
 

 יחיאל מרטין - דוידוביץ מיכאל   –   2021נובמבר    -   89מספר  מיוחד  עלון  

 

 ֹו ב ֹו נ יליד ז'ד    –   דוידוביץ מרטין  – מפראג    יו של חלל מלחמת השחרור את עצמות על ה 

מרטין  דוידוביץ  של  בשמו  נתקלתי  קרפטורוס,  ילידי  השחרור,  מלחמת  חללי  של  הנצחתם  במהלך 

המעניין בסיפור האישי שלו היה העובדה שמרטין, בעצם, [.  [Zhdenijevo  ֹוניבז'ד    יחיאל(, יליד-)מיכאל

לא עלה ארצה, אלא נפל במסגרת קורס צבאי, שנערך על אדמת צ'כיה; הוא נפל בתאונת אימונים, 

מאש כוחותינו. לאחר שנים הוכר מרטין כחלל צה"ל, והוא מונצח על אנדרטת הצנחנים בגדרה, כחלל  

 הראשון...  הצנחנים 

אל תמונת קברו של מרטין בבית הקברות היהודי בפראג הגעתי בדרך מפתיעה: במסגרת איתור בני 

ה ֹויליד ו,  דוידוביץ בנימין )יּומי(,  חלל אחרמשפחתו של   הגעתי אל מִתי, בנה של נותנת עדות ב"יד   ,לוב 

אווה שלחה    .Eva Blanketושם", שושנה ונגריק, והוא קישר אותי עם בת המשפחה, החיה באוסטרליה,  

, והסתבר שהיא גם בת משפחה  הקבר  תלי את תמונ

של מרטין: אביה, מאיר דוידוביץ )דייויס( היה בן דוד 

ראשון של מרטין ]סבא של אווה ואבא של מרטין היו  

נפתלי  של  בנו  לג'פרי,  אותו  קישרה  אווה  אחים[. 

בניו  החי  מרטין,  של  אח  )דייויס(,  דוידוביץ  )נייט( 

ו של ג'פרי התוודעתי לבת משפחה  יורק... באמצעות 

יעקב -, שאביה, משהלב-אילה הראחרת של מרטין:  

לאה )אימו של מרטין(, -ליפשיץ, היה אח של ציפורה

. אילה קישרה אותי אביה היה דֹוד של מרטיןכלומר,  

עם בת משפחה נוספת, מרגלית שנאן, ברגר מנעוריה,  

בן  ,שאביה היה  לבית -לודוויג,  האחים  של  דוד 

   וביץ. דויד
 

                                                                         
 :  מיכאל( בפראג-הקבר של דוידוביץ מרטין )יחיאל
 ישראל ה צות אראחינו שנפל בעת הזדמנותו לעל
 להלחם בעד עמנו

 
 
 
 
 
 

מיכאל(.  - מרטין )יחיאל   עצמותיו של דוידוביץ  הוטמנו ,  כ״ב בחשוון תשפ״ב ,  28.10.2021- ביום חמישי, ה 
הוא נקבר בטקס צבאי מלא, שנערך בבית הקברות הצבאי בהר הרצל, ירושלים, בנוכחות בני משפחתו  

 מהארץ ומחו"ל, ובהשתתפות נציגי הארגון שלנו, שחלקו לו כבוד אחרון. 
לפראג השתתפו   2021לאוקטובר    24-במשלחת שיצאה בקדמה ללוויה פתיחת קברו של מרטין בפראג.  

 נציגים מאכ"א, הרבנות ומשרד הביטחון; כמו כן הצטרפו גם צנחנים, שחלקו לו כבוד אחרון. 



בית הקברות, במרחק  פיקל, שסבו קבור באותו  יוסי  נדיר שהה בבית הקברות חברנו,  בצירוף מקרים 
סבו וחברי המשלחת הצטרפו לתפילת ה"קדיש" שקרא    עשרה מטרים מקברו של מרטין. הוא עלה לקבר כ

 יוסי פיקל על קבר סבו. הוא תעד את הקבר לאחר פתיחתו... 

 מצבתו של מרטין דוידוביץ לאחר פתיחת קברו ]צילום: יוסי פיקל[ 24.10.2021

 
ת  להכרתו של דוידוביץ מרטין ז"ל כחלל צה"ל, הכרה לה זכה רק בשנ   1996-7לב פעלה משנת  -אילה הר

היו כבר נציגי "חברה קדישא"   2020. היא זו העומדת בקשר עם משרד הביטחון והיא סיפרה, שבמאי  2001
בבית הקברות בפראג; הם היו אמורים להביא את עצמותיו לארץ לקראת יום הזיכרון, אלא שהקורונה 

 שיבשה את המהלך... החובה המוסרית לחלל זה מומשה בימים אלה... 
 

 לב:-/ יעל קבסה, בתה של נילי, אחותה של אילה הר מים לטוראי מרטין דוידוביץ'לוויה של ארבעה י
שמצליח לפלח את    ,בכאב.  בגעגוע קראו לו, בצער שאין לו סוף  מא.יֵמַכ'ֵלה, ככה קראו לו בבית של א"

 ל כבר אבד ונמחה מעל פני האדמה.  ו אפילו אחרי הזוועות באירופה, שם נראה שהכ ,הלב השותק
מא שלי. הוא שרד את התופת, התגייס במסגרת הכשרת לוחמי יֵמַכ'ֵלה היה מיכאל יחיאל, בן דוד של א

נפל   -ועוד לפני שהספיק לעלות לישראל, לקום מן האפר כדי לחיות על אדמת הארץ ולהגן עליה    צה"ל
 ה, שם הוא נקבר בבית קברות אזרחי.  מרטין בתאונת אימונים מצערת על אדמת צ'כוסלובקי 

 החלל הראשון של חטיבת הצנחנים. -יחיאל הוכר כחלל צה"ל -מיכאל-מרטין
על ,  שחיה בארצות הברית  ,יחד עם אחיינתו של מרטין,  שנים רבות עמלה דודה שלי היקרה והנערצת

ילתו למען הארץ  שנה אחרי נפ  73השבוע,  .  עליה ביקש לשמור   ,מנת שהוא יובא לקבורה באדמת הארץ
שאותו,  ,  בתחילת השבוע ארונו הועבר במטוס  הוא יובא אל אדמתה למנוחת עולמים.  -שלא זכה לראותה  

ביום חמישי הקרוב, הוא ייטמן בבית הקברות הצבאי בהר  .  באופן פלאי ומושגח, יטיס בן משפחה שלנו 
במותך ציווית   להצדיע ולהודות לו:  נבוא לחלוק לו כבוד אחרון,  ,אנחנו, בני המשפחה ומוקירי זכרו  הרצל.

  ,מצטרף אל שלושה אישים  מיכאל יחיאל  -. מרטין דוידוביץ'  כאן על פני אדמת ארץ ישראל  -לנו כאן חיים  
 "הרצל, ז'בוטינסקי, והחיד"א. שעצמותיהם הועלו ארצה להיקבר באדמתה:



בית הקברות היהודי   :24.10.2021
 עצמותיו של מרטיןהוצאת  - בפראג

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בית הקברות היהודי בפראג,
 הובלת ארונו לישראל

 
 
 
 
 
 

: הגעת הארון ארצה  27.10.2021
 במטוס חיל האוויר

 
 
 

 
 : טקס הקבורה בהר הרצל, ירושלים28.10.2021

 

 
 
 

ארונו של מרטין : 28.10.2021
, עטוף נחניםצנישא על ידי ה
   .בדגל הלאום

 ליד קברו של רטין נטמן מ
 הי"ד  זכריה באומל



על ידי   "אל מלא רחמים"תפילת 
 , החזן הראשי של צה"ל

  שי אברמסון
 
 
 
 
 מרטין   מטחי כבוד לזכרו של 3

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

לב, בת דודתו של מרטין, -אילה הר
שטיפולה המסור במשך שנים 

ארוכות הביא להכרה במרטין כחלל 
 צה"ל ולה תרומה מרכזית בהבאת 

 "הבייתה"   –עצמותיו  
 

הטקס נערך בראשות סגן שר  
 אלון שוסטר, ר מ הביטחון, 

 , אלוף יניב עשור  ,אכ"אאש ר
חה משפחות הנצסמנכ"ל וראש 
אריה  ר  מב"ט,  הומורשת במש 

 מועלם, 
לחת,  המש  המפקד הצבאי של
 אל"מ איתי ברין,

ד חטיבת הצנחנים, אל"מ  קמפ
 יואב ברונר, 

רירות צ'כיה, כולל נציגי שג
 הנספח הצבאי. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יעל גורי, בתו של חיין גורי,  
 מי שהיה מפקדו של מרטין  

 ]ראו בהמשך הכתבה[ 



 נציגי הארגון שלנו 
 ,  המימין: יצחק קליין, יוסי קוטונ
 רותי פיקסלר וזאב מילבאואר

 
 
 
 
 
 
 

 נוסף של  משמאל: חיים דוידוביץ, נציג 
 ארגון המתנדבים שלנו

 
 

:  12קישור לכתבה בערוץ  
https://fb.watch/8WIVlq9PGT/ 

 
D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-https://www.srugim.co.il/612144%-73-קישור לטקס הלוויה המלא: 

-%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A9%D7%A0%D7%94

-%D7%94%D7%95%D7%91%D7%90-D7%9E%D7%A6%D7%9B%D7%99%D7%94%

%D7%91%D7%90-D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA% 

https://fb.watch/8WIVlq9PGT/
https://www.srugim.co.il/612144-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-73-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%9B%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%91%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90
https://www.srugim.co.il/612144-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-73-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%9B%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%91%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90
https://www.srugim.co.il/612144-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-73-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%9B%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%91%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90
https://www.srugim.co.il/612144-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-73-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%9C%D7%9C-%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%9B%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%91%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90


ל מרטין מאתר "יזכור" של משרד הביטחון וכן השלמת מידע, להלן התיעוד ע 
 כפי שהצלחתי להשלים: 

יהודה. נולד  -לאה )פייגה( וחיים-, בנם של ציפורהדוידוביץ מרטין )מיכאל יחיאל( 

  , Zhdenijevo), כיום  Zdenovo)   ובי( בז'דנ13.12.1927ביום י"ט בכסלו תרפ"ח )

מונקץ' לס  30-]כ  במחוז  צפונית  לשישה:  [ליאבהבק"מ  אח  היה  הוא  אליעזר . 

)בלונקה-חיה,  צבי-דוד,  נפתלי,  )לייזר( )מונצי(.  רבקה(,  בינה  למד   ומרים   הוא 

ב"חדר" בעיירה שבה גדל. כילד וכנער השתתף בפעילויות ספורט כמו כדורגל 

 וכדורעף, אולם הוא נהנה גם מקריאה. כמו כן היה פעיל בתנועת הנוער "השומר הצעיר". 

הוריו התפרנסו מייצור מי סודה והפעילו סוכנות לשיווק בירה. בעיירת מגוריהם חיו כשלושים וחמש 

נשלח לאושוויץ והיה גם במחנה מאוטהאוזן, שם עבד כחייט במהלך המלחמה.   משפחות יהודיות. מרטין

והאחיות רבקה ומרים   ]*ראו תיקון בהמשך הכתבה[צבי )במאוטהאוזן(  -נספו האח דודבמהלך המלחמה  

חיו לייזר, נפתלי וחיה בינה )בלונקה(. אחרי השחרור שב מרטין לעיר  -)באושוויץ(. מרטין ניצל וכמוהו א 

ויחד עם מרבית היהודים נדד לחבל הסודטים. מרטין הצטרף לארגון "הנוער הציוני" ובהשפעתו   מגוריו,

 שיועדה להכשרה צבאית במגמת עלייה ארצה.   ,התנדב ל"בריגדה הצ'כית"

שהתאמנו בצ'כיה לקראת עלייה   ,מתנדבים יהודים  1,500-וכללה כ  1948"הבריגדה הצ'כית" הוקמה ביולי  

ת מפקדי הקורס הורכב הן ממפקדים בצבא הצ'כי והן ממדריכים ישראלים, חברי  והצטרפות לצה"ל. צוו

ארגון ה"הגנה". האימונים התקיימו בסודיות גמורה בצ'כוסלובקיה הקומוניסטית. נאסר על החיילים לדבר  

כדי שלא יבלטו בשטח לעיני המקומיים. הם לבשו את המדים המנומרים   -עברית, אנגלית או הונגרית  

הצנחנים הצ'כוסלובקי, נעלו נעלי קומנדו אדומות וחבשו כומתות בצבע ארגמן. המפקדים הודרכו    של חיל

בעל פה. את האימונים העבירו ללא ניירת, באופן מהיר ומעשי. האימונים כללו קרב מגע, טיפול בחומרי  

 חבלה, הריסה, ירי, כיבוש יעד, אימוני צניחה וקפיצות עם מצנח. 

הצנחנים, והיה מפקדו הישראלי של מרטין. בספרו המחודש "עד עלות השחר" כתב: פיקד על    חיים גורי

אחד  " של  מכדורו  שנהרג  מקרפטורוס,  ז"ל  דוידוביץ  מרטין  משלנו,  צעיר  של  דמותו  ממני  מרפה  לא 

המדריכים הצ'כים. הוא נקבר בחשאי, בבית העלמין היהודי בפראג. מכנים את האסונות הנוראים האלה  

 .  נים'" 'תאונת אימו 

, כשלושה שבועות לאחר  1948באוגוסט    18-אחד מחיילי הקורס, יצחק גרינָוְלד, תיאר את אירועי ֵליל ה

עבר  ביום,  הראשון,  האימון  לילה.  ואימון  יום  אימון  אימונים,  שני  היו  יום  "באותו  הקורס:  תחילת 

צוץ", התפצלה המחלקה  בהצלחה; ובאימון הלילה, שנושא התרגיל בו היה "התקפה על יעד והכנתו לפי

לשני כוחות: כוח א' תוקף, כוח ב' מתגונן. מבחינת מקומו בסדר הכוחות היה מרטין דוידוביץ ראשון או  

שני בכוח 'התוקף' ותפקידו היה לנטרל את הזקיף )איש הקבוצה המתורגלת, סגן צ'כי, איש צבא קבע(. 

טות על הזקיף. בעוד כל הקבוצה המתרגלת  היות ומרטין דוידוביץ ידע צ'כית, נקבע הוא כמתרגל ההשתל

התקרב מרטין אל הקצין הצ'כי וָחַבק אותו בזרועותיו. בתגובה שלף הקצין את אקדחו,    ,שוכבת בחשכה

הצמיד אותו למצחו של מרטין דוידוביץ וירה כדור אחד... והרגו במקום". להגנתו טען לאחר מכן, כך זוכר 

 טעון. הקצין הושעה לעשרים וארבע שעות מתפקידו והתרגיל בוטל. יצחק גרינָוְלד, כי חשב שהאקדח אינו  

בנופלו. הוא הובא למנוחת    21( והוא בן  18.8.1948מרטין דוידוביץ נפל בעת שירותו ביום י"ג באב תש"ח )

אחים   3נותרו  למען הדיוק: עולמים למחרת היום בבית העלמין היהודי בפראג. הותיר שני אחים ואחות ]

 ואחות[. 



אובסקובה.  -עתו של מרטין, הצטרף אחיו נפתלי לבריגדה, והשתתף בקורס שריון במחנה אודוסיהבהשפ

 שם קיבל את ההודעה על נפילת אחיו והשתתף בהלווייתו. 

ָחיו של מרטין עלו לישראל וחיו באזור חיפה החל משנת   . הם היו בעלי משאיות ועסקו בהובלת  1949א 

 לארה"ב. נפתלי שינה את שמו לנייט דיוויס.  1955-1954חומרי בנייה, אך עזבו בשנים 

לייזר גם הוא שינה את שם המשפחה לדיוויס. שני האחים והאחות בלונקה פרידמן חיו שלושתם בארה"ב,  

 אך נפטרו זה מכבר. 

במסגרת קורס    , אמנם מרטין דוידוביץ לא חויל רשמית לצה"ל, אך הוא נפל בתרגיל אימונים של הצנחנים 
סלובקיה, ונזכר במפורש בשמו בדיווח רשמי של "צוות מדריכי הצניחה" אל המטה הכללי  צה"לי בצ'כו 

של צה"ל. המסמכים שאותרו בארכיון צה"ל מוכיחים כי נפל כחייל צה"ל, והוא הוכר כחלל צה"ל מאז  
לל  מרטין היה הח . על פי עדות יצחק גרינָוְלד, חברו לקורס ופעיל בעמותה להנחלת מורשת הצנחנים,  2012

 , למרות שלא זכה להגיע ארצה. הראשון של חיל הצנחנים של צה"ל 
שמו מונצח באנדרטת הצנחנים סמוך לבסיס חיל האוויר תל נוף, ו"העמותה להנחלת מורשת הצנחנים" 

 html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4063949,00                                 הפיקה סרט לזכרו:       

 
 . Zdenovo-ברשימת נרדפים מיהודה -חיים: ברשימות "יד ושם" מופיע שם האב השלמת מידע
 פלשוב ומטהאוזן.   ות, שהיה במחנ Jëno, בן  1923צבי נמצא כרטיס אסיר על שם הרמן, יליד  -לגבי האח דוד

דפי עד מהם עולה כי הוא היה ניצול שואה. הוא העיד על    2001-האח נפתלי/נייט דוידוביץ/דייויס מילא ב
( ומרים )מונצי( נרצחה  1931)ילידת    13רציחתן של שתי אחיותיו באושוויץ: רבקה, נרצחה בהיותה בת  

אחים, שתי אחיות נרצחו בשואה, מרטין   7. כלומר: הם היו  1943( בשנת  1933)ילידת    10בהיותה בת  
 כיוון שגם האח צבי שרד!)מיכאל יחיאל( נפל ונקבר בפראג וארבעה שרדו,  

 
 : 09.09.2018-מתוך כתבה של מוקי הדר במקומון "אבן שוהם.נט" מה

ד יודעים את נסיבות מותו של מרטין ואת חלקו בהיסטוריה של צה”ל. גם אני, ששירתי  ו "מעטים מא
בצנחנים, לא שמעתי מעולם את שמו, עד שלפני שבועיים, קיבלתי מייל מוזר ומרגש מארה”ב. הכותבת  

שנה.    70שנמשך כבר    ,ז”ל, מפצירה בי לפעול לתקן עוול  איריס פרידמן, בת אחותו של מרטין דוידוביץ
“   כך אני    [,ישנם עוד אחיינים של מרטין בארה"ב]כבת משפחתו היחידה שנותרה בחיים  היא כותבת: 

שחלם   , מתחננת שישראל תכבד את הקרבתו ותעזור לו להשלים את מסעו ולזכות במנוחה נכונה בארץ 
 שנים להקמתה.”   70ואין זמן המתאים יותר לכך מהשנה, בה חוגגת המדינה    ; להגיע אליה 

היגרו לארה”ב ונפטרו   1955אך בשנת    1949-של מרטין שניצלו בשואה עלו לישראל ב  שני אחיו ואחותו
 [. לוניצ  ואחות  שלושה אחים  ;]למען הדיוק ההיסטורי: שניים, ולא שלושה, עלו ארצה: נפתלי ובלונקה  שם

במשך השנים פנו ילדיהם למשרד הביטחון בבקשה להעלות את עצמותיו של מרטין, דודם, שאותו לא  
הכירו, ולקברו בטקס צבאי מלא, באחד מבתי הקברות הצבאיים, כפי שנוהגת המדינה בכל חללי צה”ל.  

ל קברו. פניתי לאחרונה לראש  אני המשפחה מבקרים מדי כמה שנים בפראג ועולים  אך הם לא נענו. ב
המדור להנצחת החייל במשרד הביטחון, יעקב גבאי, ולאלי בן שם, יו”ר “יד לבנים”, בבקשה לקדם את 

 הבאתו של מרטין ז”ל לקבורה בישראל". 
 \ 

לי  תיבשיח • התברר  הדר,  מוקי  מו  ,עם  תהליך  התנהל  הכתבה  פרסום  הביטחון שמאז  משרד  ל 
והרבנות בפראג. הבאת הגופה של מרטין וקבורתו בטקס צבאי אמורה הייתה להתקיים ביום העצמאות  

 (, אלא שמגפת הקורונה עיכבה את גמר התהליך. 2020תש"ף )מאי 
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התגלה אוצר: תכתובת בין יצחק גרינָוְלד, חברו של מרטין, שלקח   [תודוד]בת    לב-הרברשותה של אילה  
 עם משרד הביטחון.  -את הנצחתו, ושל עוד חברים לנשק  על עצמו

 אביא אחדים ממסמכים אלה. 

 
 לאיתור בני משפחתו של מרטיןמדור "חיפוש קרובים" יצא קול קורא ב



 



 

 ממסמכיו של יצחק גרינולד: רשימת המשתתפים בקורס הצניחה הראשון 
רץ   Stráž pod Ralskemבעיר   1948תחילת ספטמבר  - 1948מאמצע יולי   (, צ'כוסלובקיה.(Liberecשבאזור ליּב 

   דוידוביץ מרטין רשום שני מלמעלה, עם ההערה של יצחק גרינולד "נהרג באימונים"



 

   מתוך ספרו של חיים גורי "עד עלות השחר", המתאר את נפילתו של מרטין, שהיה פקודו של חיים גורי   

 



 מרטין. משני צידיה: האחים מרטין ולודוויג ברגר, בני הדודים. בלונקה, אחותו של – עצמאב

 אחיו של מרטין – התמונה צולמה, כנראה, בפראג והתקבלה מג'פרי דייויס, בנו של נפתלי/נייט דוידוביץ/דייוויס          
 

 
השלישי משמאל הוא  

אחיו   -נפתלי/נייט דייוויס  
 של מרטין;  

בלונקה פרידמן,   -אחריו 
 אחותו של מרטין. 

ראשונים משמאל הם בני 
זוגם: מיריק פרידמן וּפירי  

 דייוויס.
 

שרה ליפשיץ, רעייתו במרכז: 
יעקב ליפשיץ, הדוד -של משה

של מרטין, ובני משפחתה  
 בארץ 

 
 לב שנייה מימין -אילה הר

 
 
 
 
 
 

לב היא זו שעדכנה אותי שצבי/הרמן )הניּו( דוידוביץ )דייוויס( לא נהרג במטהאוזן אלא שרד! -אילה הר
 הוא היגר לאנגליה ומשם לקליבלנד, ארה"ב. 

 יורק, ארה"ב. -נפתלי/נייט )ּפׇּפֹו( עלה ארצה, חי בחיפה והיגר לניו
 אליעזר/לייזר היגר ישירות לקליבלנד, ארה"ב. 

   צה והיגרה ללוס אנג'לס, ארה"ב. בלונקה אף היא עלתה אר

 משימת הבאתו של מרטין ארצה. את    ד עם אילה, יח ,  ריס פרידמן, לקחה על עצמה י בתה, אי 

 

 



  28.10.2021                                   לב אילה-/ הר הספד לזכר מרטין מכל'ה דוידוביץ
 

 אוד מוצל מאש.  -מרטין, מכל'ה כפי שקראו לו במשפחה, הוא בן דודתי 

ללכת לשרת את העם היהודי ולהקים מולדת   תהיאחרי שחרורו ממחנה ההשמדה אושוויץ, שאיפתו הי

 לעם היהודי. 

מכל'ה התנדב לצנחנים ממש בתחילת בניית צבא הגנה לישראל, והתחיל את אימוניו בצ'כיה, שם גם 

 . נפל

אנחנו נמצאים כאן היום על מנת לבקש סליחה ממך, ולחלוק לך הרבה כבוד. סליחה שלא זכית לראות 

 ת כדור של מפקד צ'כי קטעה את החלום שלך. פליט ;את ארץ ישראל בתקומתה

 שנים להביא אותך לכאן. 73סליחה שלקח לנו 

בזכות חיילים כמוך קם עם ישראל מאפר. איך אמר אלתרמן בשירו?   ;השארת אחריך מורשת גדולה

 "הם מגש הכסף עליו קמה המדינה". 

ליבי שבארץ ישראל שאיבדתי חמישה אחים בשואה, שמאמינה בכל    ,בת לניצולי שואה  ,אילה  אני

חלק נכבד במגש הכסף  יקום בית לעם היהודי, שכל יהודי באשר הוא שם יבוא, ועבורי, מכל'ה, אתה  

 הזה. 

הבנתי    ;שנים התגלו לי נסיבות מותו  25-כגדלתי עם הידיעה שיש לי בן דוד שמת בצ'כיה, אך לפני  

 שהוא אינו מוכר כחלל צה"ל, ואינו קבור בארץ. 

 , אחייניתו  ,על מנת לזכות בהכרה שלו כחלל צה"ל. מאוחר יותר יחד עם אייריסמאז פעלתי רבות  

 . שם מקומו ;בהר הרצלצה"ל בחלקת חיילי פעלנו להבאת עצמותיו לקבורה 

בנקודה זו ארצה להוקיר תודה מיוחדת למר יצחק גרינוולד ז"ל, משפחתו נמצאת כאן היום בשמו. 

 ת זכרו לאורך כל השנים. תודה יצחק, בשמי ובשם משפחתי. יצחק היה עם מרטין בנופלו ודאג לשמר א

העמותה להנחלת "אני רוצה להודות לעזרה שקיבלתי ממשרד הבטחון, תודה לאלוף משנה איתי בירן,  

וליוותה לאורך כל   , וכמובן למשפחה   ,לצה"ל  ,"יחידה להנצחת החייל", ל"מורשת הצנחנים שתמכה 

 . שארכה כחצי יובל  ,הדרך

 אלוף אמיר קרן ז"ל ולמר יעקב גבאי שליוו אותי לאורך השנים. תודה מיוחדת לסגן

 הגעת למנוחה ולנחלה בארץ ישראל.  -מכל'ה 

; זוכהבכבוד הגדול לו אתה    ,מסתכלים מלמעלה וצופים בלוויה המכובדת שעורכים לךאחיך ואחיותיך  

תקנים כאן עוול של , לא עוד בפראג. אנו מ1948-לא עוד לוויה חשאית וסודית, לא עוד בסתר כמו ב

 בתמונות. נזכור אותך תמיד צעיר לנצח, כפי שאתה  שנים.

 ודגל ישראל יונח על קברך.  "קדיש" נדאג שבכל יום זיכרון יאמרו 

 שתהיה לך מנוחה שלמה.

 , ששימש כמפקד קורס הצנחנים הראשון של צה"ל   , של חיים גורי  "הרעות "אסיים בשורה מתוך שיר  

 . חיים היה מפקדו של מרטין בנופלו. אשר התקיים בתוך הצבא הצ'כי

 

ת כָֻּלם: ר א   ַאְך ִנְזכֹּ

ַאר   ִרית ְוַהתֹּ ת ְיֵפי ַהְּבלוֹּ  -א 

ָלם  את ְלעוֹּ ָכזֹּ  ִכי ֵרעּות ש 

ַח.  ת ִלֵּבנּו ִלְשכֹּ  ֹלא ִתֵתן א 



 לית ולוח שיש שחור,"מצבה צה הביטחוןהעמיד משרד על מקום הקבר בבית הקברות היהודי בפראג   
 של מרטין  ובו מסופר סיפור

 

 

 קברו החדש של דוידוביץ מרטין  
 בהר הרצל, ירושלים 

 

 

 

 

 

 

 

   : ושבו בנים לגבולם 

   יחיאל - יכאל מ יהי זכרו של  

 מרטין דוידוביץ    לה( ' כָ )מ  

 ! זכור לעד 


