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מבקשים לשלוח את תנחומינו הכנים ליו"ר הארגון שלנו, זאב אנו 
על  , בארץ ובתפוצות,ל בני המשפחהכחיו אשר ויעקב ולמילבאואר, לא  

כ"ו בשבט תשפ"א, מילבאואר ) י(יינ  נ   ֹו)ציב פטירתה של האימא, צביה
 יהא זיכרה ברוך! .(8.2.2021

 

, עם האיגרת שאנו 2021תמונתה הופיעה בעלון הקודם, עלון פברואר 
 לציון יום השואה הבינלאומי. –שולחים לבני הדור הראשון 

 

 איתור מידע על חלל ממלחמת השחרור .1

משרד הביטחון הקים יחידת הנצחה, המתעדת את קורות חייהם של הנופלים במערכות ישראל. אלא, 
שבין מקימיה נמנית  עמותת "לתת פנים לנופלים",שלא על כל החללים ישנו מידע מלא / מדויק. 

דורית פרי, בת הדור השני שלנו, מסייעת לי מאוד באיתור בני משפחה של חללי מלחמת השחרור, 
הנצחה של חללי מערכות ישראל ופעולות את השם לו למטרה  זהארגון מתנדבים י קרפטורוס. יוצא

אלו אשר נפלו טרם קום המדינה ובמלחמת העצמאות, אשר  -איבה, תוך התמקדות ב"עלומים" ה
העמותה מנסה לאתר מידע  מצבותיהם חסרות ופרטי חייהם, תמונותיהם וקורותיהם אינם ידועים.

  .1948 -ב פל בג'ניןנ, אשר מרדכי-אליעזר מונוביץ או שלומוביץשלעל חלל בשם 
 האם למישהו מכם יש איזשהו קשר/מידע על משפחתו? על חבריו?

 ruthfixler@walla.co.il 5643299-050נא פנו לרותי פיקסלר  –אם כן 
 

 מחתרת תנועות הנוער הציוניות .2

 ולפיכך נמשיך ונעדכן את רשימת פעילי המחתרת, יוצאי קרפטורוס., פיםנוס שמות ו שניבאתר זה על
 נפטר . )Mukachevo( 'במונקץ 1926-נולד ב )Jung József)יוסף יונג 

 לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ". השומר הצעיר"חבר . היה 25.12.2002-ב
בעזרת תעודות  ,ולאחר זמן ברח ברח מגטו מונקץ', הסתתר ביער 19.3.1944-ב

הצטרף לפעילות מחתרתית  יוסף והגיע לבודפשט. ,שקיבל מהתנועה ,מזויפות
באחת מהן נתפס, נלקח למפקדת הגסטפו  ;ביצע שליחויות נועזותושל תנועתו 

וגורש לאושוויץ. הוא שרד את מחנה המוות וחזר  (Svabhegy) בהר השוואבים
 1948-יל ב׳בריחה׳ וב׳הגנה׳. עלה ארצה באחרי השחרור היה פע .לבודפשט

 עזב את הקיבוץ והתיישב בבית לחם הגלילית.  1960-בוהצטרף לקיבוץ יסעור. 
 .]מחוז סבליאבה[ (Polyán) נהנולד בפויא: (Lefkovits Zoltán) יצחק לפיד

חי בבודפשט והתקיים  1943משנת ". השומר הצעיר"חבר . 1.7.2008-פטר בנ
, ירד למחתרת 19.3.1944אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־ מעבודתו כנגר.

בעזרת תעודות שקיבל מתנועתו. השתתף בפעילות מחתרתית עד ראשית 
יצא  חודש אוגוסט, כאשר הצטרף ל׳טיול׳ ועבר את הגבול לרומניה.

 הגיע לישראל.  1944מקונסטנצה באנייה ׳בולבול׳ ובסוף 
 הצטרף כחבר לקיבוץ עין דור.
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  אליעזר /שמואל )שאני( פיניאס?-של חלל: מי אתה שאולסיפורו  .3
 

הדרכים ולעיתים מצטלבים מסלולי חיים בדרך מפתיעה. משתפת אתכם בחוויה מיוחדת, נפלאות 
 בעמותה שלנו. שחוויתי במסגרת ההתנדבות 

לפני יותר משנה החלטתי לתעד את כל יוצאי האזור אשר נפלו במלחמת השחרור )ובזמנים שקדמו 
  לאתר שלנו ברשת.בקרוב החוברת בשלבי כתיבה מתקדמים מאוד ותעלה חמה עצמה(. למל

 
תוך כדי התחקיר הסתבר לי שלשניים מהחללים, 

בן , גולדשילד דודילידי חוסט, יש קרבה משפחתית: 
, בן ופיניאס שמואל )בתמונה משמאל( מאיר וגיטל

, ששמות שרה )בתמונה מימין(-יחזקאל וחיה
לא מן הנפוצים בקרב יוצאי  שניהם המשפחה של

"לתת האזור. נעזרתי בדורית פרי, ממייסדות עמותת 
, הפעילות )שהתברר לי תוך כדי פנים לנופלים"

לי פרטים שאימא שלה הייתה מברגסס( והיא מסרה 
אחותו, אסתר על משפחתו של דוד גולדשילד: 

)מצד האימא(, ברוך רהט מירושלים.  בן הדודו(, המתגוררת במודיעין עילית, 1926אוסטרן )ילידת 
  :חשובים מידעשני פרטי בבשיחה עם ברוך הוא שיתף אותי 

 ושמו שמואל פיניאס.  ,לדוד היה בן דוד, מצד אביו, שנפל אף הוא במלחמת העצמאותא. 
 ספר זיכרון" שכתב צבי מנשל ז"ל מרחובות יש מידע רלוונטי. –ב. בספר "קהילת חוסט והסביבה 

כרטיס אסיר ממטהאוזן  ומצאתיעל שמואל פיניאס  עדויות ברשימות "יד ושם" חיפשתיבלי קשר, 
, מחוסט. אחים נוספים, ששמם מופיע ברשימת נרדפים 1926בן מאיר, יליד  ,Finiasz Dezsoעל שם 

, szHermann Finia, המופיע גם בנרצחים בפלוגות העבודה, וכן 1921יליד  - Manó Finiászמחוסט הם: 
 .1927יליד 

על שלושת האחים  Geniמצאתי תיעוד מאתר  billiongraves"כאן החל מסע ארוך חובק עולם. באתר "
של שמואל שנרצחו בשואה )דז'ו, מנו והרמן( וכן שם של אחות נוספת: מרתה )מאטיל(, ששרדה. 

ל 'קישר אותי אל יחיאל מיכ ,, בסיועה הגדול של דורית פריGeni)חיפוש מייסד השושלת )באתר )
דייטש מירושלים. בחיפוש בארץ איתרתי אותו, אך הסתבר שאיננו מייסד הרישום באתר, אבל הוא 

)להלן, יחיאל( של יחיאל מיכ'ל לסבא כיוון אותי אל קרוב משפחה, בעל אותו שם, החי בלונדון... 
 .סדודו של שמואל פיניא-היה בן והואקראו אלעזר קליינמן מלונדון 

שרה פיניאס, אימא של שמואל, -ואז קיבלתי מידע רב על משפחת פיניאס. מסתבר שהאם, חיה...
, גולדשילד כמו, יחזקאל, אביו של דודגולדשילד,  בת משההייתה 

לכן שמואל פיניאס ודוד  שרה ויחזקאל היו אחים.-כלומר, חיה
 היו -הם חללי מלחמת השחרור שנישניהם ילידי חוסט, גולדשילד, 
 בני דודים!
: האמיתימסתבר ששמו של פיניאס שמואל איננו שמו יותר מכך: 
שרה שרדה, התגוררה אחרי -האימא חיה. אליעזר-שאולהוא נקרא 

אליעזר -שם נישאה בשנית ליהודה [,[Ser המלחמה ברומניה
חיו )וקבורים(  1964-5ברקוביץ. הם עלו ארצה בשנת תשכ"ה, 

; בעלה 24.1.1977ה' שבט תשל"ז ]-שרה נפטרה ב-באשקלון. חיה
"לזכר בניה שרה רשום: -על קברה של חיהנפטר יומיים לפניה...[. 

שאול אליעזר נפל במלחמת השחרור, מרדכי דוד צבי ואביהם 
 ישראל חיים הלוי שנהרגו על קידוש השם". מאיר בן



-ועל עדותו של צבי מנשל, המציין שמאיר ושרה המידע שלהלן מבוסס מה שידע יחיאל מלונדון
 : שישה ילדים, כולם ילידי חוסטשרה ולבעלה, מאיר, היו -לחיה :חיה פיניאס היו "דודי ודודתי"

 ;)סקרלטינה(בגיל שנתיים ממחלת השנית נפטרה  -( 1920) /מריםמגדה
.   III/2 TMSZ(: היה אופה במקצועו. גויס לעבודות כפייה בגדוד העבודה מספר1921) מרדכי/מנו

 Gusen -ב 1945. מרדכי נרצח באפריל 114738גוסן ומספר האסיר שלו היה -נשלח למחנה מטהאוזן
 . 23.5בהיותו בן 

כך למחנה מיטלשטיין )בגרמניה(, ממנו השתחררה -(. גורשה לאושוויץ ואחר1923) שבע-ה/מטלטמר
שם התחתנה עם אריה קלמן ונולדה הבת אסתר.  ,איטליהמחנה עקורים בהגיעה להיא . 1945במאי 

ובארץ נולד בנם, מאיר )ע"ש סבו(, אך  1947-עלו ארצה אך גורשו לקפריסין. הם חזרו ב 1946-ב
חזרו מרטה ואריה  1997-. הם היגרו לארה"ב ונולדה הבת דיאנה. ב10, בגיל 1960-הילד נפטר ב

  לארץ, לנתניה, אך אריה נפטר לאחר כמה חודשים. מרטה נותרה אלמנה.

הפרטים שינוי פעול ל]צריך יהיה ל, נפל ברמות נפתלי. 1948-1924 :(Shoilyאליעזר/שמואל )-שאול
 [.שלו על המצבה
]אחד לפני צבי[. גורש לאושוויץ, משם למטהאוזן  124562(: מספר האסיר שלו היה 1926) דוד/)דז'ו(

 .18, בן ושם נספה -

]דיין   Bohrer]אחד אחרי דוד[. במקצועו היה  124563(: מספר האסיר שלו היה 1928) צבי/הרמן
  .16, בן 1945באפריל  שם נספה -גורש למטהאוזן בורר[. 

 היה קשור לבן דודו זה, שכן היו בני אותו הגיל.צבי מנשל מעיד שהוא 
 כשנרצח. 50האבא, מאיר, היה בעל חנות טקסטיל והיה בן 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 אליעזר )שמואל(-שאולהאח מרדכי פיניאס                         
 מאיר פיניאס האב                                                                                                             

 
 האח דוד פיניאס

 )שני משמאל(

 
 האחות מרטה 
 קלמן )פיניאס(

 2014 בנובמבר מרטה נפטרה
 

אסתר )משמאל( חיה בנותיה: 
 בארץ -דיאן בארה"ב ו



, מסיגט, בן שמעון הכהןשבמשפחתו היה אורי פיקסלר,  ,: אומר לי יחיאלהגיע משפט מפתיע ואז
, על שם הסבא אורי אורי פיקסלראחד מילדיי נקרא התרגשות גדולה אחזה בי: שם גם נפטר. 

 )אירו( פיקסלר, חמי ז"ל, שלא זכיתי להכירו. 
אח של יהודה שהיה , פיקסלר מסיגט אורי, מוזכר השורשים שכתבתי על משפחת בעלי בספר

(, kricsfalva, בהונגרית kricovoילידי קריטשיף )ברותנית  הפיקסלרים היו. פיקסלר, סבא של בעלי
'ב ייץ' )ְטיָאצ  . יחיאל הוסיף לי עוד מידע על המשפחה, המגיע ק"מ ממזרח לחוסט 20-(, כֹוכפר בנפת ט 

: יש לי בנידורות עד ל 7. כך נוצרה שרשרת של הכהןלערך, אז נולד עוד אורי פיקסלר  1800עד שנת 
 - יהודה –אורי  –יהודה  –שמעון  –שלום  –י: אורי נרבא של ב-של הסבא רבא-שמות של הסבא

 יריה(.ג, מחוז מיז'Toronya, בהונגרית (Torun השורשים מגיעים עד טורן .אורי
 אבל אני משוכנעת שישנו קשר כזה... ,למשפחתו של יחיאל עדיין אינני יודעת את הקשר המדויק

ְצָוה" ְצָוה, מ   .פרק ד, משנה ב( –)משנה, מסכת אבות " ְשַכר מ 
 
 
 ((Jarossרשימות יארוש  .4

היה פוליטיקאי הונגרי שפעל בצ'כוסלובקיה ובהונגריה,  Jaross Andor)בהונגרית: אנדור יארוש )
אחד האחראים להשמדת יהדות הונגריה היה , 1944כשר הפנים בשנת  .משתף פעולה עם הנאצים

-והקמת ממשלת דמה סטויאי הפרו 1944אחרי פלישת הצבא הגרמני להונגריה במרץ  בימי השואה.
 7כיהן לאורך שלטון הממשלה הזאת עד הוא התמנה יארוש לשר הפנים.  1944במרץ  22-נאצית, ב
, לאסלו אנדרה ולאסלו באקי, עשה את כל המאמצים . בתקופה קצרה זו, יחד עם סגניו1944באוגוסט 

הדרושים על מנת למלא את רצונם של ההנהגה הגרמנית ולארגן גירוש יהודי הונגריה רבתי למחנות 
הבטיח  1944במאי  17-המוות באושוויץ, בפיקוחם של אדולף אייכמן ודיטר ויסליצני. בהצהרה ב

  לציבור ההונגרי:
וש ודברי הערך שהיהודים הצליחו לאגור בתקופת הליברליזם לא יישארו "ברשותכם אדגיש כי כל הרכ

עוד בידיהם הרבה זמן. הם מעכשיו נכסיה של האומה הונגרית. ישמשו להעשרת האומה כולה. הם 
 ייכנסו למחזור הכלכלי הלאומי, כך שכל עובד הונגרי הגון יוכל ליהנות מהם".

יהודים לשאת את הטלאי הצהוב, אחר כך הצו להשמדת חתם יארוש על חיוב ה 1944באפריל  5-כבר ב
כל היצירות הספרותיות והאמנותיות שיוצריהם יהודים, ובמהירות זה אחר זה, כל הצווים שהביאו 

רישום היהודים )ברשימות שנודעו בדן הזכויות האזרחיות והכלכליות, עד ומא -לגירוש ולהשמדה 
 ם לפולין הכבושה.כ"רשימות יארוש"( ואיסופם בגטאות, והובלת

  אנו פונים אליכם בבקשה / בשאלה: האם מוכר לכם מישהו שיש לו מידע כיצד ניתן להשיג
 מידע זה על הקהילות שלנו בקרפטורוס?

 ?האם מוכר לכם סטודנט, שעשוי לחקור נושא זה כעבודת דוקטורט 
 
 : ספר ותערוכההעשרת אתר האינטרנט .5

-דב גבריהו-גוטסמן", מאת שמואל -"תולדות משפחת גבריהו הספר החדש שהועלה לאתר הוא  .א

 לאור.  ובאישורו של גלעד גבריהו, שהוציא הספר הועלה. גוטסמן

ד"ר למקרא מהאוניברסיטה העברית  שהיה חיים משה יצחק )חמ"י( גבריהו,גלעד הוא בנו של 

העולמית לתנ"ך", מייסד יו"ר "החברה היהודית  יו"ר "החברה לחקר המקרא בישראל", בירושלים,

וחבר מועצת העיר ירושלים מטעם  החידונים העולמיים לתנ"ך הכינוסים הארציים לתנ"ך, מייסד

. הוא נולד בשם חיים גוטסמן בכפר זאדני )כיום הכפר 1989-1914חמ"י חי בין השנים  .הציונות הדתית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99


נפשות.  9פריבורז'בסקה( לשיינדל )הרשקוביץ( ואלתר גד גוטסמן והוא הבן השלישי ממשפחה בת 

הוא למד, בין השאר, בישיבותיהם של הרב יוסף צבי דושינסקי בעיר חוסט ובישיבת הרב יוסף הלוי 

( 1943ילדים: דבורה ) 4בקורולבו )קיראליהאזה(. אשתו הראשונה, לאה, נפטרה בצעירותה והיו להם 

בעלה פיזיקאי,  וייז, אם לארבעה, ציירת ופסלת,-( ]גבריהו1944שבועות, בתיה ) 3נפטרה בגיל  -

( קצין סיירת שריון, שנהרג במלחמת יום הכיפורים בקרב 1947מתגוררת בלורנס, ארה"ב[, ראובן )

( ]אב לארבעה, רואה חשבון, אשתו רופאת ילדים, מתגורר במריון, 1949החווה הסינית, וגלעד )

 פנסילבניה, ארה"ב[. 

שתו שנפטרה; איתה חי בנווה שאנן עד התחתן חיים עם חנה דוידוביץ, בת אחותה של א 1956בשנת 

מותו. חנה גדלה בקולוצ'אבה, הייתה ניצולת אושוויץ וחברת פלמ"ח. להם שתי בנות; שרה, הידועה 

כשרי אנסקי )עיתונאית, בשלנית ומחברת ספרי בישול ישראלית( ]אימא של מיכל אנסקי[ ורחל, כיום 

 רחל אור אורטרגר, דיאטנית ואחות דיאטטית.

יעקובוביץ, שנפלה בכפר עציון והייתה  אח של ציפורהמשה, הייתה נשואה ל , שבע,חיים אחות של

 . "נצר אחרון" ממשפחתה

 מוצא המשפחה מזאדני ומידע רב מובא בספר על חיי קהילה זו וסביבתה.

  פריםמכיל אתר הסעוד מה ?                                       [Carpati.org.il -  גלריות-  .]ספרים 

 ֹונצ'ּפ  סיפורה של אוניית המעפילים  מאת יהושע הלוי:"הבייתה",  .א

 , מאת יהושע ילינקהגולה לרגלי הקרפטים .ב

 , מאת אנה ברגרA Jewish World that wasMunkács : .ג

 2020-2016לקט הכתבות על בני הקהילה מעלוני  "משלנו": .ד

 

למשפחה  1951-נולד ב . סשהסשה )שמואל(אקרמן התערוכה החדשה שהועלתה היא של הצייר  .ב

למד אמנות ב"מכון לאמנות מונומנטלית"  20-של המאה ה 60-בשנות ה .(Mukacheve)דתית במוקצ'בו 

שירת בצבא הסובייטי, שם היה אחראי על פתיחת מוזיאון של  1971-1973ורוד. בין השנים גבאוז'

 ורוד. גהממוקמת באוז' ,חטיבה צבאית

עלה לישראל והתיישב בירושלים. כבר מתקופת יצירתו המוקדמת, יצר אקרמן ציור  1973בשנת 

 המושפע ממוטיבים פולקלוריסטיים והן מן האמנות המודרנית המערבית.  ,סימבולי מופשט

ויתן", שביקשה לשלב בין ואת קבוצת "ל ,ייסד, בייחד עם אברהם אופק ומיכאל גרובמן 1976בשנת 

. 1981מטפיזיקה ויהדות לידי "סגנון לאומי כולל". אקרמן היה שותף לפעילותה עד לשנת סימבוליזם, 

 היגר לפריז, צרפת. 1984בשנת 

העבודות של סשה )שמואל( אקרמן נושאות איתן את רוח האוונגרד הרוסי, מלווה במסורת יהודית 

, חום והרמוניה, עם ועניין רב בקבלה, ויש להן קשר חזק עם האמנות הישראלית. הן מלאות שמש

 פילוסופיה עמוקה ומסתורין.

עבודותיו הוצגו בתערוכות בישראל, שוויץ, הולנד, רוסיה, אוקראינה, גרמניה וצרפת. חלק מעבודותיו 

 מוצגות באופן קבוע במוזיאונים של ירושלים, חיפה וקייב.



 

 שמואל )סשה( אקרמן                     

 

 

  התערוכות?מכיל אתר עוד מה                          [Carpati.org.il -   התערוכות שלנו -גלריות] 

 …(: אמנית פסיפס )ולא רקיעל וולף פורטוגז .א

 צייר ופסל :אשר רוט .ב

 פסל :אלכס פלקוביץ' .ג

 צלם וצייר: אפרים מלץ .ד

 צייר :F. MOSS -פרי )אפרים( מושקוביץ'  .ה

 

  על משפחתו ומעוניין לשתף באתר  שורשיםספר אנו פונים אליכם בבקשה: מי שכתב-  

 kimid17@gmail.com     3034424-054נא פנו אל יצחק קליין, 

 

 

 "השתלמות בעמותת "דורות .6

"דורות" מודיעה על פתיחת קורס למספרי סיפורים בני הדור השני והשלישי. ראו את הפרסום   עמותת

 :[להצטרף לעמותה ללא דמי חבר עד סוף מרץשל בני הדור השלישי ואת האפשרות ] שלהם

 

 

mailto:kimid17@gmail.com


 ודעות שוטפותהודעות שוטפות



 הודעות שוטפות .7

עדכון דפי הקשר: במהלך חודש אוגוסט ערכו כמה ממתנדבי הארגון בדיקה יסודית של רשימות  .א
הקשר. מהרשימה נגרעו, לצערנו, שמות רבים של בני הדור הראשון, אשר נכללו ברשימות הארגון 

 ו, בני הדור השני, הם ממשיכיו. העדכון יימשך גם בחודש הקרוב.המייסד, שאנ
 נודה לכל אחד מכם על עדכון המידע האישי )כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל( למתנדבים:

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217יוסי קוטונה   
אנו מציינים בכל שנה בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את שמם של ניצולי השואה, אשר נפטרו ב. 

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

 http://carpati.org.il אתר הארגון פתוח לשירותכם: ג.
ד. אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, ומתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה זמין וקריא 

 .ilhttp://www.en.carpati.orgגם לחברינו שבתפוצות. יש להיכנס ללשונית זו דרך כתובת האתר: 
 אנא ידעו את בני המשפחה והחברים המתגוררים בחו"ל על אפשרות זו.

 
 מכפר עציון לניר עציון - )זגלשטיין( סירא-משלנו: משפחת בן .8

יוצאי קרפטורוס, ניסית לקבל  ,במלחמת השחרור במסגרת חיפושיי לאיתור בני משפחה של הנופלים
שמות  הממוקם בגוש עציון, דרומית לירושלים., מידע על שני אחים שנפלו, באותו היום, בכפר עציון

 (.הו  ֹולֹוו, מחוז (Majdan , ילידי מאיידןזגלשטיין יהודה ורחלהנופלים היו 
רחל היו עוד אחים ואחיות, וששם המשפחה לאל ארכיון כפר עציון. אז הסתבר לי, שליהודה ו פניתי

 באידיש פירושה תורן של סירה ומכאן משחק המילים לבן סירא[.  סירא. ]המילה זגל-שונה לבן
אחד האחים היה נחום ועם בנו, מאיר, נוצר הקשר. מאיר שיתף אותי במידע רב על המשפחה 

ובמידע מרגש ביותר על משפחתו האישית. מסתבר, שמאיר ואשתו דפנה, אימצו זוג  -המורחבת 
יאני ואסקימוסי, עוד טרם הפכו הם עצמם להורים. אווה תאומים מאלסקה, אווה וג'ימי, ממוצא אינד

ליעקב והם חיים בקיבוץ ניר עציון, שקלט את שורדי כפר עציון, שנכבש במלחמת  -הפכה לחווה וג'ימי 
 השחרור. אכן סיפור מופלא! 

 13-נפלו בקרב על הקיבוץ ב וחברימ 127-, שסיפור נפילתו של כפר עציוןאת  זו גם ההזדמנות להכיר
 71, במה שנצרב בהיסטוריה כטבח אכזרי שביצע בהם הלגיון הערבי. הם הותירו אחריהם 1948במאי 

הקרב על גוש עציון החל בראשית מלחמת העצמאות, למחרת  ילדים, שגדלו על סיפורם הכואב.
, יום הכרזת העצמאות, 1948במאי  14-, והסתיים ב1947בנובמבר  29-ההכרזה על תוכנית החלוקה ב

עם נפילת גוש עציון כולו בידי כוחות הלגיון הערבי, אשר נעזר בכוחות ערביים מקומיים. שיאו של 
קיבוץ ומגיניו, חלקם מתושבי ה 127, בקרב על קיבוץ כפר עציון שבו נהרגו 1948במאי  13-הקרב היה ב

  ונלקחו בשבי הירדני. לאחר שנכנעו
חברים, הוחלט לפנות את הנשים  10פה על שיירה מהקיבוץ, שבה נהרגו , לאחר התק1947בדצמבר 

נשים שלא היו אימהות,  21והילדים למנזר רטיסבון ליד ירושלים. כל האבות נשארו בקיבוץ, ואיתם 
בדרום יפו,  "גבעת עלייה"שנים התגוררו האלמנות וילדי כפר עציון בשכונת  4במשך  למעט אחת.

עם בית ילדים,  ,בקיבוץ עירוני ,וקצה להם, ובו המשיכו את חיי הקיבוץבמתחם בן שבעה בתים שה
חדר אוכל וקופה משותפת. מאוחר יותר נקלטו שש אלמנות בקבוצת יבנה, ואחרות התמקמו ביישובים 

 אחרים. כל המשפחות קשורות בקשר מיוחד עד ליום זה ונפגשות בכל שנה לטקס זיכרון משותף. 
מת ששת הימים, היתומים וחלק מהאלמנות נהרו אל המקום בחרדת כשכפר עציון שוחרר במלח

, בנו של יעקב אלטמן כותב יהושע”, רובנו עשינו מאמץ להגיע ולראות מה נותר מהבית“קודש. 
לא ניתן היה לזהות את המקום. הכל היה הרוס ושרוף. רק בריכת המים ועוד בית אחד . “אלטמן הי"ד

mailto:ruthfixler@walla.co.il
http://carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/


ה מיתומי המקום החליטו לחזור ולהקים את הקיבוץ מחדש בתום אלטמן ועוד עשר ”.שרדו בשלמותם
הוא ”, זה לא היה משהו מאוד מאורגן, היה ברור לנו שנחזור, אבל לא ידענו בדיוק מתי“המלחמה. 

שנה מאז שאיבדנו אותו, והגיע הזמן שנחזור. כמה חודשים לאחר  19אבל חשבנו שעברו כבר “מספר. 
ו את הקיבוץ מחדש. זה לא היה פשוט, בעיקר לאימהות שלנו, שנגיע השחרור התייצבנו במקום והרמנ

למקום הקשה הזה, אבל זה היה ברור לכולם שזה הכרח המציאות. מאז ועד היום אני חי את הנופלים, 
 ”.מעריך את המאמץ וההקרבה שלהם להתיישב בארץ ישראל. זה היה צו השעה מבחינתם, בכל מחיר

 בקרבות בכפר עציון נפלו שישה יוצאי האזור )עוד ארבעה בנוסף לאחים זגלשטיין(:  •
 יוסף )יושקו(, זינגר חנה ויעקובוביץ ציפורה )נצר אחרון ממשפחתה(. רֹואלטמן יעקב, ה

  (2018באוגוסט  14 - 1920בן דוד ) דודאי אפשר להזכיר את כפר עציון בלי להזכיר את שמו של 
נולד בשם דוד לייב דווידוביץ למשפחה חסידי ויז'ניץ. על הוא . , יליד נרסניצהעציוןהיה מוכתר כפר ש

העולם השנייה. שנה לסיום מלחמת  50במלאת  "יד ושם"פעילותו באירופה זכה להדליק משואה ב
 ]עליו מתבקשת כתבה נפרדת[. התגורר בניר עציון

של יהודה ורחל הי"ד, שם סופר  הבוגרים כך יכולתי לצפות בעדותם של יצחק ונחום ז"ל, שני האחים
ילדים: יצחק, נחום, יהודה, רחל,  8פישל ולאשתו רבקה היו -הסיפור המשפחתי. מסתבר שלאב, אפרים

 . 1932-(, ציפורה וישראל )נרצח באושוויץ(. רבקה נפטרה מטיפוס ב1944-חיה, זלמן )נרצח ב
ילדים: רבקה, משה, שרה ונח.  4האב נישא לאישה שנייה, לאה קליין, עבר לחוסט ושם נולדו עוד 

 ( נספו. , אשתו הראשונהשל רבקההצעירים לאה נספתה עם ילדיה בשואה וגם ישראל וזלמן )ילדיה 
גרים ; ארבעת הבונחום, יהודה, רחל, חיה וציפורה שאר ששת ילדי משפחת זגלשטיין עלו ארצה: יצחק,

  , כאמור, נפלו.םהתיישבו בכפר עציון, ושניים מה
 על שם אחיו. ,לבנו קרא יהודההוא עבר לניר עציון. חודשים.  10יצחק ישב בשבי הירדני במשך 
 . גם דוד נהרג בכפר עציון., אחותו(. אחיה, דוד, היה מאורס עם רחללֹונחום, התחתן עם פנינה )לבית ו

חודשים(  11-)לאחר כונחום נישאו לאחר שנחום שוחרר מהשבי )שהייתה בשבי כשבועיים( פנינה 
יחד עם חברי גוש עציון הנותרים. על אף אבלם הפרטי הכבד, התמסרו לילדי  ,ונשארו בגבעת עליה

שהסוכנות פתחה  ,בלה לאחריותה את ניהול בית התינוקותיכפר עציון הקטנים בכל ליבם. פנינה ק
קוראים רחל )על  הםלילדי. עברו לניר עציון 1960חדשים באותו זמן, בגבעת עליה. בשנת לעולים ה

  ( ומאיר.אחיה של פנינהשם אחותו(, דוד )על שם 
הוקרן בסינמטק ירושלים הסרט "חבורת היתומים" של הבמאי נועם דמסקי. הסרט מוקדש  2015בשנת 
 .2014, שנהרג במבצע 'צוק איתן' בקיץ דוד[]בנו של  סירא-ולזכר נכדו, עודד בןשל נחום לזכרו 

רוזן )היחידה שנותרה משמונת האחים(: לא רק שהיא איבדה בקרב את שני  -האחות חיה ארליך 
אחיה, יהודה ורחל, היא איבדה גם את בעלה, ארליך ישעיהו; בתה, אסתר נופר, נולדה לאחר נפילת 

 אביה. כמה קורבנות שילמה משפחת זגלשטיין...
ְציֹון הוא  , יצחק ונחום,שני האחים הבוגרים , כאמור,נפילת גוש עציון התגוררואחרי  יר ע  בניר עציון. נ 

מושב שיתופי, המסונף לתנועת הקיבוץ הדתי, ושוכן מדרום לחיפה, ליד עתלית. היישוב הוקם באייר 
"אחדות" ו"תקוה"  ( על ידי פליטי כפר עציון, וקבוצה מפליטי בארות יצחק )בנגב(, קבוצות1950תש"י )

 וניצולי שואה.
בכור האחים, ע"פ ראיון שקיימה אתו עדה רסל בניר עציון: העדות  –מתוך עדותו של יצחק בן סירא 

 le.asp?pagesCatID=31685http://www.nirezion.com/viewpage_mobiהמלאה בקישור הבא:      
 wWuEIpA-https://www.youtube.com/watch?v=SVUקישור לעדות נחום בן סירא )זגלשטיין(  

 
סירא, בנו של נחום, שנישא לדפנה. כתבה גדולה בשם "תאומי אלסקה", על סיפור -ונחזור אל מאיר בן
 .9.3.2007-ימים" של העיתון "ידיעות אחרונות" ב 7הראשונים,  פורסמה במוסף " האימוץ של ילדיהם

http://www.nirezion.com/viewpage_mobile.asp?pagesCatID=31685
https://www.youtube.com/watch?v=SVU-wWuEIpA


אימוץ שגרתי, שנולד מהקושי להביא ילד לעולם. גם כסף לא  מתוך הכתבה: "הסיפור אינו סיפור
שנה לאלסקה  17חמלה, היא שהניעה זוג צעיר ממושב בכרמל לטוס לפני  רקמעורב פה. חמלה, ו

, חצי אינדיאנים חצי אסקימוסים, שנותרו [, הצד השני של העולם, כדי לאמץ זוג מלוכסני עיניים1990]
התקשו להעניק להם בית של ממש. לפני חצי שנה,  האלכוהוליסטיםלבדם בעולם, אחרי שהוריהם 
החליטו התאומים, ג'ימי  –התגיירו, חגגו  בר ובת מצווה ועשו צבא  –אחרי שחיו רוב חייהם בישראל 

, לחזור לאלסקה ולפגוש את הוריהם הביולוגיים, ובעצם, כדי לסגור מעגל של 21סירא, בני -ה בןואיוׇ
 כאב."

ּג' ) 19.9.1985-בה נולדו ג'ימי ואיוׇ . סיפור חייהם ( ]העיר הגדולה ביותר באלסקה[Anchorageבַאְנקֹור 
 :, שכותרתה הייתהדוד רטנרהארץ" ע"י בעיתון " 1.12.2003-מובא בכתבה שפורסמה ב



  מאלסקה לקורס מ"כיות: אינדיאנית, חניכה בבני עקיבא, חיילת בצה"ל-אסקימואית
סירא, תושבי המושב השיתופי ניר עציון מדרום לחיפה, את בתם -מחר בבוקר יסיעו מאיר ודפנה בן"

ללשכת הגיוס, וכמו כל זוג הורים גאה יביטו בה עולה לאוטובוס בדרכה לשנתיים של  ׇהויאהבכורה 

סירא  -לטירונים, שיתקיים אי שם בדרום. הזוג בן מ"כיותמיועדת לקורס להכשרת  ׇהויאשירות צבאי. 
אחרי הכל, לנערה השקטה  -מודעים לכך שבגיוס ובעת השירות תיתקל אווה בשאלות ותמיהות 

יש הופעה מעט שונה מהמראה הישראלי  ,עם השיער השחור הארוך והעיניים המלוכסנות ,והחייכנית
 .הרגיל

יקנולדה באלסקה לאם אסקימואית משבט  ׇהויא . ((Cherokee ולאב אינדיאני משבט הצ'רוקי יּוּפ 
בדיקה בארכיון העיתון "במחנה", שבמשך שנים מנסה לאתר חיילים שהגיעו לישראל ממקומות 

לפני כמה שבועות הייתי 'נידחים, מעלה שהיא כנראה תהיה החיילת האסקימואית הראשונה בצה"ל. 

ישבנו בקבוצה וכל אחד ', הׇויא, מספרת 'בבסיס צה"ל, במפגש מוקדם של המועמדות לקורס מ"כיות

ואני  ׇהויאריך להציג את עצמו. החלטתי להקדים את השאלות הסקרניות, אמרתי 'קוראים לי היה צ
  .''לא סינית

מספרת שבלשכת הגיוס ביקשו ממנה לחזור כמה פעמים על סיפור החיים שלה ושל אחיה  ׇהויא
  התאום ג'ימי )שיתגייס בשנה הבאה, אחרי שישלים את לימודיו(, כדי לוודא שהפרטים נכונים.

סירא נולד בניר עציון, מושב שיתופי דתי המשתייך לזרם המפד"ל. אביו היה אחד מארבעת -מאיר בן
 . 1948-הגברים היחידים ששרדו את הקרבות הקשים בגוש עציון ב

סירא היא ילידת כפר האמנים עין הוד, בתם של האמנים, מרגוט ונורמן לואיס, שוויצרית -דפנה בן
הקרבה הגיאוגרפית בין היישובים ניר עציון ועין הוד גישרה על הבדלים קתולית ואמריקאי יהודי. 

 .]דפנה היא גיורת[ בתפישות העולם הדתיות, ומאיר ודפנה התחתנו
ּג' )בכשאמה של דפנה עקרה לאלסקה, התיישבה  1989-ב העיר הגדולה ביותר ]( Anchorageַאְנקֹור 

ופיתחה שם קריירה של ציור, נסע הזוג הטרי לבקר אותה. בבית הסמוך התגוררה אמם של  [באלסקה

נפגעה מהמפגש  ,צעירה אסקימואית ששמה מיני, שכמו רבות מהמשפחות בשבט היופיק -וג'ימי  ׇהויא
בין החברה המסורתית של ציידים במערב אלסקה לקדמה האמריקאית. אביהם של התאומים, נווד 

י, נעלם מיד לאחר לידתם, והאם הצעירה נותרה לבד, בקשיים כלכליים, ונאלצה להיפרד משבט הצ'רוק
מהתאומים, שהיו אז בני שנתיים. רשויות הרווחה באלסקה שלחו את השניים לבית סבתם, בעיירה 
הרחוקה בית אל. מאחר והסבתא התקשתה לטפל בהם, החליטו מאיר ודפנה לאמץ את השניים שהיו 

 .כבר בני חמש
רק אחרי שאחד ', מספרת דפנה. 'האסקימואים אוסרים באופן גורף להעביר ילדים לאימוץ אצל לבנים'

מזקני השבט בדק אותנו והשתכנע שהמשפחה המורחבת היהודית נותנת ערכים דומים לזו 
. גם הרב בבית חב"ד המקומי באלסקה נתן את 'האסקימואית, הם השתכנעו והשבט נתן את הסכמתו

 .והעניין הפך רשמי -פטת הפדרלית האמריקאית בכתה כשחתמה על מסמכי האימוץ ברכתו. השו
 ארבעסירא לישראל, התאומים התגיירו ולבני הזוג נולדו עוד -שבה משפחת בן 9כשהתאומים היו בני 

 בנות. התמונה הראשונה של התאומים בישראל צולמה בכותל. 
תחלה הורידו אותם לכיתה ב', אחר כך הקפיצו בה -אווה וג'ימי השתלבו בבית הספר הדתי המקומי 

אותם חזרה לקבוצת הגיל שלהם. הם מצאו את מקומם גם בקהילה הדתית, הכוללת ביקור קבוע 
חבל 'ולימודים בתיכון דתי.  'בני עקיבא'בבית הכנסת, טקסי בר מצווה ובת מצווה, נעורים בתנועת 

שהיא  ,מוסיפה הׇויארת הדודה יסמין, ו, אומ'לי שהתאומים איבדו את האנגלית הנהדרת שלהם
 .מצטערת שאיבדה את מעט שפת היופיק שדיברה עד גיל חמש



היא נחושה לעשות את השירות הצבאי ולהמשיך במסלול הישראלי של לימודים וחיים בניר עציון. 
 , היא מסבירה. 'טוב לי בארץ ואני לא מרגישה צורך לחפור בעבר ולדעת מאיפה באתי'

 ,התאום ג'ימי חולם דווקא על טיול שורשים באלסקה ובשבט הצ'רוקי, כדי לדעת יותר על המורשת
שאת הגנים שלה הוא נושא. הוא גולש שעות באינטרנט ואוסף חומר על אסקימואים ואינדיאנים 

ואחר כך אחליט איפה  -אני אסע, אטייל, אלמד מאיפה באתי 'ים אינדיאניים. בוחדרו מעוטר במוטי
 ".תקע", הוא מסביראש

 טק.-שנים באלסקה ובעוד מקומות בארה"ב. כיום הוא בארץ ועובד בתחום ההיי 4חי ג'ימי 

ה נישאה לאיל רון, שהוא הנכד של שרה ויעקב שיפמן. אשתו הראשונה של יעקב, חיה, נפלה אף ׇויא
שרה, לבית  (,1952אשתו השנייה )משנת היא בכפר עציון, לאחר חצי שנה בלבד של נישואין. 

יעקובוביץ, ילידת חוסט, בת דודתם של בני זגלשטיין, הגיעה אחרי השואה לכפר עציון ונפלה בשבי 
נולדה הבת הבכורה, נירה, שהיא אימו של איל, החתן  1953הירדני. המשפחה גרה בניר עציון. בשנת 

. הן 4ותאומות בנות  6יל ילדים: בן בג 3ה ואיל גדלו יחד בניר עציון וכיום יש להם ׇוישל מאיר... א
סבתה של אווה, שהיו החברות הכי  –סבתו של אייל ופנינה  –שרה וירדן פנינה; שרה -נקראות אגם

 טובות בחייהן... אכן, נפתלות דרכי העולם...
סירא לפנות את ביתה. מאיר, -, כשפרצה השריפה הגדולה בכרמל, נאלצה משפחת בן2010בדצמבר 

ימים.  3משפחה התאחדה אחרי הבמסגרת תפקידו ביישוב. ביתם לא נשרף ו שהוא קצין בטיחות, נותר
 . (15) ויעל (17הילה ) ,(19) שבע-בת (,27דליה )בנות נוספות:  4לדפנה ולמאיר 

 
 , ספר ההנצחה שיזמה משפחה בן סירא )זגלשטיין(

 –המספר את סיפורם המשפחתי 
 ששת האחים לבית זגלשטיין

מימין, שורה עליונה: דוד וול )אח של פנינה, ארוס 
 של רחל( ורחל )נפלו(, ציפורה, יהודה )נפל(, יצחק;

 נחום, )בת דודתם( מימין, שורה תחתונה: שרה שיפמן
 ארליך היחופנינה, ישעיהו ו

 (1929-2019(, ציפורה )1920-2003מימין: יצחק )       
 (1923-1948ויהודה )

 
 

 (, 1924-1948(, רחל )1921-2014מימין: נחום )
 (1925( וחיה )1923-1948יהודה )



 על רקע נוף כפר עציון נחום, רחל, יהודה ויצחק זגלשטייןמימין:          

 

 

 

 סירא-( ויונה בן1920-2003יצחק )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Vohl)רחל זגלשטיין וארוסה, דוד וול            
 ...על רקע נופי כפר עציון. שניהם נהרגו בקרב זה           

 וישעיהו ארליך, אשר נפל אף הוא בכפר עציון)זגלשטיין( חיה 

 

 סירא, כפר עציון-פנינה ונחום בן                               עם בעלה פרץ ליזר (1929-2019) )זגלשטיין( ציפורה  
 

 

 

 

 



 סירא בשמירה בכפר עציון-נחום בן                         
 סירא בתמונה מעיתון ערבי, -פנינה בן

  המספר על שחרור נשות כפר עציון מהשבי
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 
 
 

 סירא הימנית ביותר-בןחזרה מן השבי: פנינה 
 

                    סירא בשלג של-נחום ופנינה בן                                                 
 1947חורף  כפר עציון,

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 יצחק, ליזר ציפורה: מימין
 רוזן-ארליך חיה, סירא-בן

 סירא-בן ונחום



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ומאיר דפנה עם – בילדותם ימי'וג האיוׇ            

 
 

, שנתיים לאחר שנחתו בכפור של 1992"בשנת 
אלסקה, פסק בית המשפט כי יוכלו לאמץ את 
הילדים. מאיר: 'השופטת פשוט בכתה כשהקריאה 
את החלטתה, וכך גם אנחנו וחבר המושבעים. הם 
פסקו, שאנחנו, יהודים מישראל, נוכל לאמץ את 

 נים האלה'"שני האסקימוסים הקט
 

                                                          יום האימוץ הרשמי              
 עם הוריהם הביולוגיים, מיני ודייוויד, בביקורם באלסקה האיוׇג'ימי ו                                                          

 
 
  

        ימים":  7מתוך הכתבה במוסף "
"כשירדתי מהמטוס באלסקה, הם עמדו 

די' הם די ד  שם, זוג תאומים אסקימוסים. 'ד  
, בקושי שנה וחצי 29קראו לי. ואני רק בן 

נשוי, עדיין ללא ילדים משלי, הבנתי שזהו. 
אני אבא. ואז התחלתי לבכות. הבנתי 
שהילדים האלה, התאומים היפים 
 והמוזנחים האלה, רק בני ארבע, הילדים
שכל כך זקוקים לאבא ולאימא, הם שלי 

 לעולמים."



סירא ושרה שיפמן באתר ההנצחה -ןפנינה ב
 לנופלי כפר עציון.

, בת דודתם של שרה הייתה ילידת חוסט
 האחים לבית זגלשטיין. 

 היא ופנינה היו החברות הטובות ביותר.
איל רון, לנכדה , לימים נישא הנכד של שרה

 סירא...-בן האיוׇשל פנינה, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 טקס האזכרה בהר הרצל 

 , בחלקת הנופלים מכפר עציון
 קבר אחים ומסביבו המצבות

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  עם סירא-בן ופנינה נחום
 , ורחל דוד, מאיר( מימין) ילדיהם
 שם, עליה בגבעת 7 סוקרטס רחוב

 עציון כפר נפילת אחרי התגוררו
 

 
 

                             1949 ירושלים, עציון גוש חללי של הלוויה                     
 

                                                          



 וג'ימי האיוׇיעל, בת שבע, דפנה ומאיר, הילה, דליה, סירא )מימין(: -משפחת בן
 

 כשמו של  – אינקרא קינׇואיל  האיוׇבנם של                                                                                    
 באלסקה )וכן עיר וחצי אי באלסקה(נהר                                                                                        

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 רוןואיל  האיוׇ
 

 ה ואיל.התאומות של איוׇ – שרה וירדן פנינה-אגם
 ,האיוׇסבתה של  –סבתו של איל ופנינה  –שרה 
 החברות הכי טובות בחייהן...ו בנות דודות שהיו

 אי[]וגם שמות הקשורים במים, כמו קינׇ


