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 תזכורת   – מפגש סוכות   .1

נציין את המפגש השנתי המסורתי שלנו. המפגש יתקיים   12.10.2022ביום רביעי, ב' חוה"מ סוכות,  
כן ניתן יהיה לברך על ארבעת   סוכות כשרות, שמקימה קק"ל.  2ביער "בן שמן", כשבמקום קיימות  

 המינים! 
   :גם השנה נפנק ונפנק את הקטנטנים והקטנים

   ופינות יצירה לילדים!!!   מתקנים מתנפחים   נפעיל במקום   14:00-11:00בין השעות  
  זו גם הזדמנות לבקר באתר ההנצחה שהקמנו במקום לזכר בני הקהילות שלנו!

 . 13:00-11:00בין השעות    ידי מתנדבי הארגון ליד מקום האתר - על האתר על   מפגשי הסברה נערוך  
 

 ]ראו הסימון בירוק[   לכיוון כפר דניאל וגימזו   - יער בן שמן  בווייז:  
 

 – המשפחה המורחבת  נשמח מאוד לראותכם, יחד עם בני  
 בני הדור הראשון, השני והשלישי, מכל מגזרי הקהילה! 



 
 

 
 

 המתקנים המתנפחים לילדים בחול המועד סוכות באתר שלנו 

 
 

 הקמת קיר הנצחה לנופלים במלחמת השחרור  .2
חללים, שנפלו בדרך להקמת המדינה. הרשימה כוללת מעל ה אנחנו לקראת סיום החקר והתיעוד של

  ערים בקרפטורוס, חלקם היו נצר אחרון ממשפחותיהם.ממעיירות ו  ,שמות 100

ההנצחה שלנו ביער "בן שמן" באתר  החלטנו להנציח את הנופלים הללו. הגענו כבר להסכם עם קק"ל ו

 . הנצחה ההחלו עבודות להקמת קיר 

כי  בנוסף,   חב"ד באוז'גורוד  בסיוע לפעילות ההומניטרית, שמנהל בית  אנו משתתפים  רצינו ליידע 

 בסיוע לפליטי מלחמה יהודיים מרחבי אוקראינה. 

 

 ! ים אלה חשוב   מים אנו פונים אליכם בבקשת סיוע למימוש מיז 

 

 אל חשבון העמותה.    את התרומות ניתן להעביר 

 , 805 -, סניף 10 -: בנק לאומי פרטי חשבון להעברת כספים

 " טרנסקרפטיה-יהודים יוצאי זאקרפטיהארגון העולמי של על שם "ה 501229/78 -חשבון 

 3034424-054 ניתן להתקשר לגזבר, קליין יצחק לתשלום בכרטיס אשראי 

 



 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בבודפשט  .3

ב  :Rosenbaum Mose (משה   רוזנבאום   בטרנובה    1924-נולד 

.(Kökényes; Ternove)    הבונים"חבר  היה בשנת  דרור  עבר    1942". 

. בחודשים  "[דרור הבונים"לימים ] "החלוץ הצעיר"לבודפשט והצטרף ל

גר בדירה אחת עם אחיו, שמואל, ועם חברים   1944פברואר    -  ינואר

ויחד תכננו פעולות התנגדות והצלה. אחרי כניסת הגרמנים   ,נוספים

ב חברים 19.3.1944-להונגריה  לחלץ  כדי  לקרפטורוס  בשליחות  יצא   ,

תע יצא בעזרת  במחתרת.  פעיל  היה  לבודפשט  בשובו  מזויפות.  ודות 

ה של  הרכבת  עם  והצלה"מהונגריה  לעזרה  ועבד  "ועדה  לארץ  עלה   .

 וקבור בחולון.  1984-נפטר במשה  .בתע״ש

 

 טרנובהב  25.2.1926-נולד ב  :)Rosenbaum Sámuel(שמואל    רוזנבאום 

.(Kökényes; Ternove)    ם  יבבתי ספר צ׳כילמד  ".  דרור הבונים"חבר  היה

לימים ]  "החלוץ הצעיר" לעבר לבודפשט והצטרף    1943ם. בשנת  יוהונגרי

 -   התפרנס מעבודות שונות. בינוארולמד סריגה  הוא    ."[דרור הבונים"

גר בדירה יחד עם אחיו, משה, ועם צבי פריזנט והם עסקו    1944פברואר  

 .בתכנון פעולות הצלה והתנגדות

ירד למחתרת באמצעות    19.3.1944-הגרמנים להונגריה באחרי כניסת  

שנשלחה  כפייה  לעבודת  לפלוגה  גויס  יוני  בחודש  מזויפות.  תעודות 

בחודש אוגוסט נקרתה לו ולחבריו הזדמנות לברוח ולהגיע .   (Des)לֶדש

ל ,  באמצעות תעודות מזויפות  ,לבודפשט רה  הקבוצה בח    (Pal Ernő).שהביא להם חבר תנועתו ֶארנו פָּ

פל בשבי הצבא הרומני, הובא שמואל נשלא לברוח בגלל קרבתו של הצבא האדום והסיכוי להשתחרר.  

אר ושוחרר, יחד עם חבריו על ידי יהודי העיר. משם הגיע לאיטליה,  (Gyulafehérvár) לדיולאֶפֵהרווָּ

 .גן הצטרף לקיבוץ גבעת ברנר. חי ברמת ,עלה לארץ  1947-התגייס לפלמ״ח ועבר אימונים. ב

 וקבור בפתח תקווה.   2013-שמואל נפטר ב

 זלמן. -להוריהם של האחים קראו רחל ויקותיאל •

 
   שילומים לשורדי שואה סיעודיים מן העיתונות:  .4

 /  מיליון שקל מדי שנה לשורדי שואה סיעודיים 200בשורה חשובה: ממשלת גרמניה תעביר 
 15.09.2022פורסם  /  N12/  ירון אברהם

 
ממשלת גרמניה החליטה להעניק קצבאות לניצולי שואה סיעודיים שעד היום לא עמדו בקריטריונים 

• "אנחנו עובדים סביב השעון להביא   אלפים נוספים יקבלו תוספת לקצבה  – הדרושים • המשמעות  

 תקציבים מכל עבר לשורדים החיים בישראל", אמרה השרה מירב כהן 

רה לשוויון חברתי מירב כהן הודיעה הבוקר )חמישי( על הסכם שנה אחרי הסכם השילומים: הש  70

שהושג עם שר האוצר של גרמניה כריסטיאן לינדנר על הגדלת התמיכה בשורדי השואה הסיעודיים. 

שקלים בחודש   1,200-אלף שורדי שואה סיעודיים נוספים יקבלו תוספת של כ  14-כלפי ההסכם,  

 לקצבתם. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221183693645976&set=pcb.1100408877260709&__cft__%5b0%5d=AZWUAhL9PJl0x0dW_aupQ0Pce09YFJXCS04kgh8mcV_CZGRa9cnbYItOn9JTvNMuDv48tO1dQrEDy-FHIuU4aIHnYTUOHXODk7fAwb-jjj5Z5mXD2gX95te2OaAEov0r9rwGODl8bP-HDJYWpSWtmxdZ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10221183693605975&set=pcb.1100408877260709&__cft__%5b0%5d=AZWUAhL9PJl0x0dW_aupQ0Pce09YFJXCS04kgh8mcV_CZGRa9cnbYItOn9JTvNMuDv48tO1dQrEDy-FHIuU4aIHnYTUOHXODk7fAwb-jjj5Z5mXD2gX95te2OaAEov0r9rwGODl8bP-HDJYWpSWtmxdZ&__tn__=*bH-R


ל העמקת הקשר המקצועי וקידומה של תוכנית אסטרטגית להנצחת ישראל וגרמניה סיכמו בנוסף ע

ועל רקע   ,השואה ברחבי העולם. זאת, על רקע הנסיגה שחלה ביחס לידע בנושא השואה באירופה

 המציגים כי כל גרמני שלישי מחזיק בדעות שליליות כלפי ישראל.  ,סקרים שפורסמו לאחרונה

 

הא "בשנה  כהן:  מירב  לשוויון חברתי  לגייס למעלה מהשרה  מיליארד שקלים   1.2-חרונה הצלחנו 

לטובת שורדי השואה, הן מתקציבי ממשלת ישראל והן מתקציבים שגייסנו מהעולם. המשמעות היא 

שאלפי שורדים בישראל קיבלו השנה תוספת משמעותית להכנסות שלהם, תוספת שאחרי ההסכם 

 וח לפעול למען השורדים והשורדות". נמשיך בכל הכ -אלף שקלים בשנה  27-הזה יכולה להגיע ל

 

לשוויון חברתי, משרד  בין המשרד  ואינטנסיביים  ומתן ארוכים  מגיע לאחר חודשי משא  הסיכום 

הגרמני. ההסכם החדש מתמקד ספציפית בשורדי השואה  האוצר  ומשרד  ועידת התביעות  החוץ, 

(. כעת, מורחב 3.6קשה )רמה  הסיעודיים. עד כה, גרמניה שילמה רק לאלו שהוגדרו כחולים במצב  

 " .3.5.5- ו 3.5ההסכם גם לשורדי שואה סיעודיים אשר מוגדרים ברמה 

 

 הודעות שוטפות .  5

: נודה לכל אחד מכם על עדכון המידע האישי )כתובת, מספר טלפון, כתובת עדכון דפי הקשר א. 

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217דוא"ל( למתנדבים: יוסי קוטונה   

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

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

. אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, ואנו  carpati.org.ilכם:   פתוח לשירות  אתר הארגון ג.

מתחילים למלא אותו בתוכן, כך שהוא יהיה זמין וקריא גם לחברינו שבתפוצות. יש להיכנס ללשונית 

 http://www.en.carpati.org.ilאו דרך   /http://carpati.org.ilזו דרך כתובת האתר: 

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

 

 יעקב וייס: מעולי הגרדום בעכו  .6

- הויזמן צביבמסגרת תיעוד חללי מלחמת השחרור ילידי קרפטורוס, תיעדתי את  

, יליד מונקץ' )בתמונה(. באתר "יזכור" לזכרו כתוב: " הוא היה ידיד נפש של יחזקאל

, וכשזה הועלה לגרדום, היה משתתף בכל פעולה אפשרית, כדי למצוא  יעקב וייס 

דרך לנקום את נקמת דמו השפוך." יעקב וייס היה יליד נובה זמקי )כיום בסלובקיה(,  

יחזקאל, יאיר שילה, הסתבר לי -אבל, משיחה עם קרוב משפחתו של הויזמן צבי

בוגר הגימנסיה העברית בעיר, מחזור   והוא  שיעקב חי מגיל צעיר מאוד במונקץ' 

עיר   -בכתבה של "יד ושם": "סיפורה של קהילת מונקאץ'  , המחזור האחרון שסיים לימודיו.  1943

מוזכר   הקרפטים"  למרגלות  מ יהודית  כאחד  וייס  יעקב  של  מונקץ'  שמו  מיוצאי  שנפלו  "עשרה 

 . "בלחימתם במסגרת המחתרות וצה"ל במלחמת העצמאות 

 
 יהי זכרו ברוך! .  גיבור ישראל זהאני מביאה בעלון זה מידע ומקצת מהמסמכים הרבים שאיתרתי על  

 
 

mailto:ruthfixler@walla.co.il


יעקב י"ג בתמוז תרפ"ד:  וייס  נולד ביום  ויוסף.  בנובה   (15.7.1924)  בן הלנה 

הצטרף לתנועת הנוער בית"ר. לאחר  זאמקי שבצ'כוסלובקיה. בהיותו בן עשר  

שסיים את לימודיו בבית הספר העממי בעירו יצא לעיר מונקץ' ושם המשיך  

[, לאחר שסיים את לימודיו 1943]או    1942 לימודיו בגימנסיה העברית. בשנת

ארצה.   לעלייה  ולהתכונן  לעבוד  לבודפשט  יצא  זמן  וכעבור  הוריו  לבית  שב 

ישת הנאצים להונגריה התייתם מאביו. לאחר  , זמן קצר לפני פל 1943 בשנת

פרטים  זו התפרסמו  פעילותו  יהודים. על  מיד להצלת  יעקב  נרתם  הפלישה 

במלואה את  ניצל  וכיצד  העזרה  מידת  על  סופר  בעיתונות  לאחר המלחמה. 

מבוכת השלטון בהונגריה בעת הקמת הגיטאות בארץ זו, שאז היו קיימות שם למעשה שתי ממשלות: 

וגרמנית. יעקב התחזה כנוצרי, לבש מדי קצין צבא הונגרי, ובשם שאול היה נכנס ויצא ממשרדי הונגרית  

רישום ממשלתיים של ערים הונגריות והוציא משם, בתחבולות, טפסים של תעודות לידה ודרכונים, 

וכך חילצם מתחום הגטו. כמו כן בא במגע   -מילא אותם בפרטים אישיים של יהודים ורשמם כנוצרים  

עם מוסדות "הצלב האדום" וקונסוליות זרות ובעזרתם סיפק ניירות מזויפים ליהודים רבים. הוא הכין  

ניירות כאלה גם לאימו ולאחותו אך איחר את המועד, שכן השתים כבר היו בדרכן למחנה ההשמדה  

והבת נשלחה לעבודה. בקיץ   , לאחר סיום עבודת ההצלה  1944 של אושוויץ. האם הובלה לכבשנים 

עשה  מקום שם  לשוויץ,  להגיע  הצליח  ההצלה  ועד  בהשתדלות  ישראל.  לארץ  לעלות  יעקב  החליט 

לארץ כמעפיל  עלה  כך  ואחר  חקלאית  בהכשרה  מה  הבריטים -תקופת  בידי  נתפסה  האונייה  ישראל. 

. בחוץ (9.10.1945) ונוסעיה הובאו למחנה המעצר של עתלית ושהו שם עד ששוחררו בכוח בידי הפלמ"ח

עקב בעבודות פיסיות במקומות שונים עד שהשתקע בנתניה ושם התחיל ללמוד ליטוש יהלומים. עסק י

מיד עם בואו למקום הצטרף לקן המקומי של בית"ר וכעבור זמן קצר גם לסניף המקומי של האצ"ל. 

לפעילות שני הארגונים הקדיש את הערבים שלאחר שעות העבודה. לימים השתתף בפעולות קרב של  

בית ליד, חבלה     -ביניהן שתי התקפות על מחנות צבאיים בנתניה, פיצוץ הגשר בכביש נתניה  המחתרת,

 במהלך הרכבות ומיקוש כבישים בעיצומו של מצב צבאי, שהטילו הכוחות הבריטיים על ישובים עבריים. 

 היה בין מבקיעי חומות מבצר עכו ומשחררי הלוחמים השבויים. הוא הוצב בעמדת  1947 במאי   -4ב

חיפוי, יחד עם אבשלום חביב ומאיר נקר, ובקרב שהתפתח אחר ביצוע הפעולה נפלו השלושה בשבי.  

אמר  יעקב  באזני שופטיהם.  פוליטיות  הצהרות  והצהירו  בירושלים  צבאי  דין  בית  לפני  הועמדו  הם 

נו  בהצהרתו בין השאר: "...יודעים אנו כי קץ המערכה הזאת אחד יהיה, אחד מוכרח להיות סופה: עמ

ישיג את חרותו. על כן שקטים אנו, יותר מזה מאושרים אנו, כי אין לך אושר גדול מאשר להקדיש את 

אחד ממגשימיו". בסוף המשפט נדון למוות    - החיים למען אידיאל ברזל ולדעת כי אנו הננו במישרין

ואף תפס שני חייו  את  להציל  חסך מאמצים  לא  האצ"ל  לפעולה.  חבריו  ושני  הוא  סמלים   בתלייה, 

ושירת "התקווה"    (29.7.1947)בריטיים כבני ערובה, אך ללא הועיל. יעקב הועלה לגרדום בי"ב באב תש"ז

 בנופלו.  23בן  .אחות על שפתותיו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין של צפת. הניח 

למו צעדים  "ארבעה  גרדום",  עלי  "הניצחון  נצח",  "זכרם  בספרים  מונצחים  וגבורתו  חייו  ות"  פרקי 

 ."ו"מעלות לוחמים

  



 בגימנסיה במונקץ': שורה שנייה מלמטה, שלישי משמאל  1943יעקב )אימרה( וייס בתמונת המחזור של בוגרי       

 
באתר הפייסבוק של "מחתרת תנועות הנוער הציוניות בבודפשט" מצאתי את תמונת המחזור של סיום 

[, שפרסמה אורנה ליבנה, שאימה סיימה באותו  1942- ]ולא ב  1943לימודיו של יעקב בגימנסיה בשנת  
 מחזור )והיא העבירה לי את התמונה המקורית(. 

"  ובוויקיפדיהבאתר המעפילים בעתלית   באוניית המעפילים  הגיע ארצה  ד'אורןמצאתי שיעקב  "  ויל 
. הם הועברו כולם למחנה המעצר בעתלית. בעלי הרישיונות 1945  בספטמבר  2-שעגנה בנמל חיפה ב"

מעפילים, ויעקב בתוכם, הוחזקו כששה שבועות כלואים במחנה, עד   200-חררו אחרי ימים מספר וכשו
ושחררו   בריטיים,  חיילים  בידי  דיוק הפלמ"ח( תקפו את המחנה שהיה שמור  )ליתר  ההגנה  שלוחמי 

שא אחותו,  של  ממכתבה  ליעקב  נודע  אז  אושוויץ.יאותם.  במחנה  הגזים  בתאי  נרצחה  לאחר  ...  מו 
 " רו עבר לנתניה וגר ברחוב העלייה שחרו

 
יפו, באר שבע,   -על שמו נקראו רחובות במספר מערי ישראל )תל אביב  

 ואשקלון(.   , צפתירושלים, נתניה
בין שאר הרוגי    ,ליונית זיכרון ובה דיוקנו יהנפיק דואר ישראל ג  1982בשנת  

 המלכות. 
 

 https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=537863דואר ישראל, סריקה, 

 
ז'בוטינסקי בארכיון בזמן ששהה  מכון  וייס  מכתבים, שכתב  שני  נשמרו 

מאי   בסוף  כנראה  בירושלים,  המרכזי  הסוהר  המשפט. 1947בבית  לצורך  חבריו  עם  הועבר  לשם   ,
, ובהם הוא מצהיר על רה"ב[ ]פרופ' לכימיה שהיגר לא  המכתבים מופנים לאימרה, חברו יצחק פרידמן

צדקת דרכו ודורש מחבריו להמשיכה ולנקום את דמו. "כולנו במצב רוח טוב ואנו מחכים למאורעות  
  . הבאים מתוך אמונה שהעתיד יהיה טוב ויפה יותר", מדגיש וייס במכתבו 



 המכתב של וייס לחבריו // צילום: ארכיון מכון ז'בוטינסקי
 

במאי  4-כתב לחבריו: "גם אם כולנו ניהרג, חייבים לבצע את הפריצה". ב עוד קודם הפריצה לכלא עכו
השתתף בפריצה של האצ"ל לכלא הזה, שבמהלכה נתפס על ידי הבריטים, יחד עם ארבעה לוחמים   1947

נידונו    -וייס, אבשלום חביב ומאיר נקר    -נוספים. הם נשפטו, שניים נידונו למאסר עולם והנותרים  
בכ"ט בתמוז, בלמוות בתלייה.   בכלא עכו  לגרדום  הועלו  זאב 1947ביולי    29-הם  ביום פטירתו של   ,

 היה וייס במותו.   23ז'בוטינסקי על פי התאריך העברי, כאשר שירת "התקווה" על שפתותיהם. בן 
המכתבים מהווים צוואה לחבריו בתנועת מירי יהלום, ארכיונאית במכון ז'בוטינסקי, מעידה כיום ש"

, וסביר להניח שנשלחו מבית הסוהר בדואר מחתרתי עוד לפני שנקבע פסק דינו. וייס בית"ר ובאצ"ל
ידע שהוא עומד להיתלות". לדבריה, "הוא הצליח להיאבק בגרמנים ולהישאר בחיים, אך איבד את חייו 

   [7/5/2020, יורי ילון]מתוך כתבה ב"ישראל היום" של  במאבק בבריטים בארץ". 
מכם שליטים שופטים ּׂש... מי  במשפטו נשא וייס נאום האשמה נגד השלטון הבריטי: : "פדיהמתוך ויקי

שנתן לאנושות את אלוהי הצדק והמשפט, בזמן שאבותיכם עדיין שכנו ביערות עד? אך הנה    ,על עם
מתקרב שלטונכם לקיצו. פרעתם, גירשתם, איימתם ואף זאת עשיתם: רצחתם עברים, העליתם לגרדום  

הנוער העברי. והתוצאה? את רוח ההתנגדות העברית לא זו בלבד שלא הצלחתם לשבור, אלא    את טובי
 " להפך: לנגד עיניכם, על אף הגרדום ואולי תודות לגרדום, היא הולכת וגוברת...

 
 (, שנרצחה באושוויץ.  1889-1944אילונה לבית אנגל )-אימו של יעקב הייתה הלנה

 . 1943-ונפטר ב 1885סביב ארפד. הוא נולד -לאביו קראו יוסף
. היא הייתה נשואה לדוד )טיבור( וייס, 1922אחותו הבכורה והיחידה של יעקב הייתה אדית, ילידת  

נקראת על   אוקבורה בפתח תקווה. בתה, אילנה רוזנבאום, מתגוררת בראשון לציון. הי  2010-נפטרה ב
אולם בזמנו משרד הפנים לא   ,הלנה  הרצתה לקרוא ל אדית    .במשרפות אושוויץ  ה, שנרצחה שם סבת

   .נקראת אילנההיא ולכן  ההיא נאלצה לעברת את שמ  לשם זה; הסכים



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צפת, אנדרטה לזכר שבעה עולי הגרדום       
 

 ראשון לציון  ,אנדרטה לזכר הרוגי המלכות                                                                                           
 
 

  , אנדרטה ורחבת פורצי כלא עכו
 בנימינה )פארק ז'בוטינסקי( 

 
 
 
 

בכל האנדרטאות הללו  
 מונצח יעקב וייס 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 , הגרדוםרחוב מעלות עולי 
 צפת

 
 



 עכו,  אנדרטה לזכר הפריצה לכלא עכו והנופלים בפעולה  
 
 

 אנדרטה לזכר עולי הגרדום וחללי האצ"ל, רמת גן  
 

 קריית אונו , אנדרטה לעולי הגרדום
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

הנצחה המצבה שהונחה על קברו של יעקב וייס. לאחר החלפתה במצבה של משרד הביטחון, הועברה המצבה לאתר 
 יחד עם מצבות שאר חללי הפריצה לכלא עכו  ,מבצר שוני ליד

 
 ,at he.wikipedia - Transferred from he.wikipedia, CC BY-SA 3.0דוד שי  Original uploader wasמאת 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17938750  
 

 
 בארכיון בית ז'בוטינסקי.מסמכים רבים על יעקב נמצאים 

 
 



https://www.youtube.com/watch?v=nHfE5bcprEw 
עמותת   -ראיון במסגרת פרוייקט תיעוד דור תש"ח 

ישראל": ראיון עם אדית וייס, אחותו של   תולדות"
 [ רימראיין: פלג לוי צלם: יורם עב]יעקב. 

 אדית וייס, אחותו של יעקב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בילדותם  אדית וייסויעקב  
  s photos' יעקב מאראג'י של מתוך האלבום

 

 רות סגולה,  באדית ובעלה, דוד, קבורים בבית הק
 פתח תקווה 

 
 
 

 יעקב היה ראש קבוצת שמעון באצ"ל

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHfE5bcprEw


מכתבו של יעקב )אימרה( וייס 
  :לאחותו אדית

 
אדית היקרה,                            

15.6.1947      
הייתה  לא  עדיין  הרב,  לצערי 
את  לך.  לכתוב  האפשרות  לי 
הסיבות אין אני צריך להסביר. 
את  שקיבלת  מקווה  אני 
המכתב ששלחתי לך על עורך 
דין אחד. את יודעת בוודאי גם  
עם   אותי  תפסו  שהאנגלים 
רובה ביד ברביעי למאי בעכו.  

בחורים,   38שיחררנו  משם  
עונשם,  את  שם  שריצו 
לדאבוני,  מהאנגלים.  שקיבלו 
גדול  קורבן  לשלם  הצטרכנו 

בקרב    9בעדם.   נפלו  אנשים 
שאזלה  אחרי  תפסו,  ואותנו 
יכולנו  ולא  אצלנו התחמושת 
להגן על עצמנו. המשפט שלנו 

  26-שבועות )ב  3התחיל לפני  
למאי( בפני בית  משפט צבאי 

לא על   אנגלי. שלושתנו  הגנו 
עצמנו נגד האשמה. אנחנו לא  
האנגלים  בזכות  מכירים 
ודורשים  אותנו  לשפוט 
שבויי   בתור  בנו  שיכירו 
לוחמים  ואנו  היות  מלחמה, 
נגד  עמנו  חירות  למען 
אותי  הניע  מה  המשעבד. 

זו   בדרך  לי   -ללכת  קשה 
לא יודע אם את יודעת להסביר לך, היות ואינך מכירה את המצב. בכל אופן, אני אנסה להסביר לך. אני  

שבמשך המלחמה, יותר נכון, במשך ימי הכיבוש הגרמני, אני השתתפתי בתנועת המחתרת. לחמנו נגד 
הגרמנים, לא רק בעדנו, אלא גם בעדכם, בעד העם היהודי. מובן מאליו, שהמלחמה הזו הייתה מוגבלת, 

הגיע גם בשבילנו, שסבלנו הכי אבל אנחנו עשינו את הכול כדי לעזור לאחינו. חשבנו שסוף המלחמה  
הרבה, את השלום הדרוש. בזמן שעליתי ארצה לא רציתי ללחום, אלא לעבוד, להכין בית, שגם את 
קרה. מדוע? חשבתי  כך  לדאבוני, לא  ביחד נשתדל לשכוח את העבר הנורא.  לבוא, ושאנחנו  תוכלי 

ם צורה מסוכנת של הנאציזם. אן נפגשתי עכבלזן נגמור גם עם הנאציזם, אבל לא.  -שביחד עם ברגן
כאן, איפה שאנו רוצים להבטיח את עתידנו ואת העתיד של מאות אלפי אנשים. כל זמן שהגרמנים 
השמידו, הרגו ושדדו באירופה, הייתה בנו התקווה, שיש מקום אחד בעולם, איפה שאנו יכולים לחיות 



בארץ  ישראל. אבל מה המצב כאן?   בשקט ובאומץ, כמו עמים אחרים, והמקום הזה יכול להיות רק כאן
האנגלים שולטים בכל הארץ ומנצלים אותנו. הם שולחים מאות ואלפים אנשים מארצנו, שיכולה להיות  
רק שלנו. גם הם שודדים והורגים, רק בצורה יותר עדינה. הם אינם הורגים את הגוף שלנו, למרות שגם 

דנו, עתיד עמנו. היום זה כבר ברור אצל כולם. מקרה זה קורה לפעמים, אבל הם רוצים להרוג את עתי
אנו יודעים, שרק דרך אחת ישנה בפנינו: ללחום בעדנו, בעדכם; שאתם, הנמצאים בגלות, בעד עתיד 

ננצח. ננצח, כי אין לנו ברירה אחרת. מוכרחים   –נלך לאיבוד. אם נילחם    –ילדינו. אם אנחנו לא נילחם  
ל שאר עמנו. זה היה מה שנתן בידי את הנשק. חשבתי לחובתי שגם לנצח, כי אנו נלך לאבדון, ואתנו כ

אני אשתתף במלחמה. מלחמה זו אנו נילחם בעדך, בעדי. אני בטוח שאם אימי ז"ל, אילו הייתה בחיים, 
יהדותה ואיך היא שנאה את אלו שנכנעו הייתה גם מסכימה להחלטתי. זכרי איזו אמיצה היא הייתה על  

 היא.לגויים באיזו צורה ש
אדית שלי, היקרה, אני לא יכול לצייר לך איזה רגש היה לי בזמן שתפסתי את הנשק. ידעתי שמלחמה  
זו, מלחמה בעד חירותנו ובעד עתידנו. אני לא הייתי יותר "יהודי מסריח" אלא יהודי לוחם, שיודע בעד 

דרך אחרת מה הוא לוחם. שכחתי את הרגש מתי שכל אחד פשוט היה יכול לירוק בי. לא הייתה לי  
מכה   נגד  עברו.  האלה  הזמנים  הרוק.  את  יריקה    -לנגב  ונגד  מכה  היחידה    -באה  הדרך  זוהי  יריקה. 

שמבינים האנגלים. ואם היום הם עוד לא רוצים להבין, אנחנו נכריח אותם שיבינו. מובן מאליו, אני  
ווה את כל הקורבנות.  ש  –ידעתי שדרך זו מסוכנת, אבל ידוע שבכל מלחמה ישנם קורבנות. גודל המטרה  

גם אני ידעתי שגם קצי יכול לבוא על ידי כדור, או באיזו צורה שהיא אחרת. בכל אופן, איני מצטער. 
לו הייתי מתחיל שוב, לא הייתי עושה אחרת. ידיעה זו היא שנותנת לי כוח לסבול את אשר לפניי. אני  

נו ולמה לא היכרנו בקצינים הבריטיים חושב שעכשיו את תביני אותי למה אנו לא רצינו להגן על עצמ
בתור השופטים שלנו בארצנו. מתי שעליתי ארצה החלטתי שאותי לא יעליבו יותר בגלל יהדותי, ואת  
החלטתי קיימתי ואקיים, ויהיה מה. במלחמה הזו אני לא לבד. חבריי ממשיכים את המלחמה עד שאנו 

ו; הרי, לכל הפחות, הם ינקמו בעדנו. יש מי  נגיע למטרה. אני בטוח שיעשו את הכול כדי לעזור לנ 
 שימשיך את המלחמה והקרב, שינקום בעד הגם של אלה, שנפלו במלחמה בעד המטרה. 

מהכול, את יכולה לראות שאנו מוכנים לכל. מחר לפני הצהרים יינתן פסק הדין. אני כמעט בטוח שנקבל  
למצב הפוליטי לא רעים, אבל בכל זאת    פסק דין מוות. אבל זה עוד לא בטוח. אמנם הסיכויים בקשר

אנו צריכים להיות מוכנים גם לרע. ידענו בעד מה לחנו ואנחנו מוכנים לכל. בכל אופן אני משתדל,  
 יהיה מה שיהיה, להיות איך שאימי הייתה רוצה שאהיה.  

יותר    אני יודע שזה לא דבר קל, בפרט לך, אבל אם את חושבת על זה בעד מה שאנו לוחמים, יהיה לך
 קל לסבול, יהיה מה שיהיה. 

אדית יקרה, במקרה שאנו לא ניפגש יותר, אני מקווה שזה לא יקרה, היי חזקה ואמיצה על יהדותך, 
שכחי את הצעדים הרעים של אחיך, תסלחי לי בעד הכאב שאני גורם לך. תזכרי בי לפעמים, אחיך 

 האוהב אותך. 
או לך  מאחל  אני  לבריאות.  תלבשי  שלי  הטבעת  לך  את  ייתן  הסבל,  בעד  שבעתיד,  מקווה  אני  שר. 

 רקומפנסציה בעד הכול שסבלת, בעד העבר. תזכרי תמיד באחיך האוהב אותך. 
לי, דוד ליוש ואת חווה. לחווה תגידי שהיא לא תשכח את יהדותה, כי יזכירו לה על ֹונשקי את הדוד א 

 זה. אני מחבק אותך באהבה ומנשקך. 
 אחיך האוהב אותך 

 אך הוא סרב.  –אדית ניסתה לשכנע את יעקב לבקש חנינה 
על   ֶהְסֵכתניתן לשמוע    שהלן  אדית סיפרה בעדותה שליעקב הייתה חברה בשם רינה צ'ינסקי. בקישור 

וייס   יעקב  לבין  בינה  שושני,    –הקשר  אמיר  מורשת  מאת  אבני  מורשת   –קבוצת  לנכסי  תקשורת 
 https://www.youtube.com/watch?v=2j7LxHUfJT8                                                .מוחשית

https://www.youtube.com/watch?v=2j7LxHUfJT8


 חברתו של יעקב וייס, רינה צ'ינסקי
 

בילדותו  גדל  השרון  מרמת  צור  יעקב 
והיה  חי  שיעקב  היכן  טיומקין,  ברמת 
המדריך שלו בתנועת הנוער של בית"ר. 
תואר,   ויפה  מרשים  בחור  תאר  הוא 
מדריך  היה  יעקב  זר.  מבטא  עם  קצת 

המדריכים   לשאר  יחסית  ואז    –מבוגר 
, כשהיו ילדים בני 1947נעלם להם במאי  

 ... הם ידעו על תלייתו!11
 
 7.7.1947"המשקיף"  –ישה דרמטית בין אדית וייס ואחיה בעכו פג

פגישה דרמטית בין אדית וייס לבין אחיה יעקב, שנידון למוות והתקיימה בשבת בתא הנידונים למוות 
בכלא עכו. הייתה זו פגישתם הראשונה לאחר שנפרדו לפני ארבע שנים בנסיבות טרגיות, עקב השמדת 

סלובקיה. על אף הנסיבות המיוחדות של ביקור    –עיירתם שבגבול הונגריה    ביחד עם כל יהודי  ,הוריהם
זה, לא עשתה הנהלת בית הסוהר כל הקלות בפרוצדורה של הביקורים בכלא והאח והאחות לא יכלו 
להתנשק, ואפילו לא ללחוץ ידיים, כי שולחן רחב הפריד ביניהם. ההקלה היחידה שנעשתה לצעירה, 

   די להתראות עם אחיה ולפעול למען הצלת חייו, הוא שזמן הביקור הוארך שבאה במיוחד מפראג בכ
 .  דקות?[ 50] רגע 501-ל

אדית וייס התייפחה בבכי בראותה את אחיה יעקב בבגדים אדומים, ניסתה להתקרב אליו, אך השולחן 
יה לטובה  מנע בעדה... הנידון פתח הראשון בשיחה בדברי הרגעה. מצב רוחו האיתן של אחיה השפיע על

 והתפתחה ביניהם שיחה בעניינים משפחתיים, בעיקר. 
בשיחה עם סופרתנו בחיפה מסרה אדית וייס על פגישתה עם אחיה: "כאשר התקרבתי לחומת בית 
ידיו  כששתי  ומחייך,  עומד  אחי  את  שראיתי  ברגע  אחזיק מעמד.  שלא  וחשבתי  רגליי  כשלו  הסוהר 

 חן מפריד בינינו, פרצה מפי רק קריאה אחת: יעקב." מחזיקות בסוגר הברזל הסוגר עליו, ושול
עמדנו האחת מול השני, תוך ניסיונות להתחבק, אך שולחן העץ ודלת הברזל מנעו זאת בעדנו. במשך 

, בבגדי הארגמן של  23-עשרה רגעים לא יכולתי להתגבר על הדמעות... כך ניצבנו זה מול זה, הוא, בן ה
שניצלה מתאי הגז באושווינצ'ים. כשהתגברתי על בכיי, לחשתי לאחי ,  25-נידון למוות, ואנוכי, בת ה

כמה מילים: "יעקב, אתה כל כך השתנית, התבגרת. כשנפרדנו היית ילד. אני באתי לעזור לך ואני מלאת  
תקווה שעוד נחייה יחדיו". כאן פרצה אדית בבכי ותוך כדי כך אמרה: "היה לי כה הרבה לומר לו, לשאול  

ו, ובעיקר, רציתי למסור לו את צוואת היקרים לנו, שהושמדו בתאי הגזים, אך לבי הפך אותו ולספר ל
בן רגע הוא    ;אבן ולא יכולתי להוציא אף מילה. עיניי נצמדו לבגדיו האדומים, אולם הוא עודד אותי

ניתק את חוט השתיקה והמטיר עלי מספר שאלות. הוא קרא בשמות כל בני המשפחה והתעניין בגורלם: 
 נפש היו במשפחה(.  200וביחס לכולם הייתה לי תשובה אחת: מת, איננו, הושמד ) –י ניצל, מי חי מ

לו שאגודת הפרטיזנים בצ'כוסלובקיה שלחה מברק למריג בו הוא מתבקש, בשם -הז אני סיפרתי  לי, 
בטוחה,  הפרטיזנים הצ'כוסלובקים, להתערב למען חייו של פרטיזן גדול, שהציל רבים ממוות בטוח. אני  

ולפתע החילונו לדבר על ימי    –הוספתי, שיחונו אותך". אחי הביט אלי בחיוך. הוא ניסה לנחם אותי  
שנים, כשנפרדנו. הוא הצליח לברוח    5הילדות. חזרנו הרחק לבית הורינו ושוב נזכרנו באותו היום לפני  

רתי לו שהג'וינט סידר לי  ורכבת המוות הובילה את כל בני המשפחה לאושווינצ'ים. סיפ  –והפך פרטיזן  
את נסיעתי וכי לא היו לי קשיים בהשגת הוויזה. באותו הרגע נסתיים הביקור ובאוזניי עוד מהדהדות  

 המילים בשעת הפרידה" "אדית, אל תתעצבי. יהיה טוב". 
 
 

 8.7.1947"המשקיף"  –אדית וייס מספרת על פעולות אחיה 
למען חזון, שהאמין בו, ואעשה את כל מה שבידיי להציל "אני משוכנעת שמה שעשה אחי לא עשה אלא  

קילומטר כדי לנסות    1000את חייו" אמרה אתמול אדית וייס, שרידת אושווינצ'ים, שעברה מרחק של  
נו בכלא עכו. לאחר שנפגשה עמו ביום השבת בפעם ילהציל את אחיה, יעקב, ומחכה לאישור פסק ד

 ושליימה כדי לנסות להתקבל אצל הנציב ומפקד הצבא. הראשונה מאז חמש שנים, עלתה אתמול יר



את הידיעה הראשונה על מאסרו קיבלה אדית וייס במכתב ממכרים בארץ, אולם ללא פרטים, ואילו על 
פסק דין המוות הודיעה לה הקונסוליה הצ'כית בירושלים. מיד שקיבלה את הטלגרמה, פנתה לצירות 

 . הצירות נהגה בה באדיבות וסידור הוויזה הוחש. הבריטית בפראג וביקשה ויזה לארץ ישראל
בני   200במשך השנים האחרונות לא שמעה אדית דבר על אחיה והאמינה כי אף הוא אבד בין יתר  

המשפחה שנטבחו. רק לאחר השחרור, בחזרה מאושווינצ'ים לצ'כיה, החלה שומעת מכל בני העיר על 
בן   אז  שהיה  יעקב,  במחתרת.  אחיה  ברח19מעשי  תנועת   ,  בין  קשר  כקצין  שימש  ושם  לבודפשט, 

ובין הפליטים הסלובקים בהונגריה, רומניה ויוגוסלביה. הוא היה מבריח ילדים   –המחתרת בסלובקיה  
מסלובקיה להונגריה, שעוד הייתה אז מקום מבטחים. בהיותו מחופש כקצין צבא הונגרי הציל מספר  

 לא קטן של יהודים, שהיו בדרך למחנות השמד. 
קיבלה אדית וייס מכתבים מעשרות נשים וגברים באירופה, אמריקה    ,אחר שנתפרסם פסק דין המוותל

ובארץ, שיעקב וייס הציל את חייהם. עם תום המלחמה הגיע וייס לאושווינצ'ים במאמץ להתראות עם  
  כלואי   200אחותו, אולם היא כבר חזרה לצ'כיה, והוא הצטרף לשיירה שעלתה ארצה. הוא היה בין  

 עתלית, ש"ההגנה" שיחררה בשבת האחרונה.  
במכתביו מן הארץ לא סיפר אף פעם על מעשיו, ורק ביקש ממנה למהר ולעלות ארצה, כדי שיוכלו  

 לחיות שוב יחד. היא לא האמינה אז כי פגישתם תהייה מנסיבות כאלה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יעקב ואימו 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 בלזן מבקש חנינה ליעקב וייס-משוחררי ברגןארגון 
 
 
 
 
 



 24.6.1947"הבוקר"  –מניצולי יעקב וייס 
ידי אחד הקוראים מכתב מאת אחיו, הנמצא במחנה מעפילים בא"י,  -למערכת "הבוקר" הובא אתמול על

 שמואל, ליד חיפה, וזו לשונו: -בקרית
ע אם מסוגל תהיה להבין ללבי, שהרי אתה "הנני נמצא, סוף סוף, לפני שער המחנה האחרון. אינני יוד

לא היית, תודה לאל, בכל המחנות הללו, שבהם הייתי אני. במשך שנים התגוללתי ממחנה למחנה, ובכל  
שבועות, אהיה שוב    3-4המחנות הללו שלטו תחילה השמדה, אחר כך רעב ואחר כך ייאוש. ועכשיו, אחרי  

 ה. אדם חופשי בא"י. לא האמנתי כי יגיע יום כז
אחי היקר, קראתי בעיתונים על יעקב וייס מנוביזאמקי, שנידון למוות בקשר להתקפה על בית הסוהר  
בעכו. הריני מרגיש כי מחובתי כלפי אלוהים וכלפי וייס, לספר מה עשה וייס זה איתי, בשעה שהייתי 

רו עלי יריות, בבודפשט, אחרי שברחתי ממחנה עבודה בהונגריה. הייתי פצוע אז, כי בשעת הבריחה נו
והסתובבתי ברחובות רעב וכואב, מבלי לדעת אל מי לפנות. הייתי כבר כל כך מיואש שרציתי להסגיר 

 סבלותיי.  לאת עצמי להונגרים, כדי שיושם קץ לחיי ו
בשבתי שקוע בהרהורים שחורים על ספסל בגן ציבורי, ראיתי אדם, שנראה בעיניי כיהודי. פניתי אליו 
וביקשתי עזרה. הוא אמר לי לחכות עד אשר יבוא קצין, אשר יושיט לי עזרה. כעבור שעה, ניגש אלי קצין  

חזיקני שם שבועיים,  הונגרי, ששאלני אם שמי הוא כזה וכזה. היה זה יעקב וייס. הוא העבירני לחדר, ה
נוצרי. עם תעודות אלו הסתובבתי במשך כמה  לי פספורט של הונגרי  נתן  ואחר כך  ריפא את פצעיי, 
חודשים בהונגריה בתור חייל פצוע ואחר כך עברתי לרומניה. במשך ימי שהותי בבודפשט הכרתי עשרות 

 יהודים, שיעקב וייס הציל אותם ממוות בטוח.  
יהיה עוול קורע שחקים אם יתלו,  הנני מבקשך, אחי, עשה מה שתוכל בכדי שלווייס לא יאונה כל רע.  

. אני יודע שהנך פועל פשוט בלבד ואין לך השפעה על עניינים כאלה, ובכל  חס ושלום, את האדם הזה 
והריני    זאת, אבקשך לפנות לעיתונות, לדבר עם הסוכנות, לעשות כל מה שאפשר. אינני איש מפלגה,

אומר לך, שאם יקרה משהו לאיש זה, תיהרס שארית 
אני מפסיק את   אמונתי בכך שיש שמץ צדק בעולם.

המכתב כי דמעות דם מאפילות על מבטי. כתבתי לך 
 באידיש, כדי שתוכל להראות את מכתבי לעיתונים". 



 
 

בי"ב באב, נכנס הרב נסים אוחנה 
לתא הנידונים למוות בכלא עכו,  

עם שלושת עולי הגרדום  לווידוי 
"הם היו אמיצים מאוד ולא גילו כל  

 סימני פחד".  
 

מאיר נקר, אבשלום חביב ויעקב 
וייס היו הלוחמים האחרונים שנתלו 

 על ידי הבריטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ד"ר מרמרשטיין וילמוש )וילי( )נובה סילו(    .7

 ד"ר מרמרשטיין הוא רופא אונקולוג, המתגורר בבאר שבע. 
ממשרד  אחד  פקיד  אך  מרמלשטיין,  היה  המשפחה  שם  במקור 

ה את  להמיר  "החליט"  ר'  -הקליטה  באות  שם    –ל'  השתנה  וכך 
 המשפחה, שלא מרצון... 

בשנת   נולד  סילו    1950וילי  במחוז  Nove Seloבנובה  כפר    ,]]
חיים להוריו  רפואה גצל  -וינוגרדוב,  למד  הוא  )הללו(.  וגילה  )גייזו( 

, כמו 70-פרנקובסק, אך לא יכול היה לעלות ארצה בשנות ה-באיוונו
רוב העלייה בשנים אלו, כיוון שהשלטונות בברה"מ מנעו זאת ממנו.  

וילי ומשפחתו להגיע ארצה. הם הגיעו   1988רק בפברואר   הצליחו 
שוי בבית החולים "סורוקה" בבאר שבע. משסיים למרכז הקליטה באשקלון ווילי ניגש לבחינות הרי

את הבחינות קיבל הצעה: מקום עבודה בבית החולים "סורוקה". הבקשה של וילי הייתה לקבל דירה  
עבור משפחתו, שכללה שני ילדים. הימים היו ימי השר לעלייה ולקליטה, יצחק חיים פרץ, ומנכ"ל 

וילי הביעה ספ ק להבטחות שניתנו. מה רבה הייתה הפתעתם המשרד, אהרון לפידות, ואשתו של 
 שבקשתם התקבלה. מאז קשרה משפחת מרמרשטיין את חייה עם בירת הנגב.  

וילי התקדם מקצועית ומונה לסגן מנהל מערך אונקולוגי ב"סורוקה" ובהמשך למנהל השירות האונקו 
 כיהן ד"ר וילי מרמרשטיין כמזכיר האיגוד האונקולוגי.   2013עד  2009אורולוגית. בין  -

 8נבחר ל"יו"ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה" וכיהן בתפקיד במשך    2013בשנת  
 . 2021שנים, עד שנת 

כשפרש מתפקידו המשיך, במשך שנתיים, לעבוד בהתנדבות במחלקה. כיום הוא נחשב ליועץ חיצוני 
 עצמאי ועובד שלושה ימים בשבוע במערך טיפולי זה.  

וילי  מונה  בחולון,  "וולפסון"  האונקולוגית בבית החולים  בניהול המחלקה  בעקבות הקשיים שעלו 
מלווה של מחלקה זאת והוא מקדיש לעבודה זאת שלושה ימי עבודה, בהם   בספטמבר האחרון למנהל

 הוא מגיע מבאר שבע לחולון. המינוי הוא לצורך פתרון המשבר ומניעת סגירתו של המכון.  
 

    לווילי היה דוד אשר נפל במלחמת השחרור בקרב בלטרון. שמו היה טוביה מרמלשטיין. הוא נולד 
היו דתיים. הוא למד ב'חדר' של  בעיירה    1926בספטמבר    27-ב ביצ'קב, שרבים מתושביה היהודים 

יהודה,    –חסידות קרעטשניף, והיה ילד חמישי מתוך שמונה אחים. שלושה מאחיו שרדו את השואה  
גצל, אביו של וילי; ושיינדל, אימה של חנה. שני הוריו וארבעת אחיו האחרים -אביו של אריה; חיים 

 נרצחו.   – לאה, מרים, סמואל והרמן –
, ריכזו הנאצים את יהודי ביצ'קב בבית הכנסת הגדול בעיר. 1944באפריל    16באיסרו חג של פסח,  

ימים הם הועברו משם לגטו בעיר ַמטיֹסלקה ]כיום בהונגריה[. טוביה ובני משפחתו התגלגלו   3לאחר 
גצל ואביו -אחיו חיים  במחנות ריכוז שונים, ובהם גרוסרוזן, דורנאו וגונזקירכן. בהמשך שהו טוביה,

חודשים במחנה מאוטהאוזן, ושם נרצח אביו של טוביה. המחנה שוחרר על ידי הצבא האמריקני   3-כ
. עם תום המלחמה חזר טוביה לביתו כדי לחפש את משפחתו. בעיירה הוא מצא את דודו 1945במאי 

ובייטי, הם החליטו ואת חלק מאחיו ששרדו. אחרי שהוא וחמישה מחבריו קיבלו צו גיוס לצבא הס 
חנה,    לברוח שוב. לא בשביל זה הם שרדו את השואה, החליטו, ושמו את פניהם לעבר ארץ ישראל.

אחייניתו של טוביה, הייתה תינוקת כשהוא חזר לביצ'קב אחרי המלחמה. היא גדלה וחיה בביצ'קב 
במשך    –בי עלייה  מסור  –. שני אחיה היו 'סירובניקים'  1974והייתה הראשונה לעלות ארצה בשנת  

שנים רבות. הידיעה על מותו של טוביה הגיעה אליה במכתב מאליעזר ויזל, בן דודּה, שעלה עם טוביה 
לארץ, לחם איתו בלטרון והיה לצדו כשנפל. "איך שהגענו לישראל, ממש בשבוע הראשון שלנו בארץ, 



לנו את התמונה שלו, ונכתב הגענו למשרד הביטחון כדי לקבל מידע על טוביה", מספרת חנה. "הביאו  
שהוא קבור בקבר אחים ברחובות. כשהגענו לשם גילינו שהעבירו אותו לקבר אחים בהר הרצל. נסענו 

 לשם, ומאז, בכל שנה, אנחנו נוסעים עם הילדים לטקס יום הזיכרון". 
ו בקשה, ' וקיבלנו סירוב. אחרי חצי שנה שוב הגשנ78אריה מרמלשטיין: "אנחנו הגשנו בקשה לעלות ב־ 

בשנת   פתאום  סורבנו.  המשפחות   1980ושוב  אחת  היינו  'כן'.  לנו  ואמרו  הפנים  למשרד  הוזמנו 
 האחרונות שאישרו להן לעלות בתקופה הזו. בהמשך השנה כבר לא נתנו לאף אחד". 

שנים של צינון לפני שיוכל לעזוב את   15לווילי מרמרלשטיין, ששירת בחיל האוויר הסובייטי, נדרשו  
השנים הורשיתי לעלות. לכולם   15ה. "הגשתי בקשה ואמרו לי 'שב בשקט'. אחרי שהסתיימו  המדינ 

היה ברור שרוצים לעלות. הייתה בדיחה כזו שמישהו מצטרף לשיחה ואומר 'אני לא יודע על מה אתם 
 מדברים, אבל חייבים לנסוע'". 

רו לנשק של הדוד טוביה. יום אחד בלבד הפריד לאורך השנים בין המרמלשטיינים ליצחק שרמן, חב
מאז שעלו ארצה מברה"מ, נהגו אחייניו של טוביה ובני משפחותיהם לפקוד את הקבר פעם אחת 
"ביום  הרב.  לעומס  ומתייחס  וילי,  אומר  קטסטרופה",  זה  הזיכרון  "ביום  העצמאות.  ביום  בשנה, 

מץ לארגן מניין  העצמאות שקט ורגוע". שרמן נהג גם הוא להגיע לקבר חברו הטוב ואף היה מתא
לאמירת קדיש, אך ביום הזיכרון. את החיבור ביניהם עשה בחור בשם איתמר גור, שהגיע באקראי 
ביום הזיכרון לחלקה של מרמלשטיין, בקבר האחים של הרוגי לטרון בהר הרצל. לאחר מחקר שערך 

יין, כך שהכילה  סטיבן גלייזר, מתנדב עמותת "לתת פנים לנופלים" עודכנה המצבה של טוביה מרמלשט
 את כל המידע החסר. 

 ברכת יישר כוח לך על עשייתך המקצועית! 
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