצאה ברכבת אל נמל במערב, שם עלו על האונייה הפולנית באטורי  571סוף, קבוצה של -סוף



Batory) ,לפני הצהריים  11-. כבר ב1944ביוני  1(, שהפליגה לנמל אלכסנדריה והגיעה אליו ביום חמישי
-עולים מתימן.  ב 200הם עלו על רכבת שנסעה לארץ. בדרך היא עצרה בקנטרה ושם הצטרפו אליהם 

לבן -העולים שעליה, לתחנת לוד. על הקטר התנוססו שני דגלי כחול 757ביוני הגיעה הרכבת, עם  2
הלו, שרו, רקדו ובתחנה המתינו לעולים משה שרתוק, משה שפירא וכמה קרובי משפחה. העולים צ

 הם הגיעו הביתה! –הורה והיו מאושרים 
תכונות  –אין ספק שאת כושר המנהיגות ואת הכריזמה שבאישיותו הפגין יהושע כבר מגיל צעיר 

 עד הגיעם לעתלית ואחר כך ליישוביהם. -שסייעו לו בהובלת פנצ'ו בצעירותו והנהגת העולים 
יהושע ציטרון לאישה את שושנה, שעבדה צות, נשא עתיר ההפצ 1943בקיץ בזמן שהותם באיטליה, 

נתן להם איתו בבית"ר בסלובקיה ונחשבה למזכירתו. כשהגיעו ארצה, הועברו מעתלית לנתניה, שם 
גרו כשנתיים,  בו הםעובד בן עמי )שהיה אחר כך ראש עיריית נתניה( לגור בחדר הכביסה בחצרו, 

 ". איתמר"נוק. יהושע הצטרף לאצ"ל וכינויו היה כזוג עם תי -ואחרי כחצי שנה  -בהתחלה כזוג 
הצליח  , הואעבד בליטוש יהלומים כמה שנים. הבריטים ניסו פעמיים ללכוד אותו, ולמזלו הוא

, 1947להתחמק ממעצר. כדי לא להסתכן בניסיון שלישי לאסור אותו, הוא יצא לאירופה בקיץ 
ארצה. הוא עסק בפעילות זו בהצלחה עד קום לגרמניה, כדי לארגן פליטים וניצולי שואה ולהביאם 

 המדינה, אז חזר ארצה והתגייס לצה"ל. 
 ", תנועת נוערקופת חולים לאומית" ,ים שם סניף בנקיקבית"ר ותנועת החרות,  בנתניה עבד במרכז

(. הוא היה פעיל מספר כקיצוני שמאליוקידם את קבוצת הכדורגל בית"ר נתניה )בה שיחק גם הוא 
 שנים בניהול התחומים האלה מטעם תנועת החרות בנתניה. 

בעיתון  ,רציניים וגם הומוריסטיים ,היה פעיל מאד במרכז תנועת החרות וכתב מאמריםיהושע 
בעיתון "חרות לנוער", בשם "ילדי  ,כל שבוע ,בהמשכים ,שהודפס ,"חרות". הוא כתב גם ספר ילדים

 ל"חסמבה". גובה של אצ"ל תהמחתרת", מעין 
הציע לו חבר, שהיה מנהל בנק בנתניה, להצטרף אל סניף הבנק שלו כעובד,  1950-אמצע שנות האחרי 

שיכול היה לתמוך במשפחתו )אישה, בן ובת(. באותו הזמן  ,ובפעם הראשונה בחייו קיבל שכר סביר
 יהושעה ברשימת התנועה לכנסת. הציע לו מנחם בגין, בישיבת מרכז חרות, להיות משובץ במקום גבו
סוף יש לו הכנסה קבועה, ההימור -ביקש להתייעץ עם שושנה אשתו, וזו אמרה לו שעכשיו, כשסוף

בין התעלולים  כי כאיש הגון וישר הוא עלול לא להחזיק מעמדו ,בפוליטיקה אינו רציני עבורו
ע, המשיך להיות חבר קרוב של . בגין לא נפגדחה את ההצעה. הוא שמע בקולה ווהמניפולציות שלהם

הוא גם השתתף בחגיגת בר המצווה של  ונעזר בו בהרבה נושאים.לעתים קרובות נועץ עמו  ,יהושע
 הבן, אבנר.

תולדות עליית פנצ'ו; "תולדות  - ושע הלוי כתב כמה ספרים: "הביתה"לבד מעיסוקו הרב בעיתונות, יה
ה; לאומיים בצ'כוסלובקי-ארגונים היהודיים הציונייםאת תולדות ה שמתאר ,ספר עבה - בית"ר צ'.ס.ר."

 על עיירת הולדתו. - ברגסז בתמונות"-"יהדות ברהובו
. הוא התקדם בו, הקים "בנק הבינלאומי", שהפך אחר כך ל"בנק לסחר חוץ"יהושע המשיך לעבוד ב

 הוא ,ציוןאביב, וכשהקים סניף של הבנק בראשון ל-סניפים וניהל אותם, ניהל סניף של הבנק בתל
 עד הפנסיה, אז חזר לנתניה.  בעיר זווגם עבר לגור  ,נשאר המנהל שלו לשנים רבות

  .במותו, שבע מעש ועשייה 91.5, בן , בנתניה2009בינואר  26יהושע הלוי נפטר ביום שני, 
 נינים ונינות.  11נכדים,  6ילדים,  2(. הם הותירו 66שושנה אשתו נפטרה הרבה לפניו, בגיל צעיר )

 
בעיר חוסט.  1916נולד בשנת שבן לאה ויעקב, אחד העולים על פנצ'ו היה שמואל קופולוביץ' )קופו(, 

פרוץ  עם. הוא הצטרף להפלגת פנצ'ו מתחילתהלמד בישיבה, רכש השכלה גבוהה ולמד רפואה. הוא 
הוא ושימש בתפקיד חובש.  ,שירת בחיל השריון ובחטיבת "גבעתי" ,העצמאות התגייס-קרבות מלחמת



( בעת מבצע "יואב" לפריצת הדרך לנגב, 19.10.1948ביום ט"ז בתשרי תש"ט ))חלץ( נפל בחוליקאת 
ותר על כשהגיש עזרה לחבר פצוע. שעה קלה לפני ההתקפה התאונן על כאב ברגל, אך לא רצה לו

אמר. יצא עם חבריו, ולא חזר.  -בפעולה. "מה, אתם יוצאים לקרב, ואני אשאר פה?"  תוהשתתפו
 בנופלו. 32הקברות הצבאי בכפר ורבורג. בן -עולמים בבית-הובא למנוחת

 קופו, גם בבית וגם בכינוסים של נוסעי פנצ'ו שנערכו בארץ מדי פעם.חברו הזכיר את  יהושע

 

  של יהושע  "הביתה"בספר וללא משוא פנים מתוארות בפירוט של פנצ'ו כל קורות העלייה
 יועלה הספר לאתר האינטרנט שלנו[. –]הספר עובר כעת עריכה וכשזו תסתיים  הלוי

 
 

 החתונה של האח הבכור, פראנק, עם אשתו שארלוט. - 1929משפחת ציטרון, ברגסס, 
 משמאל( אשתו רוזה. -נה במרכז: האב אברהם )עם כובע וזקנקן( ומימינו )בתמו

 האימא של רוזה )סבתו של יהושע הלוי(. –יושבת מימין )עם מעיל ומטפחת( 
 משמאל יושבת האימא של הכלה.

 האחים והאחיות לפי סדר הגיל )פראנק החתן הוא, כאמור, הבכור(: 8
 עומדים, מימין: פיליפ, מרגרט, האבא אברהם והאימא רוזה, אילונה, ולידה בנימין.

 הארי. –(, עומד בפינה השמאלית 12יהושע )עוד לא בן  –ד בפינה הימנית עומ
 שארלוט.הקטנה האחות  –למטה, בין הכלה לאימא שלה 
 

בזכותם יכלה כל  פראנק, החתן, נסע לארה"ב עם אשתו )בעלת אזרחות אמריקנית( אחרי החתונה.
יהושע  מהמעצר באיטליה התקבלאחרי ששוחררו . המשפחה להגר לארה"ב, ורק יהושע סירב להצעה

התעקש להתמיד באמונתו ואבל סירב לנסוע לארה"ב  הרווארד,לבית הספר לרפואה של אוניברסיטת 
 לעלות ארצה.



 

 

 צילום לוויין של האי חאמילי. 
 המרחק בין שני קצוותיו 

 מטרים.  800-הוא כ
פנצ'ו נתקלה בחופו הצפוני, חופו 

 האמצעי העליון של האי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנמכה מעל האי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתקרבים אל האי חאמילי
 בגובה נמוך, ממערב. 

פנצ'ו פגעה באי ליד הפינה 
 השמאלית הקרובה, מצפון

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוסעים של פנצ'ו מורידים ציוד וחפצים מהאונייה בעוברם על גשר התורן ולוחות העץ שיצרו
 

 
 בתוך פנצ'וחילוץ חפצים אישיים שנותרו 

 

 

 

 

 

 
המטבח של פנצ'ו שהורד מהאונייה 

 השבורה והוצב על חוף חאמילי
 

 



 
                 פני האי השומם עם הגעתם של המעפילים אליו                  מציאת מי גשמים מהולים במי ים בנקיק       

 1940באוקטובר  10                                                    1940באוקטובר  11
 

 

 

 

 

 שהוכן כדי לקרוא  SOSשלט 
  לעזרה ממטוסים ומאוניות

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 תפילות חגי תשרי על גבעה בחאמילי



 .מצבה לזכר מעפילי "פנצ'ו" בבית הקברות היהודי ברודוס
 מהנוסעים נפטרו בעת השהייה ברודוס: 12

עשרה נפטרו ממחלות שונות, ושניים טבעו בניסיון לברוח 

 לארץ ישראל.
 .נטמנו בבית הקברות היהודי ברודוסהם 

 

 
 
 
 
 
 

 אחד הביתנים של פרמונטי 
 במוזיאון ההנצחה של המחנה

 
 

 
 
 

אנדרטה וקיר זיכרון למעפילי 
 . "פנצ'ו" בנתניה

הוסר הלוט מעל  2008ביולי  15-ב
אנדרטה וקיר זיכרון למעפילי 
"פנצ'ו". הטקס נערך במעמד 

 שגריר איטליה בישראל. 
האנדרטה עשויה מגוש שיש 

 ,הנוטה על צידה ,בצורת ספינה
  כשהיא מתנגשת בסלע.

ים טחרוהמעטפת סביב הכיכר על 
 .שמותיהם של המעפילים

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקהל הרב בטקס הסרת הלוט, 
 , נתניה15.7.2008

 



  ברכת שגריר איטליה בטקס

 יהושע הלוי, מפקד אוניית פנצ'ו, בטקס הסרת הלוט                                 
 מעפילי "פנצ'ו"זכר זיכרון להאנדרטה וקיר המעל 

 

 והניניםהמשפחה של יהושע הלוי: בנו ובתו, הנכדות והנכד, הנינות 

 

 

 , עם נכדו90יהושע הלוי בגיל 

 

 

 

 

 

 

 

 

סב רב יהושע 
                                                     90הלוי בן 

 
 

 


