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 מחקר פורץ דרך: טראומת השואה עוברת בגנים .1
יהודים ששרדו את השואה ועל ילדיהם גילה שינויים בגן ספציפי,  32מחקר גנטי שנעשה על 

וא הדוגמה "שאפשר לשייך רק לעובדת היותם של הוריהם בשואה". מחקרה של פרופ' רחל יהודה ה
  22.08.2015  פורסם:ynet]  הכי ברורה למעבר טראומה לילד, דרך הגנטיקה

זו מסקנת מחקר  יכולים לעבור לילדים. ניצולי שואה שינויים גנטיים שנבעו מהטראומה שספגו
וצוות החוקרים שלה בבית החולים "הר סיני" בניו יורק. מדובר  פורץ דרך שערכה פרופ' רחל יהודה

ור ביותר שלדברים שחווה אדם במהלך חייו יכולה להיות השפעה על הדורות הבאים באות הבר
 דרך הגנטיקה. 

גברים ונשים יהודים, שהיו במחנות הריכוז בשואה, או שהיו עדים  32המחקר הגנטי נעשה על 
 או שנאלצו להסתתר במהלך מלחמת העולם השנייה.  ,לזוועות ולעינויים

הגנים של ילדיהם, שידוע כי היה סיכוי רב יותר שסבלו מהפרעות  במחקר ניתחו החוקרים גם את
נפשיות, והשוו אותם למשפחות יהודיות שלא חיו באירופה בשנות המלחמה. "השינויים בגנים 
של הילדים יכולים רק להיות משויכים לחשיפה של הוריהם לשואה", צוטטה יהודה ב"גרדיאן" 

 הבריטי.
. DNA-ל ידי הסביבה כל הזמן, דרך "תגיות כימיות" שמתקשרות לעם זאת, הגנים שלנו משתנים ע

", הראו כי חלק Biological Psychiatryמחקרים קודמים, לפני מחקרה של יהודה שפורסם במגזין "
מאותן "תגיות" עוברות בין דורות, והדבר למעשה מבהיר כי לסביבה יכולה להיות השפעה על 

 בריאות הילד שעדיין לא נולד.
רים התעניינו במיוחד במקרה של גן שקשור להורמוני לחץ, שידוע כי טראומה משפיעה החוק

עליהם. "זה הגיוני להסתכל על הגן הזה", הסבירה פרופ' יהודה. "אם יש אפקט שמושפע על ידי 
 טראומה, זה ייראה בגן שקשור ללחץ שמשפיע על הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם הסביבה".

ל הדור הבא הייתה נושא למחקר במשך שנים. פרופ' מרכוס פמברי מלונדון השפעת ניצולי שואה ע
דוריים לא מועברים רק על ידי השפעות חברתיות -הסביר כי האתגר היה להראות שאפקטים בין

או על ידי הורשה גנטית רגילה. "המחקר של יהודה מהווה התקדמות משמעותית", אמר  ,מההורים
 ל"גרדיאן".

 .[מחקר העוסק בהשפעת הסביבה על הגנים במהלך חייו של אורגניזםהוא  אפיגנטיקה]
 

ספר עיון ומחקר העוסק בשנים הקריטיות של רוני ברבש.  -א. "מלאכים על גדות הדנובה"  .2
בהונגריה, בדגש על הצלת יהודים. בספר שנים עשר חלקים: ששת החלקים הראשונים  1945-1944

, 1944קדמו והביאו להשמדת יהודי הונגריה באביב וקיץ עוסקים בתיאור האירועים ההיסטוריים ש
וששת החלקים הבאים אחריהם עוסקים בהצלת יהודים על ידי ארגונים יהודיים, הונגריים, 
בינלאומיים, על ידי דיפלומטים זרים ועל ידי יחידים. בספר מובאים סיפוריהם של חלק מהמצילים, 

ציל יהודים. שזורים בו גם סיפורים על מלחמת שסיכנו את חייהם ואת משפחותיהם על מנת לה
ההישרדות של משפחת המחבר בבודפשט בתקופה קשה זו. זהו מחקר מקיף העוסק באחת 



השמדתם של יותר מחצי מיליון יהודי הונגריה, בזמן קצר ובסמוך לסיום  -הטרגדיות של השואה 
ם חלק מהקהילה הגדולה המלחמה, זאת כאמור לצד סיפוריהם של חסידי אומות העולם שבזכות

  :הקישור על הספר, המחבר והרכישה. יש ספר דיגיטלי וספר מודפס והחשובה הזו שרדה.
-https://www.e

D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A9vrit.co.il/Author/10006/%D7%A8%D7%95%D7%A0% 

מחנה רוונסבריק היה  "יד ושם". - סיידל‘ רושל ג - "הנשים היהודיות במחנה הריכוז רוונסבריק" .ב
מחנה הריכוז היחיד לנשים. במשך שש שנות פעילתו שהו בו כעשרים אלף נשים יהודיות. סיפורו 

רונותיהן האישיים של הניצולות ידי הקולות האבודים של הקרבנות וזיכ-של המחנה נפרס על
העוסקים בקשת רחבה של נושאים ובכללם מזון, ידידות, חשש מהתעללות מינית, היגיינה, עבודת 

 הישרדות.  -כפייה, התנגדות וחשוב מכל 
 (.78ש"ח )במקום  58.50המחיר:   ."םיד וש"רכישת הספר באתר לחצו כאן ל

 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה .3

נדה ֹווק קיימת מזה זמן קבוצה בשם זה, אליה הצטרפתי לא מכבר. מנהל הקבוצה, יוסף גבפייסב
,(Gonda) 2-שהיו פעילים במחתרת זו בתקופת מלה"ע ה ,מעלה מידע על צעירים . 

ויש גם רביעיית  מהם זוגות אחים 3, , ילידי קרפטורוסמחתרת בין השמות שהועלו איתרתי חברי
  .אחים )שתי אחיות ושני אחים(
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 1920.8.13-נולדה ב: (Francisca Schechterציפורה )ציפי( )אגמון  .1
-מ       ". השומר הצעיר"חברת . 17.10.1966נפטרה בתאריך:  .(Tiachivטיאצ'ב )ב

, עברה 1939-הייתה חברה בתנועה. לאחר סיפוח קרפטורוס להונגריה ב 1938
עבדה  1941לבודפשט כדי לחיות בקן השומרי ובהכשרה לקראת העלייה. משנת 

שנים בצוות ההדרכה של בית נוער יהודי שהוקם על ידי הקהילה  3במשך 
( ואשר שימש כפנימייה Buda( בבודה )Zöldmáliהיהודית ברחוב זולדמאלי )

לנערים שלמדו מקצועות עבודה. הבית נקרא "בית השוליות". בצוות היו חברי 
רגנו את החניכים לתנועה. כך נוצר מצב שהבית כולו שימש כקן של ירבים והם א "השומר הצעיר"

את בית  בנאלצה לעזו חלתה בדלקת פרקים קשה ושכבה זמן רב בבית החולים. היא 1943-ב התנועה.
 12. במשרדי הקהילה היהודית ברחוב שיפ 1944הגרמנים במרץ  החולים עם כיבוש הונגריה על ידי

(Sípאגמון )אשר סידר לה מגורים ארעיים וצייד אותה בתעודות  ,( היא פגשה את אפרא )טייכמן
 אין.מזויפות. פגישה זו הובילה בהמשך לזוגיות בין השניים ומאוחר יותר לנישו

ציפי הצטרפה לפעילות במסגרת המחתרת החלוצית במבצעים ובשליחויות רבות. בין משימותיה 
הייתה מביאה את דבר הנהגת התנועה אל החברים במחנות עבודה הפזורים ברחבי הונגריה, כולל 
תעודות מזויפות, כסף, בגדים ואמצעי קשר למקרה שיצטרכו לנטוש את יחידותיהם, לברוח ולהצטרף 

חתרת בבודפשט. אחד השיאים בנכונות ציפי לעזור לחברים בצרה היה התנדבותה למשימה למ
שם היו עצורים חברי קבוצה  ,מסוכנת ביותר בחברת מילאן, איש משת"פ מהגסטאפו מאזור העיר סגד

כניתו של מילאן דרשה היתלוות בחורה צעירה ושנתפסה בדרכה להברחת הגבול לרומניה. ת ,שלמה
והוא ינצל את קשריו ואת זכותו לבחור עבורה משרתת מבין האסורים  ,ה לבת משפחתואליו, שתתחז

עם השחרור נשאה בעול קיום פלוגת ההנהגה ברחוב וילמוש צ'סר  במחנה. כך שוחררה יוצה הרבסט.
(Vilmos császár) 35  והייתה פעילה בהעברת בתי הילדים מבודפשט לערי השדה. היה זה מבצע רב

   את התנועה באותו הזמן. שהעסיק ,היקף
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mailto:ruthfixler@walla.co.il


עין דור( ולאחר כשנה  -וביחד עם אפרא הצטרפו לקיבוץ ו' )לימים  1947ציפי עלתה ארצה בתחילת 
כשהיא נאבקת  ,עברו לקיבוץ העוגן, מתוך רצון לאיחוד המשפחה שם. בקיבוץ עבדה במפעל הפלסטיק

ודלקת הפרקים התפתחה  תנאי המחתרת מנעו מציפי להחלים כראוי, עם מגבלותיה הבריאותיות.
היא יצאה בלווית אפרא, לניתוח לב פתוח להשתלת מעקפים ברוצ'סטר ארה"ב,  1966-למחלת לב. ב

 ציפי הובאה לקבורה בקיבוץ העוגן. ושם נפטרה על שולחן הניתוחים.
 אחותה היא ורדי אסתר, גם היא מקיבוץ העוגן. שני אחיה היו דוד שכטר וצבי שחר.

 
 נפטר בגרמניה. (Vilhivciוילחיבצ'י )ב  1924.5.9-לד בנו :בצלאלאדלר  .2
פודולסק,  ץינילקמ 1941משפחתו גורשה ב־". דרור הבונים"חבר . 12.7.1988-ב

משום שהייתה נטולת אזרחות הונגרית. המשפחה ניצלה מן הטבח שנערך 
הגיע  1942-. ב"החלוץ הצעיר". בצלאל הצטרף לתנועת ווילחובצישם וחזרה ל
         , שבאותה תקופה הייתה בלתי לגלית. "דרור"ופעל בתנועת לבודפשט 

השתתף באימוני נשק. השיג תעודות אריות אותנטיות ונרשם באופן  1944-ב
, יצא ]ראה בהמשך[ חוקי בתחנת המשטרה. בהנחייתה של נשקה גולדפרב

כדי למסור להם  ,בהם היו חברי תנועתו ,בשליחויות לערי השדה ולמחנות
וכסף שיסייעו בבריחתם. עסק בהשגת ציוד עבור חברים שאמורים  תעודות

צלב "היו לעבור את הגבול לרומניה במסגרת ה׳טיול׳. אחרי עליית מפלגת 
לבש מדים של המפלגה הפשיסטית. פעל כצוות יחד עם מרטין ויינגרטן  5.10.1941-לשלטון ב "החץ

את יוסף מאיר מזעם ההמון ברחוב נפסינהאז. מרדכי קרמון. השניים הצילו את אפרה אגמון ו (,פטיו)
כשהוא רכוב על אופנוע.  ,תם והוביל אליהם דברי מאכליהשתתף בהקמת בונקרים, שימש כמקשר א

הציל קבוצת יהודים שהובלו בידי הפשיסטים אל שפת הדנובה כדי לירות בהם. נתפס והובא למטה 
רוח. היה עד ראייה לתפיסתם של נשקה , עונה קשות אך הצליח לב60ברחוב אנדראשי  "צלב החץ"

, לפי הנחיית תנועתו, 1945. אחרי השחרור, בינואר 1944אייזיקוביץ בדצמבר  )זאב( וצבי גולדפרב ווילי
 בדרגת סגן.  1948. מהצבא השתחרר בשנת "צבא האדום"התגייס ל

 חי בגרמניה. נפטר בגרמניה. השאיר אישה, בת ובן. 1951משנת 
 

 Velikijקיב )'ואליקי ביצבו 1924-נולד ב :Wilhelm)) זאב איזיקוביץ .4
Bicskiv)הבכור בין ". היה דרור הבונים"חבר   .וינהוב 30.10.2008-טר ב. נפ

 1942 -היה פעיל במפלגה הקומוניסטית, נאסר ב ,שלושה אחים. אביו, אשר
 על ידי הריגול הנגדי ההונגרי, עונה ונרצח.

הצטרף לתנועת  1944יקה. בראשית עבר לבודפשט ולמד אלקטרונ 1941-ב
תה שנה גויס לפלוגת עבודה. עבד בסלילת מסילת ברזל, ו. במאי א"הבונים"

ברח והצטרף למחתרת. למד הכנת חותמות מזויפות, עסק בייצור תעודות 
 ובהפצתן, הכנת בונקרים ואימון בנשק.

י נתפס יחד עם נשקה וצבי גולדפרב ונכלא בבית הסוהר הצבא 7.12.1944-ב
(. Sopron(. אחרי חקירה ועינויים של כשבוע ימים הועבר לעיר שופרון )Margit körútבשדרות מרגיט )

ימים יוצא להורג בתלייה, אולם בסופו של  8חוקרים שהגיעו בעקבותיו לשופרון הודיעו לו, שבעוד 
שוחרר יחד עם  23.12.1944-דבר הוחזר, יחד עם שני חבריו, לבית הסוהר בשדרות מרגיט לבודפשט. ב

הודות למבצע הצלה נועז של חברי המחתרת. אחרי השחרור המשיך בפעילות  ,אסירים נוספים
עלה באיטליה על אנייה בדרכו  1946באוגוסט  התנועתית במסגרת העלייה הלגלית והבלתי לגלית.

להכשרה  הגיע לארץ והצטרף 1947-לארץ אך היא נתפסה על ידי הבריטים ונוסעיה הובאו לקפריסין. ב
של גולני. עבר קורס קצינים. עם שחרורו  13בקיבוצים דפנה ועין חרוד. התנדב לצה״ל ושירת בגדוד 

מצה׳׳ל הצטרף לקיבוץ גרדוש, היום פרוד, והיה המא״ז הראשון. לאחר שעזב את הקיבוץ התיישב יחד 
 עם אשתו, יפה, בווינה. הקים חברות לייצור מתכות אצילות.



נפטר  (.(Vilhivciבצי חווילב 17.6.1915 -נולד בנשל(: איינהורן אשר )א .5

עסק בפעילות ציונית  1933-החל מ". דרור הבונים"חבר  .1986באפריל 

. באותה שנה נשלח להכשרה "החלוץ הצעיר"באזור הקרפטים כחבר ב

( והקים הכשרות Tecso) טייץ'(. שימש כרכז אזור Kolocsavaבקולוצ׳אבה )

היה פעיל במסגרת  1939-1935ס לצבא. בשנים גוי 1937בסוף  חדשות.

( בעוון Szolotvinaינה )בנעצר בעיר מגוריו סולוט 1942-ב   . "החלוץ הצעיר"

עסק בחפירת  1944בראשית  פעילות ציונית ונחקר במשך עשרה ימים.

 ( ואגר מלאי של ציוד צבאי, נשק ותחמושת. Ternovo, )ובובונקרים בטרנ

  ויץ.גורש לאושו 20.4.1944-ב

שר שרד את מחנה המוות ואחרי השחרור, בשובו לבודפשט, נבחר כחבר מרכז תנועתו ונשלח א
לקרפטורוס לפעול שם בקרב הנוער היהודי, להביאו לבודפשט ולהכשירו לעלייה. בבודפשט עסק 

 והיה בין המרצים. שבהכנת עולים, ארגן סמינר בשפה האידי
 י זמן מה בקיבוץ ואחר כך היה בין מייסדי מושב עומר. עלה לארץ יחד עם משפחתו. ח 9.7.1945-ב

 ."רושואביב אחרון של יהדות מרמ"כתב ספר: 
 

 .1997-נפטר ב .yiv)d(Vinohraיב דראגוינוב 23.9.1922-נולד ב: דב ברקו .6

 . "החלוץ"( לתנועת Husztוסט )חהצטרף בעיר  16בגיל ". דרור הבונים"חבר 
. השתתף בפעילות הבלתי "דרור הבונים"הגיע לבודפשט והצטרף ל 1941-ב

 לגלית של תנועתו. סייע לפליטים שהגיעו לבודפשט.
נשלחו אליו מטעם  1944גויס לפלוגה לעבודת כפייה. ביולי  1943באוקטובר 

תנועתו תעודות מזויפות כדי שיוכל לברוח. דב היסס לעשות את המעשה, פן 
החליט בכל זאת לברוח, ייענשו חבריו הנשארים בפלוגה, אולם בנובמבר 

והגיע לבודפשט. נתפס על ידי אנשי ׳צלב החץ׳ ונשלח למחנות ריכוז 
עלה לארץ והיה בין  1947-ב .1945באוסטריה ובגרמניה. השתחרר במאי 

 מייסדי קיבוץ פרוד.
 

נפטר . yiv)d(Vinohra  יבדראגוינוב 1927-נולד ב (:Károly( נחמן ברקו  .7
נסע לבודפשט כדי  1942-ב". דרור הבונים"בר ח. 12.2.2007-בבית חנניה ב

ללמוד חשמלאות וקיים קשר עם חברי תנועתו. לאחר כניסת הגרמנים 
פעיל במחתרת. קיבל תעודות מזויפות מווילי היה  19.3.1944-להונגריה ב

איזיקוביץ. לפי הנחיות צבי גולדפרב עסק בהשגת תעודות אריות, בהברחת 
ניסה לעבור את הגבול  1944קרים. באוגוסט יהודים לרומניה ובבניית בונ

לרומניה. נתפס, נחקר והועלה לרכבת גירוש, אולם בעבור הרכבת בקרבת 

(, למרכז המחתרתי של Barossבודפשט הצליח לברוח. הגיע לרחוב בארוש )

המקבילה ההונגרית של היטלר יוגנד( ביצע שליחויות  - Levente) תנועתו. מחופש במדי ׳לוונטה׳

 Margitת, בעיקר בהספקת מזון לבונקרים. נאסר שוב והובא לבית הסוהר בשדרות מרגיט )שונו

körút שיחרר אותו הצבא האדום.  1945(. נשלח לגבול אוסטריה ושם הועסק בפינוי פצצות. בסוף מרס
 (.1950. ממייסדי המושב בית חנניה )1946עלה לארץ ב־

 



  נפטר  .(Vilhivciצי )יבחוילבו 23.1.1923-נולד ב: ביץ אברהםודלג .8

בנאי במקצועו. היה מתכנן הבונקרים  ,"דרור הבונים"חבר  .30.5.1961-ב

רוש, ועל ידי חברי תנועתו במחוז מרמ 1944מרס -שנחפרו בחודשים פברואר

 .1961נהרג בתאונת דרכים בהונגריה בשנת  יצחק. אחיובהם 

 

 .(ciVilhivיבצי )חוילבו 15.7.1925-נולד ב: ביץ יצחקוגדל .9

רוש, וור מרמזשעסקה בהכנת בונקרים בא ",דרור הבונים"השתייך לקבוצת 

 .1944מרס -בחודשים פברואר

 .של אברהם שתכנן את הבונקרים אחיו

 

 

 

 

  דאןגבוב 1921נולדה בינואר : Szandel Agnes נשקה גולדפרב .10

(Bohdan) .דרור הבונים"חברת  .1.2.2000נפטרה ב־." 

יה היה חסיד ו׳בעל קורא׳ של האדמו׳׳ר. בגיל מוצאה ממשפחה דתית. אב

צעיר התייתמה מהוריה. למרות שבכפר שלטו הזרמים החסידיים, הציונות 

לא הוחרמה. שליחים מארץ ישראל, מרדכי כספי ושלמה ליפסקי, הקימו 

שקה . נ("דרור הבונים")שמאוחר יותר הפך ל "חלוץ הצעירה"בכפר את סניף ׳

 בפלוגות הכשרה כהכנה לעלייה לארץשהתה הצטרפה לתנועה ו 15-הבת 

על ידי שוטרים  ,הופתעו היא וחבריה, שהיו בהכשרה 1939-ישראל. ב

 הונגרים, שהובילו אותם לבודפשט. בבירת הונגריה נכלאו לארבעה ימים וגורשו בחזרה אל כפריהם.

גלית. נשקה בה התנועה כבר הייתה בלתי ל ,שוב עזבה את בית המשפחה והגיעה לבודפשט 1940-ב

פגשה את הפליטים היהודים שבאו מפולין ומפיהם שמעה  1941-וחבריה גרו בעיר במסגרת קומונה. ב

הכירה את צבי גולדפרב, שהגיע להונגריה, לאחר  1943-ב על גירוש היהודים. היא התמסרה לסייע להם.

  חודשים בסלובקיה. מאז פעלו יחדיו ולא נפרדו דרכיהם.  11שהות של 

נשלחה על ידי תנועתה לקרפטורוס כדי להזהיר את היהודים מפני סכנת הפשיזם וכדי לייסד  1943-ב

, הייתה נשקה פעילה מרכזית 19.3.1944-סניפים חדשים של התנועה. לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ב

במחתרת והתבלטה בתושייתה ובאומץ לבה. היא עסקה במגוון רחב של פעילויות ושליחויות. באחת 

עולות נתפסה, יחד עם צבי וחברים אחרים, נחקרה ועונתה קשות, אך לא גילתה את סודותיה. הפ

(, שהיה בית הכלא המרכזי של הצבא ההונגרי Margit körútנשקה נכלאה בבית הכלא בשדרות מרגיט )

(. היא שוחררה בפעולה נועזת של המחתרת Sopronkohidaבבודפשט ובבית הסוהר בשופרונקהידה )

עסקו צבי ונשקה בשיקום התנועה ובטיפול בשארית הפליטה  ,1945ית. אחרי השחרור, בינואר החלוצ

 בהם מצאו מקום מאות ילדים יהודים. ,ובבתי היתומים

עלתה, יחד עם  1949-על פעולות ההצלה במחתרת. ב "אות הגבורה"ממשלת הונגריה העניקה לה את 

 .לארץ והייתה בין מקימי קיבוץ פרוד , צבי,בעלה

 בנה, אורי, נפל במלחמת יום הכיפורים. ארבע שנים לאחר מכן, גם צבי הלך לעולמו.



 16.6.2011-נפטר ברחובות ב (.Husztוסט )חולד ב: נאהרוןגולני גלנץ  .11

קיבל צו גיוס לפלוגה של עבודת כפייה אך  1944במאי ". דרור הבונים"חבר 
ות ועסק הצליח להתחמק והגיע לבודפשט. הצטייד בתעודות מזויפ

יצאו ברכבת בליווי  ,ובתוכם אהרון ,בפעילות מחתרתית. ארבעה חברים
משה אלפן, במסגרת ה׳טיול', לכיוון הגבול הרומני. שלושה מהם נתפסו ורק 

הגיע  1944הוא ומשה אלפן הצליחו להתחמק ולעבור לרומניה. באוגוסט 
 לארץ. היה חבר קיבוץ כפר סאלד. גר ברחובות.

 

 נפטר בכפר דניאל  (.Husztוסט )חב 1927-נולד ב: גלנץ גולני דב .12

 ". דרור הבונים"חבר . 23.11.2011-ב
הגיע לבודפשט והתחיל ללמוד את מקצוע הנגרות. גר יחד עם עוד  1942-ב

. סייע "הבונים דרור", שלימים היה ל"החלוץ הצעיר"חמישה צעירים חברי 
חרי כניסת הגרמנים בקליטת פליטים שהגיעו מפולין ומקרפטורוס לבירה. א

, אימץ לעצמו תעודות אריות מזויפות ועסק בפעילות 19.3.1944-להונגריה ב
 -מחתרתית מגוונת: בניית בונקרים, ארגון בריחה דרך הגבול לרומניה 

ה׳טיול', השגת תעודות מזויפות לנזקקים וקשר בין החברים במחתרת ופעולות אחרות. בסוף יוני 
, דרך ברגן בלזן, הגיע לשווייץ ומשם עלה "ועדה לעזרה והצלהו"של ה יצא מהונגריה ברכבת 1944

 ארצה.
 

 Sucháנקה )ובר-החבסו 23.9.1922-ולד ב: נגרינוולד אליעזר .13

Broňka). בני עקיבא"חבר . 26.03.2020-ב השנה, נפטר". 

פעיל בתנועתו. היה בהכשרה בבודפשט. גויס לפלוגה של היה  1942משנת 
חבר ההנהגה הראשית. עסק בשיקום  1945-במחתרת. ב עבודת כפייה. פעיל

פקיד בכיר במשרד מבקר המדינה ובבנק המזרחי. היה התנועה. עלה לארץ. 
 תושב ירושלים. בנו, אבי, נפל במלחמת יום הכיפורים.

 

 נפטר  yivd.(Vinohra יב )דראגוינוב  30.1.1923-ב נולדיעקב: הולנדר  .14
עם כניסת הגרמנים  ,19.3.1944-ב". השומר הצעיר"חבר . 22.12.2015-ב

להונגריה, קיבל צו גיוס לפלוגה לעבודת כפייה. התגייס ונשלח לבודפשט. 
. בזכות ידיעתו את "בית הזכוכית"יצר קשר עם הנהגת תנועתו והגיע ל

השפה העברית לימד ילדים, שחסו בבתי הילדים שבאחריות תנועתו, עברית, 
 15-שברחו ממחנות העבודה. ב ט חברים,שירים וציונות. בדירתו מצאו מקל

לשלטון בהונגריה, נתפס על  "לב החץ"צ, עם עלות מפלגת 1944באוקטובר 
ידי הז׳נדרמים, אולם הצליח להימלט. הצטרף לסגל החינוכי של בית הילדים 

. 90שפעל בחסות ׳הצלב האדום הבינלאומי׳ ובאחריות תנועתו ברחוב דֹוּב 
נתפס על ידי משמר רוסי ונשלח כשבוי  1945 לאחר שחרור בודפשט בינואר

. חזר לבודפשט ומשם נסע לגרמניה 1946לעיר ארכנגלסק שעל שפת הים הצפוני. השתחרר ביוני 
ובמסגרת גרעין ׳אחד במאי׳ הגיע  1948לסייע בניהול בית ילדים. עלה לארץ עם קבוצת ילדים ביוני 

  לקיבוץ געתון. לאחר מכן חי ברחובות.



  רוס.-בקרפטו 1928-נולדה ב: nig BorbálaőH (ברוכיכה )ברהוניג  .15

והצטרפה  1942-הגיעה לבודפשט ב". השומר הצעיר"חברת  .נפטרה בצרפת

  לתנועתה, שפעלה כבר באופן בלתי לגלי. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה 

מילאה  , הצטיידה בתעודות אריות מזויפות וירדה למחתרת.19.3.1944-ב

בין החברים, העבירה ידיעות על קיום פגישות בעיקר בנוגע תפקידי קישור 

לשלטון  "צלב החץ"ליציאה ל׳טיול', הברחת הגבול לרומניה. אחרי עליית 

על שש מזוודות  -איתן חלקה את דירתה  -שמרה, יחד עם שתיים מחברותיה 

אחרי השחרור, , 1945-שהופקדו בידיהן על ידי דוד גור. ב ,שהכילו את תכולת בית המלאכה לזיוף

 היגרה לצרפת. למדה באוניברסיטה בפריז. הלכה לעולמה בנסיבות טרגיות.

 

. (Bilkiבילקי )ב 8.1.1930-נולד ב: nigsberg HerrmannőK מנחם הראל .16

מוצאו ממשפחה שומרת מסורת. ". השומר הצעיר"חבר  .27.6.1990-נפטר ב

ו אחיו ואחותו בה התגורר ,נפרד ממשפחתו ונסע לבודפשט 1943בסוף שנת 

(, שם נמסר לחסותו Sárvárהמבוגרים ממנו. הם שלחו אותו לעיירה שרוואר )

  של הרב המקומי.

, עם ריכוז היהודים בגטו, ברח 19.3.1944לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ב־

ד לסבל ע   14-משרוואר והגיע שוב לבודפשט. בעיר הבירה היה הנער בן ה

ברחוב  "בית הזכוכית"חיפש ומצא מקלט בולסכנות שארבו ליהודים. הוא 

. דוד גור, "השומר הצעיר"בעזרת אחד מפעילי ׳המזרחי׳ שהכיר אותו. הוא הצטרף שם ל, 29ואדאס 

תולי, שברח ק ודות על שם פטר פרניץ, גוי יווניהאחראי על מעבדת התעודות המזויפות, סיפק לו תע

עליו לצאת אל רחבי העיר ולחלק תעודות  מקרפטורוס מאימת הרוסים. מצויד בתעודות אלו הוטל

 לביצוע המשימה ביצע פעמים אחדות בסיכון נפשו. "בית הזכוכית"מזויפות ליהודים. את הגיחות מ

 ישב בקיבוץ נגבה.יעלה ארצה והת

 

 נפטר . ( (Mukacsevo'נולד במונקץ (:Miklos) משה וטנשטיין .17

ון שוליות בבודפשט. התגורר במע" )הנה"צ(. הנוער הציוני"חבר  .1970-ב

 ".הנוער הציוני"ה של יהוא למד את מלאכת הטקסטיל, והתגורר בפנימי

למחרת גויסו כל דיירי  ;, יום כניסת הגרמנים להונגריה19.3.1944-ב

ה לעבודות במפקדה הגרמנית, ובמאי הועבר לפלוגה לעבודת כפייה יהפנימי

צ "ורתה הנהגת הנהה ,. כאשר עמדו להעבירם מחוץ להונגריה16.5והוא בן 

להגיע לבית הזכוכית ולהצטייד בתעודות הגנה. הוא חזר אל מעון  ,לברוח

 "לב החץ"צלהקמת מעבדה לזיוף תעודות. אנשי השוליות, שם נעשו הכנות 

שהתעורר כפרצו למקום, חקרו אותו, שברו את אפו והיכוהו עד שהתעלף. 

 "משמר העם"ברחובות העיר, לבוש מדים של סייר  מעלפונו הצליח להימלט ולהגיע למרכז תנועתו.

שנועד לשמור על מבני ציבור, ולא פעם עלה בידו ובידי חבריו לשחרר יהודים שהובלו על ידי 

  לאחר השחרור עלה ארצה. הפשיסטים אל מעצרם או אל מותם.



 אסתר נולדה   (Schächter Edit) אסתר שכטר )אתי(-ורדי .18
מוצאה ". השומר הצעיר"חברת  .(Tiachivטיאצ'ב )ב 11.06.1922-ב

הגיעה  1944הצטרפה לתנועתה ובמרס  1942-בממשפחה חרדית. 
די הגרמנים ירדה למחתרת, ובזכות י-לבודפשט. אחרי כיבוש הונגריה על

יות, בהוצאת תעודות אותנטיות והמראה הארי שלה עסקה בשליח
( Kisvárdaמסירתן לנזקקים. נשלחה לקישווארדה )בממשרדי הממשלה ו

ובאמתחתה תעודות מזויפות וכסף עבור יהודי הגטו, כדי שיוכלו לברוח. 
נעצרה על יד הז׳נדרמים ההונגרים, אך בלכתה לשירותים, הצליחה להעלים את התעודות המזויפות. 
לאחר כמה ימי חקירה, בהם לא סיפרה להם דבר על שליחותה, אך גילתה את היותה יהודייה, נשלחה 

היא שרדה את צעדת בלזן.  בועות גורשה לאושוויץ ומשם לברגןוכעבור שלושה שלבית סוהר בבודפשט 
השכילה לא לאכול יותר מדי כי זה יביא  ,למרות הרעב הכבד ,בחוכמתה הרבה ,המוות ועם השחרור

למוות וניסתה בכל כוחה לשכנע אסירים משוחררים לא להעמיס על גופם מזון רב לאחר חודשים רבים 
שוחררה. חזרה לבודפשט, וביולי  9.4.1945-ב הצליחה לשכנע והסוף היה עצוב.... של רעב. לא תמיד

במחנה  27.7.1946 -אסתר עלתה ארצה כמעפילה בדרך הים ונעצרה ע"י הבריטים ביצאה בדרכה לארץ. 
על גבורתם של אסתר ושל חבריה חברת קיבוץ העוגן. עתלית. היא שוחררה כעבור כשלשה חדשים. 

 http://www.tapuz.co.il/blogs/viewEntry/1456968: ניתן לקרוא
 http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/1657197 וגם כאן

 
  19.7.1997-נפטר ב. ((Volovecוולובץ ב 2319.5.19-נולד ב  :יוסף זינגר .19

למד את מקצוע הנגרות. עבר לבודפשט בה הכיר את יוסף ". דרור הבונים"חבר 
אחרים. לאחר כניסת הגרמנים  "דרור"וחברי  גרדוש, נשקה וצבי גולדפרב

ה׳טיול׳ לרומניה, נתפס ונכלא  , ניסה לברוח במסגרת19.3.1944-להונגריה ב
הצליחו חברי תנועתו לשחרר אותו.  1944בסוף אוגוסט  בבתי סוהר שונים.

תנועתו בשדרות  יוסף זינגר חזר לבודפשט ועבד, כנגר, בהקמת הבונקרים של

(. לאחר שנתפס Hűvösvölgy) (  ובהובושוולג׳Hungária körút) הונגריה

היה מן האחראים לאספקת מזון  5.10.1944-ב "צלב החץ"השלטון בידי מפלגת 
נקרים. שני הבונקרים התגלו על ידי הפשיסטים. יוסף זינגר שהה בבונקר בשדרות הונגריה וציוד לבו

והיה בין אלה שנלכדו ע"י קלגסי צלב החץ. הוא טולטל בין בתי סוהר שונים, עונה ונחקר, אולם לבסוף 
ות שוחרר במבצע נועז של תנועות הנוער החלוציות, ויחד עם קבוצת חברים מבית הסוהר הצבאי בשדר

 מרגיט הובא לסניף הצירות השווייצרית ברחוב וקרלה. לאחר עלותו ארצה, חי במושב בית זית.
 .ה על פעולות ההצלה במחתרתאות הגבורממשלת הונגריה העניקה לו את 

 

בקובילצקה פוליאנה  27.3.1926-נולדה ב כהן לאה )לייצ'ו גסטנר(: .20

(Kobylets'ka Polyana) ]הייתה ". דרור הבונים"רת חב. ]כפר הולדתה של אימי

בה שרתו  ,. ביצעה שליחויות למחנות לעבודת כפייה1943-פעילה בתנועה מ
שנדרשו לסייע להם בבריחה.  ,חברי תנועתה, ומסרה להם תעודות מזויפות

כחודשיים וחצי עסקה בפעילות זאת, עד שנלכדה, הועברה לגטו ומשם נשלחה 
אזן וחזרה לבודפשט. בעזרת עליה לאושוויץ. הצליחה לשרוד, שוחררה ממאוטה

ב' עלתה לארץ, נלכדה על ידי הבריטים ושהתה שמונה חדשים בקפריסין. 
כשהגיעה ארצה הצטרפה לקיבוץ פרוד. במלחמת יום הכיפורים שכלה את בנה 

 .2020לאה נפטרה לפני כחצי שנה, ביולי  הבכור יוסי.

http://www.tapuz.co.il/blogs/viewEntry/1456968
http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/1657197


 .(Ternove) בטרנובה 8.10.1923-נולד בליבוביץ צבי:  .21

היה  1943-פעל במחתרת במסגרת תנועתו. החל מ". דרור הבונים"חבר 

רוש, הקמתם וציודם. באפריל ובבודפשט, עסק בעיקר בבונקרים במחוז מרמ

התגלה אחד הבונקרים ואחדים מן החברים נתפסו. צבי הצליח לברוח  1944

  בחסות החשכה.

 גוייס לפלוגה של עבודת כפייה בה שירת עד השחרור.

 130מלחמה עסק באיסוף ילדים יהודים והבאתם לבתי ילדים. הגיע עם אחרי ה

 ילדים לגרמניה, שם הוקם קיבוץ על שם חנה סנש. עלה לארץ, תושב בת ים.

 

נפטר . (Bustinaבושטינה  )ב 6.2.1918-נולד ב Rebe“) :")סאבו ישראל  .22

 ".מכבי הצעיר"חבר  .2003-ב

רוחני. עסק בפעילות מחתרתית.  אחת הדמויות המרכזיות של תנועתו. מנהיג

נשלח לרומניה ושם עסק בקליטת הבורחים מהונגריה, דאג למחסורם  1944-ב

ולהעברתם הלאה בדרכם לארץ. לאחר השחרור חזר להונגריה. עלה לארץ. 

 הצטרף לקיבוץ כפר המכבי ולאחר מכן התגורר בחיפה.

 

 .2.2009.7-נפטרה ב .1923-נולדה ב: Müller Hedvig  חדווה סנטו .23

(, מקום מגורי משפחתה. פעילה Viskoveוישק )וב חברת "החלוץ הצעיר" ו"דרור"

הגיעה לבודפשט והצטרפה לתנועת  1939בתנועה בתור נערה צעירה. בשנת 

. כדי שיקבלו אותה להכשרת התנועה החליפה את תעודותיה עם אחותה, "דרור"

 שהייתה מבוגרת ממנה בשנתיים.

עילות מחתרתית, כאשר היא וחבריה הגישו סיוע השתתפה בפ 1942-החל מ

-ב   לפליטים שהגיעו מפולין ומסלובקיה. אחרי כיבוש הונגריה בידי הגרמנים

עסקה בהפצת תעודות מזויפות. אחרי עליית מפלגת "צלב החץ"  19.3.1944

לשלטון סייעה ליהודים לברוח מן הגטו ומן ׳הבתים המסומנים׳ בבודפשט. נסעה 

( למחנה עבודה ומסרה לחברים הכלואים שם, תעודות, Mohács) לעיר מוהאץ׳

 בגדים וכסף. 

( הצליחה לשחרר את אחד היהודים. השתתפה באימוני נשק בהרי בודה, בהדרכתם של Pécsבעיר פץ׳ )

איזיקוביץ. עבדה באחד מבתי החולים כסייעת לרופא שיניים, גנבה תרופות  )זאב( אשר ארני ווילי

נים עבור המחתרת. שימשה כמקשרת בין מחסני המחתרת לבין הבונקרים שהוקמו וחומרי רפואה שו

בבודפשט. הייתה עדה למעצרו של אשר ארני והצליחה להזהיר את החברים האחרים. שהתה באחד 

(. נחקרה ועונתה Margit körútהבונקרים, נעצרה ונכלאה בבית הסוהר הצבאי המרכזי בשדרות מרגיט )

 יחד עם חברים אחרים במבצע נועז של חברי המחתרת החלוצית. קשות ולבסוף שוחררה

 על פעולות ההצלה במחתרת. "אות הגבורה"ממשלת הונגריה העניקה לה את 

 , אף הוא פעיל במחתרת, שזכה גם כן באותו האות.Szántó Andor Miklósשמואל סנטו בעלה היה 

 

 



. (Velikij Bicskiv)ליקי ביצ'קיב ווב 27.9.1927-נולד ב :Béla)) דב פוגל .24
לבודפשט. פגש את  1942הגיע בפסח ". דרור הבונים"חבר . 8.10.2010 -נפטר ב

. אחרי כניסת הגרמנים "דרור הבונים"( והצטרף לתנועת Arányiאשר ארניי )
 1944ו י, עבד בחפירת ביצורים בפרברי בודפשט. בסת19.3.1944-להונגריה ב

תנועתו. עסק בהספקת מזון וציוד צירף אותו אשר לפעילות המחתרתית של 
למקומות מסתור ולבונקרים. אחרי השחרור פעל בגילוי ילדים יהודים יתומים 

הגיע לקיבוץ עין  1947יצא מהונגריה, שהה במחנות בקפריסין ובעתלית. בסוף  1946-ובטיפול בהם. ב
  .1993אבי לפרוד", חרוד במסגרת קבוצת ׳גרדוש׳. היה בין מייסדי קיבוץ פרוד. כתב ספר: ״מבית 

 
' במונקץ 31.7.1919-נולדה ב: Friedman אוטיליה )טילה(פסט  .25
(Mukacsevo) .השומר הצעיר"חברת  בקיבוץ העוגן.  1991-נפטרה ב." 

 . בגיל צעיר הצטרפה11מוצאה ממשפחה דתית. אביה נפטר בהיותה בת 
. הייתה חברה בפלוגת הכשרה ׳על החומה׳ בברטיסלבה 1939-לתנועתה. ב

לבודפשט וסייעה לפליטים שהגיעו מסלובקיה. אחרי כניסת הגרמנים  הגיעה
צבעה את שערה כדי לשוות לעצמה מראה ארי. היא פעלה במסגרת  להונגריה
לעבור  יחד עם בעלה שמואל, אתו גם הצליחה, במסגרת ה׳טיול', ,המחתרת

 ן.הם הגיעו לארץ והצטרפו לקיבוץ העוג 1944את הגבול לרומניה. בסוף 
 
 20.11.2009-נפטר ב. (Toronya) ןבטור 12.4.1923-נולד בצבי:  פריזנט .26

ובבית  בטורןלמד בבית ספר יסודי עברי .  "דרור הבונים"חבר . ברמת השרון
החלוץ "הצטרף לתנועת  1933-(. בMunkacsספר תיכון עברי במונקאץ׳ )

יסת עבר לבודפשט. אחרי כנ 1941-. ב"׳דרור הבונים", לימים "הצעיר
             הגרמנים להונגריה עסק בתכנון ובביצוע פעולות הצלה והתנגדות. 

( כדי לארגן את המחתרת Husztוסט )חנשלח על ידי תנועתו ל 1944.19.3-ב
במקום וכדי לפגוש את משפחתו שגרה שם. נשא עמו אקדח. חזר לבודפשט 

, כדי וסט נשלח לשם שוב, יחד עם מנחם באומגרטןחועם הקמת הגטו ב
כשחזר לבודפשט ברכבת  איש. 11ואמנם ברחו  -לשכנע יהודים לברוח 

וסט ונחקר על ידי הריגול הנגדי ההונגרי. ברח והצטרף למשפחתו בגטו. בזמן ארגון חנתפס, הוחזר ל
המשלוחים, צבי ואחיו הצעיר, אלברט, הסתתרו אצל מכר גוי. אחיו לא החזיק מעמד במחבוא 

לאושוויץ. צבי חיכה במחבואו וכשקבוצה של עובדי כפייה יהודים עברה  והצטרף ליהודים ששולחו
(. Desבקרבת מקום, הצטרף אליהם והגיע לבודפשט. עם הפלוגה לעבודת כפייה הגיע לעיר דש )

בחודש אוגוסט ניסו חברי תנועתו לשחרר אותו ועוד קבוצת חברים באמצעות כסף ותעודות 
(. צבי וחבריו החליטו להישאר במקום בגלל Pal Ernoפאל ) מזויפות שהובאו אליהם על ידי ארנו

והשחרור המקווה. הם נשבו על ידי חיילים רומנים, נמסרו לידי הרוסים,  "הצבא האדום"התקרבות 
(. צבי וחבריו הגיעו לבוקרשט Alba-Juliaיוליה ) אולם לבסוף שוחררו על ידי יהודי העיר אלבה

הגיע לאיטליה, גויס  1946-ריה והיה פעיל במסגרת ׳הבריחה׳. בוהקימו בה הכשרה.  צבי חזר להונג
לפלמ״ח ועבר אימונים צבאיים. נשלח לקונגרס הציוני בבאזל, יחד עם קבוצת חברים, ושימש בו 

שנים היה חבר קיבוץ  7-כעלה לארץ ובמשך  1947-כסדרן, לבוש מדים של ׳הבריגדה היהודית׳. ב
 גבעת ברנר. תושב רמת השרון.

 



טיאציב ב 10.1.1926-נולד ב Schächter Hermann: צבי רשח .27
(Tiachiv) .השומר הצעיר"חבר . 5.11.2018 -ב העוגןקיבוץ נפטר ב." 

בן למשפחה חרדית. אחד מבין שבעה אחים ואחיות. למד בישיבות 
 1943התרחק מן הדת והצטרף לתנועה. בקיץ  30-שונות. בסוף שנות ה

(. למד חרטות Zöldmáliזולדמאלי )למעון השוליות  ,הגיע לבודפשט
קיבל צו  1944מתכת. עסק בשליחויות שונות של המחתרת. בסוף אפריל 

גיוס לפלוגת עבודה. היה מצויד בתעודות מזויפות שקיבל מתנועתו 
והסתיר אותן לעת הצורך בכיכר לחם. בחודש יולי, בעת חופשה, ברח, חי בזהות בדויה ופעל 

 במסגרת המחתרת.
עבר לקיבוץ העוגן בו סיים את חייו. כמאה  9611ה לארץ. היה ממייסדי קיבוץ גבולות. ב־על 1945ב־

מבני משפחתו נספו בשואה. אחיו, פירי ז״ל, אחותו, ציפי ז׳׳ל )אשתו של אפרה אגמון( עלו לארץ 
 והיו חברי קיבוץ העוגן. אחות נוספת, אסתר ורדי, אף היא חברה בקיבוץ העוגן.

 
  (.Ternove(טרנובה ב 15.10.23-נולד ב שמואל: שטיינמץ .28

  ".דרור הבונים"חבר  .18.9.1999נפטר ב־
היה שותף לאלה שחששו מן הצפוי ליהודים, ועסק יחד עם חבריו, עוד לפני 

בבניית שני בונקרים במחוז  19.3.1944 -כניסת הגרמנים להונגריה ב
ת כפייה. גויס לפלוגה לעבוד רוש ובהכנתם וציודם להסתרת פליטים.ומרמ

שוחרר על ידי הפרטיזנים ביוגוסלביה ונשאר בין שורותיהם עד תום 
 ,המלחמה. אחרי השחרור היה מורה לעברית ולגיאוגרפיה של קבוצת ילדים

יה "אקסודוס", שהה במחנה יששהתה בגרמניה בדרכה לארץ. עלה באונ
  ר עזב את הקיבוץ.הגיע לארץ והצטרף לקיבוץ אפק. מאוחר יות 1.5.1948-מעצר בקפריסין וב

 
 .(Tiachivטיאציב )ב 1924נולד ב־ :Schächter Dávid דוד שכטר .29

למד בישיבה והשתלם במקצוע ". השומר הצעיר"חבר  .1944-נהרג ב
גויס  1944הנגרות. היה בין מקימי ופעילי הקן השומרי בעירו. באפריל 

נשלחה אליו אחותו, ציפי, והביאה לו  1944לפלוגה לעבודת כפייה. ביולי 
ולחבריו תעודות מזויפות, כסף והנחיות להימלטות. באוגוסט הגיע 

לבודפשט והצטרף לפעילות המחתרת. עבר במסגרת ה׳טיול׳ את הגבול 
לרומניה. כשנסע ליד העיר ארד, בדרכו לבוקרשט, הותקפה הרכבת על 

רמניים ודוד נפגע ומת. ההתקפה באה כתוצאה מרצונה ידי מטוסים ג
של רומניה לפרוש מן הברית עם גרמניה. הובא לקבורה בבית הקברות 

 היהודי בעיר ארד. מאוחר יותר הובאו שרידיו לקבורה בקיבוץ העוגן
 

 (.Szolotvina(סולוטבינה ב 27.11.1922-נולד ב)שלומוביץ( אלי:  שלו .30

למד בישיבה. הצטרף  13עד גיל ". דרור הבונים"חבר  .10.12.1979-נפטר ב

. פעיל במחתרת "רור הבונים"דלימים תנועת ׳ ",חלוץ הצעירה"לתנועת 

הציונית בבודפשט. בין יוזמי הקמת הבונקרים. היה מפקד הבונקר בשדרות 

בקרב. נאסר על ידם ונכלא.  "צלב החץ"הונגריה, שנתפס על ידי אנשי 

רת הציונית. אחרי השחרור המשיך שוחרר במבצע של חברי המחת



קיבל את "אות העלאתם לארץ. בבאיתור ילדים יהודים בהונגריה ובגרמניה ו ,בפעילותו, בעיקר

 ממשלת הונגריה.מהגבורה" 

, ששהה בקיבוץ עין חרוד. עלה עם הגרעין להתיישבות. כיהן "פרוד"והצטרף לגרעין  1947-עלה לארץ ב

 . (1971 - 1950) םשני 22ארבע קדנציות, סך הכל  "ילמרום הגל"כראש המועצה האזורית 

 השאיר אחריו אלמנה, בת ושלושה בנים.

 

 הערות מגורים תנועה מקום לידה שם
 ;הבעל היה פעיל במחתרת העוגן השומר הצעיר טייץ' אגמון ציפורה

  אחות של ורדי אסתר, שחר
 דוד ושכטרצבי 

  גרמניה דרור הבונים וילחובצי אדלר בצלאל
 עבר לווינה פרוד דרור הבונים וליקי ביצ'קב אייזיקוביץ זאב
 איינהורן אשר

 )אנשל( 
 אביב אחרון "כתב ספר:  עומר דרור הבונים וילחובצי

 "של יהדות מרמורוש

 אחים פרוד דרור הבונים וינוגרדיב ברקו דב
 אחים בית חנניה דרור הבונים וינוגרדיב ברקו נחמן

 אחים,    תאונת דרכים   ור הבוניםדר חוסט גדלוביץ אברהם
 קטלנית בגרמניה       

 אחים  דרור הבונים חוסט גדלוביץ יצחק
 קיבלה את "אות הגבורה" פרוד דרור הבונים בוגדן גולדפרב נשקה

 בן נפל במלחמת יוה"כ
 הבעל היה פעיל במחתרת

 אחים רחובות דרור הבונים חוסט גלנץ גולני אהרן
 אחים  דרור הבונים טחוס גלנץ גולני דב

 סוחה גרינוולד אליעזר
 ברונקה

 בן נפל במלחמת יוה"כ ירושלים השומר הצעיר

 עבר לרחובות געתון השומר הצעיר וינוגרדיב יעקב הולנדר
  צרפת השומר הצעיר  ברכה הוניג

  נגבה השומר הצעיר בילקי הראל מנחם
   הנוער הציוני מונקץ' משה וטנשטיין

 אחות של אגמון ציפי, שחר  העוגן השומר הצעיר ייץ'ט ורדי אסתר
 צבי ושכטר דוד

 קיבל את "אות הגבורה" בית זית דרור הבונים וולובץ יוסף זינגר
 קובילצקה כהן לאה

 פוליאנה
  פרוד דרור הבונים

  בת ים דרור הבונים טרנובה צבי ליבוביץ
 עבר לחיפה כפר המכבי מכבי צעיר בושטינה ישראל סאבו

 קיבלה את "אות הגבורה"  דרור הבונים וישק סנטו חדווה
 הבעל היה פעיל במחתרת

 "״מבית אבי לפרוד כתב ספר פרוד דרור הבונים וליקי ביצ'קב דב פוגל
 הבעל היה פעיל במחתרת העוגן השומר הצעיר מונקץ' פסט אוטיליה

 עבר לרמת השרון גבעת ברנר דרור הבונים טורן פריזנט צבי
 אח של אגמון ציפי, ורדי העוגן השומר הצעיר טייץ' ישחר צב

 אסתר ושכטר דוד
  אפק דרור הבונים טרנובה שטיינמץ שמואל

 אח של אגמון ברומניה, נהרג  נקבר העוגן השומר התעיר טייץ שכטר דוד
 אסתר ושחר צבי ציפי, ורדי

 קיבל את "אות הגבורה" פרוד דרור הבונים סולוטבינה שלו אלי
 



         שיפוץ בית הכנסת בווילחובציא. ת: מורש .4

הכפר, החיים בארה"ב, יזמו שיחזור של בית הכנסת כדי להפוך אותו למוזיאון לזכר היהדות יוצאי 

זלמנוביץ מן השלטון הסובייטי. אחד היזמים הוא זינדל זהמקומית. המבנה שימש כתחנת קמח ב

 ר. ואחד הפעילים בארץ הוא מיכאל ולנשטיין, יליד הכפ

המופקד על שימור ושיחזור בתי  ,ספרינגס בע"מ, ארגון ללא מטרות רווחמורשת טעם ארגון "מ

כנסת ובתי קברות ישנים במזרח ומרכז אירופה, אני שמח לשתף אתכם בבשורה המרגשת שלנו: 

למרבה המזל, מזג האוויר משתף פעולה, והצוות שלנו מתכנן  בצי החל!חושחזור בית הכנסת של ויל

ם את תיקוני הגג בשבועות הקרובים. זהו הצעד הראשון אך הגדול לקראת שימור הבניין לסיי

בצי על ידי חואני מזמין אותך לעקוב אחר המסע של בית הכנסת ויל הייחודי הזה לדורות הבאים.

 שם הדף הוא: "אהבת דף הפייסבוק הייעודי שלנו. אנא שתף אותו עם כל המתעניינים.

 Vilkhivtsi Synagogue – Ыльховецька Синагога – IrhÓcz, Vulchovce Shul 

 

 ב. מצבה לקהילות

 בבית הקברות בחולון ממוקמת מצבה עליה רשום:

 לזכר קהילות קדושים מושלכים באש

   דולהא        לזכר הקהילות

   קושניצה                         

   קרצקי                         

   זדניא                         

   ליסיצה                         

   סוחה ברונקה                         

 ברזניק                         

 אזור הקרפטים בצ'כיה 

 שנספו כד כה כו כז באייר תש"ד הי"ד

 

 

  העשרת אתר האינטרנט .5

ילש, חבר כפר מסריק ד סיישל רוט אשר, ניצול שואה יל תערוכת ציורים ופסליםעלתה א. 

{carpati.org.il -  גלריה- }התערוכות שלנו 

  "משלנו"על כל מי שנכתבו עליהם כתבות במדור  2020-2016רוכזו כתבות מעלוני ב. 

{carpati.org.il  -  ספרים -גלריה} 

 



 שלנו: אשל )רוט( מרים ז"ל ובנותיה, גלס יהודית וגולן צביהמ. 6
 
קיפה: במסגרת התיעוד של חללי מלחמת השחרור, יוצאי ל שמה של מרים אשל הגעתי בדרך עא

קרפטורוס, בדקתי את "דפי העד" באתר "יד ושם" במטרה לאתר את שמות אחיהם של הנופלים 
)ולעיתים את שם הוריהם ומקום הולדתם, שאינם מופיעים באתר "יזכור" של משרד הביטחון(. 

ואז בלבד.  15.5לנו, אשר נהרג בהיותו בן חיפשתי את המידע על החלל ברוך רוט, צעיר הנופלים ש
, הוריו של ברוך, יהודיתול צבי, ובו מצוין של1956מצאתי דף עדות, חתום על ידי מרים אשל, משנת 

 מילדיה, ועל כך בהמשך... 8מצאתי את תמונת האם עם  1999ילדים. בדפי עדות נוספים משנת  9היו 
ש סיכוי לשוחח איתה. שיחת הטלפון העלתה שהגעתי וחשבתי שאולי י 1930מרים כתבה שהיא ילידת 

... מאחר וקצת שוטטתי באינטרנט, 2019לדיור מוגן, ושאיחרתי את המועד... מרים נפטרה באוקטובר 
ידעתי שלמרים יש, לפחות, בת בשם צביה; ביקשתי וקיבלתי את מספרי הטלפון של שתי הבנות: 

ולהלן  –ת הוריה של מרים! מכאן הייתה הדרך קלה שתיהן נושאות את שמו – צביההבכורה ו יהודית
 )נהריה( וסיפורן של הבנות: יהודית גלס )בני ברק( וצביה גולן –סיפורה של מרים 

                                     
 17.2004.20, כ"ד בניסן תשע"ז  7ערוץ 

הזיכרון לשואה ולגבורה, מפגש "זיכרון בסלון" מיוחד נערך בבית הנשיא בירושלים, לקראת יום "
את מרים אשל, ניצולת מחנה ההשמדה  ,נחמה ,במסגרתו אירחו הנשיא ראובן )רובי( ריבלין ורעייתו

 אושוויץ.
אחרי  ,, והוסיפה, "כבוד גדול לזכות87-"אני מתרגשת מאוד", אמרה לנשיא ולנחמה, מרים אשל בת ה

לבית הנשיא ולקבל כבוד כזה ויחס כזה.  בה איבדתי את כל המשפחה, לבוא לכאן ,שואה כזו איומה
 לפעמים אני לא מאמינה שאני זכיתי, ולמה אף אחד מהמשפחה שלי לא זכה?! אף אחד.

עכשיו לדאבוני אני אעציב אתכם קצת בסיפור שלי אבל אלה הם חיינו", פתחה מרים את סיפורה "
מנים הגיעו לאזור שלנו. יום וחצי כשההונגרים והגר 13האישי, "נולדתי בצ׳כוסלובקיה והייתי בת 

'תכיני את הילדים שלך עם קילו  :מא שלייאחד בלבד עבר עד שדפקו בדלת שלנו וקצין גרמני אמר לא
מזון, ואנחנו באים לקחת אתכם. חוץ ממך גברתי כי לך יש תינוק'. כעבור חצי שעה הוא בא עם אוטו 

 ולקח את כולנו, אבא ושמונה ילדים".
על התלאות שעברה בימי המלחמה ורגעי האימה בהגיעה עם משפחתה למחנה מרים סיפרה בעדותה 

והוא במקלו  ,מא שלה: "הגענו לאושוויץ, למנגלהיההשמדה אושוויץ והרגע האחרון בו ראתה את א
מא והילדים הקטנים. ביקשתי אותה ואמרו לי יקבע שזו תהיה הפעם האחרונה שבה אראה את א

וגם לא האחים שלך'.  ,מא שלך כבר לא סובלתיכה להיות חזקה, אאנשים סביב: 'אל תדאגי את צרי
אני יודעת שלקחו אותם במשאיות והשליכו אותם חיים לבורות. חיים. ידענו שזה מה שקורה. ואני 

 לא בכיתי, חשבתי שלא צריך לבכות. משם לקחו אותי לצריפי המחנה אושוויץ לעבודה".
, כיצד במהלך "צעדת המוות", צעדה יחד עם שלוש מרים המשיכה וסיפרה על רגעי השחרור שלה

חיזקו האחת את רעותה להוסיף וללכת, עד שלא יכלו עוד ומצאו  ,ובכוחות אחרונים ,מחברותיה
מסתור באסם סמוך, כשהן נושאות תפילת "שמע ישראל", בתקווה שלא יחפשו אותן ויניחו להן למות 

ו בטוחות שבאו הגרמנים להרוג אותנו. ואנחנו יחד. מרים הוסיפה וסיפרה: "שמענו צעדים והיינ
אומרות בקול שוב ושוב 'שמע ישראל' ולפתע מופיע מולנו חייל רוסי. הדבר הראשון שביקשנו ממנו 

כי הגרמנים עוד נמצאים  ,היה אוכל. והוא זה שאמר לנו 'תחליפו לבגדים שניתן לכם ותברחו מכאן
 באזור'. ככה ניצלתי".

. מרים הייתה השנייה 1930ת רוט, נולדה בעיירה אירשווה, בחודש יולי בשנת לבית משפח ,מרים אשל
מבין תשעת ילדי המשפחה שנספתה כולה, למעט אח אחד, ברוך. מרים וברוך נפגשו במקרה בפראג 

  .15.5ברוך נהרג בקרב על רמלה במלחמת העצמאות, בהיותו בן  .ועלו לארץ ישראל לפני קום המדינה
, של דור ישרים מבורך וענפה להקים משפחה גדולה זכתהוב )גרינבוים( אשל, מרים נישאה ליעק

  .משפחתה שנכחדה במקום - המונה כמה עשרות נינים



מתוך כתבה של דליה 
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זיכרון בסלון'' בבית הנשיא עם מרים ''

 אשל. 
''אני לא בכיתי, חשבתי שלא צריך 

 ''לבכות
 

 לע''מצילום: מארק ניימן/
 
 
. 
 
 
 
   
 

נחמה ריבלין,  ,רעיית הנשיא :מימין
 אשל,  מריםבתה של צביה גולן, 

  מרים אשל ונשיא המדינה
 

 צילום: מארק ניימן/לע''מ
 
 

 

 
 
 
 

 קישור לטקס:
 

ook.com/watch/live/?v=1482933981741288&ref=watch_permalinkhttps://www.faceb 
 

עסקה " וכך תל השומר"בחדר לידה ובמחלקת יולדות בבית חולים רבות ז"ל התנדבה שנים  מרים

 כמשקל נגד לחיים הרבים שנכחדו למולה..., בהבאת חיים חדשים לעולם

 בימי השואה.כמו כן הופיעה וסיפרה את סיפור חייה המצמרר בבתי ספר 

 .יש כבר שתי נינות שקרויות על שמה

ביקש לצאת לפעולה נגד האויב הערבי ברמלה וניצל הזדמנות שמרים לא  ,ברוך הי"ד ,אחיה

מסתבר שלאחר המלחמה הוביל ערבי את אנשי הצבא אל בור, בו התגלו  הייתה במקום...

 עצמות הלוחמים; זו הסיבה שהם נקברו בקבר אחים...

 

מרים, יהודית לבית הרשקוביץ, הייתה ילידת קיבישד. צבי, האבא, ויהודית היו ילידי האימא של 
. המתעדת היחידה שנותרה מהמשפחה הייתה הבת מרים אשל, השנייה ילדים 9והיו להם  1907

 מהם נרצחו באושוויץ? 7-(. מי היו ילדי משפחת רוט, ש1930-2019מבין הילדים )
 ,1934ילידת  - רייזל(,  1948-)נפל ב 1932 - ברוך, 1930ילידת  - מרים, 1928יליד  - שמואל חיים

ילידת  - חנה, 1942ילידת  - לאה, 1940יליד  - אריה )לייב(, 1938ילידת  - שושנה, 1936יליד  - מאיר
 )תינוקת(. 1944

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1482933981741288&ref=watch_permalink


 
, היחיד אחיה, ברוך מצבתמרים אשל )רוט( ליד 

 אחיה, אשר נפל במלחמת השחרור 8-שנותר מ
 

 

 

 

 

 מנין לך הכוח / יעקב אשל 

 )בעלה של מרים(

 לקראת יובל שנות נישואין

 

 

ּכֹוחַּ  ִין ָלְך הַּ יֵּם ָבְך ִמְרָים ִמנַּ  ְוָאז ִנְתקַּ

ֶפר ִדיק ְוָקם ָלקּום ִמן ָהאֵּ ע ְפָעִמים ִיפֹּל צַּ  ֶשבַּ

ֲחזֹּר ִיים לַּ חַּ ְדָמעֹות ְוֶאל הַּ ֶבל ְוכֹוס הַּ ְשכֹול ְוָהאֵּ  ִמן הַּ

יִ  ּכֹוחַּ ִמנַּ ּכֹוחֹות ן ָלְך הַּ  ָמָצאָת ְבִקְרְבָך ֶאת הַּ

תֶֹּפת נֹוֶפֶלת ָלשּוב ִמן הַּ ָּכה הַּ סֻּ  ְלָהִקים ֶאת הַּ

ל ֶצֶלם ֱאלֹוִקים ִלְשמֹּר ר ֶשל שושלת ְועַּ ָחָדש ְפאֵּ  .ִלְבנֹות מֵּ

ּכֹוחַּ  ִין ָלְך הַּ ל ִמנַּ ֶפֶלא ֶשֲאִני ָשב ְושֹואֵּ ן ָמה הַּ  ָלכֵּ

דִלְשרֹּד לְ  ד ְלבַּ ל בַּ ְך ְוָגדֵּ  ְבִתָמהֹון הֹולֵּ

ְך ִלְנצֹּר ר ִנְשָמתֵּ ּכֹוחַּ  ְוֶאת טֹּהַּ ִין ָלְך הַּ  ִמנַּ

ּכֹוחַּ  ִין ָלְך הַּ ל ֶשל ָשִנים ִמנַּ  ֶזה יֹובֵּ

אִשית ְתִחיל שּוב ִמְברֵּ ָיִמים ְלהַּ ִני ָּכל הַּ ֲעדֵּ ִני, ְלסַּ ּוֹותֵּ  ְללַּ

ם ָתִמיד ִלְזּכֹּר ְך גַּ ִין  .אַּ ּכֹוחַּ ִמנַּ  ָלְך הַּ

גֹוָלה ָיָצאתָ  ל ְבכָֻּלם ִמן הַּ פֵּ  ָּכְך ְלטַּ

ָים י הַּ בֵּ ל גַּ את עַּ ד ָקָטן ִנשֵּ עַּ  ְלִמְגדֹול וַּ

ּכֹוחַּ  ְוֶאל ָהָאֶרץ ָבאתָ  ִין ָלְך הַּ  ִמנַּ

ָמה ִמָשם ְך ְשלֵּ פּוָגה ּכֻּלֵּ אּות ְוהַּ ֹּא לֵּ  ְלל

ם א ֶאת ּכֻּלָ  ָשם נֹוְתרּו ָאב ָואֵּ לֵּ ָבהְלמַּ ֲהָבה ּכֹּה רַּ  .נּו ְבאַּ

ִחים, ֲאָחיֹות, ְקרֹוִבים   אַּ

ם שֵּ ל ִקדּוש הַּ ל ֶאָשא ְתִפָלה ָשם ִנְספּו עַּ יֹובֵּ  במשוך הַּ

ר ִמְמרֹוִמים  ֶשְלעֹוָלם, ְלעֹוָלם, ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ִּכי ָּכְך ִנְגזַּ

אָת ִאְתָך בֵּ ח ָקָטן ֶאָחד הֵּ  אַּ

ָשִנים ְוהּוא ָיֶפה ְורַּ   ְך בַּ

ר חּוץ ִמְמָך  ָיִחיד נֹותַּ

נֹוְפִלים ין הַּ  ְוִיפֹּל בֵּ

ר ּכֹוָחּה ֶשל ִמְרָים ֹּא ִיָגמֵּ  .ל

 



אחרי המלחמה הגיעה מרים לפראג. מישהו סיפר לה שראה את ברוך, אחיה, בתחנת הרכבת. היא 
 יא הגיעה לאירשאווההאספה כמה פרוטות ונסעה אל התחנה, אך ברוך חזר בינתיים לאירשאווה. 

הם אנשים זרקו עליהם סוכריות. יחד והפגישה בין השניים הייתה מרגשת עד מאוד  .מצאה את ברוךו
מתשעת ילדי המשפחה  . ברוך גויס ונפל בקרב באזור רמלה.1947 בשנת עלו ארצה באונייה "לנגב",

 נותרה רק מרים...
הנדירה הזאת סיפורה של התמונה 

וחד: התמונה הוא סיפור מרגש ומי

צולמה בגטו מונקץ', לשם גורשה 

. הבן הגדול 1944המשפחה באפריל 

והאבא כבר נלקחו מהבית. יהודית 

מילדיה. יום אחד פנה  8נותרה עם 

אליה אדם בגטו, שניסה להתפרנס, 

בבקשה לצלם אותם. יהודית 

"שילמה" לו במנת הלחם שלה. 

הצטרף, כנראה, שכן )למעלה 

הכניסה בתמונה(. את התמונה 

יהודית לשקית וטמנה בבור 

באדמה. לילדיה אמרה: "כשתגיעו 

 צא התמונה..." כאן תמׇ –חזרה 

מרים חזרה אחרי השואה ומצאה 
את התמונה, קצת מרופטת מנזקי 

הזמן. מאוחר יותר, יטפל יעקב, 
 בעלה, בשיקום התמונה...

 
 
 

 
 )הנערה הגבוהה יותר(. מרים עומדת מימין לצד אימה

 ;הילד העומד מאחורברוך הוא 
 נפל במלחמת השחרור.

ונרצחו  –האח הבכור, שמואל חיים, נלקח עוד קודם עם אביהם 
  הילדים נספו באושוויץ 7האימא עם  שניהם;

 
של ברוך רוט, אחיה של מרים, אשר נפל במלחמת השחרור בגיל  מצבתו

 , בקבר אחיםת שאוליצבאי בקריהוקבור בבית הקברות  15.5



מסחרי, -שנה בתחום המשפט האזרחי 40-עו"ד מזה כ, גלסיהודית 

  ,דירקטורית בחברות ציבוריות, חברות ודיני ני"ע

אחראית ומטפלת בקשרי מסחר בין חברות , מגשרת מוסמכת

 , יפניות לחברה ישראלית

 .בעלים ומנהלת של מרכז גדול של רופאים מומחים בראשל"צ

וסבתא למספר  ,שואיםנשואה, אם לחמישה ילדים שכולם ניהודית 

 .רב של נכדים

 
 
 

למדה לתואר ראשון בחינוך מיוחד בסמינר  צביה, צביה גולן
–1994הקיבוצים, שלוחת אוניברסיטת תל אביב, בשנים 

וכן למדה אבחון דידקטי במכללת לווינסקי לחינוך  1995
–1998. היא המשיכה את לימודיה בשנים 1996–1995בשנים 

גוריון בנגב, שם קיבלה את התואר -באוניברסיטת בן 1999
 השני במנהל חינוכי.

 
את המרכז הטיפולי לילדים בעלי  צביה ניהלה 2007משנת 

צרכים מיוחדים בקריית ים, השייך למשרד החינוך. לניהול 
שנים בניהול מרכז טיפולי  14מרכז זה הגיעה עם ותק של 

של עיריית גבעת שמואל ושנים רבות כמרצה לחינוך מיוחד 
אילן, בסמינר -מחלקה להשתלמויות באוניברסיטת ברב

לווינסקי לחינוך ובמרכזים פדגוגיים ברחבי הארץ, בתחום 
  אבחון וטיפול בלקויות למידה בתחום החשבון אצל ילדים מגיל הגן ועד סוף בית הספר היסודי.

 שנות ותק בחינוך המיוחד. 38אחרי  2018צביה פרשה ממשרד החינוך בשנת 
 המטפלת באנשים נפגעי נפש. ,כמדריכה בעמותת "אנוש"עובדת היא כיום 

 
חברה באגודת הסופרים העבריים ובאיגוד הסופרים הבינלאומי. שירה הראשון עסק בצוללת  צביה
 של כתב הוצאה לאור. בפרס ראשון בתחרות הסיפור הקצרזכתה  2012בשנת  דקר.

 פעילה בעמותת אנוש.
זוגה יאיר מלמד, עובד משרד הביטחון ומוזיקאי, המלחין את -צביה גולן מתגוררת בנהריה עם בן

 שיריה. לצביה גולן שלושה בנים ובת ונכדים רבים.
 

 של צביה הם: ספריה
קובץ סיפורים קצרים על אהבה, גירושין, וכל מה : הוצאת אופיר ביכורים ,2008, "כביסה מלוכלכת"

 שבאמצע.
ורה של שמואלה, העומדת מאחורי דלת הקליניקה של סיפ: , הוצאת קוראים2010 "קולות מן החדר",

יורם בעלה הפסיכולוג, ומנסה ללמוד דרך הטיפולים שהוא מטפל באחרים, על מערכת היחסים שלהם, 
ושל בעלה ובנה היחיד. בספר מופיעה אמה של שמואלה, דמות ניצולת שואה. סיפוריה על השואה 

 ות.היה מועמד לפרס ברנשטיין לספרהספר  אמיתיים.
סיפורה של לאה, ילדה שגדלה בבית על גבול החרדי, אשר : , הוצאת קוראים2011, "חטאים קטנים"

 עוברת תהליך של חזרה בשאלה, עקב אירועים קשים בחייה הפרטיים, ובחיי המדינה האהובה שלנו.
 בספר מופיעה דודתה של לאה, אישה בשם חנה, ניצולת שואה. סיפוריה על השואה אמיתיים.

סיפורם של שני זוגות באמצע החיים, אשר נקלעים למסע מטאפורי  :, הוצאת קוראים2013, ומות""תה
  בהר האלים האולימפוס, ושם, במהלך לילה קשה, מגלים את האמת הכואבת של חייהם.

ז"ל, כפי  הספר לילדים המתעד את סיפוריו המופלאים של אבי: , הוצאה עצמית2014, "מר מחסני"
 דים ולנינים.שהיה מספר לנכ



סיפורו של אבנר, בן לניצולת שואה, אשר מקבל יום אחד : , הוצאת קוראים2017 "דממת הספק",
לכאורה. הוא מתבקש לקרוא את היומן ולהספיד את האישה ביום  ,אישה זרהממכתב ויומן אישי 

 מותה. הקשר ביניהם, המתברר בסוף, הוא קשר מצמרר.
רומן היסטורי, המספר את סיפורו של זאב נדיב,  :צאת קוראים, הו2019, ק"מ של הבטחה" 6,000"

אביה של חברה יקרה לי, אשר 
עלה מאוקראינה לישראל 
במסע רגלי, בימים שאחרי 

  מלחמת העולם הראשונה.
 
 
 

 כריכת ספרה של צביה:
 "דממת הספק" 

 
 
 
 
 
 
 
 

סיפור "החייל הרוסי" מתוך 
"דממת  של צביה גולן ספרה

ר הספק", שיעלה לאת
 באדיבותה  ,הארגון
 זה וסיפור  סיפור

אינם הסיפורים האמיתיים, אם כי קרו  כפי שמופיעים בספר "דממת הספק" "התמונה",
 .מרים )רוט( אשלעל סיפוריה של  ,רק בחלקו ,מפני שהספר מבוסס במציאות,

 

הימלר, שר הפנים של . הגרמנים, בראשותו של המרצח היינריך 1944ההשמדה ההמונית הסתיימה בשלושה בנובמבר 

הרייך, חששו שהצבא האדום ייכנס למחנות ההשמדה בטרם יספיקו להעלים ראיות לזוועות שנעשו שם. הימלר נתן 

הוראה להשמיד את המבנים והמשרפות ולהעביר את הניצולים למחנות בגרמניה. הוא הורה גם לשרוף את כל מה 

אסירים, בעיקר הפולנים, הצליחו לשמור, ואלו מהווים עד שאי אפשר היה להעביר, אבל היו מסמכים חשובים שה

 היום עדות חותכת למה שקרה שם. 

תקף הצבא האדום את דרום פולין, והסגל והחיילים הנאצים נסוגו, לוקחים איתם  כמה עשרות  1945בחודש ינואר 

או חלשים  ,חולים מדי אלפי פליטים ומצעידים אותם במה שנקרא אחר כך "צעדת המוות." הייתי שם. אלו שהיו

 נותרו מאחור, עד שבסוף חודש ינואר שוחררו על ידי הצבא האדום. ,מדי

כבר איני זוכרת מי מחברותיי צעדה איתי ומי הושארה מאחור. אני זוכרת שהיינו שלוש בנות בערך באותו גיל, 

כרת שחשבתי על דבושה, שגם חולות ובלי טיפה אחת של כוח, אבל אחזנו זו בידה של זו והתחלנו לצעוד. אני זו

הסוודר שקיבלה לא עזר לה, ולמען האמת איש לא עזר לה, גם לא אותם נאצים שניצלו אותה ואת גופה לילה לילה, 

 והיא לא שרדה. 

חברותיי ואני צעדנו בשלג, כשבדים קרועים מהווים עבורי נעליים במקום הנעליים שמכרתי בעבור פרוסת לחם. 

לי מושג מהיכן שאבתי את הכוחות. הייתי עור ועצמות, גלמודה, ובעיקר מבוהלת. אבל היה בי  צעדתי בגו זקוף. אין

יצר חזק לחיות. ראיתי מה שעשו הנאצים לאלו שכשלו בדרך. מי שהראה סימני עייפות נורה למוות מיד. אני חושבת 

מפעם לפעם היו צעקות שלא שמעתי קולות של שיחה בין בני אדם כבר תקופה ארוכה. הדבר היחיד ששמעתי 

הרודפים, אנחות הנרדפים, קול נפץ, ולאחריו דממה בלתי נסבלת. אני לא יודעת מה מכל אלו עשה בנפשי פצעים 



קשים יותר, אך אין לי ספק שאם גידלתי אחר כך את ילדיי מתוך חרדה איומה ובלתי פוסקת לקיומם, אני יכולה 

 באמת "להודות" על כך להימלר וחבריו. 

ו כך ימים ארוכים, אפילו אינני יודעת כמה. לילה אחד הגענו למקום שהיו בו כמה מחסנים. כמו תרנגולות צעדנ

דחסו אותנו במחסן והורו לנו לשכב על הרצפה. התלחשנו בינינו ושיערנו שהנאצים החליטו לתת לנו לנוח לילה 

ו. הנה עוד רגע יהיה מסדר וכולנו ניאלץ אחד. בבוקר נשמעו בחוץ שריקות חזקות של משרוקית. רחש עבר בין כולנ

 לצאת מיד מהמחסן, להתייצב בחוץ, לתת להם לספור אותנו, ולהמשיך לצעוד. 

הסתכלתי על שתי הבנות שהיו לצדי, ואף הן הסתכלו אלי במין מבט של השלמה עם הגורל. ידענו שלא נצליח לקום, 

ד. אני חושבת שהיה זה הרגע היחידי בכל השנים האלה לא נוכל לצאת עוד אל הקור הנורא, ולא נצליח עוד לצעו

שבו הרמתי ידיים. כבר לא היה אכפת לי למות, רק לא להמשיך לצעוד על השלג ברגליים קפואות ובכאבי בטן 

 שבלתי ניתן לתארם במלים.

עוד כך, מתוך הסכמה שבשתיקה, החלטנו שלושתנו שאנחנו לא יוצאות החוצה אל השריקות, ומשמעות הדבר שב

רגע יכנס קצין הנאצי ויירה בנו למוות. חברותיי לחשו "שמע ישראל", ואף אני מלמלתי משהו. השריקות פסקו, 

נעשה שקט מקפיא, ואז שמענו צעדים מתקרבים. במבט קרוע מפחד הסתכלנו אל עבר הדלת, אבל איש לא נכנס. לא 

סתר שהיה מאחורינו. בחשכת הליל לא ראינו הבנו מה קורה, אבל רגע אחר כך הצביעה אחת מחברותיי אל פתח נ

שהקיר מאחורינו סדוק לחלוטין ולא יכולנו לראות שנפער שם פתח. דרך אותו פתח נכנס עכשיו חייל גבוה, לבוש 

במדים של הצבא האדום, תרמיל גדול על גבו, רובה על שכמו. הוא הביט בנו כמה רגעים מבלי לומר דבר ואז שאל: 

ייֶקה?" לא  ידעתי רוסית ולא הבנתי מה הוא שואל,  אבל חברתי שהבינה ענתה: "ָדה.." החייל התבונן בנו רגע "ֶאְבר 

נוסף ממושך ואז לפתע החל לבכות. הוא הסיר את התיק מן הגב ושלף מתוכו תפילין, טלית וסידור. בעודו בוכה, 

 עמד והתפלל מול שלושתנו, כשאנחנו מביטות בו בתדהמה מוחלטת. 

להתפלל, התיישב החייל לצדנו ובלחש סיפר מעט מקורותיו. היו לו אישה וילדים, הם נשלחו כולם אחרי שסיים 

לאושוויץ ולא שרדו. רק הוא הצליח להימלט ונותר יחיד מכל משפחתו. הוא סיפר בגאווה שהכיר מקרוב יהודי בשם 

מדים, וצירף אותו לחיילי הצבא  אנטולי שפירו, שהיה מפקד גדוד בצבא האדום.  אנטולי, כך סיפר האיש, נתן לו

 האדום. קבוצת חיילים די גדולה, כך אמר, מסתתרת באזור, ומטרתה להילחם עד חורמה באויב הנאצי.  

אחרי שסיים את דבריו, הוסיף החייל ואמר שהוא מציע לנו להישאר עוד זמן מה בתוך המבנה ונמשיך להתפלל 

ישתרר שקט מוחלט בחוץ", אמר לנו. אחר כך שלף מתרמילו לחם שהנאצים ימשיכו בדרכם. "צאו מכאן רק אחרי ש

וקופסאות שימורים, צרר הכל בצרור אחד, נתן לנו והסביר לאן ללכת וכיצד להסתתר בדרך. אחר כך יצא מאותו 

 פתח ונעלם. 

 ואכן, הסתתרנו במחסן עד ששמענו שהשיירה ממשיכה בדרכה. הנאצים כנראה ויתרו הפעם על ספירת האנשים.

הנס שקרה לנו הוא זה שככל הנראה נטע בנו כוחות מחודשים. המשכנו לצעוד, ובאמת קשה להסביר את השמחה 

, שאין לה כמעט דבר בעולם, מלבד שתי חברות פליטות כמוה ורצון עז 15כשראינו מרחוק בתים. הייתי נערה כבת 

 לחיות.

אחת פנתה לכיוון אחר. היום, כשאני חושבת על כך, אינני יודעת איך קרה שבשעה שהגענו לעיר נפרדו דרכינו. כל 

אני תמהה כיצד זה לא דבקנו זו בזו, אבל מזמן הפסקתי לנסות להבין מה באמת היה שם. בכל מקרה, הסתובבתי 

כמה ימים מבלי לדעת בוודאות היכן אני נמצאת. אני זוכרת שראיתי בתים שדלתותיהם פתוחות והעזתי להציץ 

הבית היה ריק כמעט לגמרי, הרהיטים היו שבורים, אבל לא האמנתי למראה עיני כשמצאתי על פנימה אל אחד מהם. 

הכירה סיר עם חלב, שחומם כנראה לא מזמן, כי היה עדיין חם. שתיתי אותו בשקיקה. במקרר מצאתי שאריות אוכל 

 שסייעו לי להתחזק מעט ולקום על הרגליים מחדש.

מורכנים. אני חושבת שהעם הגרמני התבייש במה שקרה ושגודל הזוועות  ברחוב ראיתי אנשים הולכים, ראשיהם

החל להיוודע בחוצות כבר אז. בשלב מסוים הבנתי פתאום שאני אדם חופשי. צעדתי ברגל כמה ימים, כשמדי פעם 



נסתי הייתי נכנסת לעוד בית נטוש, מוצאת משהו חם ללבוש, נעליים לנעול ובעיקר משהו לאכול. בבית אחד אליו נכ

מצאתי אנשים: אישה מבוגרת ועוד כמה פליטים ששכבו על הרצפה. האישה שאלה אותי אם ראיתי את אלפרד בנה 

אס. אמרתי לה שלא ראיתי אותו, והיא נאנחה -ושלפה תמונה מן המגרה. הבחור בתמונה היה גבוה, במדי קצין אס

 ונתנה לי לנוח בביתה. 

פעם לעוד בית נטוש. בדיעבד הבנתי שתושבים רבים פשוט ברחו  למחרת יצאתי והמשכתי לצעוד, נכנסת מדי

מבתיהם מפחד הפצצות הצבא האדום והותירו את בתיהם פתוחים לרווחה. בדיעבד גם הבנתי ששרידי הנאצים ירו 

בכל מי שהעז לסייע ליהודים ולתת להם מקלט בביתו. עד היום אני חרדה לגורלה של אותה גרמנייה שחיפשה את 

 נה, ונתנה לי מקלט זמני בביתה. אלפרד ב

המשכתי בדרכי. מעט אנשים טובים זרקו לי אוכל מדי פעם. לא פעם פניתי לאנשים וביקשתי אוכל. חלקם לא ענה 

 כלל. הרוב הגדול העדיף להתעלם מהפליטה המוזרה, היו  אף שהרימו גבה נוכח הגרמנית שבפי. 

ד עם פליטים נוספים אשר היו במצבי. השמועות אמרו שכדאי נדדתי בדרכים עוד כמה ימים ומצאתי את עצמי יח

לנוע מערבה, אל גבול פולין וגרמניה, וכך עשינו. הייתה עוצמה בלתי רגילה בקבוצת הניצולים הזו. הגענו יחד לסוג 

ינו של מחנה על הגבול, ובעזרת מקומיים בנינו שם עיר קטנה משלנו מתוך כוונה להכין את עצמנו לחיים חדשים. בנ

בית חולים קטן, הקמנו בית ספר ואפילו חווה חקלאית. אני הייתי גדולה מדי בשביל בית הספר. נשלחו אליו רק 

. אבל כיוון שהייתי נערה חזקה, עבדתי בחווה החקלאית ואחר כך 16, ואני הייתי כבר כמעט בת 12ילדים עד גיל 

והרבה היגיון בריא. אין ספק שמתוך הניסיון יכול האדם בבית החולים. לא היה לי ידע ברפואה, אבל נשמה גדולה כן 

 ללמוד הרבה יותר מאשר מתוך בית הספר. 

באו אנשים מהג'וינט. מלאכים, קראנו להם. הם סייעו לנו במזון, בבגדים, וכמובן בכסף בשביל לבנות את כל  הלעזר

ביניהם גם אני, ביקש לקבל אישור הגירה מה שבנינו. רבים מאתנו היגרו עם הזמן לארצות הברית, אולם חלק קטן, ו

חופשית לישראל. אני לא יודעת אם אצליח להסביר זאת במילים. הרי הייתי פליטה, ללא כלום, ללא משפחה. במחנה 

פגשתי משפחה שמזלה הטוב היה בלתי ייאמן. הם ניצלו כולם: אימא, אבא, בת גדולה ובן קטן. כולם מצאו זה את 

ם בגופם ואפילו בנפשם. נסים כאלה לא היו דבר שבשגרה. כל שאר הפליטים הסתכלו זה לאחר המלחמה, שלמי

עליהם בקנאה לא מוסתרת. במחנה ידעו לספר שאבי המשפחה היה סנדלר מומחה, ושהנאצים היו זקוקים לו להכנה 

ילד לא ידע ותיקון של נעליים. בדרך פלא הוא הצליח לשכנע אותם שגם בנו הצעיר הוא סנדלר מומחה על אף שה

להחזיק מרצע, וכך ניצלו שניהם. האימא הייתה תופרת, וִבתה הייתה עושה שליחויות לביתן של נשות הקצינים 

 הגבוהים, וכך ניצלו גם שתיהן.  

שהייתה בערך בת גילי, אהבה אותי מהרגע הראשון. ערב אחר ערב היא קראה לי אל הצריף  -דינה שמה  -הבת 

חמה וחיוך של אימא. משהו בי עורר בהם את הצורך לגונן, להציל נפש, והם הציעו לי שלהם, שם קיבלתי ארוחה 

לחבור אליהם כבת משפחה ולנסוע אתם לארץ האפשרויות הבלתי נגמרות, ארצות הברית. התלבטתי בשאלה הזו 

בארץ ענקית ימים רבים. מצד אחד, החמימות הזו שהם נהגו בי, שהייתה כל כך חסרה לי, יחד עם המחשבה לחיות 

וחופשיה, ארץ שעליה סיפרו שהכסף גדל בה על העצים והעושר מסתובב ברחובות שלוב זרוע עם האושר, בכל אלו 

היה משהו מפתה, כמעט בלתי נשלט. מצד שני, דמותו של אבי עומד במטבח הבית שלנו בברלין ומתחנן לנסוע לארץ 

ו האחרונה של אבא, ולא יכולתי לחשוב כיצד ייראו חיי ישראל, הייתה עבורי כמו צוואה בלתי כתובה, כמו בקשת

אם לא אקיים את מה שביקש. אבל בד בבד, היה בי רצון עז לחזור עוד פעם אחת לבית הוריי, לראות האם בכלל 

 נותר ממנו זכר, האם נותר שום עוד מישהו ממכריי.

צמם כסף, ואינני יודעת במה זכיתי, אבל אינני יודעת עד היום איך הצליחו בני המשפחה המופלאה ההיא לשמור לע

ברגע  שהעליתי על דל שפתיי את רצוני לחזור לברלין לימים ספורים, הוציא האב כסף ואף ליווה אותי לתחנת 

 הרכבת. 



המחשבה שאולי, רק אולי, אמצא מישהו מבני משפחתי שם, הייתה אולי מחשבה ילדותית וחסרת היגיון, אבל 

ן שמשהו טוב יכול להמתין להם מעבר לפינה, שהם ראויים אולי, לאחר שנים של סבל, אנשים במצבי רצו להאמי

 למשהו אחר. 

לא היה קל למצוא את הבית שלי, אבל מצאתי מי שהסכים להראות לי את הדרך. עמדתי שם כמה דקות ואז נכנסתי 

רה. לרגע אחד קטן התרונן לו ועליתי במדרגות אל הקומה הראשונה. הדלת הייתה סגורה, וריח בישול עלה מן הדי

לבי. עוד רגע תפתח לי אימא את הדלת, ותקבל את פניי עם מרק חם. הרגע הנעים התחלף במהירות בכאב ותדהמה. 

דפקתי בדלת הסגורה, תחילה דפיקה רפה ולאחריה בעוצמה רבה יותר. הדלת נפתחה לכדי סדק קטן. מן הפתח הצר 

מי אני ומה אני רוצה. זו לא הייתה אימא. זו הייתה אישה זרה, שגרה הציצה אישה מבוגרת ששאלה אותי בכעס 

עכשיו בבית שלי, ומבשלת שם במטבח שהיה שלנו. לרגע רציתי לזעוק, אך במשנהו הבנתי שעדיף להיות חביבה. 

"Guten Tag" ת את הדלת. עצרתי א יאמרתי לה, מקווה כאמור שחביבותי תסייע לי, אבל האישה ניסתה לסגור בפני

הדלת ברגלי, והאישה צעקה שאעוף מהבית שלה, אחרת היא... לא נשארתי לשמוע את המשך האיום. ירדתי למטה. 

 הסיכוי הטיפשי לפגוש את אימא בבית נגוז סופית. 

עמדתי בחצר כמה דקות, מתפללת שאולי יגיע איזה קרוב, אולי אפילו הדוד קרל או מישהו מבניו, אבל איש לא 

ללכת כשפתאום נזכרתי. מדהים איך דברים נצרבים בזיכרון ולא נעלמים משם אף פעם. ניגשתי  הגיע. כבר עמדתי

אל פינת החצר, התכופפתי וחפרתי באדמה. הבור שעשיתי היה גדול למדי ועדיין לא מצאתי דבר, אבל לפתע 

ה שצולמה על ידי הרגשתי משהו רך בקצה האצבעות. מתוך הבור שלפתי שקית ניילון מפוררת ובתוכה קרעי תמונ

 אדון גרינבאום הצלם. דחפתי את הקרעים אל כיס המעיל שמצאתי באחד הבתים הנטושים וברחתי משם. 

שנים שמרתי על השקית ולא העזתי להסתכל בקרעים, עד שערב אחד ישבתי עם מאיר בסלון הבית שלנו בגבעתיים 

ייתה הפעם הראשונה שבכיתי, בכי משחרר וכואב, וסיפרתי לו דברים שעד אז לא דיברתי עליהם. אני חושבת שזו ה

בכי שיוצא מעומק הנשמה. בכיתי על אבא, ושמחתי שקיימתי את צוואתו לעלות לארץ ישראל. בכיתי על אימא, 

שלא הייתה צריכה למות ונרצחה כי הייתה נשואה לאבא. בכיתי על אנה שלא מצאה את הכוחות לשרוד. בכיתי על 

 ימיה. בכיתי על הדוד קרל ושני בניו. הדודה אליס שמתה בדמי 

מאיר ישב והקשיב לי שעה ארוכה. הוא לא הסכים שאוותר. הוא רצה שאבדוק במדור לחיפוש קרובים, אולי מישהו 

שרד. עוד אספר על כך בהמשך. אבל אז, באותו ערב, הוצאתי בפעם הראשונה את השקית וקרעי התמונה, ומאיר 

תמונה הקרועה נראו כולם חצויים, לא שלמים, כמו המציאות. את הקרעים האלה הרכיב את החלקים כפאזל. מן ה

לקח מאיר למחרת לצלם מומחה, שבמעשה אמנות איחה את הקרעים והכין לי תמונה למזכרת. מן התמונה ראיתי 

אז את אימא מחייכת, עומדת מעט בפרופיל, את אבא מחבק את כתפיה מצד אחד ומניח יד על כתפיה של אנה, 

 ואותי, ילדה קטנה זהובת תלתלים, מחייכת אל העולם ולא יודעת עדיין כמה רוע שוכן בו. 

כשחזרתי ברכבת מברלין למחנה, פגשתי שוב את דינה, לייבלה והוריהם. למחרת היום הם יצאו לארצות הברית, 

 ואני נפרדתי מהם בדמעות. 

עד שפעם אחת  ,ט. לא פעם נסענו יחד לארצות הבריתאני חייבת לספר כאן שמאיר ואני טיילנו בעולם הגדול לא מע

החליט מאיר שאפשר לפנות לרשויות ולחפש את בני המשפחה. אני יודעת שזה נשמע הזוי, כמו למצוא מחט 

בערימה של שחת, אבל הצלחנו למצוא את לייבלה בברוקלין. את שם משפחתו, לדרמן, זכרתי, מפני שזכרתי שאביו 

לכל השאר. לייבלה  הוא יהודי חרדי היום, וחי בשלווה עם רעייתו וילדיו. פגשנו אותו, מאיר היה סנדלר.  מאיר דאג 

ואני, בבית קפה, בטיול האחרון שעשינו בארצות הברית. הוריו כבר נפטרו ואחותו מתגוררת כיום  באוסטרליה. הוא 

ייבלה זה אריה, ככה שלא ממש נראה טוב ומאושר. הוא סיפר שהחליף את שמו לאריה. "את יודעת" הוא אמר, "ל

בעטתי בעבר שלי." הוא יהלומן, ותורם לישראל מדי חודש סכומי כסף גדולים. אני יודעת שמאיר רצה לשאול אותו 

מדוע לתרום לישראל ולא לבוא לגור בה, אבל הודיתי לו בלי מילים על שהחליט שלא להיות שיפוטי ולא לדון את 

 הקפה, היו לי דמעות בעיניים, אבל היו אלו דמעות של אושר.  לייבלה לכף חובה.  כשיצאנו מבית


