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 בית הכנסת בווינוגרדוב )סיילש( הדלתות של  שיפוץ   .1

בשנה שעברה פנה יונתן פולק מניו יורק אל חברנו, מרשל כץ, המתגורר אף הוא בניו יורק, בבקשה 

ב  הח להנצ הכנסת  בעבר.  Nagyszőllős  -בבית  התפללה  שמשפחתו  היכן  וינוגרדוב[,  מרשל   ]כיום 
במצב עלוב. משפחת  -אבל דלתות הכניסה  והחלק החיצוני שוחזר, שגג המבנה חדש ,הסביר ליונתן

ז"ל, ניצולת   –ריטה שניידר  הגב'  ת את  אפולק החליטה לשקם דלתות אלו ולהנציח בדרך ז פולק 
יצר קשר עם בן דודו באוז'גורוד, ליאופולד קסלר, לו יש מפעל,   כץ  מרשל  שנפטרה לא מזמן.  ,שואה

 .  30.5.2022-להתבצע. הדלתות הוצבו במקומן החדש ביכולה הייתה העבודה בו 
ב שלט,  הוצב  המבנה  עברית  שפות  3-על  אנגלית,   :

 .  ממן התקנת גגון מעל הדלתותואוקראינית. מרשל כץ י
 מיזם זה הם: התורמים ל

Jonathan Pollack, Hedy Silber, Miles Pollack, 
Marjorie Pollack, Sheila Pickholtz   

 
 בווינוגרדובשלט ההקדשה והדלתות של בית הכנסת              

 פנים בית הכנסת בעבר 



 JewishGen  :של מרשל כץ   האינטרנט   אתר  .2

זאת הזדמנות טובה ליידע את כולם על מפעל ההנצחה האדיר של מרשל כץ. מרשל נולד בארה"ב, 

 תודה רבה לך, מרשל, על אתר איכותי זה!  ....קרפטורוסבאך שורשיו הם 

        Carpathia Genealogy.org-https://Sub  בשם גנאלוגיבנה אתר מרשל 

 .  1945 שנת באתר ניתן למצוא תעודות לידה, נישואין, פטירה ועוד לגבי משפחות מלפני

בזאקרפטיה   הערים, העיירות והכפרים  631נסע מרשל כץ לכל    שנים  6בנוסף, במשך  

 המצבות באתר זה. תמונות ת את ורא. ניתן לבתי קברות ששרדו 240ותעד 

 ]בעלון הבא אחזור על ההצעות לכתיבת עבודת שורשים, בה ניתן יהיה להסתייע באתר זה[  •

 

 
 בבודפשט   הציוניות   מחתרת תנועות הנוער  .3

  , מתחדשים כל העת שמות חברי המחתרת. אני עוקבת אחר ילידי קרפטורוס  בשם זה  פייסבוק  באתר
 יועלה כל המידע במסמך נפרד לאתר שלנו.  – המחתרת וכשתסתיים הצגת כל חברי

 מסרדני. חברים נוספים, מהם שתי האחיות לבית קליין  4להלן 

 
  בְצ'קו  י  . בּב5.7.1927נולדה ב  ( Rosenberg Juli)   יפה   פישמן 

Nagybocskó) ילדים. חברת   11(. הייתה הבת הששית במשפחה עם
שנים ביסודי, וארבע   4) . היא למדה עד סוף כיתה ח'"בני עקיבא"

       שנים בגימנסיה עממית(. בהשפעת וילי איזקוביץ היא הגיעה 
לבודפשט למטרת לימודי תפירה. איתה בא גם אחיה   1943 -ב

 הבונים". -הצעיר. במהלך לימודי התפירה עמדה בקשר עם "דרור
רות הונגריה תה בין המסתתרים בבונקר בשדיהי  1944באוקטובר  

(Hungária körút  בדצמבר התגלה הבונקר וכל יושביו נלקחו .)
(. היא הייתה Margit körútהסוהר המרכזי בשדרות מרגיט )-לבית

במבצע נועז של מחתרת   1944ששוחררו בחג המולד   בין אלו
 . "בית הזכוכית"תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. משם הגיעה ל 

 כך חזרה לבודפשט -(. אחרSzakálházáהצטרפה להכשרה של התנועה בַסָקְלהָהאַזה )בתום המלחמה  
ישראל על סיפון -הפליגה ממרסיי לארץ  1946  -ויחד עם חבריה לקבוצה, גנבו את הגבול לגרמניה. ב

עלתה   1947בדצמבר    15  -ית המעפילים "יגור". העולים נתפסו ע"י האנגלים והועברו לקפריסין. ביאונ
 התחתנה עם יעקב פישמן.  1949ארץ ישראל. ב לעם סרטיפיקט 

 
 

׳דודו׳   דוד  ב:  (Klein Dávid)קליין  ש; לייבַנאְג'ס  1923  -נולד 

.(Nagyszállás) בבודפשט. חבר "השומר הצעיר  1944-נספה ב." 
גויס לעבודת כפייה. ברח והגיע לבודפשט וצורף לצוות של  

. עסק בליווי עגלות אספקה לגטו "הצלב האדום הבינלאומי"
ולבתי הילדים בבודפשט. באחת השליחויות, בסוף חודש  

   .נעלמו עקבותיו ,1944דצמבר 

 



בֶסֶרְדנ'ֶיה  27.11.1926-נולדה ב: )Klein Olga)   עדנה   קליין
Szerednye).)  הבוניםדרור "חברת".   

אביה היה ראש הקהילה היהודית בישוב. הוא היה בעל זיכיון לחנות 
 . I -ה טבק בשל השתתפותו כחייל במלחה"ע

אולגה )עדנה( תפירה בבודפשט. בתקופה זו התגוררה למדה    1943-ב
להונגריה  הגרמנים  כניסת  עם  אורתודוכסיות.  לבנות  מוגן           בבית 

ירדה למחתרת. היא קיבלה ניירות מזויפים מאשר ארני,   19.3.1944  -ב
והסתתרה בסביבות בודפשט. אשר ארני הוביל אותה לבונקר בשדרות  

נחשף הבונקר והמסתתרים   1944  (. בדצמברHungária körútהונגריה )
 ( מרגיט  בשדרות  המרכזי  הכלא  לבית  הובלו  היMargit körútבו  אולגה  ששוחררו י(.  אלו  בין  תה 

בית  ". משם הגיעה ל1944בחג המולד    "מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה"במבצע הנועז של  
 . "הזכוכית

(. בסיום Szakálházaחלוצית, בַסָקאְלָהאַזה ) בתום המלחמה יצאה להכשרת התנועה לקראת עליה  
ההכשרה חזרה עם קבוצתה לבודפשט. יחד אתה המשיכה משם וגנבה את הגבול האוסטרי בדרכם 

יצאה בהפלגה   1946על יד רומא. באפריל    "דרור הבונים"לזלצבורג. בהמשך השתתפה בהכשרה של  
 בוץ מעגן. הגיעה לחופי הארץ ומשם עברה לקי 6.5.1946-לארץ ישראל. ב

 בנתניה.  27.8.2007-נפטרה בהיא  עבדה במשרד הבריאות.עדנה 
 בתה של עדנה היא חברתנו, כצהנדל רחלי. 

 
 ]אחותה של עדנה[   )Klein Elza(שולמית  שטאובר  
דרור " חברת ( וגם היא הייתה (Szerednyeבֶסֶרְדנ'ֶיה  25.9.1925נולדה ב 
תואם גם לקורות    הצעירה בשנה,, אחותה  כל הנאמר על עדנה  ."הבונים

לאחר השחרור מהכלאחייה ברחוב    .  המחתרת  פעילות  למטה  הגיעה 
 וקרלה שנדור. 

ובהתאם להנחיות התנועה, חזרה מכפר קטן שעל יד   ,בתום המלחמה
דרך הגבול   ,ֶטֶמשָוואר )טימישוארה( לבודפשט. משם הוברחה לזלצבורג 

המעפילים   באונייה  ישראל  לארץ  הפליגה  מאיטליה  אנצו  "האוסטרי. 
האנגלים"סירני ידי  על  שנתפסה  במחנה   .,  נוסעיה  עם  נכלאה  היא 

ישראל שטאובר.   ,צה לקיבוץ מעגן. בקיבוץ הכירה את בעלהעתלית. יואל פלגי הוציא את כל הקבו
  אביב ולבסוף השתקעו בנתניה.-עברו לתל 1948-ב

 בנתניה.  8.9.2019-שולמית נפטרה ב
 בתה של עדנה היא חברתנו שרה זלצברג. 

 
ניתן לקרוא בעבודת השורשים,  על סיפור חייה המורחב* 

.  צור יגאלמשחר עומר,  על ידי נכדתה,  ,2013בשנת  שנכתבה
 / http://stauberlifestory.blogspot.com להלן הקישור: 

 
גם היא    .רבקה ברקאי רפפורט  שכתבה קרובת משפחה,ספר  

ב חיים:   1921-ב  י,רדנס נולדה  תחנות  רפפורט.  למשפחת 
', מחנה פשט, מחנה קומרום, דאכאו,  ץקנ , בודפשט, מויסרדנ

 אושוויץ, ישראל. 
 

http://stauberlifestory.blogspot.com/
http://stauberlifestory.blogspot.com/
http://stauberlifestory.blogspot.com/


 
משה קראוס ז"ל הציל  (:  25.04.2014)   אמילי עמרוסי   -   רשימת קראוס  .4

בהונגריה אחרי הכיבוש הנאצי, כשהעניק להם  עשרות אלפי יהודים  
 תעודות חסות מזויפות 

 

אחת הדמויות שיהודי קרפטורוס, ולא רק הם, חייבים לו את  
. משה לא זכה להכרה על פעילותו  משה קראוס חייהם, הוא 
בגלל שיקולים זרים, פוליטיים. מצאתי לנכון לספר את   –ההירואית 

בר אל מחתרת תנועות הנוער  סיפורו מחו  סיפורו של האיש הזה...
 וזה המקום להרחיב על פעילותם.  –הציוניות בבודפשט 
מכתבתה   אני מביאה חלקים

של העיתונאית אמילי  
  על עמרוסי, המתבססת

מחקרה של איילה נדיבי, 
 .  אשר חקרה את הנושא 

 
: המוני  1944בית הזכוכית,  

יהודים מצטופפים ליד הדלתות, 
חסות  בתקווה לקבל תעודת 

. באדיבות "בית העדות"[צילום ]
בבית זה הסתתרו יהודים רבים  

מקרפטורוס, כולל חברי  
 המחתרת היהודית 

     
 
נפטר בירושלים  1986-ב"

ושמו משה   78אדם בן 
קראוס. אתם לא מכירים את השם. הוא לא מונצח בדרך כלשהי. אין רחובות על שמו. אין אפילו ערך 

. אבל מדובר במי שעמד מאחורי מבצע ההצלה הגדול ביותר של "אנציקלופדיה של השואה"על שמו ב
 יהודים בשואה, בקנה מידה ענקי.  

הגרמני שינדלר  ,התעשיין  להציל    הצליח  ,אוסקר  ליבו,  ובאומץ  הציל יהודים;    1,200בתושייתו  קראוס 
אלף    40עיט ביותר מדבר על  עשרות אלפים. החוקרים חלוקים לגבי המספר המדויק, אבל האומדן הממ

 אלף יהודים, שניצלו מציפורני הנאצים בהונגריה בזכות האיש הנועז הזה.  100על  -נפש, והגבוה 
היא   יהודי  1944השנה  השמדת  את  במהירות  לסיים  במטרה  השילוחים,  קצב  את  מגבירים  הנאצים   .

ודאס   ברחוב  ענק  זכוכית  מפעל  למתחם    29הונגריה.  הופך  בחסות  -אקסבבודפשט  מוגן,  טריטוריאלי 
כ שוויצרית.  חודשים   3,000-דיפלומטית  שלושה  במשך  ממנו  יוצאים  ולא  בתוכו,  מצטופפים  יהודים 

הגרמנים   תמימים. יכולים  לא  שאליהם  שגרירות,  מתחמי  למעין  הופכים  בבודפשט  בתים  ועוד  עוד 
יהודים. השגרירות השוויצרית  והשלטונות ההונגריים משתפי הפעולה להיכנס, ומאכלסים עשרות אלפי  

אלף יהודים תעודות חסות, כנתינים זרים של ממשלת שווייץ, ועוד עשרות אלפי תעודות    40- מעניקה ל
מסתובבים  נאצים,  לקצינים  מחופשים  לב,  עזי  יהודים  צעירים  עין.  מעלימים  כשהשוויצרים  מזויפות, 

בין ניצולי "בית הזכוכית" אפשר לציין    אוס.ל מנצח קר ועל הכברחובות ומחלקים תעודות חסות ליהודים.  
את אברהם גולדרייך, מראשוני הנווטים בחיל האוויר; הצייר שמוליק כץ )"דירה להשכיר"(, שגם אייר את 



אוסטרלי; ומשה שקדי, אביו של האלוף אליעזר  -זיכרונותיו מבית הזכוכית; פרנק לואי, פילנתרופ יהודי
המסר החשוב  חיו הושמדו.  הוריו וכל אֶ ' זכוכית', אומר האלוף שקדי,  אבא שלי חי בזכות בית ה 'שקדי.  

 . ' הוא שלא רק נוצרים הצילו יהודים בשואה, אלא גם יהודים הצליחו להציל רבבות 
גם היא   -פרשת בית הזכוכית היא אחת הפרשות המרתקות בשואת יהודי אירופה, וכמו מחוללה, קראוס  

נפתח במוזיאון "בית העדות" בניר   [2014]   זכתה להכרה. בימים אלהחמקה מתשומת לב ציבורית ולא  
גלים שליד אשדוד שחזור של בית הזכוכית, בניסיון לתקן את העוול ההיסטורי. סיפור נשכח שמתקלף  

במכוני שואה אחרים היו 'מאלמוניותו דווקא ביוזמת מנהל המוזיאון, אריאל בריח, שהוריו ילידי תוניס:  
 . ' יהודי, ואני יהודי-מזרחי מנהל מכון שואה, אבל השואה היא אירוע כלל שהרימו גבה איך

 
יהודים,    20,000-כשואת יהודי הונגריה החלה הרבה אחרי שעשן הכבשנים כבר מילא את שמי אירופה.  

שהצליחו לברוח מאימת הנאצים במדינות הכבושות, מצאו מקלט בבודפשט, שנחשבה מקום בטוח.  
במארס   לא 1944אבל  החלו  ,  להונגריה,  הגרמנית  הפלישה  השדהחר  מערי  ]כולל    במדינה  יהודים 
מיליון   מקרפטורוס[ חצי  להשמדה  נשלחו  בתוך שמונה שבועות  בפולין.  למחנות ההשמדה  להישלח 
 אלף ביום. קהילות שלמות הושמדו בזו אחר זו.  12ים מהפריפריה, בקצב של ייהודים הונגר

אסירים יהודים סלובקים ממחנה אושוויץ. השניים, רודולף ורבה ואלפרד וצלר,  ברחו שני    1944באפריל  
נפגשו עם ראש "מרכז היהודים" בסלובקיה, אוסקר קרננסקי, ומסרו לו מידע רב על הנעשה במחנה.  

)"דו"ח אושוויץ"(, ושסיפק   32קרננסקי העלה את דבריהם על הכתב בדו"ח שנפרש על פני   עמודים 
ויק על דרכי ההשמדה והיקפיה. ורבה ווצלר סיפרו כי עד לאותה עת נרצחו באושוויץ לראשונה מידע מד

 אלף יהודי הונגריה לצורך השמדתם.  800מיליון בני אדם, וכי במחנה נערכים לקלוט את  1.75-כ
שהיה מראשי   ',הפועל המזרחי'בסוף חודש מאי הגיע הדו"ח לידיו של משה )מיקלוש( קראוס, איש  

דו"ח    'דו"ח אושוויץ' הוא הוסיף לישראלי בבודפשט.  -נית בהונגריה ומנהל המשרד הארץהתנועה הציו
שהכין בעצמו על גירושם והשמדתם של היהודים בערי השדה בהונגריה, ובו פירוט המגורשים מכל עיר 

 ומחוז, והפך עולמות כדי להפיץ את שני הדו"חות. 
ואל כל האישים הפוליטיים החשובים בהונגריה.  המסמכים הגיעו אל שליט הונגריה, מיקלוש הורטי,  

סוכנות עיתונים בינלאומית הפיצה אותם והם חוללו בשווייץ סערה עצומה: דעת הקהל שם עוררה 
רוזוולט, מראש  לחץ בינלאומי כבד על הורטי. מחאות נשלחו לבודפשט מהאפיפיור, מנשיא ארה"ב 

שי. רוזוולט שלח להורטי מכתב מאיים: "אני גוסטב החמי  ,ממשלת בריטניה צ'רצ'יל, וממלך שבדיה
סומך לא רק על שיקולים הומניטריים, אלא גם על כוח הנשק... גורל הונגריה לא יהיה כמו של אף אחת 

 מהמדינות התרבותיות, אלא אם המשלוחים יופסקו מיידית". הורטי הפסיק את הגירוש. 
להדחת הורטי ועלייתה לשלטון של המפלגה  עד    -מחודש יולי ועד חודש אוקטובר, "תקופת ההפוגה"  

"צלב החץ", התרוצץ קראוס כדי להכליל כמה שיותר יהודים בתרגיל המתמטי שביצע,   ,נאצית-הפרו
תה יל זו היובסיוע השוויצרים. איך הצליחו להעלים מתחת לעיני הנאצים עשרות אלפי יהודים? לפני הכ

 להטוטנות ביורוקרטית במספרים גדולים. 
קט לארץ ישראל היה אז מעין תעודת הגנה. מי שהחזיק בתעודת עלייה נחשב לאזרח בריטי סרטיפי

תושב פלשתינה, שמוגן על ידי הצירות השוויצרית, מכיוון ששווייץ ייצגה את האינטרסים הדיפלומטיים  
סרטיפיקטים   1,500הכירה משטרת הזרים ההונגרית בקיומם של    1943של בריטניה בהונגריה. בסוף  

ישראלי פנו לקארל לּוץ, קונסול בצירות שווייץ בבודפשט ומנהל  -לו. קראוס ופקידי המשרד הארץכא
ץ אהד את העניין היהודי עוד מתקופת שירותו  ּוהמחלקה לאינטרסים זרים, שייצגה גם את בריטניה. ל

 1,500ל־  הסרטיפיקטים האישיים  1,500בקונסוליה השוויצרית ביפו. הוא וקראוס הגו רעיון להפוך את  
 איש.  7,800 -היהודים  1,500, וכך נכללו באישורים גם בני המשפחות של סרטיפיקטים משפחתיים 



וליחודש וחצי לאחר הכיבוש הנאצי, כשהקמת הגטאות בערי השדה הי ץ,  ּותה בשיאה, עשו קראוס 
אנטי פקידים  את  -בשיתוף  הפכו  שוב  הם  נוספת:  מניפולציה  ההונגרי,  החוץ  במשרד   7,800נאצים 

איש, שקיבלו אישורי עלייה   40,000הסרטיפיקטים האישיים למשפחתיים. כך הגיעו לאפשרות הצלה של  
כמספר מוסכם;   40,000-בלארץ ישראל מטעם שווייץ. הצלב האדום הבינלאומי, בריטניה ושווייץ הכירו  

 . 40,000-לבלבד, וקראוס המשיך במאמציו להשיג את הסכמתם   7,800-הנאצים הכירו באופן רשמי ב
"ההמתנה )לתשובה( נמשכה הרבה זמן, ולא ידענו את הסיבה",  
כתב קראוס במאמר שפורסם בספר "בגלוי ובמחתרת" )בהוצאת  

              עד שנודע לנו דבר מוזר מאוד: מישהו הודיע '"בית העדות"(. 
 יחידים, ולא משפחות. האיש   7,800-לצירות הגרמנית שמדובר ב

  .' הזה היה אחד מתוכנו, ד"ר קסטנר
)"שוץּול חסות  כתבי  הסרטיפיקטים  לבעלי  העניק  פאסים"(, -ץ 

החסות בכתבי  זרים.  נתינים  של  מעמד  ליהודים  העניק   , ובכך 
המחלקה  'נכתב כי    ,שהוציאה נציגות שווייץ בבודפשט ליהודים

השגרירות השוויצרית מאשרת בזה כי פלוני לאינטרסים זרים של  
אדם  בו  לראות  ויש  שוויצרי,  קולקטיבי  בדרכון  מופיע  אלמוני 

בר תוקף  דרכון  הופיעו עשרות אלפי 'בעל  בדרכון הקולקטיבי   .
ל מיספר  הרמייה,  להסתיר את מעשה  כדי  כתבי ּושמות.  את  ץ 

 השלטונות. , שכבר אושרו על ידי 7,800-ה החסות בטווח מספרי
הפכו    500 הללו,  התעודות  בכל  שטיפלו  הזכוכית,  בית  עובדי 

היו  הם  הקונסולריות:  הזכויות  מכל  שנהנו  השגרירות,  לעובדי 
להשתמש  יכלו  אף  וחלקם  הצהוב  הטלאי  מחובת  משוחררים 

עבודתם 'בכלי הרכב של השגרירות ובטלפון הדיפלומטי כחלק מ 
עם  ' הקונסולרית ברכב  נסע  עצמו  קראוס  ונהג  .  שוויצרי  דגל 

 עמוד מתוך הדרכון הקולקטיבי          גודלה של הנציגות השוויצרית בבודפשט לא איפשר   שוויצרי.
לה להתמודד עם מבצע בסדר גודל כזה. ארתור וייס, בעליו היהודי של מפעל זכוכית, נתן לקראוס את 

ל וקארל  בית המלאכה הענק שלו,  דיּומפתחות  הבניין חסות  פלומטית שוויצרית, כשדגל ץ פרש על 
המ  שווייץ הבניין  חזית  לבניין.  בכניסה  היום  י תנוסס  שנחשבת  טכניקה  ענק,  בזגוגיות  מצופה  יתה 

               תה בגדר בשורה חדשנית. ילשכיחה, אך בשנות הארבעים של המאה הקודמת הי
וידעתי שהבניין יוכל להכיל הרבה  ,  בחרתי בבית הזכוכית מכיוון שחששתי שיבואו עוד צרות רבות'

 , כתב קראוס לימים.  'יהודים בעת הצורך
נאצית תופסת את השלטון. גטו מוקם  -מודח שליט הונגריה, ומפלגת "צלב החץ" הפרו  1944באוקטובר  

על פתח ..  נדרשים להתייצב במחנות עבודה.  ,למעט נתינים זרים  ,40עד    16בבודפשט, וכל היהודים בני  
ת צובאים אלפי יהודים בבקשה לקבל תעודת חסות. בין הבאים לקבל תעודות היו יהודים  בית הזכוכי

ץ וקראוס מגבירים את קצב ההצלה.  ּול...  ששירתו בגדודי העבודה, ועמדו לעבור את הגבול לגרמניה
תעודות החסות, זוכים עוד עשרות אלפים לתעודות חסות מזויפות, שמודפסות בבית   40,000-למעבר  
לו הזכוכי ומחוצה  מהדפוס  ,ת  שנגנב  נייר  התעודות    , על  השוויצרים.  עבור  התעודות  את  שהנפיק 

מעניקות לנושאיהן ביטחון אישי, אולם במקרים אחדים טוענים השלטונות כי מדובר בזיוף, ומחזיקיהן 
כשאייכמן ואנשי האס.אס דורשים לרכז את היהודים בגטו של בודפשט   נשלחים למחנות ההשמדה.

ץ ומבקש ממנו לרכוש עוד בתים במעמד  ּוילוחם למחנות ההשמדה, פונה קראוס לקארל ללקראת ש
ומעביר אליהם את   76ץ רוכש  ּואקס טריטוריאלי. ל בתים בבודפשט, פורש עליהם חסות שוויצרית 

דבר,   לכל  שוויצרית  טריטוריה  נחשבים  הללו  הבתים  בתעודות החסות.  היהודים שמחזיקים  רבבות 



מפני גירוש למחנות השמדה או גיוס למחנות עבודה. הצלב האדום מעביר להם ציוד ויושביהם מוגנים  
ץ מאומצת על ידי דיפלומטים נוספים ממדינות ניטרליות. ּושיטת הפעולה הנועזת של ל  ומזון בסיסי.

יהודים.   4,500בתים בבודפשט לטריטוריה שבדית, ומרכז בהם    28הדיפלומט השבדי ראול ולנברג הופך  
ספרד, פורטוגל ומדינת הוותיקן מגיעות גם הן להסדר דומה עם הממשל ההונגרי: ספרד מקבלת    צירויות

ליהודים   להעניק  פורטוגל    1,500אישור  חסות,  והוותיקן  700תעודות  נקבעים  3,000  -,  הבתים  על   .
ות  . כל הבתים המוגנים בידי הצירוי'בית זה נמצא תחת חסות הצירות, הכניסה לזרים אסורה'שלטים:  

 . 'גטו הבינלאומי ' הבינלאומיות מוכרזים כ
כדי לאכסן את אלפי היהודים רוכש קראוס, בשם הצירּות השוויצרית, בית חרושת לטקסטיל ושוכר גם 
נדחקים  עצמו  הזכוכית  לבית  הזכוכית.  בית  עם  משותף  בקיר  הגובל  הכדורגל,  התאחדות  בית              את 

מעזים    3,000-כ אינם  והם  על איש,  במסדרונות,  במרתפים,  ראש  לצד  ראש  ישנים  הם  לצאת ממנו. 
 שולחנות המלאכה, בעליית הגג. בלילות שבת עורכים קידוש משותף. 

  ..חניכי תנועות הנוער הציוניות הופכים לעוזריו של קראוס.
מתחילה השמדה שיטתית של היהודים שנותרו מחוץ לבתים המוגנים. צעדות מוות    1944בנובמבר  

ץ מתלבטים ּויהודים אל מותם, בקור מקפיא. קראוס ול  2,000ון הגבול האוסטרי מובילות בכל יום  לכיו
או   -שהרי אם יוחתמו יותר אישורים מהמכסה, התרגיל ייחשף    -אסים  ּפ-ץּואם להמשיך בהנפקת ש

 להסתפק בעשרות האלפים שכבר הונפקו, ולא לסכן את מפעל ההצלה כולו. הם מחליטים להמשיך.
שלמים יושבים במשרדי הצירות השוויצרית פקידים וחברי תנועות הנוער ומחתימים תעודות.    לילות

יוצאים לחלק את המסמכים מצילי   והצירות השוויצרית  ואנשי הצירות השבדית  אנשיו של קראוס 
אסים. ההונגרים ּפ-ץּוהחיים, כשהדיו שעליהם עוד רטוב. הם מגיעים אל צעדות המוות ומחלקים ש

 בד את התעודות ומשחררים בכל פעם קבוצת אנשים נוספת. נאלצים לכ
יום.   מדי  בודה מחלקים תעודות חסות  חילקו'במחנה האיסוף  למי  הבדל  היה  , מספרת חוקרת  'לא 

 . 'נתנו למי שרק היה אפשר  -צעירים ומבוגרים, גברים ונשים 'השואה ד"ר איילה נדיבי, 
נתברר שלגטו הגיעו 'אלף בני אדם.    70עד    60כנסו  לפי כתביו של קראוס עצמו, אל הבתים המוגנים נ

, כתב משה קראוס במאמר לאחר  'אלף  150-אלף יהודים, בעוד מספר היהודים בבודפשט היה אז כ  32רק  
ההתקפות על היהודים הנותרים   .'במצב זה החליטו השלטונות לחפש את היהודים החסרים 'המלחמה.  

:  ' הדנובה האדומה' אל נהר הדנובה, במסגרת מה שיכונה    מתגברות. הנאצים מתחילים להוביל יהודים
היהודים מובלים לנהר, מופשטים מבגדיהם ונורים למוות. גופותיהם מושלכות אל הנהר. על גדות הנהר  

מנסים כמה פעמים לפרוץ למתחם בית הזכוכית ולבתים   'צלב החץ'אנשי    נותרים אלפי זוגות נעליים.
אחר חיפוש  של  באמתלה  ל  המוגנים,  של  התערבות  לאחר  נסוגים  הם  מזויפות.  תעודות  ץ, ּובעלי 

הצעירים שפעלו בחוץ בתחפושת של נאצים דאגו למזון,  '  ..שמשתמש במטרייה הדיפלומטית של הבניין.
חדרי   4-5וקיבלנו מזון גם מהצלב האדום. אפונה, פטריות, שימורים. התנאים הסניטריים היו קשים,  

אנשים עמדו בתור לשירותים במשך שעות. התרחצנו פעם בשבוע. הגברים איש.    3,000-שירותים ל
התרחצו בחצר, בקור של מתחת לאפס. הנשים היו משתמשות בגיגית אחת עם מי קרח, ששמו באיזו  

. 'בני עקיבא'תה לנו בבניין פעולה של  יכל יום אחר הצהריים הי  פינה ופעם בשבוע נחסמה בווילון.
   ...' ..ראל. שמענו שכל היהודים באירופה נרצחו.שרנו, דיברנו על ארץ יש

יד  ' חסיד אומות העולם של  ' היה בין הראשונים שזכו לתואר  ]בתמונה[  ץ  ּו קארל ל 
. החברה הממשלתית למדליות ומטבעות הנפיקה מדליה לזכרו, ויש  1965- , ב ' ושם 

 רחוב על שמו בחיפה. 
וכפקיד במשרד הסעד. הוא  משה קראוס עלה לישראל ועבד כמנהל מוסד לנערים  

ממשלת שווייץ   נישא לניצולת שואה ילידת בודפשט; הם לא הביאו ילדים לעולם.
יהודים הונגרים. אבל כשד"ר    30,000העניקה לקראוס תעודת הוקרה על הצלת  

ישראלי - איילה נדיבי החלה את העבודה על הדוקטורט שלה, בנושא המשרד הארץ



הוא היה מציל ענק, שאין לו אח  זה עצוב.  '  שום מידע עליו.  'יד ושם'  בבודפשט, היא לא מצאה בארכיון
שבו ניצלו כל כך הרבה יהודים בזכות יוזמה של אדם אחד. בדרך    , ורע. אין עוד מבצע הצלה בשואה 

 שהוא סלל השתלבו אלפים, חברי תנועות הנוער, שגם הם הצילו אחרים.  
בתום המלחמה, על הכנסתו לספר הזהב של קק"ל ועל טקס  ץ,  ּוכשהסוכנות היהודית הודיעה לקארל ל '

שקראוס הוא זה שצריך לקבל את ההוקרה, כי בלעדיו לא   ,הוקרה לכבודו, הוא הודה להם אבל כתב
היה מצליח. כשמועד הטקס התקרב, הוא שוב כתב להם על ההוקרה שמגיעה לקראוס. ואז הגיע הטקס  

 .  'ץ דיבר עליו שוב ושובּויר את קראוס. רק להמפואר בקונגרס הציוני, ואף אחד לא הזכ
במשפט קסטנר, שבו הועמד לדין מלכיאל גרינוולד, היה קראוס העד המרכזי מטעם ההגנה, בראשות 

בין השניים:   זילברג  מה 'הסנגור שמואל תמיר. בערעור בבית המשפט העליון הישווה השופט משה 
שניתנו על ידי    ,עשרות אלפי תעודות החסותיתה פעולת ההצלה שלו )של קסטנר( לעומת  יעלובה ה

 . 'הצירויות הזרות, בייחוד השוויצרית, כתוצאה מן העבודה המסורה והנפלאה של קראוס והחלוצים
הוא גילה את ערוותה  ', סבורה ד"ר נדיבי.  'קראוס משלם עד היום את המחיר של עדותו נגד קסטנר'

תה ההפך הגמור מתוכנית קסטנר:  ית ההצלה שלו הישל הנהגת היישוב בניהול ההצלה בהונגריה. תוכני
קסטנר סבר כי הדרך הבטוחה להצלת יהודים היא משא ומתן ישיר עם הנאצים. הוא נהנה מסיוע כספי 

תה הצלה עמוסה בבעיות ישנשלח אליו בהכוונת מנהיגי היישוב, ורובו נפל לידי הגרמנים. זו הי  ,רב
כנע שיש להסתייע בנציגי המדינות הניטרליות ולא לדבר  מוסריות קשות. קראוס, לעומתו, היה משו

 . ' עם הגרמנים, והצליח להציל רבבות ללא סנט אחד מטעם הנהגת היישוב
היה צריך למשוך אותו בלשון כדי שידבר על התקופה '(, אחייניתו של קראוס, מספרת ש71ניצה וילציק )

ענווה, וגם מתוך תחושה שאין לו מקום: קסטנר  ההיא. דוד שלי אף פעם לא דיבר על פועלו. גם מתוך  
היה הגיבור של יהדות הונגריה. יש לי מסמך שאני שומרת, שבו ממשלת שווייץ מודה לקראוס על הצלת 

יהודים. החוקרים מדברים על מספר הרבה יותר גבוה. אבל מאז שהוא העיד במשפט קסטנר,    30,000
שמואל    ,לא לקחו דבר, רק חיפשו מסמכים. פרקליטוהממסד היה נגדו, התקשורת. פרצו לבית שלו ו 

יעץ לו שלא ללכת בקצה המדרכה, כי אולי יידרס בידי מישהו. באתר ההנצחה בבית הזכוכית   ,תמיר
 . 'בבודפשט יש דף עם שמו, אבל ביד ושם הוא לא קיים

מואל  הסבר אחר לאלמוניות הבלתי מובנת של קראוס, למרות מפעל ההצלה העצום שניהל, סיפק ש
האוטוביוגרפי   בספרו  הזאת'תמיר  הארץ  רשאים ' :  'בן  היו  הציוניים  והמוסדות  שהסוכנות  למרות 

אלא בכך שקראוס לא היה   ,תה סביבה מעין דממה שאי אפשר היה להסבירילהתברך בפעולה זו, הי
  , ללא קשרים פוליטיים חשובים וללא 'הפועל המזרחי' נאמנה של מפלגת השלטון, מפא"י, אלא איש  

 יחסי ציבור".
רוזט, אמר השבוע בתגובה:    'יד ושם'מנהל הספריות ב רוברט  ד"ר  יהודי הונגריה,  לא 'וחוקר שואת 

שהתנגדות היא רק לחימה, ולא    ,תה דעהיהשתיקו את הסיפור, אלא החברים בעצמם לא דיברו. הי
לא מעט. נושא מדברים על הנושא    70-הבינו למה היהודים לא לחמו בהונגריה. אבל מאמצע שנות ה

, ויש לגביו פעולות חינוך והנצחה. ההצלה בהונגריה היא אחד 'יד ושם 'היהודים שהצילו יהודים מוכר ב
יתה מבוססת על שיתוף ישההצלחה ה  ,המקרים החשובים ביותר והגדולים ביותר. אבל חייבים לזכור

מעוניין לאסוף את   'העדות   בית'ארכיון  ..  .'יהודים, וזה מצב ייחודי בשואה -פעולה עם דיפלומטים לא
. אפשר ליצור קשר בכתובת 1944-שמות כל הניצולים מבית הזכוכית ומהבתים המוגנים בבודפשט ב

 . '"ניצולי בית הזכוכית'או בדף הפייסבוק  haedut.org.il-archive@beit האימייל
, נקרא רחוב על שמו בירושלים, בשכונת פסגת זאב, בטקס חגיגי בהשתתפות ראש  2015באוגוסט  *  

 . הזכוכית"   בית " אביו היה אחד מהניצולים ב ש  , מפקד חיל האוויר, אליעזר שקדי ו העיר, ניר ברקת,  
 

 על פי אתר "מחתרת תנועות הנוער הציוניות בבודפשט":  * 
 16:00-13:00חודשו הביקורים בבית הזכוכית בבודפשט כל יום בין  

mailto:archive@beit-haedut.org.il


 הנצחת אריה כץ באשקלון  .5
ביצ'קב ב 1947 -נולד באריה כץ, 

Бичкев] 1973-[, עלה ארצה ב  
והתיישב באשקלון. אריה תרם תרומה  

גדולה לנושא החינוך הגופני בעיר  
נהלת  וה – ]ראו הכתבה במקומון[ 

                 הנציחה את תרומתו זו בקריאת העיר 
במאי   22-ב הטקס נערך.  רחוב על שמו

והותיר את   2018 -באריה נפטר .  2022
  2] נכדים 8 -ילדים ו 3אשתו, אידה, 

 יהי זכרו ברוך!  .נולדו לאחר פטירתו[
                                                                                              אידה כץ ובנה                          הנצחהשלט ה                                                                  

   .את המידע העביר לנו חברנו, אלכס שמעוני *



 חדשות מזאקרפטיה .  6        

במדור  שפורסם    ,JewishNews  העביר לנו את המידע הזה מהעיתון  ,, רוברט דרובמזאקרפטיה  ברנוח
 : 8.6.2022-ב"חברה" 

טון של תרופות ייחודיות, שאורגן על ידי שגרירות    15"ישראל ממשיכה לעזור לאוקראינה. מטען של 
במשרד החוץ הישראלי, הגיע   [סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל]  ישראל באוקראינה וסוכנות מש"ב

הונגריה. דרך  ישר  לאזור טרנסקרפטיה,  סגן שגריר  הודיע  כך  ביסטריצקי  ,אל באוקראינהעל   ,יואב 
בעמוד הטוויטר שלו. הוא גם אמר שבשבועות הקרובים ישראל תשלח סיוע הומניטרי נוסף לתמיכה  

  באוקראינה.
יותר   ישראל   כי  JewishNewsדיווחה  מוקדם  שגריר  אמר  הזה,  ההומניטרי  המטען  על  בהכרזה 

יסופקו   הקרובים  בימים  כי  ברודסקי,  מיכאל  במזרח באוקראינה,  ערים  למספר  גם  ותרופות  מזון 
 אוקראינה." 
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מחוז ב  "התאחדות המלאכה והתעשייה"מנכ"ל    , הינוזיסו ויזל

 .  נתניה והשרון

בפגישה בינינו שאלתי לפשר שמו, שחשבתי שהוא כינוי, ולא  

השם המקורי. הסיפור העומד מאחורי מתן השם מאפיין את דור 

 ההורים שלנו, שהנציח את שורשיו. 

ומהו הסיפור? אימא של זיסו, רבקה, לבית יעקובוביץ, התגוררה  

הכפר   השואה.  לפני  ביידיש[  העיירה  ]שם  נקרא  בדרהיב 

ממוקם    הוא.  Kovesligetובהונגרית    Drahovo  אוקראיניתב

, לפני הגירוש 1941-מזרח לעיר. ב-ק"מ מצפון 20- בנפת חוסט, כ

תושבים,   2000-בתי אב, שמנו כ  200-כ  בו   לקמיניץ פודולסק, היו

 מתושבי העיירה.  26%-והיוו כ

המלחמה,  אחרי  לדרהיב  מאושוויץ  חזרה  ]האימא[  רבקה 

חזר.   לא  הוא  אך  הולדתם,  בכפר  אחיה  את  בתקווה שתפגוש 

רבקה נותרה בכפר והתחתנה עם זיסו ברקוביץ, ניצול שואה אף  

( ואליעזר,  1948, ששרדה אף היא. מנישואין אלה נולדו שני ילדים: אילנה )18הוא, שהייתה לו בת כבת  

למרבה בן    שנפטר,  בהיותו  המוח  קרום  מדלקת  ומבין  5הצער,  דרהיב  מעשירי  היה  ברקוביץ  זיסו   .

, ירד [Sokyrnytsya]הראשונים שהקימו קולחוז בעיירה. באחת מנסיעותיו לחוסט, באזור סוקרניצה  

מחסום הרכבת וזיסו נהרג. רבקה נותרה עם שני ילדים. היא נישאה בשנית עם דוד ויזל. דוד נולד בשנת 

ויזל. בשנת    1905 לו    1930בסיגט והיה לו קשר משפחתי לאלי  ונולדו  ילדים.   7עבר לצ'כיה, התחתן 

אך לא מצא   ,Koshelovo  -ל  ודוד חזר  1944-הוא גוייס לפלוגות העבודה. המחנה שוחרר ב  1941בשנת  

ם התחתן דוד ע  1950בשנת  (.  ֹובֹול ושֶ ֹוק את משפחתו... או אז התגייס לצבא האדום )היהודי היחיד מ

(. כך, שמו של בעלה הראשון של  1956ילדים: שיינדל )סוניה(, אווה וזיסו )יליד    3רבקה ויחד הולידו  

 הונצח בשמו של הבן...  –אימו 

בלבד, כך שנעוריו   15.5, נר ראשון של חנוכה תשל"ב! זיסו היה בן  12.12.1971-המשפחה עלתה ארצה ב 

ביו בארץ שני אחים )מאותו האבא(, שלא ידע על כשהמשפחה עלתה ארצה, גילה אובגרותו היו בארץ.  

 קיומם... אחד מהם היה נגר. 

את לימודי התיכון עשה זיסו בפנימייה הדתית "נווה עמיאל" במושב שדה יעקב, שבמועצה האזורית 

 עמק יזרעאל. בתפר שבין סיום הלימודים לגיוס לצבא הוא עבד אצל דודו הנגר וכך רכש מקצוע לחיים.

בחברון   1974בשנת   הוא שרת  הסדיר  שנות השרות  קרבית. את שלוש  בהנדסה  ושרת  זיסו  התגייס 

 שנה(.  40, לפני 1982ולאחריו שירות במילואים, כולל במלחמת לבנון הראשונה )יוני 

פתח זיסו את העסק העצמאי שלו: נגרות לחנויות תכשיטים, למעבדות ולמוסדות מיוחדים   1985בשנת  

 מנכ"ל "התאחדות המלאכה והתעשייה" במחוז נתניה והשרון. וא מכהן כה 2018בצבא. משנת 

זיסו פעיל מאוד בהנצחת יהודי עיירתו. בעבר היה סגנם של ברקוביץ זאב וחיימוביץ מישקה, ראשי 

 אש הקהילה דר' משה חיימוביץ.רכפרים בסביבה. כיום עומד ב 16קהילת דרהיב והסביבה, הכוללת 

קבוצות, ששורש ארגן  בנסיעותיו זיסו  זיסו  חווה  אירועים  שני  במקום.  לטיול שורשים  בדרהיב,  יהן 

הוא ביקר בבית הקברות המקומי. לתדהמתו, הוא ראה שני מקומיים   2005הרבות לאזור. בפברואר  

שותלים צמחים של תפוח אדמה במקום. הוא דרש שיגיעו לבירור במשרדי העיירה ובסיכום שהושג  



ובלבד שלא יפגעו בקדושת המקום, בו גם קבור זיסו   –נזק" שנגרם להם  שילם להם זיסו פיצוי על "ה

 ברקוביץ, בעלה הראשון של אימו... 

דולר וזיסו    800בביקור אחר שמע זיסו שבסביבות חוסט יש ספר תורה ישן ברשותו של גוי. האיש ביקש  

ר שהוא קרוע  הסכים, למרות שלא ראה בפועל את ספר התורה. ספר התורה הובא לבודפשט. משהסתב

 הוא נמסר לחברה קדישא המקומית, שטיפלה בגניזתו...  –וחבול 

בימים אלה מטפל זיסו, משפטית, בניסיון רכישה של גוי את מבנה בית הכנסת בדרהיב, במאמץ למנוע 

 רכישה זאת.  

 מי.אוניברסיטה הפתוחה לימודים, שיסמיכו אותו למדריך טיולים בינלאוזיסו לומד ב  –ועוד בימים אלה  

 . נכדות 3-לשרה )לבית ינקוביץ( מברגסס. יש להם שתי בנות ו – 21בן   –זיסו נישא בגיל צעיר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 אביו של זיסו  – דוד ויזל                                        

   
העיירות ילות דרהיב והסביבה, כוללת את ההאנדרטה לזכר ק

 הקברות בנתניה.הללו. היא ממוקמת בבית 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תעודת הוקרה שקיבל זיסו בעקבות ארגון                   
 טיול השורשים לדרהיב והסביבה

 
הקרון הינו אחד מעשרות אלפי קרונות רכבת משא, בהם הובלו   זיסו באתר ההנצחה לשואה בנתניה. 

קרונות שואה    24מתוך  הקרון הוכר כאחד  .  1945ועד    1941היהודים  ברחבי אירופה, בתקופת השנים  
 . המשמשים להנצחה וזיכרון השואה  ,בעולם

קרון זה אותר לאחר חודשים של חיפושים, במגרש לגרוטאות רכבת במערב גרמניה. הקרון נבדק לאימות  
 הזיהוי שלו, שופץ והועמד על מקומו בסיוע תרומות. 

 
 
 

תעודת הוקרה לזיסו ויזל 
  ,עמותת “דרך לוטן”מ
  2009נוסדה בשנת ש
במטרה לטפל בנערים "

וצעירים במצבי סיכון 
במסגרת תוכניות שטח  

מגוונת: מסעות אתגריים 
טיפוליים, פעילויות חד  
 –יומיות, מסעות הורים 

נערים, מסעות תהליכיים 
-לצעירים פוסט

טראומטיים ועוד… 



הרווחה תחת צווים הנערים והצעירים שמטופלים אצלנו מגיעים ממסגרות חוץ ביתיות של משרד 
של בתי המשפט, שירות המבחן לנוער ומבוגרים, פנימיות טיפוליות, מכינות לנוער בסיכון, בתי ספר 

לנוער נושר ותוכניות בקהילה. אנו נותנים לנערים כלים מגוונים אשר יקלו עליהם בהתמודדויות  
 " שלהם סביב נסיבות חיים לא פשוטות.

וריו של סגן לוטן סלוין, שנהרג במלחמת לבנון השנייה, בעת שעסק  העמותה הוקמה ע”י איריס וגיל, ה

 בכפר בינת ג’בל.  "במשימת חילוץ פצועים מפלוגת “עורב” של חטיבת “גולני

 גולן   ברק /    כנס בסימן "ההתאחדות בהתחדשות": התאחדות המלאכה והתעשייה מחוז נתניה והשרון 

  ראשון   נר  להדליק   הגיעו   והשרון,  נתניה   מאזור   זוגם   בנות  /  ובני  ההתאחדות   חברי  עסקים,   בעלי  עשרות
  והשרון   נתניה   מחוז   והתעשייה   המלאכה   התאחדות   שיזמה   בהתחדשות",   "ההתאחדות   בכנס   חנוכה   של 

 .יצחק  שבתל   יה - תל   אירועים  באולם   החג   בערב 
משנת   במחוז  הפועלת  בתחומי  1949ההתאחדות,  ובינוני  קטן  גודל  בסדר  וחברות  יצרנים  מאגדת   ,

 .ישובי עמק חפר, כפר סבא, הרצליה, רעננה, הוד השרון וסביבותיהםימלאכה מגוונים מנתניה, 
פתח   הכנס  המחוזאת  ויזל   ,מנכ"ל  זיסו  החדשהמר  ההנהלה  הישגי  את  שסיכם  כה   ,,  בקידום    ,עד 

הגברת מרים   ,הם: פגישה שנערכה עם ראש העיר נתניהי בינ  ,ים של בעלי העסקים באזורהאינטרס
דלל  ,וסגנה  ,איכר-פיירברג אלי  "סטארטר"    ,מר  עם  בשיתוף  קורסים  ההכשרה   –ופתיחת  תכנית 

 CNC, - המקצועית בחניכות, מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל, בתחומים של עיבוד שבבי ו
 .נגרות
שיתף ויזל בתוכניות העתידיות לקידום העסקים באזור וייצוגם בפני מוסדות ציבוריים וכלכליים עוד  

 .ובפני רשויות ממשלתיות ומוניציפליות
בתום האירוע קיבלו המשתתפים שי צנוע לחנוכה שנרכש כתרומה לקהילת מע"ש מרכז שירות  ....  

תעסוקה לאנשים בעלי מוגבלות שכלית 
         "  .התפתחותית

 
 זיסו ויזל נושא דברים בכנס 
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 [ ""השבוע בנתניה

 

 

 

 משפחתו של זיסו ויזל                 

 
 

 זיסו, על פעילותך,    , יישר כוח לך 

 לטובת בני הקהילה! ללא לאות,  
 

 

 


