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תצלום של משפחת רוזנצוויג לפני המלחמה .קובל ,פולין

אברמוביץ ,אברהם )בומי(
אברהם ,בן רחללאה ויעקב ,נולד בשנת תרפ"ח ) (1927בעיר
קושיצה בצ'כוסלובקיה )כיום בדרוםמזרח סלובקיה( .הוריו היו
חנוונים .קיבל חינוך יהודי וכללי ,למד בחדר והמשיך ללימודים
בישיבה.
צ'כוסלובקיה נוצרה לאחר מלחמת העולם הראשונה ,לאחר פירוק
האימפריה האוסטרוהונגרית ,וכללה את השטחים המתועשים ביותר של הממלכה .עוד
לפני מלחמת העולם השנייה פורקה צ'כוסלובקיה בהסכם מינכן ,וקושיצה נכללה בחלק של
המדינה שסופח להונגריה.
עם הסיפוח החלה רדיפת היהודים על ידי החוגים הפשיסטים המקומיים והוחלו עליהם
החוקים האנטייהודיים שנחקקו בהונגריה ,בדומה לחוקי נירנברג .מקיץ  1939נלקחו
הגברים היהודים לפלוגות "שירות העבודה" של הצבא ההונגרי ,אך למרות גיוס הגברים גדל
מספר היהודים בקושיצה ,הודות לבואם של פליטים מפולין ומסלובקיה.
הגרמנים נכנסו לעיר בתחילת  .1944באפריל הוקם גטו ,וכ 12,000יהודים רוכזו בשני
מפעלים לייצור לבנים בפאתי העיר .הגירושים לאושוויץ החלו במאי  .1944כ 8,000מיהודי
קושיצה נרצחו בגז מיד עם הגיעם לאושוויץ.
אברהם ובני משפחתו היו אף הם בין המשולחים למחנה ההשמדה .ההורים נרצחו ,רק
אברהם נשאר בחיים והיה במחנה הסגר באושוויץ.
לאחר מפלת הגרמנים הגיע אברהם למחנה עקורים בגרמניה ,שם עבר אימונים במסגרת
האצ"ל .בכל מאודו רצה להגיע לארץ כדי להתאחד עם קרובי משפחתו שהקדימו לעלות,
ואשר עם ילדיהם שיחק בימי נערותו .הוא דחה אפשרות נוחה להגר לארצות הברית" :מדוע
אלך למקום שאינו ביתי אם ביכולתי ללכת למולדתי?" כתב אל קרוביו בארץ.
יומיים לאחר החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר  1947כתב" :חג שמח! היום ראשית דצמבר וגם
אלינו הגיעה הבשורה הגדולה והיום אנו מברכים איש את רעהו ב'חג שמח' .את השמחה
קשה לתאר ...בשעה חמש אחר הצהריים עברנו דרך רחובות העיר עם לפידים ודגלים
כששירה בפינו .הגרמנים הסתכלו בנו וחשבו על הזמן בשעה שגם הם שרו בחוצות העיר על
גרמניה הנקייה מיהודים ,והנה לפתע גם היהודים יכולים לשיר .המשטרה הצבאית הגרמנית
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ליוותה אותנו בג'יפים ושמרה עלינו כדי שלא יקרה דבר .הערב רקדנו 'הורה'"...
בגרמניה חיכה לתורו לעלייה ,וכשארכה לו השעה השיג רשיון נסיעה )סרטיפיקט( של חבר
ונסע במקומו.
אברהם הגיע ארצה מגרמניה במהלך שנת  .1948בארץ כבר החלה מלחמת העצמאות ,והוא
התכונן להמשיך את פעילותו באצ"ל וללחום למען המדינה בה כה האמין .זמן קצר שהה
אצל קרוביו בהרצליה ,ואז התגייס לחטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר   5בה שובצו לוחמי
האצ"ל לאחר קום המדינה.
גדוד  ,54עמו נמנה אברהם ,קם עם הקמת החטיבה והיה ממשיכו של גדוד א' בחי"ש )חיל
השדה( של תל אביב שהוקם במהלך שנת  .1946לוחמי הגדוד הגנו על גבולותיה הדרומיים
של תל אביב ,וכן עסקו בליווי שיירות לנגב ובאבטחת קו המים לדרום .בהמשך ,לחמו גם
בחזית ירושלים והיו לחלוצי המחנה שעצר את הפולש המצרי בדהירתו לתל אביב.
אברהם לחם באשדוד ובמרחב הדרום ונכון היה לצאת לכל פעולה ומשימה .ביולי 1948
השתתף בקרב במתחם עיבדיס ,מצפון לקיבוץ נגבה ,קרב שנחשב כקרב מופת בהגנת הנגב.
עיבדיס היה כפר ערבי שבסמוך לו מתחם מצרי חשוב .בליל  8/9ביולי  1948כבשו כוחות
"גבעתי" את משלט עיבדיס מידי המצרים והתבססו בו .בימים הבאים ערכו המצרים התקפות
חוזרות ונשנות על מנת לשוב ולכבוש את המשלט ,אך נהדפו .המצרים הקדישו כוחות רבים
לקרב ,כולל ארטילריה רבה ,כוח משוריין ואף מטוסים .הקרב הקשה נמשך עד יום  12ביולי
 1948ובמהלכו נפלו למעלה מעשרים לוחמי "גבעתי" ,אך מתחם עיבדיס נותר בידי הצד
הישראלי ,עובדה שסייעה רבות להגנת קיבוץ נגבה הסמוך ולהגנת הנגב כולו.
ביום ג' בתמוז תש"ח ) (10.7.1948נפל אברהם בקרב על הגנת מתחם עיבדיס .בן עשרים
ואחת שנים היה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בבאר טוביה.
בכרך ב' של "גוילי אש"  ספר שערך משרד הביטחון ובו מעזבונם הספרותיאמנותי של
הבנים שנפלו  פורסמו שני מכתבים שכתב אברהם מגרמניה לקרוביו בארץ.
שמו של אברהם נכתב בספר התורה על שם גיבורי מלחמת העצמאות שהוכנס לבית הכנסת
בהר ציון בירושלים.
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אברמסון ,עטרה )קריינדיל(
עטרה ,בתם של רבקה ואביגדור אברמסון ,נולדה ביום כ"ג בטבת
תרפ"ז ) (28.12.1926בפולין ,בעיירה ו ֶיילוּן שבמחוז לודז' .בת
למשפחה חסידית מפורסמת .נתחנכה חינוך דתי ,וכן למדה בבית
ספר עממי בעיר הולדתה.
ויילון שכנה בדרוםמערב פולין ,כמאה קילומטר מהעיר הגדולה
לודז' .רבים מהיהודים שהתגוררו בה עסקו במסחר ,הפיצו מוצרים תעשייתיים וקנו את
התוצרת החקלאית מידי אוכלוסיית הכפר .בראשית המאה העשרים החלה ההשכלה לחדור
לוויילון ,והדבר התבטא בין היתר בחינוך יהודי חילוני .אוכלוסיית היהודים גדלה בהתמדה
וערב מלחמת העולם השנייה הגיעה לכ 4,200נפש.
הקהילה היהודית התפתחה ,נוסדו חברת ספרים ובנק יהודי ,וארגונים ציוניים החלו לפעול.
הספרייה היהודית הייתה למרכז תרבותי חשוב בעיירה ,ולידה פעלו מועדון ספורט וחוג
דרמטי .בהיות העיירה מרוחקת מנתיבי הרכבת הראשיים ,יזמה קבוצת יהודים הקמת קו
אוטובוסים קבוע בין ויילון ללודז' ,וכך נוספו מקורות תעסוקה.
בשנות השלושים גברה האנטישמיות בוויילון .החרם הכלכלי גרם להתרוששות הדרגתית של
היהודים ומוסדות הקהילה החלו להתארגן לפעולות של עזרה הדדית .בסוף שנות השלושים
רבו מעשי הפרובוקציה ,כגון יידויי אבנים לבית הכנסת.
ויילון נחרבה כליל ביומיים הראשונים לפרוץ מלחמת העולם השנייה )ספטמבר  (1939עקב
הפצצות כבדות ,ויהודים רבים נמלטו .מרביתם חזרו לאחר כיבוש ורשה והתגוררו בחורבות
הבתים או בצריפים .אליהם נוספו פליטים רבים שהגיעו לעיירה .יהודים רבים נאסרו,
והגברים נחטפו לעבודות כפייה במחנות באזור פוזנאן או אף בשטח גרמניה.
במסגרת "מבצעי ההפחדה" ,שאורגנו לפי הוראותיו של הימלר ,סבלה הקהילה היהודית
בוויילון מפעולות טרור ורצח שכללו גם תליות פומביות .אחת מהן התרחשה ביום  6בינואר
 ,1942אז תלו הנאצים בפומבי עשרה יהודים .באפריל  1942הוצאו מוויילון  2,000איש
ונשלחו למקום לא ידוע .אלפי יהודים גורשו לחלמנו ,וכ 900איש הועברו לגטו לודז'.
כעבור ארבעה חודשים נערך מבצע חיסולו של גטו ויילון .תחילה נרצחו החולים המאושפזים
בבית החולים ,ומי שניסו להסתתר נורו למוות .יהודי הגטו נצטוו להתייצב בכיכר העיר
ומשם הובלו אל הכנסייה המקומית ,שם הוחזקו צפופים ודחוסים במשך ארבעה ימים.
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בהתאם להחלטות "ועידת ונזה" ,בה סוכם על ביצוע החיסולים בהדרגה ,נערכה סלקציה,
ומי שלא נבחרו לעבודות כפייה הוסעו לחלמנו ,שם נרצחו במשאיות הגז.
משפחתה המסועפת של עטרה הושמדה בשואה ,אך היא הצליחה להינצל .בתחילה הוגלתה
למחנות הסגר בגרמניה ,אחר כך הובאה למחנה המוות אושוויץ והתענתה שם בייסורים
נוראים ,אך שרדה.
עם השחרור בשנת  1945הצטרפה עטרה ,שהייתה בעלת רגש דתי עמוק ותמיד הקפידה
בתפילתה הרצינית ובזהירותה בשמירת מצוות ,לקיבוץ דתי של תנועת "נוח"ם" )נוער חלוצי
מאוחד(  תנועה שאיגדה נוער יהודי מכל המפלגות הציוניות בשאיפה לעלות לארץ ישראל
ולחיות בה חיי הגשמה .נוח"ם הקימה בגרמניה כמה חוות הכשרה ,ובאחת מהן שהתה עטרה
זמן מה .בהמשך עברה עם חברי התנועה את הגבול לאיטליה.
אחרי עוד נדודים הצטרפה באביב  1946לקבוצת "אילה" של תנועת הנוער הדתי "בני
עקיבא" ,קבוצה שהחלה הכשרה זמנית באיטליה ,בווילמדונה שליד אלסנדריה .עטרה מצאה
את מקומה בקבוצה החדשה ,למדה עברית והשתתפה בכל פעולות התרבות .יחד עם חבריה
העפילה ארצה ב 2באוגוסט  1946באונייה "כ"ג יורדי הסירה".
האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל בוקהדימגרה
באיטליה כשעל סיפונה  790מעפילים מארצות מזרח ומרכז אירופה ,חברי תנועות נוער
שונות .בהגיעה לאזור קפריסין נתגלתה על ידי מטוס סיור ,ומשחתת של הצי המלכותי
הבריטי השתלטה על הספינה וגררה אותה לנמל חיפה .המעפילים פתחו בשביתת רעב
במחאה על גירושם הצפוי ,אך לאחר מאבק אלים הועלו בכוח לאונייה בריטית ונלקחו
למחנות בקפריסין.
עטרה וחבריה שהו כחצי שנה במחנה בקפריסין .היא זכתה להגיע לארץ רק בסוף פברואר
 .1947קרוביה הפצירו בה שתישאר אצלם ,אך בהיותה נלהבת לחיי קיבוץ ביכרה להצטרף
לכפר עציון ,שנוסד על ידי חברי תנועתה עוד בגליציה ב .1934עד מהרה נקלטה במקום
ובחברה ,והחלה רוכשת ביטחון בשפה העברית.
כפר עציון היה הראשון ביישובי גוש עציון שבלב הר חברון .על פי החלטת החלוקה של
האו"ם ,החלטת כ"ט בנובמבר  ,1947לא נכלל גוש עציון בתחומי המדינה היהודית .מיד לאחר
ההחלטה פתחו ערביי הסביבה בהתקפות על הגוש ועל הדרכים אליו ,וצרו עליו מכל עבר.
המערכה על גוש עציון נתפסה כחלק מהמערכה על ירושלים .לפיכך הוכן הגוש למלחמה
בנשק ,בביצורים ובלוחמים .כל אנשי הגוש ,ועטרה ביניהם ,שירתו במחוז ירושלים של
ה"הגנה" ,שלימים הפך לחטיבת "עציוני" ,היא חטיבת "ירושלים" )חטיבה מספר  .(6ה"הגנה"
תגברה את הגוש בלוחמים מחטיבת "הראל" של הפלמ"ח ומאנשי החי"ש )חיל השדה( של
הארגון מירושלים ומתל אביב.
בששת חודשי המערכה הבאים היה גוש עציון נתון במצור ,אי בודד של התיישבות יהודית
בשטח עוין .הקשר עם מתיישביו נשמר תודות לכמה כלי רכב שפרצו את הדרך אליו
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מירושלים ,בעיקר בחודשי המצור הראשונים ,לרוב בסיוע אבטחה בריטית ,וכן תודות לכמה
מטוסים קלים שעשו שימוש במנחת מאולתר שהוקם במקום .מפעם לפעם הוצנחו לגוש
מעט אספקה ונשק שנשלחו על ידי מפקדת ה"הגנה".
בתקופת המצור על כפר עציון עברה עטרה אימונים בנשק ,סיימה קורסים לעזרה ראשונה
והשתתפה בשמירה .היא הפגינה אומץ לב רב ,הייתה רצינית ואחראית בעבודה ,מעורה
במקום ,דרוכה לכל קריאה ,מטפלת בפצועים במסירות ובעדינות.
בשל שליטתו של גוש עציון על הכביש המחבר בין חברון לירושלים פתח הצבא הירדני
הסדיר )"הלגיון הערבי"( במתקפה עזה עליו עוד קודם לסיום המנדט וצאת הבריטים
מהארץ .ב 12במאי  1948פתחו חיילי הלגיון הירדני בהתקפה רבת עוצמה על משלטי הגוש
והצליחו לבתרו לשניים .למחרת ,ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948פרץ כוח הלגיון את ביצורי
כפר עציון כשבעקבותיו המוני ערבים מכפרי הסביבה .המגינים הישראלים הצטוו להפסיק
את האש ולהיכנע והתרכזו ליד בניין בית הספר .לפתע פתחו הערבים באש על הנכנעים.
חלקם נהרגו ,ואחרים הצליח לברוח אל מרתף המנזר הגרמני ,ממנו ניסו להמשיך להילחם.
הערבים ,שלא יכלו לחדור לתוך המקלט ,השליכו פנימה רימונים רבים ולבסוף פוצצו את
הבניין על יושביו.
נשות הכפר ,ובהן עטרה ,שהו בתחנת העזרה הראשונה שבמקלט ,שם שימשו כחובשות .עם
כל יושבי הבניין נקברה עטרה למוות תחת ההריסות.
כ 130ממגיני כפר עציון נפלו באותו יום .למחרת ,ה' באייר תש"ח ) 14במאי  ,(1948יום
הכרזת המדינה ,נכנעו מגיני יתר שלושת יישובי גוש עציון :רבדים ,משואות יצחק ועין
צורים .ביום זה חדל הגוש מלהתקיים ושרידי מגיניו הלכו לשבי הירדני .הם אלו שדיווחו על
מותה של עטרה לנציגי "הצלב האדום".
עטרה הייתה בת עשרים ואחת שנים בנפלה.
גופות הנופלים נותרו במקום במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו בשנת  1949במבצע מיוחד
של הרבנות הצבאית.
עטרה הובאה למנוחת עולמים עם יתר חללי גוש עציון בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים,
בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949
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אדלר ,יצחק
יצחק ,בן מינדל ומיכאל ,נולד בשנת תרפ"ז ) (1927בצ'כוסלובקיה,
בעיר ברהובו )ברגסא( שבקרפטורוס .למד בחדר ובבית ספר עממי,
והמשיך ללימודים בישיבה.
בין שתי מלחמות העולם היה אזור קרפטורוס שייך לצ'כוסלובקיה.
במרס  ,1939ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה ,קיבלה הונגריה,
שהייתה בת ברית של גרמניה ,את השליטה עליו .באותה תקופה נמסרו גם שאר חלקי
צ'כוסלובקיה  בוהמיה ומורביה לגרמניה ,וסלובקיה הוכרה כישות עצמאית בחסות
הנאצים.
גורל היהודים בקרפטורוס היה כגורל אחיהם ברחבי הונגריה :הגברים גויסו לפלוגות "שירות
העבודה" של הצבא ההונגרי ,ורבים אחרים היו ,בחודשים הבאים ,בין הראשונים שגורשו
לאושוויץ.
עד לכיבוש הונגריה בידי גרמניה במרס  1944הצליחו חלק מיהודי קרפטורוס לשמור על
אורח חיים רגיל ,ואף סייעו ליהודים שנמלטו מפולין ומסלובקיה .אחרי הכיבוש גורשו רובם
למחנות ההשמדה.
עד תום המלחמה הושמדו כ 80אחוזים מ 75,000היהודים שחיו בקרפטורוס.
כל בני משפחתו של יצחק גורשו למחנה השמדה ,שם נרצחו הוריו ,אחיו ואחותו .רק הוא
הצליח לשרוד במחנה העבודה ,והגיע ליום השחרור.
בתום המלחמה חי יצחק עוד זמן מה בצ'כוסלובקיה ,ובתחילת שנת  1947הגיע לארץ ישראל
באוניית מעפילים .הוא שהה תקופה קצרה בקיבוץ ,אחר כך עבר לגור ליד קרוביו בכפר סבא
ועבד כפועל ,ובהמשך עבר לירושלים והחל ללמוד את מקצוע הנגרות.
סמוך לאחר בואו הצטרף יצחק ל"הגנה" .בפרוץ מלחמת העצמאות התגייס לחטיבת
"אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  3ב"הגנה" ,שהופקדה על הגנת השרון .הוא הוצב בפלוגה ב'
בגדוד  ,33ומאז השתתף בקרבות הגדוד במלחמה ,בעיקר באזור המרכז.
במאי  1948השתתף יצחק במבצע "מדינה" בכפר סבא הערבית.
כפר סבא הערבית ,מזרחית לכפר סבא העברית ,וכן ביאר עדס וקלקיליה היו איום בלתי
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פוסק לביטחון היישובים העבריים בסביבה מתחילת המלחמה .כפריים ערבים נושאי נשק
ותגבורות של "צבא ההצלה" העיראקי של קאוקג'י היו מטרידים את העובדים בשדות
ובפרדסים הגובלים באדמות הכפר הערבי ,ומתנכלים במכות אש ליישובים הסמוכים.
עם הזמן גברה תוקפנותם של הערבים ,שהחלו פושטים מתוך כפרם ,לעתים בסיוע
משוריינים ,מחבלים במתקני הפרדסים ,ממטירים אש כבדה על מערך עמדות היישוב היהודי
ועורכים ניסיונות חוזרים ונשנים לפוצץ את הבארות המספקות מים לשדות ,לפרדסים
ולמושבה עצמה.
ב 9במאי  1948הותקפה כפר סבא באש כבדה ,ובחסותה קרבו שלושה משוריינים עד לבאר
המרכזית של היישוב ופוצצוה .אז הוחלט במטה חטיבת "אלכסנדרוני" לכבוש את כפר סבא
הערבית.
מועד הפעולה נקבע ליום ה 13במאי ,יום לפני הכרזת המדינה ,על כן נקרא המבצע "מדינה".
ביצוע הפעולה הוטל על גדוד  33של החטיבה ,אליו צורפו שתי פלוגות מגדוד  .32פלוגה
אחת הוקצתה להצבת חסימות למניעת החשת תגבורות מקלקיליה.
ב 13במאי  1948תקפו חיילי חטיבת "אלכסנדרוני" את כל השטח שממערב לקלקיליה.
הגדוד תקף את כפר סבא הערבית לאור היום ,בהתקפה שהחלה בשעה  12:00לערך .לאחר
קרב קשה שנמשך כשעתיים היה הכפר בידי החטיבה ,לאחר מנוסת תושביו .כוחות גדולים
של הלגיון הירדני יחד עם נושאי נשק מקומיים ניסו מספר פעמים לחזור ולכבוש את הכפר.
הקרבות נמשכו עד רדת החשכה ובהם נפלו  29לוחמים ישראלים ,אך הכפר נשאר בידי
החטיבה.
ביום  13במאי ,יום הקרב בכפר סבא הערבית ,נפצע יצחק קשה .הוא הועבר לבית החולים
בילינסון אך שם נפטר למחרת ,ה' באייר תש"ח ) ,(14.5.1948יום הכרזת המדינה.
בן עשרים ואחת בנפלו .יצחק הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בפתח תקווה.
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אדלר ,מיכאל
מיכאל ,בן חוה )חנה( ויצחק ,נולד בשנת תרפ"ח ) (1928בעיר
סלוטינה בצ'כוסלובקיה .התחנך בבית ספר עממי ובהמשך למד
את מלאכת הסנדלרות.
במלחמת העולם השנייה נלקח הנער מיכאל ,כרבים מבני עירו,
למחנה דכאו הסמוך למינכן.
דכאו היה ממחנות הריכוז הראשונים שהקימו הנאצים .המחנה החל לפעול כבר במארס
 ,1933ותחילה נכלאו בו רק מתנגדים מדיניים למשטר הנאצי .מעל  200,000איש עברו
בשעריו בשנות המלחמה ,כ 31,000מהם נספו .האסירים ,יהודים ולא יהודים ,הועבדו בפרך
 בעיקר בתעשיית החימוש  וסבלו מרעב ,מתשישות ומידם הקשה של אנשי האס .אס.
שהתאמנו במקום .בחלק מהאסירים אף בוצעו ניסויים רפואיים אכזריים.
באפריל  1945שוחרר מחנה דכאו על ידי האמריקאים ,ומיכאל נמצא בו כשמכל משפחתו
הגדולה לא נותר איש .הוא נדד בין מחנות העקורים באירופה והצטרף לתנועת הציונים
הסוציאליסטים "דרור" שפעלה במחנה ההכשרה בפרנוואלד ,מבצר צבאי אשר הוסב על ידי
האמריקאים למחנה בו התקבצו פליטים יהודים.
ממחנה ההכשרה עלה מיכאל לארץ ישראל .באמצע שנת  1947הוא הגיע סמוך לחופי הארץ
על סיפון אוניית מעפילים שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,אך האונייה
נתפסה בידי הבריטים וכל מעפיליה גורשו למחנה המעצר בקפריסין.
רק כעבור כמה חודשים זכה מיכאל להגיע לארץ .תחילה הצטרף לקיבוץ נען הסמוך לרחובות,
ובאוקטובר  1947הגיע לקיבוץ עין הים ,בחוף הכרמל סמוך למושבה עתלית .מאוחר יותר
עבר לגור בתל אביב.
במחצית מאי  ,1948לאחר שאיבד את דודו היקר לו אשר נפל בקרב ,החליט מיכאל להתגייס
לצבא ההגנה לישראל .הוא שירת בחטיבה "שבע" שהתארגנה במהירות ערב הקמת המדינה,
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חטיבה שמשימתה הראשונה הייתה לפרוץ את הדרך לירושלים.
מיכאל נמנה עם לוחמי גדוד  71שנשלחו לאזור לטרון ,אך הספיק ללחום עם גדודו שבועות
בודדים בלבד .הוא נפל באסון נשק שאירע בעת ההפוגה הראשונה ,ביום כ' בסיוון תש"ח
) ,(27.6.1948במשלט ישראלי שהגן על "דרך בורמה" אשר נפרצה כדי לעקוף את לטרון
ובאב אלוואד.
בן עשרים בנפלו .מיכאל נטמן תחילה בנען ,וביום ב' בסיוון תש"י ) (18.5.1950הועבר
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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אדלשטיין ,אשר )אנשיל(
אשר ,בן שלום ומרים ,נולד ביום ד' בתשרי תרצ"א )(26.9.1930
בצ'כוסלובקיה ,בעיר חוסט שבמחוז מרמורש .אביו היה תלמיד
חכם ,שוחט וחזן בבית הכנסת בחוסט ,שחיבר עשרות ניגונים
חסידיים ויצירות למקהלה .אמו הייתה בת השוחט ממונקץ .אשר
למד בבית ספר עממי כללי ובישיבה בעירו .מגיל צעיר גילה נטיות
מיוחדות לחזנות ולמוזיקה קלאסית )תורשה מאביו( .בשעות
הפנאי אהב את משחק השחמט.
בעקבות ועידת מינכן ב 1938חולקה צ'כוסלובקיה  בוהמיה ומורביה ,בהן חי רוב גרמני,
סופחו לגרמניה .סלובקיה זכתה לעצמאות כמדינת חסות של גרמניה .אזור הקרפטורוס
הועבר לשליטת הונגריה ,בת בריתה של גרמניה.
חוסט שכנה על גבול פולין ,רומניה והונגריה ,וערב מלחמת העולם השנייה התגוררו בה
כ 6,000יהודים .כחלק מקרפטורוס העיר הועברה לשליטת הונגריה ,ומאז סבלו יהודי העיר
מאפליה ומהחוקים האנטישמיים שנחקקו בהונגריה בין השנים  1938ל ,1941בדומה ל"חוקי
נירנברג" בגרמניה .רבים נלקחו לעבודת כפייה ורכושם נגזל ,גברים יהודים גויסו לפלוגות
"שירות העבודה" של הצבא ההונגרי ,ורבים מהם נספו.
הגרמנים השתלטו על חוסט במרס  ,1944לאחר שהופרה הברית בין הונגריה לגרמניה .בעיר
הוקם גטו אליו הועברו היהודים ,ומיד החלו ההכנות למשלוחים למחנות ריכוז .ביוני 1944
נשלחו היהודים לקרונות המוות שהובילו אותם לאושוויץ.
כל בני משפחתו של אשר ,הוריו ושבעה אחיו ואחיותיו ,נספו בשואה .רק הוא ניצל לאחר
שהועבר ממחנה למחנה .מתום המלחמה גר אצל דודו ברומניה ,שם למד ועסק בעבודות עור,
בעיקר תיקים ומזוודות.
בתחילת  1952עלה אשר ברומניה לאונייה "טרנסילבניה" ,וב 22.1.1952הגיע לארץ .הוא
התקבל בבית בן דודו בקריית בנימין ,מצפון לחיפה.
שבועות ספורים לאחר בואו גויס אשר לצה"ל ,לגדוד חי"ר .שירת בנאמנות ולאחר פחות
משנה נשלח לקורס פיקודי.
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ביום י"ד בטבת תשי"ג ) (1.1.1953נהרג אשר בתאונת אימונים במהלך הקורס הפיקודי בו
השתתף.
בן עשרים ושתיים בנפלו .אשר הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל,
ירושלים.
ספד לאשר מפקדו" :מותו של אשר הינו אבידה קשה ליחידה ולחבריו .אשר המפקד  עמד
בראשית התקדמותו ,והוכיח את עצמו כמוכשר ביותר .אשר האדם  היה ישר ,חבר נאמן,
בחור נבון ובעל תודעה לאומית.
איני מכיר חיילים רבים אמיצים ,ממושמעים וישרים כמוהו".
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אובגוש ,אברהם
אברהם ,בנם של שרה ושמואל ,נולד ביום כ"ב בתמוז תרפ"ח
) (10.7.1928ברומניה ,בעיר דיטראו אשר בחבל טרנסילבניה
הצפונית .כמרבית יהודי האזור גם הוריו היו חרדים אורתודוקסים,
ואברהם קיבל חינוך דתי וכללי .לאחר שסיים בית ספר יסודי למד
חייטות ,ובתחילת מלחמת העולם השנייה כבר עבד במקצועו.
בקיץ  1940נכפה על רומניה חוזה וינה השני ,בעקבותיו נלקח ממנה אזור טרנסילבניה
הצפונית והועבר לידי הונגריה .הונגריה חוקקה כבר בשנת  1938חוקים אנטייהודיים,
בדומה ל"חוקי נירנברג" ,והגזירות הוחלו גם על יהודי דיטראו :זכויות האזרח הבסיסיות
נשללו מהם והם סבלו מאפליה כלכלית וחברתית .מקיץ  1939נלקחו הגברים היהודים
לפלוגות "שירות העבודה" של הצבא ההונגרי ,ורבים מהם נספו.
במאי  1944החלו הגירושים מדיטראו לאושוויץ .בין המגורשים היו הוריו של אברהם ,שנספו
במחנה ההשמדה.
אברהם שרד את השואה .הוא נשלח למחנה ריכוז בגרמניה ,ושם זכה לראות את סוף
המלחמה.
מיום השחרור עד שנת  1948שהה במחנה עקורים בגרמניה ,שם הצטרף לקיבוץ החרדי של
"פועלי אגודת ישראל" .הוא המשיך לעבוד במקצוע החייטות ,והמתין לרגע בו יוכל לעלות
לארץ ישראל ולחיות חיי חקלאות ,המושתתים על רוח התורה.
שאיפתו נתגשמה בשנת  ,1948מעט לאחר הקמת המדינה ,אז הגיע אברהם לארץ עם קיבוץ
"אגודת ישראל" דרך צרפת באונייה "טטי פנמה".
מיד עם בואו ,בראשית יולי  ,1948הצטרף לכוחות המגן ושירת בנגב .לאחר שנפצע שכב
תקופת מה בבית החולים בכפר ביל"ו .הרופא המליץ לשחררו מהצבא אך הוא סירב ,ועמד
על כך שישאירוהו בשירות עד בוא הניצחון.
אברהם הועבר לשירות ביחידה של חיל האוויר בתל אביב .שם ,במשרד בתי המלאכה
הכלליים ,נפל בשעת מילוי תפקידו ביום כ' בכסלו תש"ט ).(22.12.1948
בן עשרים בנפלו .אברהם הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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מראה רחוב ברובע היהודי ערב המלחמה .ורשה ,פולין

אומשיוב ,ישראל )איזידור(
ישראל נולד בשנת תרע"א ) (1911בפולין ,בלבוב אשר בגליציה
המזרחית )כיום בירת מחוז במערב אוקראינה( .גדל והתחנך
בלבוב ,שם גם נשא אישה.
לבוב הייתה מרכז תוסס של פעילות תרבותית ,חינוכית ופוליטית.
הקהילה היהודית בעיר מנתה כ 110,000נפש והייתה השלישית

בגודלה בפולין.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישת גרמניה לפולין וכיבושה
במבצע בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיים שהביאו
לבידוד חברתי ,לנישול כלכלי ולערעור מערכות החיים של היהודים.
שלושה שבועות אחרי פרוץ המלחמה סופחה לבוב ,יחד עם כל גליציה המזרחית ,לברית
המועצות .מצבם של היהודים הוחמר ,רכושם הולאם ונאסרה פעילות מפלגתית.
הגרמנים פלשו לעיר ביוני  1941ובו ביום החל רצח היהודים .הוקמה שכונה יהודית שמאוחר
יותר הפכה לגטו .רדיפות ,החרמת רכוש ,הטלת קנסות וחטיפות לעבודת כפייה היו לעניין
שבשגרה .רבים מבין יהודי הגטו נשלחו לעבודת כפייה במחנה העבודה ינובסקה שהוקם
בקרבת העיר .יחד עם זאת ,היו בלבוב גילויים נרחבים ומגוונים של פעילות נגד הגרמנים
ועוזריהם ,וניסיונות להתארגנות מחתרתית.
ישראל ישב שלוש שנים במחנות ריכוז נאציים .בתקופה זו נספו רעייתו וכל משפחתו.
משנקרתה לו הזדמנות הוא נמלט לרוסיה ,וכמו יהודים אחרים מצא את דרכו אל שורות
הצבא האדום ,בשאיפה לקחת חלק בהבסת הגרמנים ולנקום ,ולו במעט ,על רצח שארי בשרו
ובני עמו .במהלך שלוש השנים בהן שירת בצבא האדום השתתף במבצעים קרביים קשים,
בין היתר היה בין כובשי ברלין ב.1945

עם תום המלחמה הגיע ישראל לאיטליה ,וביולי  1948עלה משם ארצה במסגרת גח"ל )גיוס
חוץ לארץ( .גח"ל כלל עולים יהודים משארית הפליטה ,שבתקופת מלחמת העולם השנייה
לחמו בצבאות שונים ואשר התנדבו ללחום במלחמת העצמאות .הם אורגנו ,גויסו ואומנו על
ידי שליחי ה"הגנה" ,ובהגיעם לארץ פוזרו בחטיבות צה"ל השונות.
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ישראל צורף לגדוד  54בחטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר   5ולחם בשורות "שועלי שמשון",
מהפלוגות המובחרות שבחטיבה .הוא היה החייל הוותיק ביותר בפלוגתו .בלחימתו גילה
אומץ לב ,תושייה ונחישות .בין היתר השתתף בפריצת הדרך לנגב .את חופשותיו בילה בדירה
ששכר בתל עמל ,סמוך לחיפה.
בליל  2/3בנובמבר  1948יצא ישראל עם פלוגתו להתקפה על "משלט  "6שעל "דרך בורמה
המצרית"  דרך חלופית אותה סללו המצרים מדרום למשטרת עיראקסואידן הסמוכה
לקיבוץ נגבה ,במטרה לתגבר את אלפי לוחמיהם הנצורים ב"כיס פלוג'ה" )כיום אזור צומת
פלוגות  קריית גת( .היה זה הניסיון השמיני לכבוש את המשטרה .מחלקתו הצליחה לפרוץ
למשלט ולחדור אליו ,ובמקום התפתח קרב עז .ישראל השליך רימון לתוך העמדה המצרית,
אך צרור של חמישה כדורים ממכונת ירייה "ויקרס" נורה עליו ,פגע בבטנו ופצע אותו פצעי
מוות.
ביום א' בחשוון תש"ט ) (3.11.1948מת ישראל מפצעיו ,והוא בן שלושים ושמונה .הובא
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בכפר ורבורג.
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אונגר ,מנחם )מיעטעק(
מנחם ,בנם של טובה )טאובה( ואריהלייב ,נולד ביום כ"א בכסלו
תר"ץ ) (23.12.1929בוורשה בירת פולין .גדל והתחנך בוורשה.
ורשה ,בירתה של יהדות פולין ,היוותה גם מרכז חשוב של יהודי
העולם בכלל .ערב מלחמת העולם השנייה חיו בה כ375,000
יהודים אשר נהנו מתנופה תרבותית ,חינוכית ,דתית ופוליטית,
קיימו מוסדות סעד והוציאו לאור עיתונים וספרים .רבים מהם עסקו במלאכה ובתעשייה,
במסחר ובכספים .אחרים התפרנסו ממקצועות חופשיים.
המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם בשנות השלושים של המאה העשרים השפיע
גם על כלכלת פולין ,והביא להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים,
שנחשבו כבעלי מעמד מפתח בחיי הכלכלה .יהודי ורשה סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי
שהוביל להתרוששות מהירה ,ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ורשה הייתה נתונה להתקפה גרמנית מתחילת מלחמת העולם השנייה ונכנעה לאחר שלושה
שבועות ,ביום  28בספטמבר  .1939לעיר הובאו  90,000פליטים ותנאי החיים החמירו באחת.
היהודים היו קורבן מיידי לפגיעות ולאפליה .רכושם נגזל ,הם נושלו ממשרותיהם וסומנו.
בעיר הוקם גטו מוקף חומה ,אליו הועברו היהודים ופליטים רבים.
גירוש היהודים למחנות השמדה החל בקיץ  1942והתבצע בכמה גלים .בחורף  ,1943כאשר
גבר קצב הגירושים ,החלו הצעירים להתארגן לקראת פתיחה במרד .מרד גטו ורשה ,שפרץ
בערב חג הפסח תש"ג ) ,(1943נמשך שבועות אחדים שבמהלכם בלמו הלוחמים את הגרמנים
והפילו בהם חללים .בסופו של המרד בוצעה האקציה האחרונה ,והגטו חוסל.
מנחם היה רק בן עשר כשנתפס ונידון לעבודת כפייה .הוא עבד עם אביו בבתי מלאכה שונים
בוורשה תחת עוּלם של הגרמנים ,ובעל כורחו רכש את מקצוע המסגרות.
מנחם והוריו גורשו בשנת  1943למחנה ההשמדה מיידאנק שבקרבת העיר לובלין ,שם נאלץ
הילד לצפות בהוצאתם להורג של ההורים 360,000 .איש נספו במיידאנק  קרוב למחציתם
בתאי גזים ובהוצאות להורג בירי ,והאחרים  מרעב ,תשישות ,מחלות ומכות.
בסתיו  1943הועבר מנחם למחנה העבודה בודז'ין שבקרבת העיירה קרשניק .במחנה ,שסונף
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למיידאנק ,הועבדו בפרך כ 3,000יהודים בתשלובת מפעלים צבאיים ובתעשיית המטוסים
הגרמנית .האסירים בבודז'ין סבלו מהתעללות קשה ורבים מהם נרצחו בידי השומרים
האוקראינים.
משם נשלח מנחם למחנה מאוטהאוזן שבאוסטריה ,שם הועסקו האסירים היהודים בכריית
מנהרות למפעלי תעשיית הנשק.
אחר כך נשלח מנחם למחנה דכאו .שם מצאוהו חיילי הצבא האמריקני באפריל .1945
מנחם שרד את התופת ,לאחר שנאלץ לצפות בהוצאתם להורג של הוריו .מיד עם שחרורו
הצטרף לתנועת "נוח"ם" )נוער חלוצי מאוחד( שאיגדה בני נוער ממפלגות שונות בשאיפה
לעלות לארץ ישראל ולחיות בה חיי הגשמה .הוא שהה בקיבוץ הכשרה בפרנוואלד ומשם
העפיל עם חבריו ארצה ב 19באוקטובר  ,1946באונייה "לטרון" .האונייה ,שאורגנה על
ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל להסיוטה שבריביירה הצרפתית כשעל
סיפונה  1,252מעפילים  ניצולי שואה ממדינות מזרח ומערב אירופה וחברי תנועות נוער.
הבריטים עקבו אחר האונייה מרגע צאתה לדרך ,ובהגיעה ללב ים השתלטו עליה באמצעות
סילוני מים וגז מדמיע ,ירי מאקדחים והכאה באלות" .לטרון" נגררה לנמל חיפה ,ובראשית
נובמבר  1946הורדו ממנה המעפילים בכוח והועלו על אוניות גירוש שלקחו אותם למחנות
המעצר בקפריסין.
לאחר כשבעה חודשים זכה מנחם לעלות לארץ .בהגיעו ,הצטרף לקיבוץ אפיקים שבבקעת
הירדן .הוא שיקע את עצמו בהכשרה ובעבודת החקלאות והיה לבן טיפוחה של החברה.
מטבעו היה שתקן וביכר שלא לדבר אודות חייו מלפני השואה ולאחריה ,אולם ברגעים של
התרוממות רוח היה נמתח חיוך קל על שפתיו כשהוא מפזם חרש את השיר המושר ,וכך ידעו
חבריו כי חולק הוא עמם את חוויות שמחתם .הכול אהבוהו על עדינותו .בחיבה וברוך היו
קוראים לו "זיבעלע" ,כינוי חיבה אשר ליווה אותו גם בהמשך דרכו הקצרה.
מיד לאחר החלטת עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר על חלוקת הארץ ,חודשים אחדים לאחר
בואו ארצה ,התנדב מנחם לכוחות המגן .עם מגויסים נוספים מעמק הירדן הוצב בגדוד 12
)"ברק"( של חטיבת "גולני"  חטיבה מספר  1ב"הגנה"  ונטל חלק בקרבות החטיבה.
מנחם מילא את משימותיו במסירות וללא פחד .ימים ספורים לפני לכתו הוא מספר במכתב
לחבר..." :אצלי הכול בסדר .אני נמצא בעיירה ערבית קטנה לא רחוק מאפיקים .שלשום נפל
הטוב שבחברי .קיבלתי חופש כדי להשתתף בהלוויה אך מי יודע מתי תהיה  גופתו לא
נמצאה עדיין ,נשארה בשדה הקרב ... .אצלנו לפי שעה שורר שקט .אמנם כמה פעמים תפחו
הידיים מרוב ירייה אך אין זה קורה לעתים קרובות"...
ב 15במאי  1948פלשה לארץ חטיבה סורית מצוידת בכוח משוריין ובתותחים והתקדמה
במהירות דרך עמק הירדן .הסורים השתלטו על כמה משלטים באזור ,אך נבלמו בצמח על ידי
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מערך הכוחות הישראליים ,בהם לוחמי "גולני" ,לוחמי פלמ"ח ומתיישבים מעמק הירדן.
ביום ט' באייר תש"ח ) (18.5.1948פתחו הסורים בהתקפה מחודשת ורבת עוצמה על צמח תוך
שהם מסתייעים בארטילריה ובטנקים .מגינים רבים נפגעו .תחילה נפלה העיירה צמח ולבסוף
גם תחנת המשטרה ,והלוחמים הישראלים נאלצו לסגת תחת אש כבדה לקיבוץ דגניה א'.
בשעת הנסיגה נפלו רבים ,וביניהם מנחם .בן תשעעשרה שנים בנפלו.
גופות הנופלים נמצאו רק אחרי כיבושה מחדש של צמח ,כעבור שלושה ימים.
מנחם הובא למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בדגניה א' בי"ב באייר תש"ח
).(21.5.1948
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אוסמו ,יוסף )פפי(
יוסף ,בן מתילדה ויהודה ,נולד ביום כ' באלול תרפ"ז )(17.9.1927
באיטליה ,בעיר הנמל טריאסט שבצפוןמזרח המדינה .כשהיה
נער עברה משפחתו ליוון.
יוון נכבשה על ידי הגרמנים במאי  1941לאחר התקפה אווירית
כבדה ,וחולקה לשלושה אזורי כיבוש  האיטלקי ,הגרמני והבולגרי.
יהודי יוון סבלו מרעב כבד ורבים מתו ממחלות ומאפיסת כוחות .הצעירים נלקחו למחנות
עבודה ,והקהילה היהודית אולצה לשלם כופר בעדם .בפברואר  1943יושמו באזור הכיבוש
הגרמני "חוקי נירנברג" והיהודים בודדו בשלושה גטאות עיקריים בסלוניקי ובסביבתה.
השמדת יהודי יוון נעשתה במספר שלבים :במארס  1943היה הגירוש מתרקיה וממקדוניה,
ובמקביל הגירוש מסלוניקי והסביבה .בעקבות כניעת איטליה והשתלטות הגרמנים עליה
בקיץ  1944גורשו היהודים משאר חלקי יוון .כ 54,000יהודים שולחו לאושוויץ והושמדו
בגזים ,או נשלחו לעבודת כפייה ומתו מקור ,מרעב ,ממחלות ומאכזריות השומרים.
רבים מבני העם היווני סייעו ליהודים להסתתר בהרים או להימלט ,אך יהודים מעטים
בלבד הצליחו להינצל .עד תום המלחמה נספו למעלה משמונים אחוז מיהודי יוון ,כ67,000
איש.
יוסף נתנסה בכל מוראות הגיהינום הנאצי ושרד שלוש שנות סבל ועינויים במחנות הריכוז
והמוות בוכנוואלד ,ברגןבלזן ואושוויץבירקנאו .כל בני משפחתו נספו בשואה ורק הוא
זכה להגיע ליום השחרור.
אחרי כיבוש גרמניה על ידי בעלות הברית חזר יוסף ליוון ,ומשם עלה ארצה בסוף שנת 1945
באוניית המעפילים "ברל כצנלסון" )"דימיטריוס"(.

האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל לווריון ב  17בנובמבר
 1945כשעל סיפונה  211מעפילים  מרביתם מיוון והיתר ממזרח אירופה .בין המעפילים
היו יוצאי מחנות ריכוז ,שבויי מלחמה לשעבר וחניכי "עליית הנוער" .במהלך ההפלגה נקלעה
האונייה לסערה קשה ,אך ביום  22בנובמבר  1945הצליחה להגיע לחוף שפיים ושם ,בעזרת
לוחמי הפלוגה הימית )הפלי"ם( של הפלמ"ח הורדו מרבית המעפילים.
דייגים ערבים שהיו בסביבה נעצרו על ידי הלוחמים הארצישראלים ,אך דייג אחד ברח ודיווח
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לשלטונות .כשהגיעו הבריטים הספיקו רוב המעפילים להיטמע ביישובי הסביבה ועל הספינה
נמצאו מעפילים מעטים בלבד ,שנעצרו ונכלאו במחנה המעצר בעתלית .כפעולת תגמול ,תקף
הפלמ"ח ביום  24בנובמבר  1945את סידני עלי ואת משטרת החוף בגבעת אולגה.
יוסף הצליח לרדת מהאונייה ונקלט בקיבוץ עין חרוד .לאחר שנת הכשרה בקיבוץ עבר לתל
אביב ,התגורר אצל קרוביו ועבד כפועל בניין ובהמשך  בטחנת קמח .הוא בלט בשתיקתו,
אך בעבודתו גילה חריצות ושקדנות.
בינואר  ,1948מעט לאחר פרוץ מלחמת העצמאות ,גויס יוסף לחטיבת "גבעתי" ,חטיבה
מספר  5ב"הגנה" ,וצורף לגדוד ") 53הפרברים"(  גדוד שרוב לוחמיו גויסו בפרברי תל אביב.
עוד בטרם סיים הגדוד להתארגן תפסו אנשיו עמדות במבואותיה של תל אביב והגנו על
השכונות הדרומיות מול התקפות ערביי יפו.

בראשית מארס הועבר הגדוד דרומה ,והוצב בקו החזית לאורך כביש מג'דל פלוג'ה .הלוחמים
הגנו על היישובים העבריים בגזרתם ,ליוו שיירות לנגב וכבשו מספר כפרים ערביים.
יוסף נודע כלוחם מצטיין ,אשר ביצע בדייקנות ובזריזות את המשימות שהוטלו עליו.
במכתביו לקרוביו הביע את שביעות רצונו מהתפקיד שהוא ממלא.
ביום ב' באדר ב' תש"ח ) (13.3.1948אורגנה שיירה ובה  12כלי רכב שנועדה לפרוץ את הדרך
לקיבוצים גת וגלאון ולהעביר אליהם אספקה .בין היישובים הפרידו כמה קילומטרים ,וכפר
ערבי עוין חצץ ביניהם .ההתנכלויות הבלתי פוסקות לשיירות הפכו את העברות האספקה
למבצעים צבאיים מורכבים שכמעט תמיד לוו בקרב .לוחמי "גבעתי" אשר אבטחו את
השיירות השתמשו בדרכי עפר כדי לעקוף את היישובים הערביים העוינים.
השיירה בה היה יוסף עברה את הכפרים עיראקסואידן ופלוג'ה והתקדמה לעבר יעדה.
באותה עת יצאה מחלקה מקיבוץ גת להציב חסימה למניעת תגבורת אויב מעיראק אל
מנשיה ,אך נתקלה במארב .בקרב שהתפתח נפגע יוסף ונהרג במקום.
בן עשרים בנפלו .יוסף נטמן תחילה בגת ,וביום כ"ג בחשוון תש"י ) (15.11.1949הועבר
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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אלבסן ,אברהם )אלברט(
אברהם ,בנם של ג'נטיל ויעקב ,נולד בשנת תר"פ ) (1920ביוון,
בעיר הנמל סלוניקי .עם סיום בית הספר העממי החל לעבוד
בבית המסחר של אביו .היה חבר בארגונים ציוניים ומגיל צעיר
ראה בארץ ישראל את מולדתו האמיתית.
סלוניקי היוותה מרכז תרבותי יהודי גדול ,ולתושביה היהודים
נודע תפקיד מרכזי בפיתוחה הכלכלי .בשנות השלושים של המאה העשרים גברו ביוון
הנימות הפשיסטיות והאנטייהודיות והחלה תנועת הגירה גדולה .קרוב ל 10,000יהודים
עלו מסלוניקי לארץ ישראל ,ונותרו בה עוד כ 50,000יהודים.
העיר נכבשה על ידי הגרמנים באפריל  ,1941ומיד הוחל בהחרמת הרכוש היהודי ובבזיזת
אוצרות הספרות והתרבות .כ 1,200יהודים נמלטו לאתונה ,וקבוצה קטנה הצטרפה למחתרת
היוונית .מאות יהודים נספו מקור ,מרעב וממחלות.
בשנת  1942נכלאו יהודי סלוניקי בגטו .ביולי  1942אירע "יום ראשון השחור" ,אז רוכזו כל
הגברים היהודים ונשלחו למחנות לעבודת כפייה .מעטים הצליחו להימלט לאזור הכיבוש
האיטלקי.
בחורף  1943הוחל בסלוניקי בביצוע "הפתרון הסופי" .קרוב ל 44,000יהודים גורשו
לאושוויץ .בהגיעם למחנה נערכה סלקציה שלאחריה שולחו רבים אל תאי הגזים ,ובודדים
נשלחו למחנות עבודה.
כשפרצה מלחמת העולם השנייה ,ספטמבר  ,1939התגייס אברהם לצבא .הוא לחם בעוז
נגד האיטלקים במסגרת הצבא היווני ,אך עם כניעת הצבא והשתלטות הגרמנים על המדינה
היה גורלו כגורל כל יהודי סלוניקי .הוא גורש עם משפחתו לאושוויץ ,משם הועברו למחנה
בירקנאו ולאחר מכן לוורשה .בהתקרב הצבא האדום במסע ניצחונו לבירת פולין ,שולחו
למחנה הריכוז דכאו.
דכאו ,שבקרבת מינכן בגרמניה ,היה ממחנות הריכוז הראשונים שהקימו הנאצים וכלל יותר
מ 30מחנות משנה .עשרות אלפי האסירים הועבדו בפרך וסבלו מרעב ,מתשישות ומידם
הקשה של אנשי האס.אס .שהתאמנו במקום .יותר מ 200,000איש עברו בשעריו של המחנה
במהלך שנות קיומו .כ 31,000מהם נספו ,ובהם כל משפחתו של אברהם.
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שנה תמימה שהה אברהם בדכאו ,ושוחרר עם הגעת הכוחות האמריקנים ,באפריל .1945
מיום שחרורו חתר לעלות לארץ ישראל .בלנדסברג ,מקום מושבו הארעי ,הצטרף לתנועת
"בית"ר" )ברית יוסף תרומפלדור( .בתקופת שהותו שם למד את מקצוע הצבעות ואת זמנו
הפנוי הקדיש ללימוד השפה העברית ,לקריאה ולהאזנה למוזיקה .הוא היה בין מייסדי קבוצת
ההכשרה "בדרך" ,ובשנת  1946ייצג את פלוגתו בכינוס הראשון של "ברית הצה"ר" )מפלגת
הציונים הרוויזיוניסטים( שהתקיים בפרנוואלד.
אברהם יצא עם פלוגתו לצרפת ,וב 1במרס  1947עלה עם חבריו על סיפון אוניית המעפילים
"בן הכט" בדרכו לארץ .הספינה ,שנרכשה על ידי האצ"ל בתרומות יהודי ארצות הברית,
הפליגה מנמל פורט דהבוק כשעל סיפונה כ 600מעפילים ,רובם חברי "בית"ר" .בהגיעה
ללב ים נתגלתה על ידי מטוסי סיור בריטיים שהזניקו לעברה שתי משחתות .המלחים
הסתערו על האונייה ואילצו אותה להגיע לנמל חיפה .שם הועלו המעפילים על אוניות
גירוש ,והובלו למחנות המעצר בקפריסין.
שנה וחודש שהה אברהם בקפריסין ,המשיך את לימודיו בעברית והשתתף בסמינריון .בהגיע
רשיון עלייתו יצא לארץ ,והגיע לחיפה באונייה "אנדרה" ב 20באפריל  ,1948בעיצומה של
מלחמת העצמאות.
הוא עבר לתל אביב ,בה שכר חדר קטן ,ומיד הצטרף אל לוחמי האצ"ל.
בראשית מלחמת העצמאות ערכו כוחות אצ"ל כמה מבצעים בקנה מידה גדול ,בעיקר ביפו,
וכן לחמו בקרבות העיר העתיקה בירושלים ונגד יישובים ערביים בסביבת העיר .במאי 1948
ביקש הפיקוד העליון של ה"הגנה" את סיוע האצ"ל בתקיפת רמלה ,שתושביה היו עוינים
ליישוב היהודי והתנכלו לתחבורה היהודית לירושלים שעברה במקום .רמלה נתפסה כאיום
על יישובי גוש דן הסמוכים ,ובשל מספרם הרב של הלוחמים הערבים שהתרכזו בה סיכנה
העיר גם את עורף היישובים היהודיים בדרום שהתכוננו לפלישה המצרית.
האצ"ל נענה מיד לבקשת ה"הגנה" וגייס לשם המבצע מאות מלוחמיו מכל רחבי הארץ )למעט
מירושלים הנצורה( .הלוחמים ,ואברהם ביניהם ,רוכזו במושבה הסמוכה באר יעקב ,ומשם
יצאו במחצית מאי  1948לשתי התקפות גדולות על עמדות רמלה הערבית .בד בבד ,לחמו
בכוח של הצבא הירדני שתקף את בסיסם בבית הספר לקצינים הסמוך לסרפנד )צריפין(.
בהתקפות אלו על רמלה ,וכן בבלימת כוח משוריין ירדני שתקף עמדה של האצ"ל ביוני ,1948
נפלו למעלה מחמישים מלוחמי הארגון הצבאי הלאומי.
בין הרוגי הקרבות היה אברהם ,שנפל ביום כ"ד באייר תש"ח ) .(2.6.1948הוא נפח את
נשמתו בזרועות חברו הקרוב ביותר ,עמו ניצל מגיא ההשמדה ,עבר את ניסיונות ההעפלה
וראה בראשית הגאולה.
בן עשרים ושמונה בנפלו .אברהם הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת
יצחק.
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אנגל ,יוסף )יוסל(
יוסף ,בנם של רחל ויהושע ,נולד בי"ב באלול תרע"ח )(20.8.1918
בפולין ,בפשמישל אשר במחוז לודז' ,חבל גליציה .גדל במשפחה
ציונית ,מנעוריו היה חבר בתנועת הציונים הסוציאליסטים
"דרור".
בין שתי מלחמות העולם נשלטה פשמישל על ידי פולין העצמאית.
 19,400היהודים שחיו בעיר ניהלו חיים פוליטיים מגוונים וכן הפעילו מוסדות דת ,תרבות
וסעד.
המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם בשנות השלושים השפיע מרות על כלכלתה
של פולין והביא להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו
כבעלי מעמד מפתח בחיי הכלכלה .הם סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי ומפוגרומים שהלכו
והתרבו.
לאחר כיבוש פולין על ידי גרמניה בתחילת מלחמת העולם השנייה הורע מאד מצב היהודים.
הם רוכזו בגטאות ,הכשירים שבהם נשלחו למחנות עבודה ,ובשנים הבאות נשלחו מרבית
יהודי פולין למחנות השמדה .עד תום המלחמה נספו כמעט כל יהודי פשמישל.
יוסף גויס לצבא הפולני עוד בטרם פרצה מלחמת העולם השנייה ,ועם כיבוש פולין בספטמבר
 1939חצה את הגבול להונגריה .בהונגריה העמיד פני נוצרי ועבד עבודה מפרכת בכריתת
יערות .הודות לפעולת ההסוואה שנקט ולתושייה שגילה ,נותר בחיים .חלק מהזמן ישב
בשבי ,ובתקופה זו חושלו נפשו וגופו להסתגל לעבודה הקשה ביותר .לימים יאמר כי זו
הייתה ההכשרה הגופנית המתאימה ביותר להמשך דרכו.
בתום המלחמה ראה לפניו רק דרך אחת והיא  עלייה ארצה .הוא ביכר שלא לבקר בעיר
מולדתו כדי לא לחזות בחורבן ביתו ומשפחתו .תחת זאת הצטרף לקיבוץ הכשרה בבודפשט
בירת הונגריה .עם זרם מבריחי הגבולות היה מהראשונים שהגיעו לאיטליה ,שם נמנה עם
מייסדי קיבוץ ההכשרה בפירנצולה .חברי הגרעין ,שיועד לצעירים ניצולי השואה ,היו בהמשך
ממניחי היסוד להכשרת "המורד" ברדג'ו.
יוסף עשה את דרכו לארץ ישראל באוניית המשא הקטנה "אנצו סירני" .הספינה ,שאורגנה
על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל ואדוליגורה באיטליה ב 9בינואר 1946
24

כשעל סיפונה  908מעפילים ,מרביתם צעירים חברי תנועות נוער שונות .צפיפות רבה ,ים
סוער ומחסור במים ובמזון גרמו לנוסעיה סבל רב.
לא רחוק מחופי הארץ נתגלתה האונייה על ידי משחתות הצי המלכותי הבריטי" .אנצו סירני"
הייתה אוניית המעפילים הראשונה שתפסו הבריטים אחרי מלחמת העולם השנייה .האונייה
אולצה להיכנס לנמל חיפה ,שם השתלטו החיילים הבריטים על המעפילים והובילו אותם
למחנה המעצר בעתלית.
כעבור כמה חודשים ,עם שחרורו ממחנה המעצר ,הצטרף יוסף עם קבוצת עולים שמנתה
כ 50חברים לקיבוץ גשר השוכן בעמק הירדן .הוא התאמץ לקנות לו ידיעה בשפה העברית
ולהתערות בחיי הארץ ,בעבודה ,בחברה ובהווי הקיבוץ .למרות הקושי בהסתגלות לחיים
החדשים ,נשאר נאמן לחינוכו החלוצי והיה שותף למפעל ההגשמה.
כשפרצה מלחמת העצמאות לא היה יוסף מרוצה מעמדתו  הוא הופקד על הזרקור ותבע
שיוציאוהו לשמירת השדות .משנענו לו ,צורף לגדוד  102של חטיבת "גולני"  חטיבה מספר
 1ב"הגנה" .גאה היה בתפקיד שניתן לו ,הפגין שיקול דעת וגילה אומץ ומסירות בהגנה על
קיבוצו.
בשל מיקומו האסטרטגי של קיבוץ גשר  על אחד ממעברי הירדן העתיקים והחשובים
בארץ ,גשר נחלים )ג'יסר אל מג'אמעם(  סבלו חברי המשק מהתנכלויות ערביי הסביבה כבר
מראשית מלחמת העצמאות .במהלך המלחמה התחוללו באזור גשר קרבות קשים והקיבוץ
)כיום אתר "חצר גשר הישנה"( נפגע קשות ,ובהמשך עבר לנקודה מרוחקת מעט מהירדן.
בכ"ד באדר ב' תש"ח ) ,(4.4.1948בצאת יוסף וחבריו לשמירת השדות ,ארבה להם כנופיה
ערבית שפתחה באש לעברם .יוסף ,שמיהר להגיש עזרה לחברו הפצוע ,נפל לידי הפורעים
ונרצח באכזריות.
בן שלושים בנפלו .יוסף הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בגשר.
חבריו של יוסף הספידוהו" :עדיין מצלצל באוזניך דיבורו ,שיידיש ועברית שימשו בו בערבוביה.
עדיין דמותו מרחפת לנגד עיניך ואין המוח סובל את המחשבה שיותר לא יהא מהלך בתוכנו...
לתאר אותו ,את יוסל? מי לא ידע אותו? מעיני מי נעלמו פנים אלה חרוצי קמטים מחייכים,
דמות זו שבהליכתה המתונה היה שמץ צליעה ואשר במדברותיה נתמזגו ציניות מלומדת
חיים עם הומור בריא רווי ניסיון וחריף הסתכלות ,דמות זו אשר הקו המתאר אותה ביותר
היא זו הידיעה הראשונה והאחרונה שהגיעה מן השדה ש'יעקב נפצע ויוסל נשאר לידו' .איש
לא יתפלא עליו ,על יוסל .כה מובנת לגביו הייתה ההתנהגות .ואיש לא ירד למשמעותם
האכזרית של הדברים כפי שנתגלו אחר כך".
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אשר ,אברהם )ללוש(
אברהם ,בנם של בלהנחה וישעיהו ,נולד ביום כ"א בניסן ,פסח
תרפ"ח ) (11.4.1928בפולין .גדל והתחנך בעיר פודמביצה שבמחוז
לודז'.
לאחר הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה נכללה פודמביצה
בשטח שסופח לרייך הגרמני 1,500 .היהודים שחיו בעיר רוכזו
בגטו בשכונה הענייה ביותר ,ואליהם נוספו כ 600פליטים ,אשר הגבירו את הצפיפות ,הרעב
והמחלות.
בד בבד עם הריכוז בגטו והשילוחים למחנות ההשמדה ,עסקו הגרמנים במבצעי חיסולן של
הקהילות היהודיות בערי השדה של פולין .למבצעים אלו קדמו "מבצעי הפחדה" שנועדו
לשבור את רוחם של היהודים .פעולות הטרור והרצח כללו גם תליות פומביות שאורגנו לפי
הוראותיו של הימלר .ב 17במרס  1942התקיימה תלייה פומבית בפודמביצה ,בכיכר שליד
הכנסייה ,כשהגרמנים מאלצים את כל תושבי הגטו לצפות בתליות.
שבועות ספורים לאחר התלייה הפומבית ,באפריל  ,1942החל הגירוש מגטו פודמביצה.
היהודים רוכזו בכנסייה המקומית והוחזקו שם במשך עשרה ימים בלא אספקת מים ומזון.
לאחר מכן ערכו הגרמנים סלקציות :הזקנים והילדים נרצחו במקום ,מי שנמצאו מתאימים
לעבודות כפייה נשלחו לגטו לודז' והשאר שולחו למחנה ההשמדה חלמנו ,שם נרצחו
במשאיות הגז.
משפחתו של אברהם נספתה באותם ימים ,ימי האימים של השואה .הוא ניצל לאחר שמצא
מקלט בבית משפחה נוצרית ,ובהמשך  החל לעבוד בבית חרושת לייצור נקניק שהיה חיוני
לגרמנים.
עם בוא הניצחון במלחמה והשחרור ,בשנת  ,1945עלה לארץ ישראל .אברהם השתקע ברמת
גן והחל לשקם את חייו.
כשפרצה מלחמת העצמאות התגייס אברהם ל"הגנה" והוצב בחטיבת "כרמלי"  חטיבה
מספר " .2כרמלי" הופקדה על הגנת צפוןמערב הארץ ,חיפה והגליל המערבי .הוא הוצב
כחלק ממערך התגבורת שיועד להגן על קיבוץ יחיעם שבגליל המערבי.
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קיבוץ יחיעם ,שנוסד בשנת  ,1946היה ממוקם על גבעה בסמוך למבצר עתיק ,יישוב בודד
בלב אזור ערבי עוין .בראשית  ,1948כשחדרו לצפון הארץ מאות לוחמי "צבא ההצלה"
בפיקודו של קאוקג'י ,הם שמו להם מיד למטרה לכבוש את היישוב המבודד והקטן ,שכביש
צר אחד קישר אותו לנהריה.
ביום ט' בשבט תש"ח ) (20.1.1948הותקף קיבוץ יחיעם על ידי מאות לוחמים ערביים של
"צבא ההצלה" .הקיבוץ ספג הפגזה עזה ,כשקומץ ממתיישביו ולוחמי חטיבת "כרמלי" מגינים
עליו בגופם .תגבורת נוטרים מנהריה שהוחשה לקיבוץ הותקפה אף היא ,ואנשיה נחלצו תוך
קרב עז.
בקרב זה נפל אברהם ,והוא בן עשרים .הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי
בנחלת יצחק.
בתום קרבות אותו יום נותר יחיעם בשליטה יהודית .חודשיים לאחר נפילתו של אברהם
נפלו  46מלוחמי "כרמלי" כשיצאו בשיירה לקיבוץ כדי להוביל אליו אספקה ,חומרי ביצורים
ותגבורת והותקפו בסמוך אליו .קיבוץ יחיעם שוחרר מהמצור הערבי רק בחודש מאי ,1948
במבצע "בן עמי".
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בניו של עמנואל ורטהיימר מבאדן ,גרמניה .כולם שירתו בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה

בובר ,יעקב
יעקב ,בן אריה )ליבל( ,נולד בפולין ,בכפר טומין שבמחוז ווהמין )כיום  העיר ולדימיר
ולינסק ,אוקראינה( .גדל והתחנך בכפרו ,היה נער צעיר בפרוץ מלחמת העולם השנייה.
בשנת  1939נמנו בלודמיר ,עיר המחוז 22,000 ,יהודים .האזור סופח לברית המועצות ערב
המלחמה ,והגרמנים כבשו את העיר ביוני  .1941לאחר ארגון יודנראט והנהגת עבודת כפייה
החלו הוצאות להורג של מאות אנשים .באפריל  1942הוקם בלודמיר גטו ,שאוכלוסייתו
הידלדלה בעקבות רצח של אלפים .הקהילה היהודית הושמדה כמעט כליל בספטמבר ,1942
אז נותרו רק כמה עשרות יהודים בחיים .השמדת היהודים נמשכה בנובמבר  1942ובראשית
.1943
משפחתו של יעקב נספתה כולה בשואה .רק הוא ניצל ,והגיע למחנות העקורים באזור
האמריקני בגרמניה .בהיותו במחנה ניסה למצוא את בני משפחתו ופנה לכל הרשויות שטיפלו
ברשימות הניצולים ,אבל מאמציו עלו בתוהו .לפיכך ,שם את פעמיו לעלות לארץ ישראל.
בהגיעו לארץ כבר התחוללו כאן קרבות מלחמת העצמאות .יעקב גויס מיד לגדוד 23
בחטיבת "כרמלי"  חטיבה מספר  2ב"הגנה" .הגדוד התארגן במהלך אביב  1948מקרב אנשי
החי"מ )חיל המשמר( של ה"הגנה" באזור חיפה ,ואליו הצטרפו חיילים משוחררים מהצבא
הבריטי.
יעקב השתתף בפעולות לחימה רבות וגילה עוז רוח ודבקות במשימה .מילא את חובתו בתום
ובפשטות ,ואת זיכרונות העבר טמן במגרות נפשו.
באוקטובר  1948לחם יעקב בקרבות שייח' עבד.
השם שייח' עבד ניתן לפסגה גבוהה ברכס הרי נפתלי ששלטה על קיבוץ מנרה הסמוך ,על
עמק החולה ועל הדרכים אליו וממנו ללבנון .בשל כך נודעה חשיבות רבה לאחזקת ההר
וקרבות קשים התחוללו באזור .בקיץ  1948עברה השליטה עליו מיד ליד ,עד שנפל בידי
כוחות "צבא ההצלה" של קאוקג'י.
בצה"ל הוחלט לשוב ולכבשו ויהי מה .המשימה ,שכונתה מבצע "יעל" ,הוטלה על לוחמי
חטיבת "כרמלי" .בקרבות המרים שהתנהלו במקום נפלו לוחמים רבים.
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מנרה שוחררה רק במבצע "חירם" שנערך בסוף אותו חודש ,במהלכו נכבשו לב הגליל והגליל
העליון .בסופו של המבצע נותר המוצב החשוב שעל גבול לבנון בידי ישראל ,כוחות "צבא
ההצלה" הובסו וקאוקג'י נמלט מן הארץ.
ביום י"ט בתשרי תש"ט ) (22.10.1948נפל יעקב בגליל העליון ,בקרבות משלט שייח' עבד
סמוך למנרה.
יעקב הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בראש פינה.
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בוימינגר ,יוסף )קאז‘יק(
יוסף ,בנם של פֶשָה ומרדכי ,נולד ביום כ"ז באייר תרפ"ח
) (17.5.1928בפולין ,בעיר פשמישל שבמחוז לודז' .בן למשפחה
ידועה ומכובדת בעיר.
הקהילה היהודית בפשמישל מנתה ערב מלחמת העולם השנייה
כ 19,400נפש .התנהלה בה פעילות פוליטית מגוונת ופעלו בה
מוסדות דת ,תרבות וסעד .העיר נכבשה על ידי הגרמנים ב 14בספטמבר  ,1939ומיד החלו
רדיפות חמורות נגד היהודים ומאות נרצחו.
לאחר מכן הועברה העיר לשליטת הסובייטים ,שגירשו כ 7,000מהיהודים לפנים ברית
המועצות.
הגרמנים שבו והשתלטו על פשמישל ביוני  .1941ביולי אותה שנה הוקם יודנראט ,וכאלף
יהודים הועברו למחנות לעבודת כפייה .ביוני  1942נשלחו כאלף צעירים למחנה העבודה
ינובסקה בלבוב.

במחצית יולי  1942רוכזו  22,000יהודים מהעיר ומסביבותיה בתוך גטו .כ  10,000מהם גורשו
למחנה ההשמדה בלז'ץ ,הנותרים חיו בשני חלקי הגטו .חלקם התארגנו ועסקו בניסיונות
התקוממות ,אחרים יצרו קשר עם הפרטיזנים ביערות.
בהדרגה ,גורשו כל יהודי פשמישל למחנות ההשמדה עד לחיסולו הסופי של הגטו ,בספטמבר
.1943
יוסף נותר יחידי מכל משפחתו .הוריו ,אחיו וסבתו הושמדו ,ודודיו הוגלו לסיביר הרחוקה.
בתקופת הכיבוש הוא התחזה לנוצרי וחי בפולין ובהונגריה בשם המושאל "קאז'יק" .לבו היה
ער למצוקות אחיו היהודים ולא אחת סיכן את עצמו בפעולות עזרה .לבסוף נתעורר חשדם
של הגרמנים ובעודו בהונגריה נאסר .הוא עבר עינויים קשים ונשלח לאושוויץ ,אך הצליח
להחזיק מעמד.
עם תחילת המתקפה של הצבא הסובייטי בכיוון קרקוב ואושוויץ ,במחצית ינואר ,1945
החלו הנאצים בנסיגה חפוזה 66,000 .האסירים ,רובם יהודים ,הובלו בטורים ארוכים במסע
רגלי מפרך בקור העז ,במה שכונה "צעדת המוות" .כ 15,000מביניהם התמוטטו מאפיסת
כוחות או שנורו בידי הגרמנים .הנותרים הובאו אל מחנות הריכוז ברחבי הרייך.
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יוסף הועלה על אחת הרכבות שעשו דרכן לגרמניה ,וכל עוד נפשו בו קפץ מהקרון .הוא מצא
מקלט בצ'כיה ,שם שהה עד למיגורם הסופי של הנאצים.
בתום המלחמה עבר לפריז שבצרפת והצטרף לקבוצת ילדים יתומים שנתקבצו במסגרת
"עליית הנוער" .במסירות אין קץ היה מעביר להם שיעורי עברית ומרצה בפניהם את כל
הידיעות אותן רכש בשנות חייו הסוערות .קרוביו ניסו להשפיע עליו כי יהגר לאמריקה ,אך
הוא דחה את ההצעה ועמד בתוקף על דעתו כי את חייו ישקם רק בארץ ישראל.
בקיץ  ,1945לאחר שנכזבה הציפייה לקבל את הסרטיפיקטים המיוחלים ,החליטו ב"עליית
הנוער" להעלות את קבוצת הילדים בדרך בלתי ליגלית .יוסף וחבריו עלו על אוניית
מעפילים ,אך כשקרבו לחופי הארץ תפסו אותם הבריטים וכל העולים נשלחו למחנה המעצר
בעתלית.
מחנה עתלית ,סמוך למושבה עתלית שבחוף הכרמל ,הוקם על ידי הבריטים בסוף שנות
השלושים במטרה לכלוא בו יהודים שהגיעו לארץ ללא היתר עלייה ,או שנחשדו בפעילות
מחתרתית .מאות מעפילים היו עצורים בו ,ובתקופות מסוימות אף אלפים.
בראשית תקופת המרי המאורגן בשלטון הבריטי ,ובמסגרת מאבקה בהגבלות העלייה,
החליטה ה"הגנה" לצאת במבצע נועז לשחרור העצורים ממחנה עתלית .לצורך כך הסתננו
למחנה כמה לוחמים מוסווים מהגדוד הראשון של הפלמ"ח ,ארגנו את האסירים ויצרו קשר
עם השומרים היהודים .בליל  10באוקטובר  1945פרצו לוחמי הפלמ"ח את גדרות המחנה
וכמאתיים מכלואיו ברחו ממנו .המשטרה הבריטית נזעקה למקום אולם המעפילים הצליחו
להערים עליהם ,כשהם נעזרים באלפים מיהודי חיפה שסייעו לבלום את השוטרים הבריטים.
לאחר מסע לילי מפרך ,כשהם מלווים בלוחמי הפלמ"ח ,הגיעו המעפילים דרך הכרמל אל
הקיבוצים יגור ובית אורן .בהמשך התפזרו בין היישובים היהודיים בארץ.
יוסף היה בין הנמלטים מעתלית באותו לילה .הוא הגיע לקיבוץ דפנה ,שם התמסר ללימודי
העברית  את המילון של גור )יהודה גור גרזובסקי( למד ממש בעל פה .כעבור מספר
שבועות כבר החל לשלוח לקרוביו מכתבים בעברית צברית ,מתובלת בביטויים ססגוניים.
אך חייו בקיבוץ לא הניחו את דעתו ודווקא שם גברה בדידותו .יוסף ,שביקש לשכוח את
תקופת המאבק ,לא אהב שכינוהו בשם "קאז'יק" ,והיה אומר" :בארץ אני מתחיל את חיי
מחדש" .הוא שקד על לימודיו בכל רגע פנוי והתכונן לבחינות הבגרות ,מתוך שאיפה להתקבל
ללימודים גבוהים בטכניון.
בתקופה זו התחוללה בנפשו מהפכה ,וזאת ללא כל השפעה חיצונית .אף כי מוצאו ממשפחת
חסידים ותלמידי חכמים הוא לא היה אדוק ביותר בילדותו ,וכאן ,חש לפתע צורך לעבור
לסביבה דתית ,לשוב לצור מחצבתו ולשמור מצוות כמו אבותיו .לאחר שגמר אומר בדעתו
לשנות את סביבת המגורים ואת אורח חייו שוב לא ניתן היה למנוע זאת ממנו ,ובעזרת
34

"עליית הנוער" עבר לבית הספר החקלאי במקווה ישראל ,שם נקלט בסקטור הדתי.
הנער ,שתנאי חייו לא אפשרו לו ללמוד בבית ספר מסודר ,ביקש למלא את כל שהחסיר
בשנות התופת הנאצית ,השקיע את כל מרצו ומאודו בתורה ובלימודי היהדות והיה "מתמיד"
של ממש .עד חצות הלילה  ולעתים אף מאוחר מזה ,בשעה שאחרוני המאחרים כבר
הלכו לישון וכל האורות כבו זה מכבר  עדיין בקע אור מאוהלו .הוא נהג להתבודד לשם
התייחדות יתרה עם נושאי הלימוד ,ופעמים היה מטיל על עצמו משטר שתיקה .בשעות אלו
היה מהרהר בשאלות אודות טבעו של העולם ,ומתעמק בנושאים שהעסיקוהו יומם וליל:
בעיות הדת והטבע ,המדע והאמונה .בזמן קצר רכש לו ידיעות יסודיות ועמוקות בלשון
העברית ,והן הבדילוהו מאחרים.
הכול הכירו את יוסף וידעו להעריכו למרות הסתגרותו ועל אף אופיו השונה .מתוך רצון
אמיתי להשתלב הוא היטה שכם בלימודים כמו גם בעבודה ותרם את חלקו .יוסף אהב
את האדמה ,אהב את החי ואף גילה התעניינות מרובה וכישרון בשטח הטכני ,עסק רבות
בניסיונות שונים בפעולות לתועלת החקלאות והטכניקה כאחת.
יוסף היה חדור הכרה לאומית עמוקה ,וכשפרצה מלחמת העצמאות היה בין הראשונים
להתייצב .הוא צורף לחטיבת "עציוני" ,היא חטיבת "ירושלים" )חטיבה מספר  6ב"הגנה"(,
ונמנה על חיילי החי"ש )חיל השדה(  מהיחידות המובחרות של החטיבה .יחד עם חבריו
נשלח מירושלים לתגבר את גוש עציון הנצור .עם הפלוגה הדתית אליה השתייך הגיע לגוש
בינואר  ,1948זמן קצר לאחר נפילת  35לוחמים שניסו להגיע לשם )שיירת הל"ה(.
את שעבר עליו בגוש עציון הנצור תיאר יוסף לקרוביו במכתב שהשתרע על פני עשרות
עמודים .בכנות רבה הוא מספר על רגעי הקושי והמשבר עם המפקדים ,על השונות בין
המגויסים השונים ,ומתעד את החיים באווירת חוסר הוודאות ,כשהקשר החיצוני היחיד עם
שאר אזורי הארץ נעשה באמצעות מטוסים שהצניחו לגוש אספקה ,ציוד ותחמושת .קטע
ממכתבו שנכתב מ"הגבעה הצהובה" ..." :כבר יום רביעי שיורדים גשמים עצומים בליווי
רוחות עזות ,וערפל סמיך מכסה את הכול ,עד כדי כך שלא רואים בן אדם במרחק של כמה
מטר .אני מפקפק אם השבוע יכול לטוס אווירון .לכן אין לנו השבוע עיתונים ,והואיל ובגלל
הגשם איננו יורדים מהגבעה לאכול ,לא שומעים גם את הרדיו ולא יודעים מה מתרחש
בעולם .גם הדואר אינו מגיע הנה במזג אוויר כזה ואינו יוצא מכאן"...
בעת שהותו בגוש עציון ,עבר יוסף אימונים והוכשר כחבלן" :חיש למדתי את המקצוע",
סיפר" ,התיידדתי מאוד עם המפקד והמדריך ,והוא סמך עליי והטיל עליי תפקידים אחראיים.
התחלתי כבר לעבוד באופן עצמאי".
במכתב אחר ,הוא מתאר את פציעתו בעת הנחת מוקשים..." :בדיוק לפני שבוע ,כשסיירתי
בשדה מוקשים ליד עין צורים אותם הנחתי לבד שבוע קודם ,התפוצץ אחד מהם במרחק שני
מטרים ממני ונפצעתי בשתי הרגליים מרסיסים .ברגל ימנית זה דבר קטן ,כמעט שכלום לא,
רק ברגל השמאלית פגע רסיס גדול באמצע בין קרסול לברך ,עבר ויצא מצד שני ...איבדתי
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קצת דם ,אבל זה לא הזיק לי ,כי היה בין כה וכה יותר מדי "...לאחר שנפצע ברגלו שכב פצוע
בבית החולים שבגוש וכתב" :עכשיו יש לי רושם די רציני שימי ספורים"...
אולם יוסף לא נכנע לכאבים ,ועד מהרה שב ללחימה.
ב 12במאי  1948פתחו חיילי "הלגיון הירדני" בהתקפה רבת עוצמה על משלטי גוש עציון
והצליחו לבתרו לשניים .חמושים במשוריינים ובארטילריה ,ומלווים בכוח מקומי ערבי רב
מכפרי הסביבה ,כבשו כמה משלטים בסביבות כפר עציון.
למחרת ,ביום ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948פרץ לכפר עציון כוח משוריין ירדני כשבעקבותיו
המון ערבי מכפרי הסביבה ,ותוך הפגזה עזה כבש את הכפר.
בקרב האחרון מילא יוסף תפקידי קשר חשובים מטעם מפקד הכפר ,כשכדורי האויב השיגוהו
ופצעוהו פצעי מוות .בן עשרים היה בנפלו.
כ 130מגינים נפלו באותו יום בכפר עציון ,חלקם נרצחו לאחר כניעתם .למחרת ,ביום ה'
באייר תש"ח ) 14במאי  ,(1948יום הכרזת המדינה ,נכנעו מגיני יתר שלושת יישובי גוש
עציון :רבדים ,משואות יצחק ועין צורים .ביום זה נהרס הגוש כליל וחדל מלהתקיים .אחרוני
מגיניו נפלו בשבי הירדני.
גופות הנופלים נותרו במקום נפילתם במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו בשנת 1949
במבצע מיוחד של הרבנות הצבאית.
יוסף הובא למנוחת עולמים ,עם יתר חללי גוש עציון ,בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים,
בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949
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בוכבינדר ,שלמה
שלמה נולד בשנת תרצ"א ) (1931בצרפת ,בן להורים ילידי פולין.
גדל והתחנך בעיר הולדתו.
ב 22ביוני  ,1940עשרה חודשים מתחילת מלחמת העולם
השנייה ,נכנעה צרפת לגרמנים .בעקבות הכניעה המדינה חולקה
לשני חלקים :הצפון ,שנכבש ונשלט על ידי הגרמנים ,והדרום,
שנותר לכאורה "עצמאי" ובו שלטה ממשלת וישי.
חברי ממשלת וישי היו אמנם צרפתים ,אך הייתה זו ממשלת בובות שהופעלה על ידי
הגרמנים ,וככזו  אנטישמית במוצהר .הממשל פגע בזכויותיהם של הפליטים והיהודים
וכלא אותם במחנות מעצר בדרום המדינה .גם בצפון ,בו שלטו הגרמנים ,רבו מאד רדיפות
היהודים .אז גם התארגנה תנועת המחתרת ,ה"מק"י" ,שאנשיה פעלו נגד הגרמנים באזורים
הכפריים.
כ 75,000מיהודי צרפת ,כמעט רבע מכלל היהודים שחיו במדינה ערב המלחמה ,הושמדו
בשואה ,לא מעט בשל שיתוף הפעולה של אנשי וישי.
מעט מאד ידוע על קורות משפחתו של שלמה במלחמת העולם השנייה ,ואף שמות ההורים
אינם ידועים .ידוע כי שניהם נלקחו למחנה ריכוז ושם נספו .לאחר שההורים נלקחו נשלח
בנם למוסד ילדים בצרפת ,ושהה בו עד תום המלחמה.
זמן קצר לאחר המלחמה ,בשנת  ,1946הגיעה קבוצת הנערים והנערות מצרפת לארץ ישראל
במסגרת "עליית הנוער" .הם נשלחו לחברת הנוער בקיבוץ דגניה ב' ,שם שהו כשנתיים ,למדו
עברית ,התחנכו ועבדו .חברי הקיבוץ נהגו לכנותם "השוודים" ,שכן חלק מבני הנוער נשלחו
בתום המלחמה לשוודיה לצורך החלמה ומשם הגיעו לארץ.
לחבריו מאז זכור שלמה כאיש ספר ,שעסק בענייני תיאטרון והתעניין באמנות המשחק.
בשעות הפנאי אף נהג לכתוב שירה.
במחצית  1948נשלחו שלמה וחבריו לקיבוץ גבים בדרום )דרומה משדרות( ,קיבוץ בן שנה
שהיה נתון להתקפות ערביות מתחילת מלחמת העצמאות ובו שכן מטה חטיבת "הנגב" .הם
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נקלטו בקיבוץ ,וכמו כל חברי המשק גויסו לפלמ"ח ועד תום מלחמת העצמאות נטלו חלק
פעיל בהגנת המקום.
ביום י"ט בתשרי תש"ט ) ,(22.10.1948יום לאחר שבאר שבע ,אשר הייתה בסיס לצבא
המצרי הפולש ,שוחררה על ידי חיילי צה"ל ,נסעו שלמה ועוד חבר מקיבוצו לעיר המשוחררת.
זמן קצר לאחר הגיעם נפגעו השניים מהפצצה מצרית מהאוויר .חברו של שלמה ,אשר
הרשקוביץ ,נהרג במקום .שלמה נפצע אנושות ,הועבר לקיבוץ רוחמה אך כעבור זמן קצר
נפטר מפצעיו.
שלמה היה בן שבעעשרה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית הקברות של קיבוץ גבים.

38

קבוצת "איילת השחר" של תנועת הנוער הציוני "עקיבא" ערב המלחמה .גרודנו ,פולין

בוקי ,שמואל )שמואליק(
שמואל ,בנם של רבקה )למשפחת הוכבאום( ומשה ,נולד בשנת
תרפ"ז ) (1927בפולין ,בעיר וישוגרוד שעל גדת נהר הוויסלה .בן
למשפחה גדולה ומפורסמת ,שבאחד מהבתים בהם התגוררה נולד
המנהיג הציוני וחלוץ העיתונות העברית נחום סוקולוב.
הוריו של שמואליק  כך כונה בפי כול  היו קשורים לאדמה,
לגנים ולשדות שהקיפו את העיר ,ואת אהבת האדמה העבירו גם
לבנם .כבן למשפחה ציונית למד בבית הספר "תרבות" ,בכוונה לעלות לארץ ישראל כשיגדל.
וישוגרוד נכבשה על ידי הגרמנים ב 9בספטמבר  ,1939שבוע מתחילת מלחמת העולם
השנייה .מיד לאחר מכן החל רצח יהודים וגירושם למחנות עבודה .שמואליק ,ילד בן  ,12מצא
עצמו בגטו ורשה .במקום זה איבד חלק מבני הדור הצעיר במשפחתו ,שמתו מות גיבורים .בני
משפחה אחרים הושמדו במחנה טרבלינקה.
שמואליק והנותרים מבני משפחתו נשלחו בשנת  1942לאושוויץ .הוריו ,סבו וסבתו ,שתי
אחיותיו ואחיו הקטן שולחו מיד לתאי הגזים ונרצחו לנגד עיניו .הנער התחנן שיהרגו אף
אותו ,אך כיוון שהיה צעיר ובריא הושאר בחיים.
ימים מספר לפני חיסול מחנה הריכוז באושוויץ הצליחו שמואליק ודודתו ,השניים שנותרו
מכל המשפחה ,להימלט ,ותחת כיפת השמים נשבעו זה לזו כי לא ייפרדו לעולם" .נהיה
תמיד ביחד ,אני אהיה לו לאם והוא יהיה לי לבן ,אם המוות לא יפרידנו" ,כך שחזרה דודתו.
שמואליק נדר כי מיד לכשישתחרר יעלה למדינת ישראל ,ויעשה את כל שביכולתו כדי
להעלות גם אותה.
אך ידי הנאצים השיגו את שמואליק והפרידוהו מדודתו .יחד עם נערים יהודים נוספים הובל
לאחד המחנות בגרמניה ,שם חילקו אותם למלאכות שונות .הוא נשלח לבית ספר לבנאות
ורכש את מיומנויות המקצוע.
במחנה חיזק את רוח חבריו ושימש להם כמעוז וכנחמה .לימד אותם עברית ,שר להם שירים
ציוניים וסיפר להם על ארץ ישראל ,ממנה ספג בביתו ובבית ספרו .שמואליק דיבר על לב
חבריו כי ילמדו בשקידה את המלאכה ,מפני שעוד יום יבוא ויעלו לארץ .באותה תקופה גם
עמד בקשרים עם המחתרת.
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בשנת  ,1945עם תחילת התמוטטותה של גרמניה הנאצית ,עמד שמואליק בראש קבוצת
נוער וארגן בריחה מהמחנה .דרך היערות עשו לילות כימים בכפור ובשלגים ,עד שהגיעו
לקווי האמריקנים.
שלטונות הכיבוש האמריקנים הציעו לו לנסוע לקרוביו שבאמריקה ,אך הוא סירב .שמואליק
חיפש ומצא את שליחי הבריגדה היהודית ,ובעזרתם הגיע עם חבריו לאיטליה .שם הצטרפו
לאחד מקיבוצי ההכשרה ,כשפניהם מועדות לארץ ישראל.
ב 9בינואר  1946עלתה קבוצת החברים על אוניית המעפילים "אנצו סירני" .האונייה,
שאורגנה בידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל ואדוליגורה שבאיטליה כשעל
סיפונה  908מעפילים ,רובם צעירים חברי תנועות נוער שונות .תנאי ההפלגה היו קשים
ולמעפילים נגרם סבל רב.
סמוך לחופי הארץ נתגלתה "אנצו סירני" בידי משחתות הצי המלכותי הבריטי .הייתה זו
האונייה הראשונה של מעפילים שתפסו הבריטים אחרי מלחמת העולם .המלחים השתלטו
על הספינה ואילצו אותה להיכנס לנמל חיפה ,משם הובלו המעפילים למחנה המעצר
בעתלית.
עם שחרורו ממחנה עתלית הגיע שמואליק לתל אביב .כאן אימצה אותו משפחת דב זילברמן,
אך הוא ביקש להגשים את שאיפותיו החלוציות ועבר לקבוצת "אבוקה" ,שהתיישבה בעמק
בית שאן .זמן מה עבד כפועל בניין ,עד אשר אירעה לו תאונה והוא שב לתל אביב.
בעיר הצטרף מיד ל"הגנה" ,והתמסר לפעילותו שם עד כדי הזנחת עבודתו .מאושר היה שזכה,
כנצר יחיד למשפחה גדולה ,להתחיל את חייו מחדש בארץ אליה נכסף כל ימיו.
בינואר  ,1948זמן קצר לאחר פרוץ מלחמת העצמאות ,היה שמואליק בין הראשונים שהתנדבו
להצטרף לכוחות המגן ,באומרו "מוטב למות כחייל יהודי מלהישרף בכבשן" .אחרי חודש של
אימונים דרש לעבור לאחת היחידות הקרביות .בקשתו נתמלאה והוא צורף לחטיבת "גבעתי"
 חטיבה מספר  5ב"הגנה"  ונמנה עם לוחמי פלוגה ב' בגדוד ") 53הפרברים"(.
עד מהרה התחבב על כל חבריו ומפקדיו .שמואליק בלט במסירותו הרבה ,בנכונותו לעזור,
להמריץ ולעודד גם בתנאי השטח הקשים .כחייל הצטיין באומץ לב והיה מוכן להתנדב לכל
תפקיד.
במארס  1948הורד גדוד  53דרומה והוצב בקו החזית לאורך כביש מגד'לפלוג'ה .עד הפלישה
המצרית הגנו לוחמי הגדוד על היישובים העבריים בגזרתם ,ליוו שיירות לנגב וכבשו מספר
כפרים ערביים .שמואליק ,ששימש כמקלען ,לחם עם גדודו בכל פעולות החטיבה.
ביולי  1948השתתף שמואליק בניסיון הראשון לכבוש את עיראק אלמנשיה.
עיראק אלמנשיה היה כפר ערבי ששכן בסמוך לתל עתיק )כיום תל עיראני ,בקרבת קריית
גת( והפך למתחם מצרי מבוצר .הכוחות המצריים התבססו בסמוך לכביש )כיום כביש
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מספר  (35בין מג'דל )כיום אשקלון( לבית ג'וברין )כיום בית גוברין( ,במטרה לחבר בין ציר
פלישתם במישור החוף לכוחותיהם בהר חברון.
מערך הביצורים המצרי שקם לרוחב הנגב הצפוני וכלל ארטילריה רבה ,שריון ויחידות חיל
רגלים ,ניתק את הנגב ממדינת ישראל הצעירה וסיכן את היישובים היהודיים באזור .לפיכך
נעשו כמה ניסיונות לכבוש את עיראק אלמנשיה ,שאת הראשון בהם יזם צה"ל במהלך
ההפוגה השנייה .שם המבצע" ,גיס" ,הורכב מהאותיות הראשונות של שלוש חטיבות החי"ר
שהשתתפו בו" :גבעתי"" ,יפתח" ו"סרגי" )שהשתייכה לחטיבת "הנגב" של הפלמ"ח( ,ומטרתו
הייתה לפרוץ את הדרך לנגב המנותק ,לאחר שבעת ההפוגה חסמו המצרים מעבר שנפרץ
מוקדם יותר.
על פלוגתו של שמואליק הוטל לכבוש את תל עיראק אלמנשיה ולסייע בכך לחטיבת
"יפתח" לפרוץ את הדרך לנגב .בליל כ"א בתמוז תש"ח ) (27.7.1948יצאו לוחמי גדוד 53
מקיבוץ גת והסתערו על המתחם המצרי ,אך המצרים ,שגילו את כוונתם ,הגיבו באש עזה
ורבים מהלוחמים נפגעו.
שמואליק ,נכון להקריב עצמו למען הכלל ,הגיע לגדר התיל של הכפר וחיפה על הנסיגה.
בסערת הקרב אירע מעצור למקלע שבידו והוא החליט לתקנו ויהי מה .כשהתעכב לצורך כך
פגע בצווארו כדור האויב ,והרגו במקום.
בן עשרים ואחת בנפלו .שמואליק הובא למנוחת עולמים בבית העלמין ברחובות.
לאחר כישלון המבצע בוצע שלב שני ,במהלכו הועברו לנגב שיירות מבלי לכבוש שטחים.
הדרך לנגב הנצור נפרצה מאוחר יותר ,באוקטובר  ,1948במהלך מבצע "יואב" ,אז כותרו
הכוחות המצריים ב"כיס פלוג'ה" עד לתום המלחמה.
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בירנבוים ,ראובן )רומֶק(
ראובן ,בנם של הינדה ומנחםמנדל ,נולד ביום ג' בסיוון תרע"ט
) (1.6.1919בפולין ,בעיר קרקוב  השלישית בגודלה בערי
המדינה .אביו ,שהיה צייר מחונן ,השתתף בשיקום ציורי הקיר
באחת הכנסיות הידועות בעיר .ראובן ירש ממנו את כישרון הציור,
ולאחר שסיים בית ספר עממי סייע לאביו בפרנסת הבית ועבד עמו
בצבעות .הוא אהב מאוד מוזיקה ,וכילד התמסר לנגינה בצ'לו.
קהילת קרקוב נודעה כמרכז רוחני יהודי מן החשובים באירופה מאז ימי הביניים .כחלק
מקיסרות אוסטרוהונגריה היוותה העיר חלק מגליציה והתפתחותה הואצה .בעיר הוקמו
כמה מוסדות תרבות וחברה יהודיים ובהם גימנסיה עברית ,בית חולים ,אגודה יהודית
לספורט ותיאטרון עממי .תחת שלטון פולין העצמאית הקהילה היהודית גדלה באופן ניכר,
ונהנתה מחיי חברה ותרבות ערים.
ערב מלחמת העולם השנייה נמנו בקרקוב כ 60,000יהודים .הנימות האנטישמיות שהתגברו
במדינה השפיעו קשות גם על קהילת קרקוב ,ומצבם הכלכלי של היהודים הורע .עם פלישת
הגרמנים לפולין והתקרבותם לעיר נמלטו רבים מהיהודים למזרח ,לשטחים הסובייטיים,
ובמקומם הגיעו פליטים רבים.
קרקוב נכבשה ב 6בספטמבר  1939והוכרזה כבירת המחוז .גל הרדיפות וההתעללויות
ביהודים גבר :רכושם נגזל ,זכויותיהם הבסיסיות ניטלו מהם ובתי כנסת הועלו באש .בעיר
כונן יודנראט ,עשרות אלפי יהודים גורשו לעיירות הסביבה ובגטו נדחסו כ 18,000יהודים
שסבלו מצפיפות ,מתנאים סניטריים ירודים ומניצול מחפיר על ידי הגרמנים.
עד תום המלחמה נספו כמעט כל יהודי קרקוב.
הפלישה הנאצית שמה קץ לחיי המשפחה השקטים בבית בירנבוים .הוריו של ראובן נרצחו
בידי הנאצים והוא נכלא במחנה ריכוז ,אולץ לעבוד עבודות פרך וסבל סבל בלתי יתואר .רק
בזכות מצב בריאותו התקין הצליח לשרוד את כל התלאות.
עם שחרורו בתום המלחמה החל ראובן עושה את דרכו לכיוון ארץ ישראל .באביב 1946
העפיל לארץ באחת מאוניות המעפילים ,וכנראה נתפס על ידי הבריטים ונכלא בקפריסין.
לארץ הצליח להגיע רק בנובמבר  ,1947ובהגיעו הצטרף לקיבוץ כפר מסריק שבשפלת עכו.
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הוא לא מצא את מקומו בקיבוץ ,ונענה להזמנת קרוביו לבוא ולהתגורר עמם בחיפה.
אצל קרוביו מצא חמימות משפחתית ,עזרה והבנה .ראובן עבד במקצועו כצבעי ,גילה חריצות
ושקדנות ,ובמשכורתו הראשונה מיהר ורכש לו צ'לו .מאז ,הוקדשו כל שעות הפנאי שלו
למוזיקה .כאשר ניגן ,יכול היה להרפות מעט מחוויות האימים בהן נתנסה ולשקוע בעולם
בטוח ומוגן.
בפרוץ מלחמת העצמאות הצטרף ראובן למגיני חיפה ומילא תפקידים שונים במסגרת חטיבת
"כרמלי"  חטיבה מספר  2ב"הגנה".
העיר חיפה הייתה עיר מעורבת גדולה ,שרבבות תושביה היהודים והערבים חיו במשך עשרות
שנים בדוקיום וביחסי שכנות הוגנים .אך מיד לאחר החלטת החלוקה של האו"ם מיום 29
בנובמבר  1947השתנתה תמונת המצב מן הקצה אל הקצה :ערביי חיפה ,מתוגברים בלוחמים
מהסביבה וממדינות ערב ,פתחו בשורת התקפות אכזריות ובמעשי רצח כנגד שכניהם
היהודים .חיפה חולקה לאזורי שליטה שבגבולם הוקמו עמדות ומחסומים .במשך ארבעה
חודשים תמימים הייתה העיר נתונה במלחמה ,ומאבק עקוב מדם התחולל על השליטה
בדרכים ובצמתים.
ביום ח' בניסן תש"ח ) ,(17.4.1948בהיותו בתפקיד ,חש ראובן להציל אישה שנפגעה מכדור
צלף ערבי .אך בדרכו נפגע בעצמו מכדור ונהרג.
בן עשרים ותשע בנפלו .ראובן הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה.
ראובן לא זכה לראות בשחרור חיפה במבצע הגדול של לוחמי חטיבת "כרמלי" שנערך מעט
אחר כך ,ואשר חולל מפנה היסטורי בתולדות העיר.
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בלט ,אברהם )אברמל'ה(
אברהם ,בנם יחידם של לאה ואליעזר ,נולד ביום י"ז בתשרי
תרפ"ו ) (5.10.1925בפולין ,בעיירה וולברום שבמחוז קיילצה.
בהיותו בן שנתיים עברה המשפחה להתגורר בעיר בנדין ,אף היא
באותו מחוז ,שם למד אברהם והתחנך .הוא היה ילד טוב ושקט,
בן תפנוקים שהוריו הרעיפו עליו חום ואהבה .כשהיה בן שש החל
ללמוד ב"חדר" והתגלה כתלמיד שקדן וחרוץ.
המשיך את לימודיו בבית הספר העממי והחל בלימוד פנקסים ,אלא שבהגיעו לגיל  14פרצה
מלחמת העולם השנייה ולימודיו הופסקו.
ערב הפלישה הנאצית ישבו בבנדין כ 27,000יהודים .הגרמנים נכנסו לעיר ב 4בספטמבר
 1939ומיד החלו בסדרת מעשי התעללות ורצח בתושבי העיר היהודים.
בנדין שכנה בחבל שלזיה העילית המזרחית ,אזור עשיר באוצרות פחם בו שכנה התעשייה
הכבדה של פולין הכבושה .הגרמנים ,שנזקקו לידיים עובדות ,דחו את השילוחים של יהודי
האזור למחנות ההשמדה ,ויהודי בנדין נוצלו במסגרת מחנות העבודה של האס.אס .ובתעשייה
בסדנאות )"שופים"( שהוקמו בעיר .רבים מן הצעירים נשלחו למחנות כפייה ברחבי הרייך.
בשנים הבאות שולחו יהודי העיר למחנות השמדה ,שם נספו רובם.
עד שנת  1941הצליחה משפחתו של אברהם להישאר מאוחדת בעיר מגוריה ,אך אז נתפרדה
החבילה .אברהם נלקח מעל הוריו ונשלח במשאית לאישם .תחילה עוד קיבל מהם ידיעות,
אך לאחר זמן נודע לו כי הוצאו להורג בתאי הגזים.
בן  16היה כשהחל לנדוד ברחבי הרייך ,יתום וגלמוד ,מובל ממחנה ריכוז אחד למשנהו .הוא
עבד עבודות כפייה ,סבל קור ,רעב ותחלואים ,ולבסוף הגיע למקום הנורא מכול  אושוויץ.
בקושי רב הצליח לשרוד את התופת תחת איום תמידי של מוות ,וימים רבים התקיים רק
ממרק דל עשוי מקליפות רקובות .באושוויץ הועסק בעבודת פרך של סיקול אבנים על יד
תחנת הרכבת ,כשהוא נאלץ לצפות במשלוחי האדם המובלים לשרפה .בדרך נס ניצל משם,
ואחר הועבר למחנה אחר בקרבת בוכנוואלד.
בהגיע השמועה על התקרבות הרוסים לעבר גרמניה ,החלו הנאצים בנסיגה חפוזה .האסירים,
רובם יהודים ,הובלו בטורים ארוכים במסע רגלי מפרך בקור העז ,ביערות מכוסי שלג ,במה
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שכונה "צעדת המוות" .המסע נמשך כשישה שבועות ללא מנוחה ,שינה ומזון .בדרכם נקרה
להם מחסן ובו גרגירי חיטה .המון האדם התנפל על השקים יקרי המציאות ובתוך ההמולה
והדוחק היו גם נפגעים בנפש.
אברהם ,שרגלו היחפה קפאה ,ביקש את נפשו למות ,אולם חבריו תמכו בו ,המריצוהו ועודדו
אותו להמשיך .הוא החזיק מעמד עד שהובא לבית החולים ,וכך ניצל.
בתום המלחמה ,לאחר שהתאושש מעט וכוחותיו שבו אליו ,היה אברהם אחד מ 15צעירים
וצעירות שייסדו את קבוצת ההכשרה הראשונה שקמה בגרמניה לאחר השואה  "קיבוץ
בוכנוואלד" .הרעיון להקים קיבוץ הכשרה נולד עוד בתקופת המלחמה אצל קבוצת אסירים
במחנה ,דתיים וחילונים יוצאי גרמניה ופולין ,רובם בעלי רקע חלוצי או נטיות ציוניות .הם
החלו את הכשרתם בחווה גרמנית באזור ויימר ולאחר מכן עברו מערבה לבוואריה ,שם פעלו
במשך שלוש שנים.
חברי הקבוצה העפילו ארצה באונייה "נתן א'" ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של
ה"הגנה" ויצאה מנמל בארי שבאיטליה ב 27באוגוסט  1945כשעל סיפונה  73מעפילים,
חברי תנועות חלוציות .ביום  8בספטמבר  1945הגיעה האונייה לחוף קיסריה ,ובטרם הצליחו
הבריטים לאתרה הורדו המעפילים והתפזרו ברחבי הארץ.
בהגיעם לארץ הצטרפו חברי "קיבוץ בוכנוואלד" לקיבוץ אפיקים שבעמק הירדן ,שם שהו
כשנתיים .אברהם היה לחבר המשק ,הסתגל לתנאים החדשים וחיש מהר כבש לו ידידים
ומכרים .עלם תמיר היה ,בעל גוף חסון ועיניים יוקדות ,שלבו רחב והוא נכון לעזור לכל
דורש .אהוב היה על כולם ,אך בשל אדיקותו הדתית לא מצא בקיבוץ את מקומו ולאחר חצי
שנה ,במהלכה למד עברית ,החליט לעבור לתל אביב.
תחילה הסתובב ברחובות בלא קרוב או ידיד ,עד כי בדרך מקרה נזדמן לו אחד ממכריו
וזה הכניסו לעבוד בבית הדואר המקומי .זמן מה לאחר מכן עבר לעבוד בבית דפוס .הודות
לכשרונו ולמרצו עלה בידו בזמן קצר לקבל מושג בתחום החדש ,ואף קיבל לידיו את ניהול
מכונת הליטוגרפיה.
מחסור בעבודה אילץ אותו לעזוב גם עבודה זו והוא עבר לעבוד בבית החרושת של לוין
אפשטיין בבת ים ,כשברקע מתגברות פעולות האיבה והסכנה הולכת ומתקרבת .בעברו מחדר
עבודתו לחדר האוכל היו כדורי האויב מתעופפים מעל לראשו ,ופעם אחת אף חדר כדור
למכונה עליה עבד .גם בחדרו שבשכונת שפירא שרקו הכדורים בלילה מעל חלונו ולא נתנו
לו מנוח.
אברהם לא פחד ולא נרתע ,וכחבר פלמ"ח נאמן תרם את חלקו לשמירה ולהגנת גבולות תל
אביב אל מול ערביי יפו.
במרס  ,1948משיצא צו הגיוס ,התייצב אברהם בין הראשונים .הוא צורף לחטיבת "הנגב"
של הפלמ"ח  חטיבה מספר  12ב"הגנה"  והוצב בגדוד השני )"הנגב הצפוני"( ,שלוחמיו
התפזרו ביישובי הנגב הנצור.
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בראשית המלחמה נשלח לבארות יצחק ,מיישובי הקיבוץ הדתי בנגב הצפוני ,שם עבר
אימונים והכשרה .הודות להצטיינותו נשלח עם מחלקתו לסייע לכפר דרום ,ונטל לעצמו את
התפקידים המסוכנים ביותר.
כפר דרום ,יישוב יהודי סמוך לעזה ,היה בין אחתעשרה הנקודות העבריות שעלו להתיישבות
במוצאי יום הכיפורים תש"ז )אוקטובר  .(1946בשל מיקומו האסטרטגי על כביש החוף היה
היישוב היהודי הראשון שהותקף ,עוד קודם לסיום המנדט הבריטי.
ברשימות שכתב לקרוביו מתאר אברהם בלשון ציורית והומוריסטית את חוויותיו בכפר
דרום ומדמה את הרובה ,ממנו אינו נפרד לרגע ,לבת זוגו הנאמנה ..." :ובאמצע הלילה
כשהכול מסביב ישן נשמעים רק יללות התנים ונביחות כלבי השכנים .בשעה שהירח טובל
עצמו בעננים ונושבת רוח ים קרירה לוקח אני את 'אשתי' והולך עמה לטייל בסביבה .אחרי
זמן מה אנו נשכבים בין העשבים לשמוע כל רשרוש קל ואז ,תוך כדי שכיבה ,אני מספר לה
על עברי ,על הקורות אותי ועל חלומותיי ושאיפותיי בעתיד .היא שומעת אותי אולם אינה
עונה לי דבר .היא נאמנה ונשמעת לי ,אני נותן לה רק לחיצה באצבע וכבר היא עושה את
המוטל עליה לעשות...
היא בצ'כוסלובקיה נולדה ,לא זמן רב בארץ ,באה ארצה דרך גרמניה 'בלי להיות בקפריסין',
וזה כשלעצמו מראה על עד כמה היא חרוצה וכוחה גדול .ביחס ליופי אין דברים לומר ,היא
זקופה כמו מקל 'פיגורה' ופה למעלה צר ,והולכת ורחבה כלפי מטה .לפעמים היא יורקת אש
ויכולה 'מת לעשות חי'...
את החלק הגדול מעת לעת מבלה אני אתה ,ביתר הזמן אני קורא ספר ,משחק בשחמט
או קלפים ...כך אני מבלה את הימים .תמיד היה לי קשה להבין כשלמדתי שרבי עקיבא חי
במערה מתחת לאדמה ,איך זה אפשרי? אולם כעת הנני מבין היטב את אפשרות הישיבה
מתחת לפני האדמה".
ביום ב' באייר תש"ח ) (11.5.1948הותקף כפר דרום בידי יחידות של "האחים המוסלמים"
שפעלו תחת הפיקוד הצבאי המצרי הסדיר .בהתקפתו העזה הסתייע האויב ברכב משוריין,
וההפגזה הכבדה שנחתה על היישוב הרסה את בתיו ואת ביצוריו.
אברהם וכמה מחבריו נפלו כאשר פגז פגע בגג העמדה בה שהו ,והם נחנקו תחת עיי
המפולת.
בן עשרים ושתיים בנפלו .אברהם נטמן למחרת יום נפילתו בכפר דרום .לאחר זמן הועבר
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
למרות המתקפה הקשה הצליחו מגיני כפר דרום לעמוד בפרץ .בלחימתם הבלתי נלאית
ובעמידתם העיקשת במשך ימים ולילות ארוכים הצליחו לעכב את הפולשים ,והעניקו למגיני
הנגב והדרום פרק זמן יקר להתארגנות כדי לבלום את המצרים.
כפר דרום פונה בחסות החשיכה בקיץ תש"ח.
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רחוב יהודי ברובע קזימיר ערב המלחמה .קרקוב ,פולין

בראון ,זבולון )טומי(
זבולון ,בנם של ֶרנ ֵהמרים וקלמן ,נולד ביום כ"ה בניסן תר"ץ
) (23.4.1930בבודפשט בירת הונגריה .אביו היה טכנאי שיניים.
זבולון למד בבית ספר עממי וסיים שמונה שנות לימוד.
ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בבודפשט כ 200,000יהודים,
אשר היוו כחמישית מכלל אוכלוסיית העיר .העיר הייתה אחד
ממרכזי היהודים הגדולים ביותר באירופה וליהודים נודע תפקיד חשוב בפיתוח הכלכלה
ובחיי התרבות .בסוף שנות השלושים החריפו הנימות האנטישמיות ,ומשנת  1938נחקקו
בהונגריה שורת חוקים אנטייהודיים ,בדומה לחוקי נירנברג .מקיץ  1939נלקחו הגברים
היהודים לפלוגות "שירות העבודה" של הצבא ההונגרי ,ורבים מהם נספו.
הונגריה נכבשה ב 19במרס  ,1944ומצבם של היהודים החריף באחת .יהודי בודפשט פוזרו
בבתים מיוחדים שסומנו במגן דוד ,בתי העסק שלהם נסגרו ,ומאות מהם נעצרו .בחודשים
אפריליולי  1944רוכזו היהודים ברחבי הונגריה ושולחו בשיטתיות להשמדה באושוויץ.
בנובמבר  1944הוקם בבודפשט גטו והאלימות נגד היהודים גברה :בין  10,000ל20,000
יהודים נורו על גדות הדנובה.
עד תום המלחמה נספו כ 550,000מיהודי הונגריה.
הוריו של זבולון היו בין המשולחים לאושוויץ ,שם נרצחו בידי הנאצים.
זבולון וסבתו הועברו לגטו ,שם חוו על בשרם את המצוקה והייסורים עד לשחרורה של העיר
בידי הצבא האדום בינואר .1945
עם השחרור לא יכול היה זבולון להמשיך בלימודיו ,כי היה עליו לכלכל אותו ואת סבתו .הוא
התפרנס מטכנאות שיניים ,מקצוע שלמד אצל אביו.
בשנת  1949עלה זבולון לישראל דרך צרפת ,עם תנועת הנוער הציונית בה היה חבר .עם
קבוצתו הגיע לקיבוץ עין זיתים שבגליל ,ונשא שם אישה אותה הכיר עוד בהונגריה.
זבולון היה אדם חביב על הבריות ,גבוה ,נאה ובעל נימוסים טובים .שלט בשלוש שפות:
הונגרית ,צרפתית ועברית .באוגוסט  1950עזב את הקיבוץ ועבר להתגורר בתל אביב ,שם
עבד כחשמלאי .כעבור זמן מה התגרש מאשתו.
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לאחר מכן התגייס לצה"ל .זבולון סיים קורס קצינים ,והוצב לשרת כמדריך בחיל התותחנים,
בדרגת סג"ם.
ביום שישי ז' בשבט תשי"ג ) (23.1.1953יצא זבולון מבסיסו בבית גוברין לחופשת שבת בתל
אביב .מאז נעלמו עקבותיו ,וגורלו לא נודע.
המודעות להיעדרו התעוררה רק כעבור יומיים ,כשלא שב מחופשתו .ב 29בינואר יצאו
כוחות לחפש אחריו ,אך בכל חיפושיהם בימים הבאים העלו חרס בידם .נראה כי מסתננים
ערבים פגשו אותו כשהלך על הכביש לכיוון הבסיס ,ורצחוהו.
בן עשרים ושלוש בנפלו .מצבה לזכרו של זבולון הוקמה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל
בירושלים.
קרובתו היחידה של זבולון ,סבתו שנשארה בהונגריה ,נפטרה בשנת  ,1958בגיל מאה ושתיים,
מבלי שקיבלה כל ידיעה על גורלו.
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בראון ,יוסף
יוסף ,בנם של הלן )הלנה( ויעקבאלעזר ,נולד ביום כ"ט באדר ב'
תרפ"ד ) (4.4.1924בהונגריה ,בעיר סגד שבדרום המדינה.
היישוב היהודי בסגד התקיים מאז המאה הששעשרה .בראשית
המאה התשעעשרה הוקם בעיר בית כנסת ראשון ,ומאה שנים
לאחר מכן הקימה הקהילה בית כנסת מפואר ,שנשתמר עד ימינו.
בשנת  1920נמנו בסגד כ 7,000יהודים.
יוסף סיים בעירו בית ספר תיכון .בגמר לימודיו התיכוניים עבר לבודפשט והחל ללמוד בבית
מדרש למורים .הוא נתנסה בכל גילויי האיבה והשטנה שהיו מנת חלקם של יהודים בשנות
המלחמה ,ואולם הצליח להתמיד בלימודיו ובשנת  1943הוסמך להוראה.
הונגריה הייתה מדינת חסות של גרמניה ,וככזאת אימצה את חוקי הגזע והטילה הגבלות על
היהודים שבשטחה .לקראת סוף שנות השלושים של המאה העשרים גברו גילויי האנטישמיות,
ולאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה נרדפו היהודים וסבלו מאפליה ומגזרות קשות .רבים
נלקחו לעבודת כפייה ורכושם נגזל .מקיץ  1939נלקחו הגברים היהודים לפלוגות "שירות
העבודה" של הצבא ההונגרי .עשרות אלפים נספו .הפרדת היהודים מן האוכלוסייה הכללית
נשלמה עם חובת ענידת הטלאי הצהוב.
הונגריה נכבשה על ידי גרמניה במרס  .1944היהודים רוכזו ברחבי המדינה לקראת שילוחם
השיטתי להשמדה .יהודי בודפשט פוזרו בבתים מיוחדים שסומנו במגן דוד ,וכעבור זמן קצר
שולחו כ 17,500מהם לאושוויץ .בנובמבר  1944הוקם בבודפשט גטו בו רוכזו היהודים.
בחודשים דצמבר  1944עד ינואר  1945גברו הפעולות האלימות בעיר ,ועשרות אלפי יהודים
נורו על גדות הדנובה.

עד תום המלחמה נספו כ  550,000מיהודי הונגריה.
באוקטובר  1944העבירו הנאצים את משפחתו של יוסף למחנה עבודה ועקבותיה נעלמו.
יוסף ואחיו נלקחו בשנת  1945למחנה ריכוז .כאשר העבירו אותם למקום אחר נהרג האח,
רק יוסף החזיק מעמד והגיע ליום השחרור.

במאי  1945חזר יוסף לבודפשט .אחר כך נסע לברגן בלזן כדי לחפש אחר בני משפחתו ,ושם
נודע לו שהוריו ואחותו נספו ורק הוא שרד את השואה.
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בשנת  1947עלה לארץ .כאן קיווה למצוא מעט שקט לנפשו הדואבת ולהתחיל את חייו
החדשים .הוא התקבל לקיבוץ יגור שלמרגלות הכרמל ,ונתנסה בחיי שיתוף והגשמה.
במחצית נובמבר  1949גויס יוסף לצה"ל .הוא עבר קורס פקידים ראשיים וסופח למפקדת
פיקוד הצפון .לאחר שחרורו עבר להתגורר בבית מלון ברחובות ועבד כפועל בניין .מאוחר
יותר ,עבד כפקיד באותו בית מלון.
יוסף השתוקק לחוש ביטחון בחייו ,ולאור מצבו הכלכלי החליט לחזור לצה"ל ולהתגייס
לצבא הקבע .הוא סופח ליחידת מחנה מטכ"ל ושימש כעוזר קצין מטה ,בדרגת רס"ר .מטבעו
היה שקט וסגור ,מצניע לכת ולא מעורב בין הבריות ,אך בעבודתו גילה חריצות ,דיוק
ונאמנות.
באותה תקופה התגורר במחנה יונה ,ולאחר מכן עבר להתגורר במלון "אורה" ברמת גן ,שם
גר עד יומו האחרון.
ביום כ"ב באב תשי"ג ) (3.8.1953נפל יוסף בעת שירותו ,והוא בן עשרים ותשע שנים .הובא
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול ,תל אביב.
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ברגמן ,ליאופולד )לאצו(
ליאופולד ,בן בלומה וברנט ,נולד ביום ה' באדר א' תרפ"ז
) (7.2.1927בצ'כוסלובקיה ,בעיר פרשוב בסלובקיה .סיים לימודיו
בבית ספר ואחר כך למד את מקצוע השענות.
באזור סלובקיה בצ'כוסלובקיה חיו ערב מלחמת העולם
השנייה כ 85,000יהודים שהיו בני זרמים ופלגים שונים ,ובהם
אורתודוקסיםחרדים וגופים בעלי זיקה ציונית" .הלשכה היהודית המרכזית לסלובקיה",
שקמה בנובמבר  ,1938איגדה את הגופים הלאחרדיים וקיימה פעילות חברתית ,כלכלית,
תרבותית ודתית.
בפרוץ המלחמה פורקה צ'כוסלובקיה ,וסלובקיה הייתה למדינה עצמאית בחסות הנאצים.
גירוש יהודי סלובקיה להשמדה בוצע בשני גלים .הראשון התנהל ביוזמת הממשל הסלובקי
בין מרס לאוקטובר  ,1942אז גורשו כ 58,000יהודים .את הגל השני ניהלו הגרמנים ,ובין
ספטמבר  1944למרס  1945שולחו להשמדה כ 12,000יהודים.
ליאופולד ומשפחתו נלקחו למחנה הסגר ,שם נספו הוריו ואחיו .רק הוא שרד מכל
המשפחה ,לאחר שעבר בכמה מחנות ,ביניהם אושוויץ ובוכנוואלד ,והצליח להחזיק מעמד
עד השחרור.
בתום המלחמה שב לפראג ועבד כשען .כוח החיים גבר בו על הדיכאון והוא הצטרף לתנועת
"דרור" ,ואף אירס לו אחת מחברותיו לתנועה .חבריו זוכרים אותו כאחד החברים החביבים
והעליזים ביותר שבחבורה.
לקראת ההכרזה על הקמת המדינה ופלישת צבאות ערב הצפויה הגבירה ה"הגנה" את
מאמציה לבניית חיל אוויר שיוכל לתת מענה לחילות האוויר הערביים ,שחלקם טופחו על
ידי בריטניה .ההכנות נעשו בסתר מאימת השלטון הבריטי ,ובמסגרתן נחתמה בראשית שנת
 1948עסקת הנשק הגדולה בין נציגי הסוכנות היהודית לשלטונות צ'כוסלובקיה.
בין היתר נרכשו מספר מטוסי קרב ,והוסכם כי צ'כוסלובקיה תאפשר לקיים בשטחה אימון
טייסים יהודים מארץ ישראל .ליאופולד היה מבין היהודים תושבי צ'כוסלובקיה שהצטרפו
לאימונים אלו .הוא הצטרף לקורס שנפתח ביולי .1948
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עם הכרזת העצמאות ופלישת צבאות ערב שבאה בעקבותיה גבר הצורך בהקמה מיידית של
חיל אוויר ישראלי :לצבאות הפלישה היו למעלה ממאה מטוסים ,רובם מטוסי קרב ,ובידי
ישראל רק כמה עשרות בודדות של מטוסים קטנים .משמעותו של הפער הייתה שלמעשה,
שמי הארץ היו חשופים להתקפות אוויר ערביות ,שהקשות בהן נעשו על תל אביב וסביבתה
והביאו ללמעלה ממאה הרוגים יהודים .לפיכך הואץ קצב התקדמותו של הקורס בו השתתף
ליאופולד.
ביום כ"ב בתשרי תש"ט ) ,(25.10.1948היום האחרון לקורס הטיס ,המריאו ליאופולד ועוד
שני חניכי הקורס בשני מטוסים לתרגיל אחרון .אך משימתם לא צלחה .המטוסים נפלו,
ושלושת פרחי הטיס ,אחד מישראל ושניים מצ'כוסלובקיה ,נהרגו.
ליאופולד היה בן עשרים ושתיים בנפלו .נטמן בבית העלמין היהודי באולמיץ ,לצד השניים
שנהרגו איתו .ביום ז' בתשרי תשכ"ב ) (17.9.1961הועברו גופותיהם של ליאופולד וחבריו
לארץ ,והובאו למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.
ספד לליאופולד מפקדו בקורס ,שמואל יפה:
"לאצו ,חניך תנועת הנוער ,תנועת 'דרור' .נער כמעט ,תמיד עליז ,תמיד שובב ,אוהב לשיר
ואוהב לרקוד .מה גאה היית במדי הטייס שלך ,כשהבנות מפנות את ראשן אחריך בלכתך עם
סימני הדרגות על כתפך ברחובות העיר.
הן עשינו תוכניות להקים קיבוץ טייסים בארץ ,ומה על תוכניות אלו?"
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ברלה ,בני
בני נולד בפולין .גדל והתחנך בעיר הולדתו.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של יהדות
העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית ,החברתית
והתרבותית .חיו במדינה כשלושה ורבע מיליון יהודים ,שעם
החרפת המשבר הכלכלי שפקד את העולם בסוף שנות השלושים
סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם .בחודשים
שאחרי הכיבוש רוכזו היהודים בגטאות ,והכשירים שביניהם נשלחו למחנות עבודה.
בשנים הבאות חוסלו גטאות פולין על ידי שילוח יושביהם למחנות השמדה .עד תום המלחמה
נרצחו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
אין מידע על קורות בני ומשפחתו בימי המלחמה ,ואפילו שמות הוריו אינם ידועים .ידוע כי
נותר שריד יחיד ממשפחה שלמה שנספתה בשואה.
לאחר השחרור חי בני עוד זמן מה בפולין ,עד שעלה על אוניית מעפילים בדרכו לארץ
ישראל .האונייה נתפסה על ידי הבריטים ונוסעיה נעצרו במחנות בקפריסין.
רק במרס  ,1948ימי מלחמת העצמאות ,שוחרר בני מהמחנה והגיע לארץ .מיד בבואו התגייס
לצבא והוצב בגדוד  4בחטיבת הפלמ"ח "הראל"  חטיבה .10
בתחילת חודש אפריל עלה בני עם חבריו ליחידה בשיירה לירושלים .לאחר כמה ימי אימונים
הם לקחו חלק במבצע "יבוסי" ,שמטרותיו היו כיבוש שטחים בעיר וסביבותיה ויצירת
רציפות טריטוריאלית בין השכונות.
היחידה נועדה לכבוש את מנזר סן סימון בלב שכונת קטמון הערבית בדרוםמערב ירושלים.
השכונה נמצאה בקו החזית מראשית המלחמה ,אנשי כנופיות פעלו בה ומתוכה והטרידו
את שכונת מקור חיים בדרום ואת שכונת קריית שמואל בצפון .שמה העתיק של השכונה
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 קטה מוניס  משמעו ליד המנזר ,ואכן המנזר בלב השכונה שלט על כל סביבותיו והיה
הכרח לכובשו.
ב 27באפריל נערכה התקפה ראשונה על השכונה ,אך זו כשלה בשל איחור בהגעה והתנגדות
עזה של הלוחמים הערבים בשכונה ,ביניהם חיילים עירקים.
לאחר שבוע אימונים יצאו הכוחות לקרב בליל  29/30באפריל .יחידתו של בני הייתה בדרכה
למנזר ,וכוחות אחרים יצאו להילחם ברחובות השכונה.
הכוחות הוסעו לאזור נווה שאנן ומשם צעדו ברגל .קצת לפני עמדת ההיערכות התגלה הכוח
ונורו עליו מספר יריות .היה זה האות לתחילת ההסתערות .כוח בחיפוי מרגמות  52מ"מ
הסתער על עמדת המקלע והצליח לחסל אותו ,ובמקביל פרצו כוחות לבתים המערביים ,בני
קומותיים ,והתחילו לטהר אותם .סמוך לשעה  01:45בלילה הצליחו כוחות לחדור למנזר.
כשהאור החל להפציע התברר שהכוח הישראלי נמצא במצור ,כשהוא מכותר על ידי ערבים
וחיילים עירקים שתקפו בלי הרף ומטווחים קצרים ,ירו אל המעברים שבין הבתים והטילו
פצצות מרגמה על גג המנזר .הכוחות הישראלים התרכזו בחצר המנזר ,שם טיפלו בנפגעים,
וכך החזיקו מעמד כל היום.
בלילה הבא התגברה ההתקפה אך נהדפה שוב .לאור המצב הקשה ,מספר הפצועים הגדול
ומצב התחמושת והאספקה ,נשקלה בבוקר ה 1במאי אפשרות נסיגה ,אלא שכעבור כמה
שעות הצליח כוח תגבור ישראלי להגיע למנזר ולחבור למגינים.
בצהרי  1.5.1948נקלטה בקשר הודעת הכוח הערבי על מצוקתו ובקשתו לסגת לאור הלחץ
היהודי והתגבור שזרם למקום ,ואכן עד שעות אחר הצהריים נסוגו הערבים  תחילה הלוחמים
ואחר כך ברחו רבים מהתושבים .לפנות ערב היו השכונה והמנזר בשליטה יהודית.
בקרב במנזר סן סימון ביום כ"ב בניסן תש"ח ) (1.5.1948נפל בני.
בן כעשרים וחמש בנפלו .בני הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בקריית ענבים.
בגן המנזר הוקמה אנדרטה לזכר הנופלים .בבניין המנזר ניתן לראות פגיעות רבות שנותרו
מאז.
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תזמורת מלווה אסירים לפני הוצאתם להורג .מחנה ההשמדה מאוטהאוזן ,אוסטריה1942 ,

ברנשטיין ,משה

ארץ ישראל.

משה ,בן חנה ויוסף ,נולד בשנת תרפ"ה ) (1925בפולין ,בעיר
סמורגון ליד וילנה )כיום  בבלארוס( .אביו היה מורה בבית
הספר העברי "תרבות" ואמו הייתה מיילדת בבית החולים
העירוני .ההורים היו ציונים נלהבים ,מורשי הקרןהקיימת
לישראל בעיר ופעלו רבות למען העלייה לציון .משה ואחיו הקטן
התחנכו באווירה זו ,דיברו עברית רהוטה מילדותם וחלמו על

סמורגון צורפה לפולין בסוף מלחמת העולם הראשונה ,לאחר למעלה ממאה שנים בהן
הייתה בשליטת רוסיה .בעיר חיו כמה מאות יהודים והיא נודעה כמרכז יהודי חשוב )כחלק
מיהדות ליטא(.
לפני תחילת מלחמת העולם השנייה צורפה העיר לברית המועצות ,בהתאם להסכם מולוטוב
ריבנטרופ .כעבור שנה ומחצה ,ב ,1941לאחר שהופרה הברית בין גרמניה לברית המועצות,
נכבש המקום על ידי הגרמנים .מיד לאחר מכן רוכזו יהודי העיר בגטו .בהמשך נשלחו חלק
מהיהודים לעבודות כפייה באסטוניה ובלטביה ,וב 1942גורשו היהודים שנותרו לגטו וילנה,
משם נשלחו למחנות השמדה.
עד תום המלחמה הושמדה כמעט כל קהילת סמורגון.
משה ,הוריו ואחיו הקטן נשלחו לגטו בסמורגון ומשם לווילנה ,שם נספו האם והאח הצעיר.
באחד המשלוחים נשלח משה עם אביו למחנה עבודה באסטוניה ,ושם מת האב .משה התגלגל
בין מחנות ושרד בדרך נס .ביום  3.5.1945הצליח לברוח מ"צעדת המוות" שערכו הגרמנים
ליושבי המחנות כשהחזית התקרבה לגרמניה ,ובכוחותיו האחרונים הגיע לצ'כוסלובקיה.
בתום המלחמה שב משה לפולין וגילה כי ממשפחתו לא נשאר שריד .הוא נקלט בבית יתומים
בהלנבק ,ליד העיר לודז' ,ושם הקים עם חברים נוספים תא ציוני שמטרתו אחת  עלייה
לארץ ישראל.
לאחר טלטולים נוספים הצליח משה להצטרף לאוניית מעפילים שהפליגה לארץ .האונייה
נתפסה על ידי הבריטים ומעפיליה נשלחו למחנה מעצר בקפריסין .כעבור כמה חודשים
במעצר הורשה משה להיכנס לארץ ,כנראה בתחילת .1947
61

בהגיעו ,הצטרף משה לחבריו בהכשרה בקיבוץ בית זרע בעמק הירדן .אחרי זמן קצר עבר
לחדרה ,בה גרו קרובי משפחתו ,והחל לבנות את חייו בעיר זו.
עם פרוץ מלחמת העצמאות התגייס משה לחטיבת "אלכסנדרוני" ,חטיבה  3ב"הגנה" אשר
הופקדה על הגנת אזור השרון .הוא היה בין הראשונים להתגייס ,ואף דירבן את כל מכריו
לעשות כמוהו.
לאחר שעבר אימונים במחנה "דורה" שליד נתניה וסיימם בהצטיינות רבה הוצב בנפת "אשר"
ונשלח כתגבורת לקיבוץ רמת הכובש .קיבוץ זה ,מצפון לכפר סבא ,היה בקו החזית וסבל
מהתנכלויות הערבים מתחילת המלחמה ,בעיקר מצד אנשי כנופיות שבאו מאזור קלקיליה.
לוחמי "אלכסנדרוני" עסקו באבטחת היישוב והגנת העובדים בשדותיו.
ביום י"א בניסן תש"ח ) (20.4.1948הותקפו שתי קבוצות עובדים מהקיבוץ בשדה על ידי
כנופייה מקלקיליה .לאחר שהוזעקו לוחמים לעזרה התפתח קרב פנים אל פנים ,במהלכו
הצליחו המגינים לחסל שלושה מחברי הכנופייה ולהבריח את האחרים.
בקרב נהרגו שני חברי המשק ושלושה לוחמים ,ביניהם משה.
בן עשרים ושלוש בנפלו .משה הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בקיבוץ רמת הכובש.
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ברנשטיין ,מתתיהו )מקסי(
מתתיהו ,בן טוני וגיאורג ,נולד ביום כ"ט בשבט תרפ"ח )(20.2.1928
בברלין בירת גרמניה .למד בבית הספר היהודי בעיר.
הקהילה היהודית הגדולה בברלין ניהלה את חיי הדת וההשכלה,
הרווחה והסעד וקיימה חיי תרבות עשירים ומגוונים .היהודים
בלטו בהוצאה לאור של עיתונים וספרים ,התפרסמו בתחומי
הרפואה והצטיינו כיזמים בתעשייה.
האנטישמיות בגרמניה החלה לבצבץ כבר בשנות השלושים המוקדמות ,וגברה מאוד עם
התחזקות הנאצים .יהודים רבים החליטו להגר ,ובמקביל התגברה הפעילות הציונית.
מעמדה של הקהילה היהודית בברלין בוטל במרס  .1938בנובמבר אירעו פרעות "ליל הבדולח"
במהלכם הוצתו בתי הכנסת ,הותקפו מוסדות ציבור ,נפרצו ונשדדו בתי המסחר .מאז ,הותר
דם יהודי בכל מקום.
בפרוץ מלחמת העולם השנייה ,ספטמבר  ,1939היו בברלין כ 75,000יהודים  כמחצית
ממספרם בתחילת שנות השלושים .על היהודים הוטלו הגבלות חמורות .בין היתר הם אולצו
לענוד את הטלאי הצהוב ונדרשו לפנות את דירותיהם ,כמסווה לגירושם מזרחה.
בסוף חודש פברואר  ,1943כשהחלה השמדת היהודים בכל ערי גרמניה ,נשלחו רבים מיהודי
ברלין בקרונות משא לאושוויץ ,שם נשלחו למוות או לעבודות כפייה.
עד תום המלחמה נספו כשליש מחצי מיליון יהודי גרמניה ,רבים מהם תושבי ברלין.
מתתיהו והוריו גורשו לאושוויץ .שם ,מיד בבואם ,נרצחה האם .הבן והאב נשלחו לעבודות,
וכעבור זמן מה מת האב .רק מתתיהו החזק שרד בעבודות הקשות וזכה להגיע ליום
השחרור.
עם תום המלחמה נסע לבלגיה .שם שמע הרצאות בנושא הציונות ,הצטרף למפ"ם והתכונן
בהכשרה לעלייה לארץ .ביוני  1946עלה במרסיי שבצרפת לאוניית המעפילים "ביריה".
האונייה נרכשה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,ויצאה לדרך כשעל סיפונה 999
מעפילים ,כמחציתם יוצאי פולין והיתר ממדינות אחרות ממזרח ומרכז אירופה .מרביתם
היו חברי תנועות נוער ,קבוצה אחת של חרדים מאגודת ישראל וקבוצה גדולה של פרטיזנים
מאזור וילנה.
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לאחר תלאות הגיעה האונייה לנמל חיפה ב 1ביולי  ,1946וכאן נעצרה על ידי הבריטים.
כיוון שהגיעה מיד לאחר אירועי "השבת השחורה" היה מחנה המעצר תפוס על ידי עצורים
רבים מבני היישוב ,והמעפילים הוחזקו באונייה "מקס נורדאו" ,שהייתה קשורה לשובר
הגלים בחיפה ,ומאוחר יותר הועברו למחנה המעצר בעתלית.
כחודש ימים הוחזק מתתיהו במחנה המעצר בעתלית ,עד שהגיע רישיון העלייה מהסוכנות
היהודית.
מששוחרר מהמחנה עבר להתיישב בקיבוץ חפציבה בעמק יזרעאל .אחרי זמן מה עזב את
הקיבוץ ,עבר לתל אביב ,שם גר דודו ,והחל ללמוד מקצוע .בשעות הפנאי נהג לכתוב בשפת
אמו  גרמנית  שירים אודות תחושותיו ותלאותיו.
זמן קצר לאחר הגיעו לתל אביב הצטרף מתתיהו ל"הגנה" ,ובפרוץ מלחמת העצמאות היה בין
המגינים על אזורי אבו כביר ומנשייה.
בהמשך צורף לגדוד  54בחטיבת "גבעתי" ,חטיבה  .5מתתיהו הוסמך כחובש ,והשתתף
בתפקיד זה בקרבות הגדוד באזור ירושלים.
עם הפלישה המצרית לאחר הכרזת העצמאות הועבר הגדוד לאזור איסדוד )אשדוד( .בליל
 2/3ביוני  ,1948במסגרת מבצע "פלשת" ,תקפו כוחות "גבעתי" את המערך המצרי ליד גשר
כביש החוף )כיום  גשר "עד הלום"( .ההסתערות נבלמה באש כבדה של האויב והכוחות
נאלצו לסגת .ההתקפה נכשלה אמנם ,אך אילצה את המצרים להיערך במקום ובלמה את
התקדמותם צפונה לעבר תל אביב.
בקרב זה ,ביום כ"ה באייר תש"ח ) ,(3.6.1948נפלו למעלה מעשרים לוחמים וביניהם מתתיהו.
בעת שעבר בין הפצועים הוא נפגע מכדור בריאות ,אחר כך פגעו בו עוד שלושה כדורי אויב
והרגוהו.
מתתיהו היה בן עשרים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בכפר ורבורג.
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מחנה ההשמדה דאכאו1945 ,

גוטמן ,מרדכי )מותָק(
מרדכי ,בנם של פייגה ואהרן ,נולד בשנת תרפ"ד ) (1924בפולין,
בפלונסק שבמחוז ורשה .גדל בסוחוצ'ין ,הסמוכה לפלונסק ,וסיים
שם בית ספר עממי.
בפלונסק ,שכונתה "ירושלים ד פולין" ,התגוררו כ 5,000יהודים.
ההשכלה היהודית ,השפה העברית והרוח הציונית היו מאבני
היסוד של העיירה ,בה נולד והתחנך דוד בןגוריון ,שלימים יכריז על הקמת מדינת ישראל
ויעמוד בראשה.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .עם כיבושה של פלונסק בידי הגרמנים נבזזו בתיהם של היהודים
והונהגה עבודת כפייה 90 .המשפחות היהודיות שנותרו בעיירה נכלאו בגטו באוקטובר ,1941
וכולם גורשו למחנה המעבר דז'יאלובו.
מרדכי שולח למחנות כפייה כבר בתחילת המלחמה ,הועבד בפרך על ידי הנאצים אך זכה
לראות את יום השחרור .בתום המלחמה הוא נותר השריד היחיד ממשפחתו.
אחרי מיגור גרמניה התגורר בעיר הנובר ,ועסק זמן מה בחייטות .בעזרת חיילי הבריגדה
היהודית עבר לאיטליה ,וביום  19ביוני  1946העפיל ארצה באונייה "יאשיהו ווג'ווד" ,שאורגנה
על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה".
האונייה נתפסה על ידי הבריטים בהגיעה לארץ ,ומרדכי היה עצור במחנה עתלית כשבועיים.
עם שחרורו התיישב בנחלת יצחק ועבד בנגרות.
כשהחלה מלחמת העצמאות התגייס ,ושירת בחטיבת הפלמ"ח "הראל"  חטיבה מספר 10
ב"הגנה".
מרדכי השתתף בפעולות רבות עם גדודו .ביוני  1948השתתף בקרב על מחנה הרדאר.
הרדאר היה מחנה צבא בריטי ששכן על פסגת הר נישא )כיום היישוב הר אדר( בהרי יהודה,
בקרבת היישובים מעלה החמישה וקריית ענבים .מיקומו גרם לכך שכבר באפריל ,1948
במהלך מבצע "יבוסי" ,הסבו חיילי הלגיון הערבי אבדות כבדות ללוחמי "הראל" שחשו לעזרת
חבריהם בקרב נבי סמואל.
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עם נסיגת הבריטים וחיילי הלגיון ממחנה הרדאר ,במחצית מאי  ,1948נכבש המחנה בידי
לוחמי החטיבה והחזקתו נמסרה ללוחמי חטיבת "עציוני" .אך הצבא הירדני כבש אותו
בחזרה ביום  26במאי  1948כאשר תקף את המחנה בעוצמה רבה ,תוך שהוא מסתייע בשריון
ובארטילריה .בקרב זה נפלו כעשרים לוחמים מהחטיבה.
בשל החשש מניתוק הדרך לירושלים וכיבוש היישובים הסמוכים הוחלט לכבוש את הרדאר
שוב ,ובליל  2726במאי  1948הסתערו עליו לוחמי "הראל" .משימה זו לא צלחה.
בליל כ"ד באייר תש"ח ) (1.6.1948נערך קרב נוסף בניסיון לכבוש את הר הרדאר ,אך מול
ביצורי הירדנים ונשקם העדיף כשלה ההתקפה .בקרב נפלו למעלה מעשרה לוחמים ,ובהם
מרדכי.
בן עשרים וארבע שנים בנפלו .גבעת הרדאר נשארה בשליטת ירדן ובתום מלחמת העצמאות
החלו סריקות אחר שרידי החללים .מרדכי הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר
הרצל בירושלים ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949
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גולדווסר ,יעקב
יעקב ,בנם של רבקה ומאיר ,נולד ביום כ"ט באדר תרפ"ה
) (25.3.1925בפולין ,בעיר שטשבין בגליציה המערבית .בן בכור
להוריו ,אח לפייגלה .גדל במשפחה ציונית משכילה ונאמנה
למסורת ישראל" .בבית קיננה אהבה בלי מצרים לארץ ישראל",
סיפר דודו" ,לעם ,לתרבותו ,לערכי המוסר היהודי .תמונות מהארץ
ותעודות עצים קישטו את קירות חדר המשרד של אביו וצליל עברי
נשמע בו  כל מאורע ביישוב או בציונות מצא את הדו במשפחה "...יעקב הצטיין בלימודיו
בבית ספר עממי פולני וב"חדר" ,והמשיך לגימנסיה העברית בקרקוב .הצטיין במקצועות
הומניטריים ובלטינית ,ומדי ערב הקפיד ללמוד תלמוד.
לאחר מלחמת העולם הראשונה הוכרזה גליציה המזרחית כרפובליקה אוקראינית ,וגליציה
המערבית צורפה לפולין .כעבור זמן קצר שבה גם גליציה המזרחית לשליטת פולין .קהילות
גליציה היו מקום מושבם של רבנים גדולי תורה ,והיישוב היהודי בקרקוב ,עיר הבירה של
גליציה המערבית ,היווה מרכז רוחני לקהילות היהודיות בפולין .צמיחתן של תנועות החסידות
וההשכלה בגליציה עיצבו במידה רבה את דמותה של יהדות מזרח אירופה החדשה .גם כוחה
של התנועה הציונית גבר ,והתאפיין בהתרבות המפלגות הציוניות.
גליציה מתוארת באחדים מספריו של יליד האזור ש"י עגנון  "אורח נטה ללון"" ,הכנסת
כלה" ועוד.
בעקבות משברים ביטחוניים וכלכליים התגברה האנטישמיות בפולין ,הוחמר מצב היהודים
בגליציה המערבית והוטלו עליהם סנקציות וחרם כלכלי .אמנם הוקמו מוסדות לעזרה הדדית,
אך לא היה בכוחם לפתור את המצוקה ורבים מהיהודים הפכו לנתמכי סעד.
גליציה המערבית נכבשה על ידי הגרמנים בספטמבר  ,1939מיד בתחילת מלחמת העולם
השנייה .בחודשים הבאים הוקמו גטאות ליהודים .עד  1943נשלחו להשמדה מרבית יהודי
גליציה.
כל בני משפחתו של יעקב נשלחו למחנה ריכוז ,שם נספו ההורים והאחות .יעקב הופרד
מהוריו ובשנות המלחמה הועבר בין מחנות ועבד כחשמלאי .סבל עינויים ורעב ,אף חלה
בטיפוס ,אך החזיק מעמד .במאי  1945שיחררוהו הרוסים ממחנה צוויטאו.
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מיד לאחר השחרור שב יעקב ברכיבה על אופניים לשטשבין ,וכשנודע לו כי הוריו ואחותו
נספו במחנות המרצחים המשיך את מסעו באופניים לפראג ,התייצב לפני הקונסול הבריטי,
הציג עצמו כאזרח ארצישראלי ודרש "להסיעו הביתה" .הקונסול הטיס אותו לפריס שיברר
את עניינו שם בצירות הבריטית .מפריס מצא יעקב את דרכו לנמל ההעפלה באזור מרסיי,
וערב ראש השנה תש"ו ) (5.9.1945הגיע לחוף הארץ באוניית מעפילים .הוא נדד בלילה עד
שמצא מחסה באחד הקיבוצים ,כי לא רצה להיכנס למחנה עתלית ולהירשם כעולה בלתי
חוקי ,לבל ינכה השלטון הבריטי רישיון עלייה מהמכסה שהקציב.
יעקב עבר לגור אצל דודו פנחס גולדווסר בנווה יעקב שמצפון לירושלים .עד מהרה התערה
בחיי הבית והסביבה ,אהוב היה על כולם ,הירבה לעבוד בעבודות הבית ולטייל בירושלים.
סיפר הדוד" :יצאנו לראות בשכונות ירושלים .עלינו להר הצופים .בראותו את בנייני
האוניברסיטה והספרייה הלאומית פעם לבו בחוזקה .שקע בהרהורים והפטיר  מה היה אבי
אומר לו יכולתי להודיעו כי רגלי דורכות על הר הצופים ,ומראה ירושלים נגד עיני"...
בשנת תש"ו החל ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה העברית .משלא הצליח במקצוע זה
התייאש ,ובחודשי פגרת הקיץ עבד כחשמלאי במקומות שונים בארץ והצליח בעבודתו.
כעבור שנה שב יעקב לאוניברסיטה ,עבר למחלקת מדעי הרוח והחל ללמוד ארכיאולוגיה
וגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל .בתחום זה מצא מיד את מקומו ,ועד מהרה היה
לאחד התלמידים הבולטים במחלקה .הירבה לשקוד על הספרות במקצועות אלה בספריית
האוניברסיטה ובספריות מוסדות המדע הזרים בירושלים )המכון האמריקני ,המכון
הדומיניקני ומוזיאון רוקפלר( והגיע לבקיאות עצומה בביבליוגרפיה ,שהיה בה לעזר לחבריו
ואף למוריו.
מדי בוקר היה נוסע באוטובוס מנווה יעקב דרך שייח ג'ראח להר הצופים ,ובערב היה
חוזר עם צורכי הבית וספרים לקריאה נוספת" .יום ולילה ישב עם הספרים ,בביקורת רבה
וברצינות שקד לגלות כל טפח" ,סיפר דודו" ,בזמן מועט למד להכיר כלים ומוצגים מתקופות
פרההיסטוריות ומתקופת המקרא .טיוליו בקרבת הכפר קיבלו גוון חדש .רגיל היה לומר
 המקור פתוח בפני ,ואין אני זקוק להיגרר אחרי מסקנות שאחרים הסיקו "...יעקב הגיש
עבודות מקיפות למרצים שלו ,והגיע להישגים בעלי ערך במחקר בכוח האינטואיציה ושיקול
מדעי מבוסס .הודות להצטיינותו בלימודים נתמנה לספרן בספריית תולדות עם ישראל,
וקיבל פטור משכר הלימוד לשנת הלימודים השנייה.
בראשית דצמבר  ,1947בפרוץ מלחמת העצמאות ,הופסקו הלימודים ויעקב התמסר לשמירה
באזור מגוריו .בחודשים הבאים רק לעיתים רחוקות נתאפשר לו לבוא לספרייה בהר הצופים.
תחילה שירת בהגנה המקומית של נווה יעקב  יחד עם עטרות היו אלה שתי נקודות
מבודדות מצפון לירושלים ,שסבלו מהתקפות הערבים מתחילת המלחמה .בהמשך צורף
למחלקת חי"ש )חיל שדה( ששלחה ה"הגנה" מירושלים לתגבורת ,ועמד על המשמר מול
התקפות הערבים ו"שמירת הסדר" העוינת של הבריטים .בתקופה זו דחה הצעה ממרצה שלו
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לשרת במטה ,והעדיף להשתתף בהגנת משפחת דודו שכה אהב .בראש חודש אדר א' תש"ח
עמד מול התקפה גדולה של הערבים על הכפר .סיפר דודו" :יעקב בעמדתו יחידי לא הירפה
לרגע את נשקו מידו ...ראה את האויב במרחק עשרות מטרים מתחפר במחצבה ,וריתק אותו
לבל יתקרב ...העמדה הייתה בחצר הבית .יעקב הגן על הבית ממש ,בו נמצאו הילדות שכה
קשור היה אליהן".
ביום  22.3.1948נסע יעקב לירושלים למסור את כתבי היד של מחקריו ,ששקד עליהם בבית
בין שמירה לשמירה ,ולהביא מזון לקרובים ולשכנים בנקודה הנצורה .בהיותו בירושלים
חיפש דיור למשפחת דודו במרכז העיר ,ואף קנה מתנות פורים לבנות הקטנות של דודו.
כעבור יומיים ביקש לחזור ,ובי"ג באדר ב' תש"ח ) (24.3.1948קיבל לאחר בקשות רבות
מקום בשיירת האספקה שנשלחה לנווה יעקב ולעטרות .שתי מכוניות השיירה נעצרו על ידי
מוקשים שטמנו ערבים ליד הכפר שועפאט ,ובקרב בין הערבים ובין המגינים נפלו שישה עשר
מאנשי השיירה ,ביניהם יעקב.
יעקב היה בן עשרים ושלוש בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בסנהדריה,
ירושלים.
"לא אביתי האמן כי הגורל יהיה כה אכזרי לנער רך זה" ,ספד דודו" ,אשר מעט הספיק לנוח
בחייו הקצרים והגדושים סבל ...הרבה יכול היה הצעיר לתת לארץ אשר אהב ,ואשר ראשית
התערותו בה הייתה כה אצילה" ...
מחקרים אחדים של יעקב נשארו בכתובים .מחקרו על "מסע סיאמון בארץ ישראל" )הדן
ביחסי ישראל  מצרים בתקופת שלמה המלך( נדפס ב"ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל
ועתיקותיה" בשנת תש"ט ).(1949
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גולדמן ,חוה )אוה(
חוה ,בת לאה )לייה( ושלמה גולדמן ,נולדה ביום כ"ו בסיוון תרפ"ח ) (14.6.1928בפולין,
בלודז' אשר דרומיתמערבית לבירה ורשה .בת למשפחה ובה שש נפשות.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של יהדות העולם בתחומי הפעילות
הדתית ,הלאומית ,הפוליטית ,החברתית והתרבותית .הקהילה היהודית בלודז' מנתה
כ 220,000נפש והייתה השנייה בגודלה אחרי ורשה הבירה .היהודים תרמו רבות לפיתוחה
של העיר בתחומי הכלכלה ,החברה והתרבות .אנשי רוח דגולים פעלו בה ,ובעיר התנהלה
פעילות פוליטית וציבורית ערה.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )ה"בליצקריג"( .לודז' נכבשה ב 8בספטמבר  ,1939וסופחה לרייך הגרמני.
מיד לאחר מכן התחילו רדיפות אכזריות של יהודים ,חטיפות לעבודת פרך והתעללויות .עם
פרסום הצווים והתקנות האנטייהודיות התמוטטו כל מערכות החיים של יהודי לודז' ,והם
חויבו לשאת טלאי צהוב.
מתחילת הכיבוש פקדו את יהודי לודז' גלי גירושים ,ועד מארס  1940גורשו מן העיר
כ 70,000יהודים .ב 8בפברואר  1940הוקם בעיר גטו ,שהעברת היהודים אליו לוותה
בהתגברות מעשי שוד ,התעללויות ורצח.
הגטו נסגר באפריל  ,1940וכ 200,000נפש נדחסו בו בתנאים בלתי אנושיים .יהודי הגטו
נוצלו ככוח עבודה זול ואולצו לעבוד במפעלי ייצור עבור הגרמנים .במהרה היה הגטו לאתר
תמותת המונים :הצפיפות ותנאי התברואה הירודים גרמו מגפות ,והאוכלוסייה סבלה מקור
ומרעב.
במשך כל שנות קיומו התנהלה בגטו לודז' פעילות תרבותית וציבורית ענפה שבעיקרה כוונה
למציאת פתרונות למצוקת האבטלה והרעב ,ובחלקה יועדה לחזק את הממד הרוחני .ואולם,
ארגוני המחתרת של הגטו עמדו חסרי אונים מול הגירושים למחנות ההשמדה.
בחודשים ינוארמאי  1942הוצאו מהגטו ונרצחו במחנה ההשמדה חלמנו  55,000יהודים.
אלפי גברים יהודים נשלחו למחנות לעבודת כפייה באזור פוזנן ,ורובם נספו .במסגרת "מבצע
שפרהה" בספטמבר  1942שולחו מגטו לודז' כ 20,000איש ,שנרצחו במשאיות גז במחנה
ההשמדה חלמנו.
גטו לודז' ,שהיה האחרון שהתקיים בפולין ,חוסל באביב  1944עם שילוחם של היהודים
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לחלמנו ,במסווה של שילוחים למחנות עבודה בגרמניה .מאוגוסט  1944גורשו כל היהודים
שנותרו בגטו למחנה ההשמדה אושוויץ.
חוה ,שהופרדה מהוריה ומשאר בני משפחתה ,שהתה במחנה אינסברוקרייכנאו שבמערב
אוסטריה עד  .1945משפחתה הייתה בין המשולחים למחנות הריכוז ,ומלבדה נספו כל בני
המשפחה.
בתום המלחמה היא הגיעה לשבדיה ,אשר קלטה רבבות ניצולים ממחנות הריכוז ועשתה כל
שלאל ידה לשקמם .חוה שהתה שם זמן מה ,עד שעברה לצרפת ,שם עשתה חודשים אחדים
בבית קרובתה.
בשנת  1948עלתה לארץ ,ובמשך שלוש שנים שימשה כמטפלת בבית ילדים בקיבוץ .חוה,
ששלטה בשפות רבות :עברית ,אנגלית ,פולנית ,גרמנית ושבדית ,תקשרה בקלות עם צעירים
ומבוגרים והצליחה להשתלב במקום .בשעות הפנאי הרבתה לקרוא ,כמו ביקשה להשלים את
שנות הלימוד שנגזלו ממנה.
בראשית נובמבר  1951גויסה לצה"ל ושירתה בחיל התותחנים .חוה סופחה לאחד הגדודים
בפיקוד הדרום ושירתה במחנה המעברה בראשון לציון ,במסגרת מפעל "חיילות לעזרת
המעברות".
במקום זה מתה בעת מילוי תפקידה ביום א' בשבט תשי"ב ).(28.1.1952
בת עשרים וארבע בנפלה .חוה הובאה למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול.
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גורפינקל ,ד"ר שלמה
שלמה ,בנם של פאולינה וירמיהו ,נולד ביום ח' באלול תרע"ד
) (30.8.1914ברוסיה ,בעיר יליזבתגרד )היום  קירובוגרד
שבאוקראינה(.
שלמה התחנך על השפעות הרוסית והפולנית ,שהייתה גם שפת
לימודיו ,וכן דיבר יידיש נאה .הוא נתייתם מאביו בילדותו ,ובהיותו
בן שמונה עבר עם אמו לווילנה שבליטא .הצטיין בלימודיו ,גילה
התמדה ויסודיות ,ובסיום לימודיו בגימנסיה המשיך ללימודים גבוהים באוניברסיטה .בהיותו
סטודנט ,השתתף במאבק של סטודנטים יהודים על זכויותיהם וכבודם .הוא בלט ביושרו,
בעוז רוחו ובמרץ בלתי נלאה .בסיום לימודיו הוסמך כדוקטור לרפואה.
וילנה ,שכונתה "ירושלים דליטא" ,הייתה מרכז פורה להשכלה יהודית ולפעילות פוליטית
ערה .אולם בין שתי מלחמות העולם שלטו בעיר הפולנים ,והקהילה היהודית ,שמנתה מעל
 55,000נפש ,סבלה ממצב כלכלי ירוד.

זמן קצר לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה ,ב  19בספטמבר  ,1939נכנס לווילנה הצבא
האדום ומסרה לשליטת הליטאים .כ 15,000יהודים פליטים הגיעו לעיר משטחי פולין
הכבושה.
ביולי  1940צורפה ליטא לברית המועצות והפכה לרפובליקה סובייטית .הפעילות הכלכלית,
הציבורית והחינוכית נאסרה על היהודים ,ואלפים מהם יצאו את המדינה.
ב 24ביוני  1941נכבשה וילנה על ידי הגרמנים .היהודים חויבו לשאת טלאי צהוב
וכל זכויותיהם הבסיסיות ניטלו מהם .בחודשים אוגוסטספטמבר  1941נערכו אקציות,
וכ 8,000יהודים נרצחו באתר ההשמדה פונאר.
כאשר הוכרז על הקמת גטו בווילנה ,בספטמבר  ,1941היה שלמה ממארגני העבודה הרפואית
בבית החולים היהודי ,שהמשיך לפעול למרות התנאים הקשים .אמו נפטרה בפתאומיות
ומותה דיכא אותו מאוד .רופא צעיר היה שזה עתה הוסמך והעבודה הייתה רבה :בגטו נדחסו
 40,000יהודים ,ועד מהרה פרצו בו מחלות ומגפות.
בשנת  1942התארגנה בגטו וילנה מחתרת יהודית לוחמת  ה"פפא"ו" ,ארגון הפרטיזנים
המאוחד .שלמה היה מהראשונים שהצטרפו למחתרת.
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בספטמבר  1943נערכו אקציות גירוש למחנות ריכוז באסטוניה והגטו חוסל .אלפי ילדים,
נשים וזקנים נשלחו למחנה ההשמדה בסוביבור ושם נרצחו .כמה מאות מחברי המחתרת
הספיקו לצאת ליערות הסביבה ,שם התארגנו בפלוגות של פרטיזנים להמשך הלחימה
בגרמנים.
גם שלמה הלך בדרך זו ,כאשר עם חיסול הגטו יצאו הוא ורעייתו עם הקבוצה הפרטיזנית
האחרונה דרך צינורות הביוב .במשך שנה ומחצה שימש רופא לפרטיזנים ביערות פושצ'ה
רודניצקה שעל יד וילנה .בתנאים איומים ביערות ,עם מעט ציוד רפואי ,ארגן את השירות
הרפואי בכל האזור.
דמות הרופא הצעיר שמגפיים גבוהים לרגליו ,אקדח בכיסו האחד ותרמיל רפואי על כתפו,
הייתה מוכרת היטב לא רק בקרב גדודי הפרטיזנים היהודים ,הרוסים והליטאים ,אלא גם
בקרב האוכלוסייה הכפרית של האזור כולו .ללא לאות וללא מנוחה היה עובר מנקודה לנקודה
בימי החורף והסערות כדי להגיש עזרה במקום הנחוץ .את כישרונו ,מסירותו ונכונותו
לכל עזרה ראו לא רק חבריו הפרטיזנים ,שגמלו לו בחיבה ובהערצה וכינוהו בשם החיבה
"סולקה" ,אלא גם המפקדה הרוסית העליונה ,שמצאה לנכון לשלוח לו מכתב תודה והעניקה
לו אות הצטיינות.
אחרי שחרור וילנה החל שלמה לעבוד במחלקת הבריאות .הודות לכישרונותיו הארגוניים
עלה במהרה לדרגת מנהל מדיני של המחלקה הרפואית בהג"א  ההגנה האנטיאווירית
בליטא.
ואולם ,העלייה בקריירה לא ריתקה אותו ,כי משאת נפשו הייתה ארץ ישראל .אחרי כחצי
שנה עזב את התפקיד ,ובתחילת שנת  1945נמצא עם רעייתו בקבוצה החלוצית הראשונה
שיצאה מווילנה אחרי המלחמה .עם חברי קבוצתו נמנה אבא קובנר  מגדולי היוצרים
היהודים.
בדרכם הארוכה מלאת ההרפתקאות והטלטולים היה פעיל כל העת כמארגן קבוצות עולים.
בבוקרשט שברומניה ,בה שהה חודשים מספר ,הופיע כמנהל ועדת הבריאות בשביל עולי
פולין וארגן את השירות הרפואי בקיבוצי הפליטים .כשקיבלו את רשיון העלייה ,באוקטובר
 ,1945עלו שלמה ורעייתו לארץ באונייה "טרנסילבניה".
בהגיעו לארץ זכה שלמה במלגה ,ובמשך שנתיים השתלם בבית החולים "הדסה" בירושלים.
צמא היה להשלים את ידיעותיו ואת התמחותו המעשית במקצוע שכה אהב ושממנו ניתק
בעל כורחו בשל המלחמה .נחוש היה להדביק את הפער ולהשיג את הזמן היקר שאיבד .ואכן,
שלמה ניחן בחושים מחודדים ובקליטה מהירה .בשקידה ובחריצות למד את הלשון העברית.
בלילות ,לאחר יום עבודה בן עשר או שתיםעשרה שעות היה ממשיך ומשנן ,ואף על לימודי
השפה האנגלית לא ויתר .ידידיו הרופאים מעידים כי היה איש שיחה מובהק ,שנטה לחלוק
עם אחרים את חוויותיו הרבות.
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בסוף שנת  1947נתקבל שלמה כמומחה במכון הרנטגן של בית החולים "הדסה" בירושלים.
בחורף תש"ח ,עם תחילת מאורעות מלחמת העצמאות ,הקדיש הרבה מזמנו לשירות רפואי
לנפגעי ה"הגנה" .גם רעייתו השתתפה בהגנת העיר.
בראשית המלחמה שימש שלמה כרופא גדודי בפלוגת השירות הרפואי של "הדסה" ,וכהרגלו
התמסר לעבודתו בכל לבו ומרצו .את הפקודות קיבל ברצון ומבלי להתמקח ,היה מסכן עצמו
בהליכתו ברחובות החשופים להגיש עזרה לפצועים .עזר בארגון השירות הרפואי בירושלים
ומילא תפקידים בשכונת מונטיפיורי ,בתלפיות ,באזור בית צפפה ועוד .במשך כמה שבועות
שירת עם מגיני העיר העתיקה.
ב 1ביוני  1948נקרא שלמה לגיוס מלא ,ונאלץ לעזוב לגמרי את מכון הרנטגן של "הדסה".
הוא הוצב כרופא בדרגת סגן בגדוד  64של חטיבת "עציוני" )חטיבת "ירושלים"(  חטיבה
מספר  6ב"הגנה"  ובזמן קצר זכה להערכתם של חבריו הלוחמים ושל מפקדיו.
ביולי  1948נשלח שלמה לארגן מחדש את העזרה הרפואית לאחד מגדודי הפלמ"ח שחנה
באזור שער הגיא .ביום ד' בתמוז תש"ח ) ,(11.7.1948באחד מגלי ההפגזות הקשים שפקדו
את ירושלים ,עשה את דרכו לקבל הוראות בענייני תפקידו החדש .ליד קפה "אימפריאל"
בירושלים פגע בו פגז האויב .שלמה נהרג במקום .עמו נפל החובש שליווה אותו.
שלמה היה בן שלושים וארבע בנפלו .נטמן בשייח' באדר א' ,וביום כ"ח באלול תש"י
) (10.9.1950הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים .הותיר
רעיה  אֶמה.
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גיגר ,שאול )פלי(
שאול ,בן פאולה וקרל ,נולד ביום כ"ד באייר תרפ"ג )(10.5.1923
בבודפשט בירת הונגריה .בן למשפחת עמלים .לאחר שסיים את
בית הספר העממי למד נגרות.
ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בבודפשט כ 200,000יהודים,
אשר היוו כחמישית מכלל אוכלוסיית העיר .העיר הייתה אחד
ממרכזי היהודים הגדולים ביותר באירופה וליהודים נודע תפקיד חשוב בפיתוח הכלכלה ובחיי
התרבות .בסוף שנות השלושים החריפו הנימות האנטישמיות ,ומשנת  1938נחקקו בהונגריה
שורת חוקים אנטייהודיים ,בדומה לחוקי נירנברג .הגברים היהודים נלקחו לפלוגות "שירות
העבודה" של הצבא ההונגרי ,ורבים מהם נספו.
עם כיבוש הונגריה בידי הגרמנים ב 19במרס  1944הורע מאוד מצבם של יהודי בודפשט.
הם פוזרו בבתים מיוחדים שסומנו במגן דוד ,בתי העסק שלהם נסגרו ומאות מהם נעצרו.
בחודשים אפריליולי  1944רוכזו היהודים מכל רחבי הונגריה ושולחו בשיטתיות להשמדה
באושוויץ.
שאול עבד במקצועו עד ששטפה השואה גם את הונגריה .הנאצים רצחו את בני משפחתו,
רק הוא נשאר בחיים כיוון שנמצא מתאים לעבודת פרך .הוא הועבר ממחנה עבודה אחד אל
משנהו וסבל עינויים קשים.

לאחר תום המלחמה החליט שאול לעזוב את הונגריה .ב  7במאי  1946עלה בנמל קונסטנצה
ברומניה על האונייה "מקס נורדאו" .האונייה ,שאורגנה על ידי נציגי המוסד לעלייה ב' של
ה"הגנה" ,נשאה על סיפונה  1,633מעפילים מרומניה ופולין ,ניצולי שואה וחברי תנועות
נוער חלוציות .סמוך לחוף קיסריה התנגשה במשחתת בריטית אשר שיגרה לעברה צוות
השתלטות" .מקס נורדאו" הובלה לחיפה ,ומעפיליה הורדו ממנה תוך שהם מניפים את הדגל
העברי.
שאול הועבר עם יתר המעפילים למחנה המעצר בעתלית ,שם שהה כחודש ימים.
עם שחרורו ממחנה העצורים ,במחצית חודש יוני  ,1946קבע שאול את מושבו בחיפה .הוא
התפרנס מנגרות.
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בבוא המועד התגייס לחטיבת "גולני"  חטיבה מספר  1ב"הגנה"  ושירת בנפת גרשון .עם
חבריו נשלח כתגבורת לקיבוץ שער הגולן שבעמק הירדן.
ביום ו' באייר תש"ח ) ,(15.5.1948יום לאחר הקמת המדינה ,פלשה לעמק הירדן חטיבה
סורית סדירה ,מצוידת בכלי רכב משוריין ,חיל רגלים וארטילריה ,והחלה להתקיף את יישובי
האזור .כוח חלוץ סורי הגיע בשעת בוקר לעמדה בה שהה שאול ,ליד מכון המים של קיבוץ
שער הגולן ,והפגיזהּ ממושכות עד שנהרסה.
שאול נפצע קשה בהפגזה ,ולפני שאפשר היה להוציאו משדה הקרב  מת מפצעיו .עמו נפלו
עוד חמישה מבין שמונה מגיני העמדה.
בן עשרים וחמש שנים בנפלו .גופות שאול וחבריו נמצאו לאחר מספר חודשים ,והובאו
למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין בשער הגולן.
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גלבר ,מרדכי
מרדכי ,בנם של גיטל וחיים ,נולד ביום כ"ד בסיוון תרע"ה
) (6.6.1915בפולין ,בעיר טרנופול שבגליציה המזרחית )כיום
במערב אוקראינה( .סיים בעירו בית ספר עממי .בהמשך ,למד את
מלאכת הסנדלרות.
מרדכי התגייס לצבא הפולני בשנת  1936ושירת בו כשנתיים.
בשובו נישא .לו ולרעייתו נולדו שני ילדים.
עד מלחמת העולם הראשונה הייתה טרנופול כלולה בגליציה שבשלטון אוסטריה ,ובין שתי
מלחמות העולם נשלטה בידי פולין העצמאית .יהודים ישבו בה מאז ייסודה ,וזמן רב היוו
רוב בין תושביה .ערב מלחמת העולם השנייה ,אז סופחה העיר לברית המועצות ,חיו בה
כ 18,000יהודים.
לאחר כיבוש העיר בידי הנאצים ,ביולי  ,1941נרצחו אלפים מיהודיה בשורת פוגרומים .מאות
יהודים נלקחו לעבודות כפייה .קהילת טרנופול חוסלה בקיץ  1943במחנה ההשמדה בלז'ץ.
מרדכי איבד את כל משפחתו בשואה .אשתו ושני ילדיו נספו בגרמניה ,הוריו נשלחו למחנה
השמדה .לאחר שכל עולמו חרב עליו ,הצטרף בשנת  1942לצבא האדום ,צבא ברית המועצות,
ולחם בגרמנים.
לאחר המלחמה נשאר מרדכי באירופה זמן מה ,ובשנת  1948עלה לארץ מאיטליה באוניית
מעפילים.
זמן קצר לאחר עלייתו ,במחצית ספטמבר  ,1948גויס לצה"ל והוצב בגדוד השביעי של
חטיבת "הנגב" )חטיבה  .(12קרוב לעשרה חודשים שירת בנגב ,ולאחר מכן הועבר לבסיס
ציוד וחימוש של חיל החימוש.
לאחר שחרורו בשנת  1949התגורר במלון החיילים המשוחררים בתל אביב ,ועבד ביפו
כסנדלר.
ביום ז' בחשוון תשי"א ) ,(18.10.1950בעת שירות מילואים ,נפטר מרדכי ממחלה.
בן שלושים וחמש במותו .מרדכי הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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גלזר ,משה )דוד(
משה ,בנם של רבקה ושמואליוסף ,נולד ביום כ"ד באדר תרפ"ו
) (10.3.1926בוורשה בירת פולין .סיים את לימודיו בבית הספר
"תחכמוני" בעירו .מצעירותו השתייך לתנועת "השומר הדתי".
ורשה ,בירתה של יהדות פולין ,היוותה גם מרכז חשוב של יהודי
העולם כולו .ערב מלחמת העולם השנייה חיו בה כ375,000
יהודים ,אשר למרות המצוקה הכלכלית נהנו מתנופה תרבותית ,חינוכית ,דתית ופוליטית,
קיימו מוסדות סעד והוציאו לאור עיתונים וספרים .יהודי ורשה עסקו במלאכה ובתעשייה,
במסחר ,בכספים ובמקצועות חופשיים.
המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם בשנות השלושים השפיע קשות על כלכלתה של
פולין והביא להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו כבעלי
מעמד מפתח בחיי הכלכלה הפולנית .התרוששותם של יהודי ורשה הייתה לפיכך חריפה
ומהירה.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
ורשה נכנעה לגרמנים ב 28בספטמבר  ,1939לאחר שלושה שבועות של עמידה בהפצצות
והפגזות .לעיר הובאו  90,000פליטים ותנאי החיים החמירו באחת :הצפיפות גברה ,מנות
המזון קוצצו והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב .מעצרים ,רצח ברחובות ,הוצאות להורג,
משלוחים למחנות ריכוז ,חטיפת בני אדם ושילוחם לעבודות כפייה ברייך הגרמני היו מעשים
של יוםיום .באוקטובר  1939מונה יודנראט אשר התבקש לספק לגרמנים עובדי כפייה.
בנובמבר  1940נסגר גטו ורשה והוקף בחומה .בשיאו היו בגטו למעלה מ 400,000יהודים.
גירוש היהודים למחנות ההשמדה  בעיקר לטרבלינקה  החל ביולי  1942והתבצע בכמה
גלים .הגטו חוסל במאי  ,1943אחרי המרד היהודי שבו נגרמו לנאצים אבדות רבות.
משפחתו של משה נספתה כולה במחנה ההשמדה בטרבלינקה ,ורק הוא ניצל ממוות ונלקח
לעבודות כפייה .הוא התענה בעבודות פרך ועבר  13מחנות עבודה והשמדה ,אך זכה לראות
את יום השחרור.
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בתום המלחמה הגיע לצפון איטליה .הצטרף לקבוצה הלאומיתדתית "תורה ועבודה" של
"הפועל המזרחי" והיה מחבריה הפעילים ביותר .יחד עם חבריו טיפח תקוות להגיע לארץ
ולעבוד את האדמה ,להיות לעזר לעם ולמולדתו .הוא הירבה לצייר ויצירותיו ,מעשי ידי אמן,
הוסיפו גוון מיוחד לחדר התפילה ולחדר האוכל.
משה עלה לארץ באביב  1947באוניית המעפילים "מורדי הגטאות" .האונייה ,שנרכשה
באיטליה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה ב 13במאי  1947מנמל מטפונטו
שבאיטליה כשעל סיפונה  1,457מעפילים ממדינות מזרח אירופה  ניצולי מחנות וחברי
תנועות נוער .לא הרחק מחוף תל אביב זוהתה על ידי הבריטים ,ובשל סירובה להישמע
להוראותיהם ננגחה על ידי משחתות שאף התיזו עליה סילוני מים ,הטילו רימוני גז מדמיע
והנחיתו לתוכה חיילים .משך שלוש שעות התנהל באונייה קרב פנים אל פנים .ביום  24במאי
 1947נגררה "מורדי הגטאות" לנמל חיפה ,שם הועברו המעפילים לספינת גירוש ונשלחו
למחנות המעצר בקפריסין.
משה המשיך גם באיהגירוש בעבודת התנועה ,הצטרף ל"הגנה" ועבר אימונים מרוכזים.
במחצית פברואר  1948הגיע שנית לחופי הארץ בספינה רעועה ,והוא כבר חייל לכל דבר .את
ביתו קבע במושב שדה יעקב שבעמק יזרעאל  המושב הראשון של "הפועל המזרחי"  אך
הספיק להתגורר בו זמן קצר בלבד.
בסוף אפריל  1948התגייס משה ,וחדור רצון לעמוד לימין המגינים יצא לשדה המערכה
במסגרת חטיבת "גולני"  חטיבה מספר  .1הוא לחם בקרבות רבים וחווה במלחמת העצמאות
סכנות אין ספור.
כתום הקרבות ,באוקטובר  ,1949נכנס לצבא הקבע ,מתוך רצון להמשיך ולתרום לארצו.
משה שהוכשר כמסגר אווירונים בעברו ,הועבר לחיל האוויר שהיה אז בראשיתו .במטה
בתי הספר הצבאיים השתלם במקצועות שונים והוכשר כפחח מטוסים .משה גילה חריצות
ומקצועיות וזכה להערכת מפקדיו.
את שעותיו הפנויות הקדיש לעבודה בסניף המשמרת הצעירה של "הפועל המזרחי" בחיפה,
ואף תכנן לשאת לאישה את חברתו מימי הנדודים.
ביום כ"ד באב תשי"א ) (26.8.1951נפל משה בשעת מילוי תפקידו .הוא נהרג בתאונת דרכים
שאירעה סמוך לקיסריה ,בכביש חיפה  תל אביב.
בן עשרים וחמש שנים בנפלו .משה הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה.
מוקירי זכרו של משה הקימו פינה על שמו בספרייה בקריית שמואל.
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גנסלר ,דוב )ברלה ,בוּבִי(
דוב ,בנם של פני וצבי )הירש( ,נולד ביום כ"ז בכסלו תר"ץ
) (29.12.1929ברומניה ,בעיר המחוז צ'רנוביץ בירת חבל בוקובינה
)כיום אוקראינה(.
רומניה סיפחה את בוקובינה לאחר מלחמת העולם הראשונה.
יהודים רבים ישבו באזור ,ניהלו חיי קהילה עשירים ושמרו על
צביונם היהודי .רבים היו שומרי מסורת ואף אדוקים .במקום פרחה גם תנועת ההשכלה.
קהילת צ'רנוביץ מנתה אז למעלה מ 20,000יהודים .הקהילה ספגה מכה אנושה במלחמת
העולם הראשונה ,עם כיבוש העיר על ידי הרוסים .מנהיגיה הוגלו לסיביר ויהודים רבים
נמלטו על נפשם לאוסטריה.
לאחר המלחמה חזרו חלק מהיהודים והחלו לשקם את הקהילה .רבים מהם בלטו בהשכלתם
והגיעו למשרות גבוהות במדינה .צ'רנוביץ סימלה את הקדמה ,אך התגלעו בה מחלוקות קשות
בין הזרם החסידי ובין המשכילים היהודים שהושפעו מהתרבות הגרמנית .בין המשכילים היו
ציונים ,אנשי מדע ,אנשי ספרות ואמנות .היידיש הוכרזה כשפה הלאומית של היהודים ובעיר
הופיעו עיתונים יהודיים רבים בשפה זו.
בין שתי מלחמות העולם גברה מאד האנטישמיות בעיר .היהודים נחשבו כאזרחים מדרגה
שנייה ,הואשמו בקומוניזם והופלו לרעה .בתקופה זו נתפלגה הקהילה היהודית לשלושה
זרמים מרכזיים :הלאומיים ,איגוד היהודים הרומניים והסוציאליסטים .על אף כל זאת
המשיכה הקהילה לנהל חיים תוססים ,ותושביה נהנו מרמה תרבותית גבוהה.
ביוני  ,1940חודשים אחדים לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה ,סופחה צפון בוקובינה
לברית המועצות 46,000 .היהודים שהתגוררו אז בצ'רנוביץ קיבלו את השלטון הסובייטי
באהדה ,בתקווה כי ישים קץ לרדיפות האנטישמיות ,אך נתבדו 10,000 :מיהודי העיר נעצרו
ביוני  1941וגורשו לסיביר .רבים אחרים אולצו להתגייס לצבא הסובייטי ,ומאלה שנותרו
רבים נספו בקור ,ברעב ובמחלות.
לאחר פלישת הגרמנים לברית המועצות ,בקיץ  ,1941פינו הסובייטים את צ'רנוביץ והעיר
נכבשה מחדש על ידי הרומנים ,בעלי בריתם של הנאצים .מצב היהודים הלך והחמיר :הם
סבלו משוד ,גזל ,רצח המונים ,וידעו מעשי התעללות ואונס .לאחר שנכלאו בגטו החל
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בחג הסוכות של שנת  1941גירושם לטרנסניסטריה  האזור אותו מסר היטלר לרומניה
בתמורה להשתתפותה במלחמה בברית המועצות ,ואשר שימש כמקום ריכוז ליהודי בסרביה,
בוקובינה וצפון מולדבה.
עשרות אלפים נורו ונהרגו בדרכי הגירוש .רבים אחרים מתו מרעב ומצמא ,ממחלות,
מהתעללות ומאפיסת כוחות.
טרנסניסטריה הייתה לקבר אחים ליהודי רומניה .עד אביב  1944נספו שם כ90,000
מהמגורשים.
דוב נתנסה בכל זוועות הגירוש לטרנסניסטריה ,שם נתייתם.
בשנת  1944הועלה ארצה במסגרת "עליית הנוער" בשיירה של יתומי טרנסניסטריה שהופעלה
בסיוע "הצלב האדום".
עם בואו ,במחצית אוגוסט  ,1944נשלח עם עוד ארבעים בני נוער להכשרה של עליית הנוער
במושב העובדים הוותיק כפר יהושע שבעמק יזרעאל .הוא עבר אימוני גדנ"ע ,אך התקשה
להתמזג בחבורה בשל הזיכרונות הטריים והכואבים מעברו הקרוב ,ונשאר מכונס בתוך עצמו.
אמנם היה הצעיר שבחברה ,אך מבוגר ברוחו ,וביכר שלא לשתף אחרים במכאוביו.
לאחר שתי שנות ההכשרה בכפר יהושע הצטרפה החבורה לארגון "היוגב" בבית אשל ,אך
דוב החליט ללכת בדרך אחרת  לאחר חצי שנה של הכשרה נוספת במשק עיינות התגייס
לנוטרות ,ומיום זה ועד יומו האחרון לא פשט את מדי החייל .הוא שירת בבאר טוביה ,עסק
בשמירה על צינור המים לנגב והשתתף בפעולות שונות.
בנוטרות מצא אפשרות לפעול כשווה בין שווים וכך השתחרר מהעכבות הנפשיות לחיי
חברה וידידות .הוא חידש את הקשרים עם חבריו לשעבר ,היה נוהג לבקרם בימי חג ומספר
להם על קורותיו ומעשיו.
כשהחלה מלחמת העצמאות החליף דוב את מדי הנוטר בכובע גרב ,והמשיך לאחוז בנשק
ולהגן על המולדת במסגרת חטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר  5ב"הגנה" .הוא נמנה עם לוחמי
גדוד ") 53הפרברים"( שבחורף  1948הועברו דרומה והוצבו בקו החזית לאורך כביש מג'דל
 פלוג'ה .עד לפלישה המצרית באביב הגנו לוחמי הגדוד על היישובים העבריים בגזרתם ,ליוו
שיירות לנגב וכבשו מספר כפרים ערביים .דוב השתתף בפעולות רבות ובקרבות נועזים.
באפריל  1948השתתף דוב בפעולה בכפר בית דראס.
בית דראס ,ממערב לקריית מלאכי ,היה כפר גדול שמנה כמה אלפי תושבים .מאות לוחמים
ערבים התבססו בו והרבו להתנכל ליישובים היהודים הסמוכים .במחצית אפריל  1948הוחלט
לכבוש את הכפר .חטיבת "גבעתי" נערכה באזור עם כוח גדול ובו משוריינים ונשק מסייע,
כשלוחמיה חוסמים את הדרכים אל הכפר וסביבתו.
לאחר פעולת הריכוך שכללה הפגזת מרגמות הסתערו לוחמי גדוד "הפרברים" על הכפר באור
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יום .הערבים גילו התנגדות עזה והזעיקו תגבורת ,אך הלוחמים ,אף שחלקם נפגעו מהאש
שנורתה לעברם ,המשיכו לפרוץ לכפר.
בשוך האש החלה בריחה המונית של אנשי בית דראס לכפרי הסביבה ,והדבר גרם לבריחת
עוד מתושבי הכפרים הסובבים .חטיבת "גבעתי" השלימה את השתלטותה על בית דראס,
והכפר הפך לבסיס החטיבה במערכה לבלימת הצבא המצרי הפולש לארץ.
בקרב זה ,ביום י"ג בניסן תש"ח ) ,(22.4.1948נפל דוב.
בן שמונהעשרה שנים בנפלו .דוב הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בבאר
טוביה.
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"סלקציה" במחנה ההשמדה אושוויץבירקנאו

גנץ ,מרדכי דוד
מרדכי ,בנם של יטה ובןציון ,נולד באדר תרפ"ח )מרס (1928
ברומניה ,באינטער ווישווע שבמחוז מאראמורש ,צפון טרנסילבניה.
לפי המשוער למד ב"חדר" ובבית ספר עממי עד השואה.
במחוז מאראמורש חיו קרוב ל 40,000יהודים ,רובם חרדים
אורתודוקסים .רבים היו חסידים .היו ביניהם רבנים ידועי שם,
תלמידי חכמים ,סופרים ,בעלי מלאכה ואנשים קשי יום.
מאז מלחמת העולם הראשונה השתייך האזור לרומניה .בשנת  ,1940במהלך מלחמת העולם
השנייה ,העניק היטלר את אזור צפון טרנסילבניה ,ובתוכו העיירה מאראמורש ,להונגריה )רק
בתום המלחמה שב האזור לריבונות רומניה( .החוקים האנטייהודיים שנחקקו בהונגריה,
בדומה ל"חוקי נירנברג" ,הוחלו גם על יהודי מאראמורש :הם סבלו מאפליה חברתית וכלכלית
וזכויות האזרח הבסיסיות ניטלו מהם .גברים יהודים בגיל צבא חויבו ב"שירות עבודה"
ביחידות מיוחדות של הצבא ההונגרי ,ורבים מהם נספו בחזית המזרח.
אחרי כיבוש הונגריה בידי הגרמנים במרס  1944היו יהודי טרנסילבניה הצפונית מן הראשונים
שתכנית "הפיתרון הסופי" הופעלה עליהם .יהודי העיירות והכפרים רוכזו בבתי הכנסת ,דברי
הערך נלקחו מהם ,הם אולצו לענוד את הטלאי הצהוב וכעבור ימים אחדים הועברו לגטאות
שבערים הגדולות.

גירושם של יהודי הנפה החל בחודש מאי  1944ונעשה בשלבים .מעטים מ  150,000יהודי
האזור נשלחו לעבודות כפייה ,הרוב שולחו למחנות השמדה.
ככל הידוע ,משפחתו של מרדכי נשלחה לאושוויץ .מכולם רק הוא שרד את המלחמה.
לאחר המלחמה נדד לאיטליה .לארץ הגיע ביוני  1947עם "עליית הנוער" ,והתחנך בכפר
הנוער הדתי שליד כפר חסידים.
בתקופת מלחמת העצמאות גויס מרדכי לחטיבת "אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  3ב"הגנה",
ומילא את חובתו בכל הפעולות שהוטלו על גדודו ,גדוד  .33הגדוד ,שהתארגן מקרב חיילי
החי"ש של ה"הגנה" ביישובי גוש דן ונפות השרון ,נטל חלק במבצעים חשובים שנערכו
במרכז הארץ )בין היתר במבצע "חמץ" ,בכיבוש כפר סבא הערבית ,הקרב על קאקון ,מבצע
"שוטר" ועוד( ובבלימת צבאות הפלישה הירדנים והעיראקים.
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בקיץ תש"ח הורד הגדוד דרומה ,עם שאר חיילי החטיבה ,כדי לסייע בהדיפת צבא הפלישה
המצרי לארץ.
בחודש דצמבר  1948השתתף הגדוד במבצע "חיסול" ,שנועד לסלק כליל את הצבא המצרי
ולחייב את המצרים לנהל משא ומתן לשביתת נשק.
לקראת סוף  1948כותרו המצרים ב"כיס פלוג'ה" בדרום ,שחלקו המזרחי היה הכפר עיראק
אלמנשיה ,כפר ערבי גדול בסמוך לתל עתיק )כיום תל עראני הסמוך לקריית גת( .בגבור
החשש שהכוחות המצריים והירדניים בהר חברון ינסו לחבור ל"כיס" הנצור ,וכן בשל
ההשלכות המדיניות החמורות הנובעות מהתבססות צבא האויב בלב הנגב הצפוני ,הוחלט
לחסל את המערך המצרי ב"כיס פלוג'ה" על ידי כיבוש עיראק אלמנשיה.
במהלך המבצע פרצו כוחות "אלכסנדרוני" לכפר מדרום והשתלטו על חלקו ,אך הסתערותם
על התל שמצפון לכפר נהדפה .בינתיים התאוששו המצרים ,פתחו בהתקפת נגד עזה ואילצו
את כוחותינו לסגת.

חלק מהכוח נלכד בכפר ,וכ  90מלוחמי "אלכסנדרוני" נהרגו.
מרדכי נהרג בקרב זה ,ביום כ"ו בכסלו תש"ט ) .(28.12.1948בן עשרים ואחת בנפלו.
חללי הקרב נקברו תחילה למרגלות התל .רק אחרי פינוי "כיס פלוג'ה" ,בעקבות הסכם
שביתת הנשק עם מצרים בשנת  ,1949הועברו גופותיהם לבית העלמין בנחלת יצחק ,שם
נטמנו בקבר אחים ביום י"ז בכסלו תש"י ).(8.12.1949
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גרובר ,חנן

לעבודת המשק.

חנן ,בנם של שרה ומשה ,נולד בה' בשבט תר"ץ )(3.2.1930
בפולין ,בעיירה קפיצ'ניץ שבמחוז טרנופול )כיום אוקראינה(.
הוריו ,אנשים אמידים ונכבדים בעיירה ,היו בעלי משק חקלאי
ועבדו את אדמתם .הילד ירש מהם את אהבת החקלאות ,למד
את עבודות המשק ובגיל צעיר מאוד החל גם הוא לעבוד .בפרוץ
מלחמת העולם השנייה נפסקו לימודיו ,ומאז הקדיש את זמנו

בין שתי מלחמות העולם הייתה קפיצ'ניץ בשלטון פולין העצמאית .בשנת  1939סופחה ,עם
כל חבל טרנופול ,לברית המועצות.

הגרמנים כבשו את האזור בשנת  .1941הם נכנסו לעיר ב  7ביולי  1941ומצבם של היהודים
הוחמר באחת .הוטלו עליהם גזרות והגבלות ,רכושם הוחרם ומאות נחטפו לעבודות כפייה.
בשנים הבאות נשלחו היהודים למחנות עבודה והשמדה ,שם נרצחו מרביתם.
הוריו של חנן נרצחו על ידי הנאצים כבר בראשית המלחמה .הוא ואחותו הצליחו לברוח ,מצאו
מקום מסתור אצל פולנים אשר הסכימו להעסיקם בזכות היכרותם עם עבודת החקלאות,
וכך ניצלו .אולם אחרי המלחמה נרצחה גם אחותו של חנן כאשר פורעים פולנים גזלו את
שארית רכושם ,והוא נותר יתום ,שריד אחרון למשפחתו.

חנן הצטרף לקיבוץ הכשרה בגרמניה ,משם עבר לצרפת וב  9ביולי  1946העפיל לארץ
במסגרת "עליית הנוער" .אוניית המעפילים שבה הגיע נתפסה על ידי הבריטים ,וכל נוסעיה
הובאו למחנה המעצר בעתלית.
לאחר שחרורו מעתלית נקלט חנן בקיבוץ שדה נחום שבעמק יזרעאל  מראשוני היישובים
שעלו על הקרקע במסגרת יישובי "חומה ומגדל" .שנה וחצי שהה בקיבוץ במסגרת "חברת
הנוער" ,השלים את לימודיו ועבר הכשרה .היה ידוע כבעל מזג טוב ,עובד חרוץ וחבר נאמן.
כשפרצה מלחמת העצמאות התגייס עם כל חברי ההכשרה לגדוד השישי )"ירושלים"( של
הפלמ"ח .שירת כמקלען.
עם גיוסם שהו חברי ההכשרה ברמת הכובש עד שהועברו לחזית ירושלים .בתום ההפוגה
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הראשונה בקרבות צורפו לוחמי הגדוד השישי לחטיבת "הראל" של הפלמ"ח  חטיבה מספר
 10ב"הגנה"  ונטלו חלק בקרבות הגדוד בגזרת ירושלים ולטרון.
ערב ההפוגה השנייה ,בי' בתמוז תש"ח ) ,(17.7.1948יצאו חנן וחבריו למבצע "מיקי".
במבצע "מיקי" ,שהיה חלק ממבצע "דני" ,הותקף ,בין היתר ,המתחם הירדני הגדול בלטרון
שחסם את הדרך לירושלים ושנתפס כאיום על "דרך בורמה" הסמוכה ,שנפתחה שבועות
ספורים קודם לכן .הפעם הוחלט לתקוף את המתחם ממזרח ,והמשימה הוטלה על לוחמי
הגדודים הרביעי והשישי .הכוח המסתער הצליח לכבוש כמה מוצבים ירדנים ששכנו בין
הכפרים דיר איוב ויאלו )כיום בתחום פארק קנדה( ,אך הירדנים פתחו בהתקפת נגד עזה
ונעזרו גם במשורייני קרב נושאי תותח ומקלעים.
לוחמי הפלמ"ח נאלצו לסגת תוך קרב קשה .חנן ,שהיה במחלקה הפורצת ,ירה במקלעו עד
שחל בו מעצור .בהרימו את ראשו כדי לתקן את המקלע נפצע בבטנו מכדור אויב .בעודו
מדמם קרא" :שלום חבר'ה ,אני מת צעיר כל כך "...אלו היו מילותיו האחרונות.
בן שמונהעשרה בנפלו .חנן נחשב תחילה כנעדר .גופתו נמצאה מאוחר יותר ועם יתר חללי
הקרב הובא למנוחת עולמים ביום י"א באדר תש"י ) (28.2.1950בבית העלמין הצבאי בהר
הרצל בירושלים.
מדברי ההספד לזכרו של חנן ..." :יצאת לגאול את המולדת והקרבת את עצמך על מזבח
העם .לא זכית לחוג ולראות את עצמאותנו ,אבל בזכותך ארצנו משוחררת ,בזכותך הורחב
הפרוזדור ,בזכותך הפכו חלוצי העם את חומת המצור והמוות לשרשרת יישובים עובדים
 חומת חיים לירושלים .וזהו גמולך".
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גרין )ירקוני( ,יצחק
יצחק ,בן יוסף ושרה ,נולד ביום ב' בשבט תרפ"ו )(17.1.1926
ברומניה ,בעיר המחוז בוטושאן שבדרום חבל בוקובינה.
רומניה סיפחה את בוקובינה לאחר מלחמת העולם הראשונה.
יהודים רבים ישבו באזור ,ניהלו חיי קהילה עשירים ושמרו על
צביונם היהודי .רבים היו שומרי מסורת ואף אדוקים .במקום
פרחה גם תנועת ההשכלה.
ערב מלחמת העולם השנייה סבלו יהודי רומניה מאפליה כלכלית ומאנטישמיות אלימה,
שהלכה וגאתה על רקע המשבר הכלכלי והיעדר היציבות הפנימית.
ביוני  ,1940בעקבות הסכם ריבנטרופמולוטוב ,נאלצה רומניה למסור לברית המועצות את
בוקובינה הצפונית .מיד לאחר מכן החלו הרומנים להתנקם ביהודים שנותרו בבוקובינה
הדרומית על ידי גזרות והגבלות שונות ,שלוו בהסתה ובפוגרומים .היהודים סולקו מחיי
התרבות והחברה ,נכסיהם הופקעו ונבזזו והם עמדו במוקד מסע הטרור של אנשי "משמר
הברזל" .במאי  1941חייב החוק את היהודים בעבודת כפייה ,ויהודי בוטושאן הוכרחו לעבוד
בעבודות פרך בעבור הצבא הרומני.
ביוני  1941צפון בוקובינה נכבשה מחדש על ידי הגרמנים והוחזרה לרומניה ,כמחווה על
הצטרפותה למלחמה בברית המועצות .מצב היהודים הוחמר מאד ,הם אולצו לענוד את
הטלאי הצהוב ורבבות מהם נשלחו לעבודות כפייה.
באוגוסט  1941הוחל בגירושם של יהודי בוקובינה לטרנסניסטריה .עשרות אלפים נורו ונהרגו
בדרכי הגירוש .רבים אחרים מתו מרעב ומצמא ,ממחלות ,מהתעללות ומאפיסת כוחות.
טרנסניסטריה הייתה לקבר אחים ליהודי רומניה .עד אביב  1944נספו שם כ90,000
מהמגורשים.
בשנת  ,1942לאחר שאביו נספה בידי הגרמנים ואמו נפטרה ברומניה ,עלה יצחק לארץ
ברכבת מרומניה דרך טורקיה .הוא נקלט במוסד החינוכי במגדיאל ,שם סיים את לימודיו.
לאחר מכן עסק בחקלאות .בשעות הפנאי הירבה לקרוא.
בשנת  1950גויס יצחק לצה"ל ושירת בחיל האוויר .באותה תקופה התגורר בתל יוסף.
ביום כ"ז בחשוון תשי"א ) (7.11.1950נפל בעת שירותו.
יצחק היה בן עשרים וחמש בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת
יצחק.
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גרינברג ,מאיר
מאיר נולד ביום י"ג בשבט תרפ"ה ) (7.2.1925בפולין .גדל והתחנך
באזור גליציה שבדרום המדינה ,מצפון להרי הקרפטים ,אזור
המקיף את מורדות ההרים ואת אגני הדנייסטר והוויסלה.
לאחר מלחמת העולם הראשונה הוכרזה גליציה המזרחית
כרפובליקה אוקראינית ,וגליציה המערבית הצטרפה לפולין .כעבור
זמן קצר שבה גם גליציה המזרחית לשליטת פולין .קהילות גליציה היו מקום מושבם של
רבנים גדולי תורה ,והיישוב היהודי בקרקוב ,עיר הבירה של גליציה המערבית ,היווה מרכז
רוחני לקהילות היהודיות בפולין .צמיחתן של תנועות החסידות וההשכלה בגליציה עיצבו
במידה רבה את דמותה של יהדות מזרח אירופה החדשה .גם כוחה של התנועה הציונית גבר,
והתאפיין בהתרבות המפלגות הציוניות.
גליציה מתוארת באחדים מספריו של יליד האזור ש"י עגנון  "אורח נטה ללון"" ,הכנסת
כלה" ועוד.
בעקבות משברים ביטחוניים וכלכליים התגברה האנטישמיות בפולין ,הוחמר מצב היהודים
בגליציה המערבית והוטלו עליהם סנקציות וחרם כלכלי .אמנם הוקמו מוסדות לעזרה הדדית,
אך לא היה בכוחם לפתור את המצוקה ורבים מהיהודים הפכו לנתמכי סעד.
גליציה המערבית נכבשה על ידי הגרמנים בספטמבר  ,1939מיד בתחילת מלחמת העולם
השנייה .בחודשים הבאים הוקמו גטאות ליהודים .עד  1943נשלחו להשמדה מרבית יהודי
גליציה.
בעודו נער צעיר עבר מאיר את זוועות המלחמה במחנות ריכוז ,והמספר שהוטבע על זרועו
היה עדות לכך .הוא נותר ערירי בעולם ,ועם הניצחון על הגרמנים שוחרר.
ב 1בדצמבר  1945הצטרף מאיר בגרמניה לתנועת השומר הצעיר .הוא הגיע לצרפת ומשם
החל ,כעבור כמה חודשים ,את דרכו לארץ ישראל .עלה באוניית המעפילים "לטרון" ,שאורגנה
על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" .האונייה יצאה מצרפת ב 19באוקטובר  ,1946ועם
התקרבה לחופי הארץ נתגלתה על ידי הבריטים .האונייה נגררה לנמל חיפה ,בראשית נובמבר
 1946הורדו ממנה המעפילים בכוח והועלו על אוניות גירוש ,שלקחו אותם למחנות המעצר
בקפריסין.
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בסופו של מסע תלאות ארוך הגיע מאיר לארץ בשנת  .1947כאן הצטרף לגרעין של "השומר
הצעיר" )על שם טוסיה אלטמן( בקיבוץ דן  מיישובי "חומה ומגדל" שבצפון עמק החולה.
בקיבוץ עבר את סדרת האימונים הצבאיים המקובלים באותם ימים ,ונשא בעול העבודה,
השמירה ,האימונים וההגנה על ביתו.
בשל מיקומו של קיבוץ דן על גבול סוריה ולבנון ,ושליטתו על אחת הדרכים הקדומות
היורדות מהגולן ,הותקף הקיבוץ רבות במלחמת העצמאות על ידי הצבא הסורי .כל חברי
הקיבוץ התגייסו למערכה ,התגוננו נמרצות מול ההתקפות והצליחו למנוע את הסורים
מלפלוש לעמק החולה.
במהלך המלחמה שובץ מאיר ליחידה ביטחונית אזורית ,ששימשה כעתודה מרחבית של
משקי עמק החולה .הוא השתתף במספר מבצעים של יחידה זו.
ביום ה' בסיוון תש"ח ) ,(12.6.1948עם תחילת ההפוגה הראשונה במלחמה ,ניסו הסורים
לחדור לארץ באזור תל מדחל ,בין שאר ישוב לכפר סאלד ,תוך שהם מסתייעים בארטילריה
ובשריון .מאיר וחבריו נשלחו לבלום את ההתקפה הסורית ,ויחד עם חיילי גדוד  91מחטיבה
"תשע" נלחמו בעוז להדוף את הפולש.
בקרב זה נפל מאיר ,והוא בן עשרים ושלוש שנים .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין
בקיבוץ דן.
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גרינשפון ,בנימין )בני(
בנימין ,בנם של פרל )פנינה( ומנחםזאב )מנדל( ,נולד ביום כ"ו
בטבת תרפ"ו ) (12.1.1926ברומניה ,בעיירה בורשה אשר במחוז
מאראמורש ,בצפון טרנסילבניה )שהייתה חלק מרומניה מתום
מלחמת העולם הראשונה(.
העיירה בורשה ,לרגלי ההר פייטרוס  ההר הגבוה ביותר במדינה
 מנתה באותה עת כ 3,000יהודים .רבים מהם היו בעלי
קרקעות ,סוחרים ובעלי מלאכה .אחרים שימשו כפקידים ,מלמדים ופועלים .מרבית יהודי
המחוז היו חרדים אורתודוקסים ,חלקם השתייכו לזרם החסידי .היו ביניהם רבנים ידועי
שם ,תלמידי חכמים וסופרים) .האגדה מספרת כי הרב ישראל בעל שם טוב ]הבעש"ט[
ביקר בבורשה פעמים רבות ,בימים בהם התבודד במערות וביערות העד שעל פסגת ההר
פייטרוס(.
אביו של בנימין היה סוחר אמיד וציוני נאמן ,והילד ספג בביתו את הכיסופים למולדת .היה
פעיל מגיל צעיר בתנועת "גורדוניה הצעירה" ,שדגלה בהגשמה חלוצית ובהחייאת התרבות
העברית.
בנימין היה תלמיד טוב שהתעניין בכל ענפי ההשכלה ,אך הצטיין במיוחד במתמטיקה .הוא
גם התגלה כשחמטאי מבריק ,ובשעות הפנאי שלח ידו בצילום.
בסיימו את בית הספר היסודי בבורשה שלח אותו אביו לעיר מונקאץ' שבצ'כוסלובקיה,
ללמוד בגימנסיה העברית שבה .בנובמבר  ,1938בעקבות ועידת מינכן ,עברה העיר לידי
הונגריה ומצבם של היהודים הוחמר מאוד ,אך הגימנסיה העברית המשיכה לפעול ובנימין
סיים את לימודיו בתחום ניהול חשבונות בהצלחה ,ושב לבית הוריו.
בשנת  ,1940במהלך מלחמת העולם השנייה ,העניק היטלר את אזור צפון טרנסילבניה,
ובתוכו העיירה מאראמורש ,להונגריה )בתום המלחמה שב האזור לריבונות רומניה( .מעטים
מ 150,000יהודי האזור נשלחו לעבודות כפייה ,הרוב רוכזו בגטאות ועד שנת  1944שולחו
למחנות השמדה.
כל בני משפחתו של בנימין נספו בשואה .רק הוא נשאר בחיים באורח פלא ,לאחר שידע
ימים קשים של סבל ומחסור.
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לאחר המלחמה שהה במחנות העקורים בגרמניה ,שם ניצל את כישוריו ושימש כמורה
לעברית לפליטים .משום פעילותו זו ,דחה את עלייתו לארץ ישראל.
כשפרצה מלחמת העצמאות הצטרף בנימין לגח"ל )גיוס חוץ לארץ( ועבר אימונים על ידי
שליחי ה"הגנה" .לארץ הגיע ב 9באוגוסט  1948באונייה "סנט אנטוניו" )"נורית"( ,ומיד
גויס לצה"ל .הוא הוצב בגדוד ") 62בית חורון"( של חטיבת "עציוני" )חטיבת "ירושלים"(
 חטיבה מספר .6
בנימין היה גאה מאוד היה על שירותו בצבא העברי ,ותכניותיו לעתיד גדושות ומלאות.
חבריו החדשים שהכיר בארץ חיבבוהו מאוד ,העריכו את ידיעותיו הנרחבות ואת שליטתו
המופלאה בשחמט.
בנימין נפצע קשה בשעת מילוי תפקידו ב 6ביולי  .1949כעבור יומיים ,ביום י"א בתמוז
תש"ט ) ,(8.7.1949מת מפצעיו בבית החולים.
בן עשרים ושלוש שנים בנפלו .בנימין הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת
יצחק.
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מפת הקהילות היהודיות באירופה ובצפון אפריקה בתום מלחמת העולם השניה.
המספרים באפור מציינים את מספר היהודים ערב מלחמת העולם השניה.
המספרים בשחור מציינים את מספר היהודים שנספו בתקופת המלחמה.

דבורצקי ,חיים ליב )לְיוֶֹקה(
חיים ,בנם של אסתררחל ושמואל ,נולד ביום כ"א בתמוז תרפ"ז
) (21.7.1927בפולין ,בעיר איבייה שבמחוז נובוגרודק ,עיר בה חיו
כ 3,000יהודים .למד בבית הספר העברי "תרבות" בעירו .חברו
מאותם ימים מעיד כי היה נער פיקח ,חרוץ ועליז .תחילה היה
תלמיד בינוני ,אך עם הזמן התחיל לקרוא הרבה ,התמיד והשקיע
עד שהיה למצטיין שבתלמידי הכיתה .חיים גם הצטרף ל"אגודת
דוברי עברית" שעל יד בית הספר ,ועד מהרה הייתה העברית שגורה בפיו .כחניך בתנועת
הציונים הסוציאליסטים "דרור" ספג ערכים לאומיים של תרבות ישראל ,וכמיהה להגשמה
אישית חלוצית.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הועבר מחוז נובוגרודק כולו לשליטת הסובייטים ,בתי
הספר וביניהם בית הספר "תרבות" באיבייה נסגרו ,והותרו לימודי רוסית בלבד .הגרמנים
כבשו את האזור ב ,1941ובחודש יולי הגיעו הנאצים לאיבייה .חודש לאחר מכן הוציאו
להורג  224מאנשי האינטליגנציה היהודית .בספטמבר הוקם בעיר גטו והוכרז על כינונו
של יודנראט .יהודים מעיירות הסביבה הובאו לגטו ,הצפיפות גדלה ומצוקת הקיום הייתה
בלתי נסבלת .אלפים מיהודי העיר נרצחו במאי  ,1942מקצתם נקברו חיים .הנותרים נשלחו
למחנה העבודה בוריסוב ונרצחו שם .רק מעטים הצליחו להימלט ולהצטרף לפרטיזנים
ביערות.
בקיץ  1941נרצח אביו של חיים על ידי הנאצים .זמן לא רב אחר כך ,בראשית שנת ,1942
נחטפו אמו ואחיו היחיד לנגד עיניו ,ונטבחו.
חיים היה מהמעטים שהצליחו להימלט ליערות ולהצטרף לפרטיזנים .הוא חבר לגדוד
הפרטיזנים עלשם פרחומנקו ,שאחד ממבצעיו הנועזים היה פיצוץ מסילת הברזל על יד
תחנת הרכבת נייגורלביה בסתיו  .1943בחודשים הבאים חי חיים בין הפרטיזנים ,לעיתים
התהלך נפוח מרעב אך השתדל לחיות מתוך מטרה ברורה :לנקום את דם יקיריו .חבר מאותם
ימים סיפר" :מה מאושר היה אחרי כל פעולה קרבית .פניו היו קורנות מדי ספרו בהתלהבות
על מספר הגרמנים שנהרגו" .בהמשך המלחמה הצטרף חיים לצבא האדום הרוסי והשתתף
בקרבות לשחרור אירופה.
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מששוחררה פולין ניסה חיים לחזור לחיי שגרה באיבייה ,והחל לעבוד במשרד כעוזר למנהל
פנקסים .הוא הצטיין מאוד בעבודתו ובמהרה היה למנהל חשבונות עצמאי ,אך שאיפתו
היחידה הייתה לעלות לארץ ולחיות במולדת.
מיד עם ההכרזה על סיום המלחמה ,ב 8במאי  ,1945יצא את פולין .בדרךלאדרך ,בהליכה
רגלית בחום ובקור התקדם אט אט .בלילות היה מוצא מסתור על גגות של קרונות רכבת
ובימים המשיך לצעוד .כך עבר דרך חתחתים וגנב גבולות עד הגיעו לאיטליה .באוסטיה שליד
רומא הצטרף לקבוצת "מעפילים" של תנועת "השומר הצעיר" ,ושם שהה עד יום הפלגתו.
באביב  1946התכונן להעפיל לארץ באונייה "פדה" ,היא "דב הוז" ,שהמאורעות הקשורים
בהפלגתה נודעו בשם "פרשת לה ספציה"  שביתה נרחבת של המעפילים ופעילי ציבור
שהצטרפו אליהם במחאה על כוונת הבריטים לא לאפשר להם להגיע לארץ ישראל.
המחאה צלחה" .דב הוז" ,ועליה  675ניצולי גטאות ממדינות מזרח ומרכז אירופה ,חניכי
תנועות נוער ופרטיזנים יצאה בדרכה לארץ ב 8במאי  1946בעקבות ההסכם שהושג עם
הבריטים .בהגיעה לנמל חיפה 13 ,במאי  ,1946ירדו הנוסעים והתפזרו בשלום ברחבי הארץ.
מיד עם בואו לארץ הצטרף חיים לארגון ה"הגנה" והיה לחבר בחי"ש )חיל השדה( .בקריית
חיים ,בה השתכן ,עבד בבניין כטפסן ,ואחרי שעות העבודה שיקע עצמו בלימודי ערב של
הטכניון בחיפה .הוא התערה במהירות בארץ והיה שמח בחייו החדשים" .הצטבר"  כלשון
ידידיו הצברים הוותיקים .ניכר היה כי הרגיש שאווירת הארץ עשויה להחזיר לו מקצת
האושר אשר אבד לו בחיים.
בסוף דצמבר  ,1947חודש לאחר ההצבעה הגורלית באו"ם על חלוקת ארץ ישראל ,היה
חיים בין הראשונים שהתגייסו .הוא הוצב בגדוד  21של חטיבת "כרמלי"  חטיבה מספר 2
ב"הגנה"  ושירת כרגם ,תפקיד בו התמחה במלחמת העולם .מאז השתתף בפעולות רבות
של הגדוד ,ביניהן ליווי שיירות ופעולות נוספות בעמק זבולון והגליל המערבי.
בצהרי יום ט"ז באדר ב' תש"ח ) (27.3.1948יצאה שיירה גדולה מנהריה בדרכה מזרחה
לקיבוץ יחיעם ,שהיה אי עברי בגליל המערבי ,בלב אזור ערבי עוין .השיירה כללה שבעה כלי
רכב ו 90לוחמים ,כולם מגדוד  21וביניהם חיים ,ומטרתה הייתה להעביר אספקה ,חומרי
ביצורים ותגבורת לקיבוץ הנצור .סמוך לצומת כברי נתקלה השיירה במארב מתוכנן שהציבו
הערבים  אנשי כנופיות וכפריים חמושים.
הקרב החל בעיקול הכביש הצר ,בסמוך לבית הקברות של כברי )כיום צומת כברי( .המשוריין
הראשון הצליח לפרוץ ולהגיע לקיבוץ ,אך שאר כלי הרכב נלכדו במארב .אנשי השיירה לחמו
עד שעות הערב ורק בחסות החשכה הצליחו חלק מהם להיחלץ ,אך כמחציתם   47לוחמי
"כרמלי"  נפלו בקרב.
חיים היה בין ההרוגים בקרב .בן עשרים ואחת שנים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בקבר
אחים בבית העלמין הצבאי בנהריה.
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חברו מילדות ספד לו" :חיים ,שמך המעיד כי אהבת את החיים ,אהבת ולמענם גם נלחמת,
נלחמת וכגיבור נפלת .בלבנו אתה ממשיך לחיות ,אתה בין החיים והיוצרים...
אהבה ומסירות למולדת ,אותם שרשו בלבך מורינו היקרים מאיבייה .באווירה זו גודלת
מקטנותך .לא לשווא היה עמלכם מורים יקרים! חינכתם בנים בהם יתגאה עמנו...
מאושר וגאה היית שזכית לתפקיד גדול זה ,להיות לוחם בעד הקמת מדינתנו .במסירות
נלחמת .ולא זכית ליום הגדול של הכרזת המדינה .לא זכית לשחרור הנגב ,הגליל כולו .לא
זכית לראות את יחיעם המשוחררת אשר למענה נלחמת ונפלת.
נחמתנו :לא מות הוריך ואחיך היה מותך .אתה נפלת כגיבור במערכה ,במולדתך".
פעילותו הפרטיזנית של חיים נזכרת בספרו של שלום חולבסקי "מרי ולוחמה פרטיזנית".
שמו חקוק באנדרטה לזכר  69הנופלים בשיירות ליחיעם ,הממוקמת באתר ההנצחה מדרום
לצומת כברי .האתר משחזר את מקום הקרב וכן ניצב בו קיר זיכרון ,שעליו תבליט של מפת
יישובי האזור ומיקום השיירה ביום הקרב.
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דוידוביץ ,גילה

באהבה באחיה הקטנים.

גילה ,בתם של אסתר ומנדל דוידוביץ ,נולדה ביום ז' בניסן
תרפ"ט ) (17.4.1929בצ'כוסלובקיה .נולדה וגדלה בכפר קטן
בקרפטורוסיה ,סמוך לברטיסלבה בירת מחוז סלובקיה.
גילה למדה בבית ספר עממי רוסי והצטיינה בחשבון .מציאות
חייה לא אפשרה לה להמשיך בלימודים ,והיא יצאה לעבוד בחנות
של הוריה .מגיל צעיר גילתה תכונות של אם ,והייתה מטפלת

מעט לפני תחילת מלחמת העולם השנייה ,בעקבות הסכם מינכן בשנת  1938וכיבוש פראג
במרס  ,1939הכריזה סלובקיה על עצמאות ,אך למעשה הייתה גרורה של גרמניה הנאצית.
עם ההכרזה החלה רדיפת היהודים וכוננו חוקי אפליה כנגדם.
בשנת  ,1941סמוך לתחילת הפלישה הנאצית לברית המועצות ,הצטרפו הסלובקים למלחמה
לצד הגרמנים והתחיקה האנטייהודית צברה תאוצה :רכושם של היהודים הופקע ,עסקיהם
חוסלו והם אולצו לענוד את הטלאי הצהוב .קרוב ל 7,000יהודים גורשו מברטיסלבה לערים
אחרות ,וגברים יהודים גויסו ליחידות העזר של הצבא הסלובקי .רבים מהיהודים שניסו
להינצל מגירוש הצטרפו לפרטיזנים ביערות.
לאחר "ועידת ונזה" שהתקיימה בינואר  1942הבטיחה סלובקיה את שיתוף הפעולה שלה
בתכנית "הפיתרון הסופי" ,והחליטה לגרש את כל היהודים משטחה .עד סוף שנת 1942
גורשו כ 58,000יהודים ,מרביתם למיידאנק ,אושוויץ ולובלין .אחרים נשלחו למחנות
העבודה נובקי ,סרד וויהינה ,וכמה אלפים הצליחו להימלט להונגריה.
היהודים שנשלחו למחנות עבודה התארגנו להתנגדות חמושה ,והשתתפו במרד שפרץ בקיץ
 .1944קרוב ל 2,500יהודים השתתפו במרד ,וכ 270מהם נפלו בפעולה .לאחר התמוטטות
המרד גורשו עוד אלפי יהודים לאושוויץ ,לזקסנהאוזן ולטרזינשטט .מאות יהודים נרצחו
בסלובקיה עצמה בידי הגרמנים ,בטרם כבש הצבא האדום את האזור.
כ 70,000יהודים סלובקים נספו בשואה ,ובהם גם כל משפחתה של גילה .היא עצמה הועברה
לאושוויץ ,עברה את כל מדורי הגיהינום של נדודים ותלאות ,סבלה מרעב ומקור ואף איבדה
שתיים מאצבעות רגליה .מאושוויץ הועברה למחנה ריכוז בגרמניה ,ורק בנס נשארה בחיים.
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עם השחרור בשנת  1945הועברה לבית ספר בבודפשט ,הונגריה ,שיועד למשוחררי המחנות.
תנועות הנוער שעברו בבתי הספר גייסו חברים ,וגילה הצטרפה ל"שומר הצעיר" .חבלי
הקליטה ותנאי הלימוד היו קשים עבור בת הכפר ,אך גילה נכנסה לחיי הקבוצה ועד מהרה
למדו החברים להכיר בערכה ולחבבה .כניסתה לתנועה פתחה דף חדש בחייה  דף של חופש:
רצון חופשי ,דיבור חופשי ,התפתחות חופשית ,פיתוח כישרונות .גילה ,שניחנה בתפיסה
מהירה ,בחושים מחודדים ובאינטליגנציה טבעית ,דיברה עברית נאה כבר לאחר חודשיים.
בהיותה בת  17נשלחה גילה עם קבוצתה לבית הבראה לילדים יהודים בהמבורג ,גרמניה ,שם
בלטה בגישתה המיוחדת לילדים ובטיפול המסור שידעה להעניק .דבקותה בתפקיד שכמו
נועדה אליו דחתה את עלייתה לארץ :בזמן שכל חבריה העפילו לארץ היא נשארה לטפל
בילדים.
באוגוסט  1947עלתה גילה לארץ יחד עם שבעה ילדים ,שנפשה נקשרה בנפשם .הם הגיעו
באונייה העברית הראשונה "קדמה" )ששמה המקורי היה "קדה"( ,אשר נוסעיה היו מבעלי
המזל שזכו לסרטיפיקטים במסגרת המכסה המותרת ,ועל כן הגיעו בשלום ופוזרו ברחבי
הארץ.
גילה ,שאהבה לשיר ולרקוד ,ארגנה באונייה נשף וניסתה להעביר את זמנם של הילדים
בנעימים" .אולי אף פעם לא הייתה כה מאושרת ולא היה לה סיפוק כזה ,כמו באותו היום
בו הביאה את הילדים שטיפלה בהם לארץ ישראל .ילדים שניצלו מידי הרשע הביאה לכאן,
כדי שינשמו את האוויר הארץישראלי השופע חופש ולא ידעו עוד עול גלות ונדודים" ,סיפר
חבר.
בארץ נאלצה גילה להיפרד מהילדים ,כשהלכה לחברת הנוער בנגבה .אך הקשר העמוק עמם
נשמר והיא המשיכה ללוות את צעדיהם גם מרחוק .לבה היה נמלא אושר כאשר קיבלה
מהם את המכתבים הראשונים הכתובים בעברית והיא ,מצדה ,גמלה להם במתנות קטנות.
ילדים אלו אותם הדריכה היו משפחתה היחידה ,ובכל חופשה הייתה מגיעה לבקרם במשק
הילדים.
במשק נגבה זכתה גילה במעמד מיוחד .המרץ והמסירות שהושקעו קודם לכן בטיפול
בילדים  הופנו עתה לצורכי ההסתגלות לחיים החדשים .כבר למחרת בואה נבחרה פה אחד
לאחראית על מחסן הבגדים של הנוער ,נוסף על מינויה כחונכת הנוער העולה .צימאונה
לדעת ,ללמוד ולהרחיב את השכלתה היה רב ,וכל שעה פנויה מזמנה הקדישה ללימודים.
הספר ומחברת הרשימות לא משו מעל שולחנה.
כל אנשי המשק הוקירו את יחסה האחראי והרציני של גילה לכל שטחי החיים  בעבודה,
ביחסים האישיים וגם בהתנהגותה בחייה היומיומיים .בגרותחיים ,ספיגה בלתי רגילה של
ערכי התנועה וחיים שיתופיים ,יחס עדין ומלא הבנה כלפי חבריה וכלפי אנשי המשק היו
ממאפייניה המובהקים" .גילה הייתה מחוננת ברגש מיוחד של חברות ואמהות" ,סיפרו חברי
נגבה" ,ועל כן יכלו תמיד כל חבר וחברה למצוא אצלה אוזניים קשובות ,לבקש עזרתה או
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עצתה בצר להם .תמיד מצאה במה להקל על לבו של השני .היא גם מצאה סיפוק בעבודה.
את התוצאות אפשר היה להכיר עלינו :תמיד זכרנו באיזו חיבה מסרה לנו בכל יום שישי את
בגדינו הנקיים והמסודרים .לא פעם בעת ההפסקות ,כשאנחנו היינו שטופי ריצה ומשחקים,
אפשר היה לראות את גילה לפני המחסן ,אוספת בגדים או מסדרת משהו .תמיד מצאה לה
עבודה".
פניה ולבה של גילה היו שווים" .מלכת המצפון" ,כינוה" .לא היה דבר בחברה שלא העסיק
מחשבותיה" ,מעידים בקיבוץ ,והיא הייתה מביעה את דעותיה ללא חשש וללא מעצורים.
חברי הקיבוץ ידעו להתייחס לדבריה באהדה ,ולקבלם כביקורת בונה.
נגבה ,מקיבוצי "השומר הצעיר" ,נוסד בנגב הצפוני במסגרת יישובי "חומה ומגדל" באזור ריק
מהתיישבות יהודית ,וסבל רבות מהתנכלויות הערבים .עוד לפני סיום המנדט שימשה נגבה
חוליית קישור בין הנגב וצפון המדינה ,בשל קרבתה לכביש הפנימי המוביל לנגב .במלחמת
העצמאות היווה הקיבוץ בסיס יהודי חשוב מול הצבא המצרי הפולש ,שהתרכז במשטרת
עיראקסואידן )כיום מצודת יואב( .בשל כך ראו המצרים את הקיבוץ כיעד ראשון במרחב
החטיבה וניסו לכבשו ,אך מגיני נגבה ,עם תגבורת לוחמי חטיבת "גבעתי" ,רשמו דפים
מזהירים בהתגוננות מול הצבא המצרי.
גילה הייתה בין אלו שתבעו נמרצות לשתף גם את הבנות באימונים ובהגנת המקום .היא
שירתה בגדוד  53של "גבעתי"  חטיבה מספר  5ב"הגנה"  והשתייכה ליחידת ההגנה
המרחבית )הגמ"ר( של נפת גרשון .כשפרצו הקרבות הייתה חשה בין הפצצה להפצצה מן
העמדה למחסן הבגדים ,כדי להציל את אשר ניתן להציל מבגדי חבריה .בגאווה מיוחדת
קיבלה לידה את הרובה ,וניצבה על משמרתה בקטע חשוב של החזית ,מול משטרת עיראק
סואידן" .לא פעם הייתה הולכת להביא את האוכל לעמדה" ,סיפרו חבריה" ,ואז הרגשנו
שישנה יד דואגת .לא היה דבר מהנעשה בעמדה שראשה לא יהיה נתון בו ,לא הייתה פינה
בסביבה שידיה וטעמה לא יורגשו בה .כולם הכירוה ואהבוה".
רבים מיישובי המרחב ,ונגבה ביניהם ,הופצצו מן האוויר כבר במאי  ,1948אך ההתקפה הגדולה
הראשונה על הקיבוץ החלה במוצאי ה 1ביוני  1948והגיעה לשיאה בשעות הבוקר שלמחרת,
ביום כ"ד באייר תש"ח ) .(2.6.1948המצרים הפציצו מהאוויר ,הפגיזו קשות מהיבשה ואף
ניסו לחדור לקיבוץ באמצעות טנקים וחיל רגלים .קצב האש הלך וגבר עד שהגיע לכ600
פגזים ופצצות מרגמה לשעה .מגיני נגבה הסתייעו בתצפיתנים ,אשר צפו מבעוד מועד בטנקים
המתקרבים לעבר המשק ובתנועת האויב בכפרים עיראקסואידן ,ביתעפה וגבעות עיבדיס.
בהיותם חשופים לפגזים המצריים ,חירפו התצפיתנים את נפשם ובזכותם יכלו מגיני הקיבוץ
לכוון את נשקם ,בחלקו נשק אנטיטנקי ,ופגעו בכמה מהטנקים המצריים.
גילה ,שעמדה בעמדת התצפית ,שילמה בחייה .היא נפגעה בבטנה מרסיס פגז ,וכעבור דקות
ספורות נפטרה מפצעיה .הייתה אחת מ 44הלוחמים שנפלו במהלך מלחמת העצמאות על
הגנת הקיבוץ וסביבתו.
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בת תשעעשרה בנפלה .גילה הובאה למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי
בנגבה.
מוקירי זכרה הספידוה ..." :אצלנו ישנן ציפי ואסתר ופירחה ,שלוש ילדות הונגריות עמוסות
זיכרונות אימים מימי מלחמה ונדודים  ולבותיהן הילדותיים רוחשים הרבה אהבה ותודה
לגילה זו ,כמעט ילדה כמוהן ,שהייתה להן מגן ומחסה ,אב ואם ובית ,במשך שנתיים ,בעולם
האכזרי הזה.
שבעה ילדים הביאה גילה קטנה זו ארצה .טרם מלאה שנה מאותו היום .שבעה ילדים
המפחדים עדיין לעבור בחשכה את החצר מאימת זיכרונותיהם .אך מציאותם וקיומם פה
והשתרשותם הנאמנה הם פרי חייה הצעירים והמסורים של הנערה גילה ,אשר איננה עוד.
גילה ,אימא יהודית קטנה ומסורה  איזו אנדרטה נקים לך לחייך הקצרים ומלאי אהבה,
על מותך ללא עת וזמן ,הקשור עם אגדת נגבה המתגוננת שלתוכה נשתלבת? איך נשמור על
זכרך  והן זכית לכך במתנת חייך?
 ...מה הייתה גילה בשבילנו  זר לא יבין זאת .עד מה קשה לנו לחזור לחיינו הרגילים בלעדי
אלה שנעקרו מתוכנו ,ומבלי שמבטה של גילה ,שהכיל רגש חברות ואמהות ,לא יחדור ללב
כולנו"...
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דוידוביץ ,מתתיהו
מתתיהו נולד בשנת תרע"ה ) (1915בצפוןמזרח פולין ,בעיר קנישין שבמחוז ביאליסטוק,
מחוז בו התגוררו עשרות אלפי יהודים .גדל והתחנך בקנישין.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של יהדות העולם בתחומי הפעילות
הדתית ,הלאומית ,הפוליטית ,החברתית והתרבותית .המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם
בסוף שנות השלושים השפיע מרות על כלכלת פולין והביא להחרפת הנימות האנטישמיות
ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו כבעלי מעמד מפתח בחיי הכלכלה .הם סבלו מחרם
כלכלי אנטייהודי ,ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
עם כניסת הגרמנים לקנישין בשנת  1939נרצחו כמה עשרות יהודים .כעבור זמן קצר עברה
העיר לידי הסובייטים ,אך שבה לשליטת הגרמנים ביוני  .1941מיד לאחר מכן עבר על יהודי
המחוז גל של פרעות בהן נרצחו אלפי יהודים .בסוף אותה שנה הוקם בקנישין גטו ,וכעבור
חודשים אחדים רוכזו היהודים בקרבת ביאליסטוק ,בדרכם האחרונה לטרבלינקה .מעטים
הצליחו להימלט ,וחלקם הצטרפו לפרטיזנים ביערות.
לא ידוע מה עבר על מתתיהו בימי השואה .ידוע כי כל משפחתו הושמדה ,הוא נותר השריד
היחידי ונראה כי לזמן מה הצטרף לפרטיזנים.
חודשים אחדים לאחר תום המלחמה ,ב 14בדצמבר  ,1945עלה מתתיהו על אוניית המעפילים
"חנה סנש" ,בדרכו לארץ ישראל .האונייה ,שנרכשה באיטליה על ידי המוסד לעלייה ב' של
ה"הגנה" ,הפליגה מנמל סוונה שבאיטליה כשעל סיפונה  252מעפילים  רובם חברי תנועות
נוער ציוניות .תנאי ההפלגה היו קשים :הצפיפות הייתה רבה ,האוויר דחוס ,המזון והמים לא
הספיקו ,הים סער ומספר החולים גדל במהלך ההפלגה.
ביום  24.12.1945הגיעה "חנה סנש" לחוף נהריה ,שם עלתה על שרטון .אנשי קבוצת החוף
של הפלי"ם )לוחמי הפלוגה הימית של הפלמ"ח( ,בסיוע תושבים מנהריה והסביבה ,העבירו
את המעפילים אל החוף באמצעות חבלים .לאחר מכן הם הוסעו באוטובוסים ובמשאיות
לקיבוצי הסביבה ,משם פוזרו המעפילים ברחבי הארץ.
106

בחוף נהריה ,סמוך לספינה שנעזבה ,הושאר לבריטים דגל ובו נרשם" :שם הספינה חנה
סנש ,הורדה בעזרת ארגון ההגנה העברית .תהיה ספינה זו בחוף נהריה אחת המצבות לששת
מיליוני אחינו ואחיותינו"...
מתתיהו נקלט בקיבוץ כפר החורש שבהרי נצרת ,ובשנתיים הבאות היה לחבר מן המניין.
קיבוץ כפר החורש הותקף מיד עם ראשית מלחמת העצמאות ,בסוף  ,1947וכל חבריו
התגייסו להגנתו.
בבוקרו של יום  25בדצמבר  1947היה מתתיהו בין מלווי שיירת משאיות שהובילו מצרכי
מזון מיישובי גוש נהלל לחיפה .בהגיע השיירה לרחוב נצרת במזרח חיפה פתחו הערבים באש
לעברה ופגעו בנוסעיה.
מתתיהו נפצע ,הצליח להימלט למתקן משטרתי סמוך והובהל לבית החולים "רוטשילד"
בחיפה .למחרת ,י"ג בטבת תש"ח ) ,(26.12.1947מת מפצעיו.
מתתיהו היה בן שלושים ושתיים בנפלו ,מההרוגים הראשונים במלחמת העצמאות .הובא
למנוחת עולמים בבית העלמין בכפר החורש ,לצד חבר נוסף מהמשק שנהרג באותו אירוע.
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דויטש ,גיאורג שטפן גדעון
גדעון ,בנם של אלה ולאיוש )לודוויג( ,נולד ביום י"ד באב תרפ"ז
) (12.8.1927בווינה בירת אוסטריה .למד בבית ספר עממי
ובגימנסיה.
וינה הייתה מרכז להשכלה יהודית ולספרות עברית ובה התרכזה
התנועה הציונית בראשיתה .היהודים מילאו תפקידים חשובים
בתרבות המקומית והעולמית ,היו בהם סופרים ,מוזיקאים ואנשי מדע נודעים כבנימין זאב
הרצל ,זיגמונד פרויד וסטפן צוייג .במחצית שנות השלושים של המאה העשרים חיו בעיר
כ 170,000יהודים.
האנטישמיות המודרנית קנתה לה אחיזה רחבה בקרב תושבי וינה .הווינאים קידמו בברכה
את סיפוח אוסטריה לגרמניה שהתרחש במרס  ,1938ורדיפות היהודים שהתחוללו בעיר היו
אכזריות ביותר .כבר במאי  1938נעצרו  2,000אינטלקטואלים יהודים וגורשו למחנה דכאו.
מאז ,היו ההתנפלויות הליליות והגירושים למעשה שבשגרה .מצבם הכלכלי של יהודי וינה
הורע ,וכ 43,000מהם הפכו לנתמכי סעד .מוסדות הקהילה היהודית עסקו במתן עזרה
סוציאלית ,וניצלו כל הפוגה בין הפרעות והגירושים למאמץ ההגירה ולארגון החיים .ועד
הקהילה פתח קורסים להכשרה ולהסבה מקצועית ובהם למדו כ 45,000חניכים.
עם השתלטות הנאצים על וינה הופסקו לימודיו של גדעון בגימנסיה .בתקופה שעוד ניתן
היה לעזוב יצאה משפחתו מאוסטריה ,ועם זרם המהגרים הגיעה להונגריה ,שם המשיך גדעון
בלימודיו.
גם החיים בהונגריה לא היו קלים .הונגריה הייתה למדינת חסות של גרמניה ,וככזאת אימצה
את חוקי הגזע והטילה הגבלות על היהודים שבשטחה .כבר ב 1938נחקקו בהונגריה שורה
של חוקים אנטייהודיים בדומה ל"חוקי נירנברג" .מקיץ  1939נלקחו הגברים היהודים
לפלוגות "שירות העבודה" של הצבא ההונגרי ,ורבים מהם נספו.
עם השתלטותה של גרמניה הנאצית על הונגריה בשנת  1944הוחמר מצב היהודים והוטלו
עליהם גזרות והגבלות .במסגרת תכנית "הפיתרון הסופי" ,שקיבלה היבטים מעשיים באפריל
 ,1944הועברו יהודי הונגריה לגטאות ,ובמאי החלו השילוחים למחנה ההשמדה אושוויץ.
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בשנת  1943ניטל גדעון מבני משפחתו ובמשך שמונה חודשים שירת ביחידה הררית של
הצבא הגרמני .משנתבררה יהדותו ,סולק מבית הספר לקצינים והוחזר להונגריה.
כעבור זמן קצר היו גדעון ומשפחתו בין המגורשים למחנה המוות .הוריו ואחותו נספו שם,
והוא עצמו הועבר למחנה הריכוז בוכנוואלד שבקרבת העיר ויימר  אחד ממחנות הריכוז
הגדולים בגרמניה .ימים קשים ועינויי תופת עברו עליו ,אך גדעון שרד וזכה לראות בבוא
השחרור בידי צבאות בעלות הברית.
גדעון שב לווינה ולמד באוניברסיטה שני סמסטרים בפקולטה לכימיה .בשנת  1946הוסמך
כאופטיקאי ,ובמשך כשנתיים עבד במקצועו.
מיד לאחר החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל החל גדעון את דרכו לארץ .הוא עבר את
כל שלבי עלייה ב' ,הגיע ארצה בראשית שנת  1948ונשלח על ידי הבריטים למחנה מעצר
בקפריסין.
גדעון היה מהמעטים אשר הצליחו להימלט מאי הגירוש ,ובסוף שנת  1948הגיע לארץ
בסירת דייגים .זמן קצר לאחר בואו ,בינואר  ,1949התגייס לצה"ל .שירת בגדוד  62של חטיבה
 ,6היא חטיבת "עציוני" )חטיבת "ירושלים"( .מפקדיו הכירו ביכולותיו הגבוהות ,והוא הועבר
לחיל המודיעין והוצב ביחידת מיפוי.
גדעון שאף ללמוד ולהתקדם ,ולאחר שנתקבל לאוניברסיטה העברית בירושלים ביקש
להשתחרר מהצבא .בקשתו אושרה והוא עבר לירושלים ולמד כשנה בחוגים מתמטיקה
ופיזיקה.
בסוף דצמבר  1950החליט לחזור לצבא ולחתום לשירות קבע ,על מנת שיוכל לממן את
המשך לימודיו האקדמיים .גדעון התגורר ברמת גן והחל בשירות .הודות לנתוניו הגבוהים
ולניסיונו הצבאי נשלח בסוף שנת  1951לקורס קצינים.
במסגרת קורס הקצינים התאמנה היחידה בשטח אש בגבעת אולגה .ב 2בינואר ,1952
בשעת האימונים ,התפוצץ רימון במאגר התחמושת שבמטווח .גדעון נפגע אנושות מרסיסים,
ובטרם הובהל לבית החולים עוד הספיק להעביר למחלקתו דברי פֵרדה" :מסור לחבר'ה שאל
תרפינה ידיהם ,חזקו ואימצו והמשיכו לבצע המשימה".
לאחר יומיים של ייסורים קשים ,ביום ו' בטבת תשי"ב ) ,(4.1.1952נפטר גדעון מפצעיו .בן
עשרים וארבע שנים במותו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה.
מדברי ההספד שנשא מפקדו של גדעון" :שקט היה ,נחבא אל הכלים ובלתי מתבלט ...מה
הופתעתי להיווכח כיצד אדם רפה גוף חיצונית הנו חזק אופי ורוח פנימית .מה אמיצה
ומאופקת הייתה התנהגותו נוכח כאביו האיומים"...
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דיטריך ,פרץ )גרהרד(
פרץ ,בן פרידה והרברט ,נולד בט"ו בטבת תרפ"ו )(1.1.1926
בברלין בירת גרמניה .למד בבית ספר עממי .בן עשר היה
כשנתייתם מאביו .אמו הייתה חולנית ואחותו היחידה ניהלה את
משק הבית.
הקהילה היהודית הגדולה בברלין ניהלה את חיי הדת וההשכלה,
הרווחה והסעד וקיימה חיי תרבות עשירים ומגוונים .היהודים בלטו בהוצאה לאור של
עיתונים וספרים ,התפרסמו בתחומי הרפואה והצטיינו כיזמים בתעשייה.
האנטישמיות בגרמניה החלה לבצבץ כבר בשנות השלושים המוקדמות ,וגברה מאוד עם
התחזקות הנאצים .יהודים רבים החליטו להגר ,ובמקביל התגברה הפעילות הציונית.
מעמדה של הקהילה היהודית בברלין בוטל במרס  .1938בנובמבר אירעו פרעות "ליל הבדולח"
במהלכו הוצתו בתי הכנסת ,הותקפו מוסדות ציבור ,נפרצו ונשדדו בתי המסחר .מאז ,הותר
דם יהודי בכל מקום.

בפרוץ מלחמת העולם השנייה ,ספטמבר  ,1939היו בברלין כ  75,000יהודים  כמחצית
ממספרם בתחילת שנות השלושים .על היהודים הוטלו הגבלות חמורות .בין היתר הם אולצו
לענוד את הטלאי הצהוב ונדרשו לפנות את דירותיהם ,כמסווה לגירושם מזרחה.
כשפרצה המלחמה הוכרח פרץ לעזוב את בית הספר .בהגיעו לגיל  14נלקח על ידי הגרמנים
לעבודת כפייה .השנים הבאות עברו עליו בעבודה קשה ,ברעב ,בקור ובחוסר כול.
בסוף חודש פברואר  ,1943כשהחלה השמדת היהודים בכל ערי גרמניה ,נשלחו פרץ ,אמו
ואחותו בקרונות משא לאושוויץ ,שם הופרדו באכזריות ושם ראה אותן בפעם האחרונה
בחייו.
פרץ הנער חי חיי עבודה קשה .בנס ניצל מהשמדה כשהוכנס לעבוד בבית החולים של
המחנה .חברים שהיו אתו יחד וניצלו סיפרו בשבחו ,והעידו כי אהוב היה על כולם.
רגע השחרור ,בשנת  ,1945מצא את פרץ במחנה הריכוז דכאו .הוא שב לברלין ונוכח לגלות כי
ממשפחתו לא נותר שריד .אחד השליחים מארץ ישראל הפנה אותו לגרעין ההכשרה "קיבוץ
בוכנוואלד" ,ופרץ נשבה ברעיון הציוני.
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הרעיון להקים קיבוץ הכשרה נולד בתקופת המלחמה במחנה בוכנוואלד אצל קבוצת אסירים,
דתיים וחילוניים יוצאי גרמניה ופולין ,רובם בעלי רקע חלוצי או נטיות ציוניות .הם החלו
את הכשרתם בחווה גרמנית באזור ויימר ולאחר מכן עברו מערבה לבוואריה ,שם פעלו במשך
שלוש שנים.
סיפר חברו של פרץ להכשרה" :זוכר אני אותו יום חורף ,אותה שעת בין הערבים ,כשפרץ
הגיע אלינו לחוות ההכשרה בגרינגסהוף על יד פולדה בגרמניה .החברים היו מכונסים בחדר
האוכל ,שרו ורקדו ,והוא נכנס מבויש במקצת ובצעד בלתי בטוח .למרות קומתו הנמוכה
ושערותיו האדומות נראה סימפטי ועליז .כבר בימים הראשונים הרגיש פרץ את עצמו בביתו,
כאילו חי בחברה זו הרבה זמן .כל החברים ראו בו אדם טוב ,והודות לאופיו ולרצונו הטוב
התרגל מהר מאוד לעבודות החווה החקלאית" .פרץ נקשר לעבודת הרפת ,ונחשב לאחד
הרפתנים הטובים בהכשרה.
את דרכו לארץ עשה פרץ יחד עם הגרעין "בוכנוואלד ב'" באוניית המעפילים "עלייה",
שפרצה את ההסגר הימי של הבריטים .האונייה )"פטר" בשמה הקודם( ,שנרכשה על
ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה ב 5בנובמבר  1947מבנדול שבצרפת כשעל
סיפונה כ 180מעפילים  ניצולים וחברי תנועות נוער ממזרח אירופה וכן מעפילים מצפון
אפריקה .בהתקרבה לחופי לבנון נתגלתה על ידי מטוס סיור בריטי שהזניק לעברה משחתת,
אך הספינה הקטנה הצליחה לחמוק ממנה .בבוקר ה 17בנובמבר  1947הגיעה "עלייה" לחוף
נהריה מבלי להתגלות ,וכל נוסעיה ירדו לחוף .המעפילים התפזרו בקיבוצי הגליל המערבי,
משם הגיעו למקומות שונים בארץ.
עם חברי הגרעין הצטרף פרץ לקיבוץ תל יוסף ,מוותיקי הקיבוצים בעמק יזרעאל .התערה
שם בחברה והכה שורשים בארץ .גם בתנאים החדשים שלא היה מורגל בהם היה מלא עידוד,
דיבורו ספוג הומור יהודיגרמני ומעשיו מלווים תמיד בחיוך קל.
כשפרצה מלחמת העצמאות השתנה פרץ לבלי הכר .ייסורי עברו והבלהות שעבר ,שכבר
הספיק לטמון אותם עמוק במגרות נפשו ,נתעוררו בו מחדש והוא לא ידע מנוח .הוא חש כי
כוח פנימי דוחף אותו לצאת לפעולות גדולות ,ואת תחושותיו ביטא במילים פשוטות" :אינני
יכול לשבת כאן ,אני מרגיש שצר לי המקום!" את הפיתרון להרגשותיו מצא בהתגייסות
לכוחות המגן .הוא הוכשר כחבלן ונשלח לחזית ירושלים במסגרת גדוד "הפורצים" ,הגדוד
הרביעי של חטיבת הפלמ"ח "הראל"  חטיבה מספר  10ב"הגנה".
גדוד "הפורצים" היה גדוד המטה של הפלמ"ח ,ובחודשי המלחמה הראשונים היה פרוס
במרחב "כרמלי"" ,אלכסנדרוני" וביישובים שונים בשפלת החוף.
לצורך מבצע "יבוסי"  מבצע שנועד ליצור רצף טריטוריאלי עברי בתוך ירושלים ובין
העיר והיישובים שבצפונה  הועברה כל חטיבת "הראל" לגזרת ירושלים והתבססה בקיבוץ
קריית ענבים .בליל  22/23באפריל  1948יצא הגדוד הרביעי של החטיבה לתקוף את
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שועפאט ובית איכסא ,שישבו על צירי הגישה לנבי סמואל שמצפון לירושלים.
בשלב הראשון נכבשה בחצות הלילה בית איכסא ,והמטרה הייתה לפרוץ לנבי סמואל בחסות
הלילה .אך שלא כבכפרים האחרים ,ערכו הערבים התקפת נגד קשה .אף כי ההתנגדות
חוסלה ,לוח הזמנים נשתבש .תנועת הכוח לנבי סמואל ארכה זמן רב וההסתערות החלה רק
עם שחר .נוכח אש האויב נאלץ הכוח לסגת ,ובנסיגה הקשה לאור היום נפגעו רבים .למעלה
מעשרים מלוחמי חטיבת "הראל" נפלו בקרב זה.
לאחר שנכשלה ההתקפה נשלחו ממעלה החמישה ומקריית ענבים מספר משוריינים עם
לוחמים מ"הראל" לשם חילוץ הכוח הלכוד בנבי סמואל .ליד מוצב הרדאר ,בו שלטו אז
הבריטים ,נתקלו המשוריינים במחסומי הלגיון הערבי מהם נורתה אש חזקה .התחמושת
שהופעלה כללה כדורים חודרי שריון .רבים נפצעו בתוך המשוריינים עצמם ,כלי רכב אחדים
נפגעו והוצאו מכלל שימוש והלוחמים נאלצו לצאת מתוך המשוריינים הפגועים על מנת
למצוא מחסה.
שרידי הפלוגות הנסוגות הגיעו בקושי אל בסיסיהם ,בהשאירם בשדה הקרב את הפצועים,
מחוסר אפשרות להוציאם מחמת האש הקטלנית.
פרץ ,שהיה באחד המשוריינים שנפגעו ,נהרג בקרב זה ,ביום י"ד בניסן תש"ח ).(23.4.1948
הוא היה אחד מ 38ההרוגים ביום קשה זה.
בן עשרים ושתיים בנפלו .פרץ הובא למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי
בקריית ענבים.
זכרו הועלה בספר "לדמותם" ,בהוצאת קיבוץ תל יוסף.
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דפנר ,אברהם
אברהם ,בנם של צ ֶרַקה שרה )לבית ליפמן( וראובן ,נולד בשנת
תרפ"ד ) (1924בפולין ,בעיר זביירצ'ה שבשלזיה העילית .למד
ב"חדר" ובבית ספר עממי ,ומשחר נעוריו היה פעיל בתנועת הנוער
הציוניתדתית "השומר הדתי" .כבר אז הצטיין ביזמה ארגונית.
היה אהוב על כל חבריו לקבוצה ולקן והתגלה כחבר מסור ונאמן.
רגישות מיוחדת גילה כלפי החלשים והיה ממהר להיחלץ לעזרתם.
לשם הכשרה לחיים בארץ ישראל למד מסגרות ושרברבות ,ורכש ניסיון מעשי בעבודה.
כשפרצה מלחמת העולם השנייה ,ספטמבר  ,1939הייתה זביירצ'ה בין הערים הראשונות
שנכבשו וסופחו לרייך הגרמני .בשל מיקומה ,באזור עשיר באוצרות טבע ומכרות בו שכנה
התעשייה הכבדה של פולין ,החלו הגרמנים להשתלט על המפעלים הגדולים עוד בטרם
הושלם הכיבוש .יהודי האזור נוצלו במסגרת מחנות עבודה .במקביל הוחל בגירושם.
בשנת  1940מנתה אוכלוסיית זביירצ'ה כ 6,000יהודים .הוטלו עליהם צווים וגזרות רבות:
רכושם הופקע ,הם סומנו והוגבלו בתנועתם .ביוני  1940רוכזו יהודי העיר בגטו שהוקף
בתיל ,והצעירים נשלחו למחנות לעבודת כפייה בגרמניה.
באוגוסט  1942נערכה אקציה במהלכה שולחו כ 2,000יהודים לאושוויץ .קהילת זביירצ'ה
שרדה עד קיץ  1943בחסות בית חרושת שייצר מדים לחיל האוויר הגרמני .עם חיסולם של
הגטאות באזור שלזיה העילית ,באוגוסט  ,1943שולחו כל היהודים לאושוויץ.
בשנים הראשונות לכיבוש המשיכו אברהם וחבריו לתנועה להתאסף בסודיות ,והיו עורכים
פגישות אצל מדריך הקבוצה .הם למדו להשתמש בנשק ,ולימים היו לארגון מחתרת מזוין,
אשר ניסה לפגוע ככל יכולתו בכובש הנאצי.
כל משפחתו של אברהם נשלחה למחנות ונגדעה בידי הנאצים .הוא עצמו החזיק מעמד בתנאים
הקשים ואף עודד יהודים אחרים ,עזר בהשגת לחם ועוד .מאושוויץ הועבר למחנה ריכוז
בשלזיה והועבד שם בפרך במכרות הפחם .במקום זה נשברה רוחו ,מרוב סבל החליט לשלוח יד
בנפשו והפיל את עצמו מסלע גבוה .אך הנאצים ,שהכירוהו כפועל שקדן ,טיפלו בו עד שנרפאה
רגלו והמשיכו להעבידו .אברהם עוד המשיך להתגלגל בין כמה מחנות ,עד לסיום המלחמה.
אחרי השחרור פעל אברהם בארגון הכשרה דתית של שרידי המחנות ושארית הפליטה באזור
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הכיבוש האמריקני בגרמניה .היה פעיל ב"בני עקיבא" ,ועם חבריו הקים את קיבוץ ההכשרה
של תנועת "תורה ועבודה" בחוות אשבאך בבוואריה.
בשל חשיבות פעילותו בקיבוץ ההכשרה ובתנועה עוכבה עלייתו ארצה .משניתן לו סוף סוף
לעלות באוניית מעפילים ,הוגלו אברהם ושאר העולים על ידי הבריטים לקפריסין.
אברהם לא ביטל את זמנו במחנה ,ולמד בשקידה יומם וליל כדי למלא את מה שהחסיר בשנות
המלחמה .לא פעם ראוהו יושב לאחר חצות בודד באוהל ,לאור הנר הדולק ,שקוע בלימודים.
בקיץ  1947הורשה לעלות ארצה .זמן מה התגורר אברהם בתל אביב וברחובות ועבד כפועל,
אך בדידותו הגואה והאידיאלים בהם החזיק לא הניחו לו" .לא אשאר בעיר ,בשום פנים לא"
היה אומר לקרוביו" ,אינני מוצא כאן מקום עבורי ,מקומי בכפר .שאיפתי לחיות בקבוצה,
להיות אדם פרודוקטיבי ולהיות מועיל לחברה בונה".
הצהיר  ועשה .עם פרוץ מלחמת העצמאות עבר לכפר עציון ,שאל חבריו חש זיקה נפשית
עוד מימים עברו .במהרה מצא את מקומו בעבודה ,בחברה ,בשמירה ובהגנה .כמו כל מתיישבי
גוש עציון הבוגרים הוא שירת ב"הגנה" במסגרת חטיבת "עציוני" ,היא חטיבת "ירושלים"
)חטיבה מספר  .(6השתתף באימונים ,בעבודות ביצור ובקרבות נגד התוקפים ,וגם כאן
השתדל להשרות מביטחונו ומעליזותו על חבריו.
במכתביו סיפר על הסיפוק שחש מהיותו חבר בקבוצה ועל שניתן לו ללחום בנשק ,אך גם
לא השלה את עצמו באשר למצב הקשה בו נתון גוש עציון .מכתביו הצטיינו תמיד בהומור
רב ,ובאופטימיות גמורה כי שחרורה של המולדת קרוב .תקווה זו היא שהוסיפה לו און וכוח,
היא שהחזיקה אותו בחיים.
בשל חשיבותו האסטרטגית של גוש עציון במערכה במרחב ירושלים פתח הצבא הירדני הסדיר
)"הלגיון הערבי"( במתקפה עזה עליו עוד קודם לסיום המנדט וצאת הבריטים מהארץ.
הקרב האחרון התחולל ביום ד' באייר תש"ח ) .(13.5.1948כוח הלגיון פרץ את ביצורי כפר
עציון כשבעקבותיו המוני ערבים מכפרי הסביבה .אברהם היה בעמדה מספר  7בקטע הדרום
מערבי של הכפר ,שם נפל יחד עם כל אנשי העמדה.
כ 130ממגיני כפר עציון נפלו באותו יום .למחרת ,ביום ה' באייר תש"ח ) 14במאי  ,(1948יום
הכרזת המדינה ,נכנעו מגיני יתר שלושת יישובי גוש עציון :רבדים ,משואות יצחק ועין צורים.
אברהם היה בן עשרים וארבע שנים בנפלו.
גופות הנופלים בקרב נותרו במקום נפילתם במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו בשנת 1949
במבצע מיוחד של הרבנות הצבאית .הם הובאו למנוחת עולמים בקבר אחים גדול בהר הרצל
בירושלים ,בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949
קרובת משפחה של אברהם סיפרה את קורות חייו בסיפור לילדים שפורסם ב"דבר לילדים"
ביום  ,14.4.1964כרך ל"ד גיליון " :31על שם גיבור".
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אסיר במחנה ההשמדה ברגןבלזן לאחר שחרורו בידי הבריטים ,אפריל 1945

הברברג ,שמואל יוסף )סאמולק(
שמואל ,בן דבורה וצבידויד )הרש( ,נולד בשנת תרפ"ה )(1925
בעיר לודז' ,פולין .בן למשפחת עמלים היה ,למד בבית ספר עממי
ומגיל צעיר השתתף בעול פרנסת הבית .בשל כך היה רציני יותר
מכפי גילו ,ורק לעתים נדירות השתתף במשחקי הילדים .בהיותו
נער הצטרף לתנועת "גורדוניה" בעירו.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של יהדות העולם בתחומי הפעילות
הדתית ,הלאומית ,הפוליטית ,החברתית והתרבותית .במדינה חיו כשלושה ורבע מיליון יהודים,
ובלודז' לבדה ישבו כ 225,000יהודים ,הקהילה השנייה בגודלה אחרי ורשה הבירה.
יהודי לודז' תרמו רבות לפיתוחה של העיר .לבד מייסוד מפעלי תעשייה רבים הייתה העיר
גם מרכז תרבות יהודית חשוב .נבנתה בה רשת בתי ספר יהודיים ,אנשי רוח דגולים פעלו בה
ופעילות פוליטית וציבורית ערה התנהלה בין אנשיה.
הגרמנים כבשו את פולין בספטמבר  ,1939ומיד לאחר מכן הוחמר מצב היהודים במדינה.
מתחילת הכיבוש ועד מרס  1940גורשו מלודז' כ 70,000יהודים .רבים מבין אלו שיצאו
מרצונם נמלטו למזרח ,לאזורים שבשליטת הסובייטים.
ב 8בפברואר  1940הוקם בלודז' גטו .הגטו נסגר באפריל  1940וכ 200,000יהודים נדחסו
בו בתנאים בלתי אנושיים .יהודי הגטו נוצלו ככוח עבודה זול ואולצו לעבוד במפעלי ייצור
עבור הגרמנים .במהרה היה הגטו לאתר תמותת המונים :הצפיפות ותנאי התברואה הירודים
גרמו מגפות ,והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב .במהלך שנת  1942שולחו מהגטו כ80,000
איש למחנות השמדה ,בעיקר לחלמנו.
גטו לודז' ,שהיה האחרון שהתקיים בפולין ,חוסל באביב  .1944לשם כך הופעל מחדש
מחנה ההשמדה חלמנו ,אליו גורשו היהודים במסווה של שילוחים למחנות עבודה בגרמניה.
מאוגוסט  1944גורשו כל היהודים שנותרו בגטו למחנה ההשמדה אושוויץ.
עד תום המלחמה נרצחו כמעט כל יהודי לודז' .גורלם היה כגורל תשעים אחוז מיהודי
פולין.
שמואל ומשפחתו היו בין הכלואים בגטו לודז' .מדי יום היה שמואל יוצא לעבודה במחנה
העבודה ,וגם בתנאי המחנה ידע לשמור על צלם האדם שבו ותמיד היה מוכן לעזור לכל
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כושל .מאוחר יותר הועבר למחנה ההשמדה אושוויץ ,שם זכה לראות את השחרור .בני
משפחתו נספו במחנה.
עם תום המלחמה היה מן הראשונים שהצטרפו לעלייה ב' שהפעילו שליחי ה"הגנה" מארץ
ישראל .ב 2באוגוסט  1946עלה שמואל באוניית המעפילים "כ"ג יורדי הסירה" .האונייה,
שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל בוקהדימגרה באיטליה
כשעל סיפונה  790מעפילים מארצות מזרח ומרכז אירופה ,חברי תנועות נוער שונות .בהגיעה
לאזור קפריסין נתגלתה על ידי מטוס סיור ,ומשחתת של הצי המלכותי הבריטי השתלטה על
הספינה וגררה אותה לנמל חיפה .המעפילים פתחו בשביתת רעב במחאה על גירושם הצפוי,
אך לאחר מאבק אלים הועלו בכוח לאונייה בריטית ונלקחו למחנות בקפריסין.
לאחר כמחצית השנה במחנה המעצר בקפריסין הגיע שמואל לישראל בראשית  .1947הוא
התיישב בתל אביב ,והיה בעל מכבסה ברחוב יהודה הלוי.
בפרוץ מלחמת העצמאות היה שמואל בין ראשוני המתגייסים .שירת בגדוד  13בחטיבה ,1
חטיבת "גולני" .היה שותף לקרבות הגדוד מראשית המלחמה ,בעיקר באזור הדרום.
שמואל הירבה לכתוב מכתבים מהחזית לקרובי משפחתו .באחד ממכתביו כתב ..." :חושבני
שאין דור בתולדות ההיסטוריה שלנו אשר עבר מה שעובר על דורנו ,אבל עלינו גם הפעם
לעמוד בניסיון ולהגן על כבודנו .אם זכינו אחרי אלפי שנות גלות להיות עדים לתקומת
מדינתנו  עלינו להילחם ולנצח!"
בדצמבר  1948השתתף שמואל במבצע "חורב".
מבצע "חורב" )נקרא גם מבצע "עין"  עזה ,עוג'ה ,עסלוג'( בסוף  1948נועד להדוף את
הצבא המצרי מתחומי ישראל דרומה .במסגרתו הוטל על חטיבת "גולני" ליצור הטעיה באגף
המערבי של החזית ,לפני הפעלת המאמץ העיקרי באגף המזרחי.
בליל  22/23בדצמבר  1948כבשו כוחות החטיבה את משלט  86מצפון לחאן יונס ,איימו
על הכביש ומסילת הברזל ויצרו את הרושם שהכוונה היא ליצור נתק בין הכוחות המצריים
שברצועת עזה לבין סיני .המצרים הגיבו בהתקפת נגד עזה בסיוע ארטילריה ושריון ,ובלחץ
האויב נאלצו לוחמי "גולני" לסגת.
בקרב זה ,בכ"ב בכסלו תש"ט ) ,(23.12.1948נפל שמואל.
שמואל היה בן עשרים ושלוש בנפלו .נטמן בגבולות .ביום ט"ז באב תש"ט )(11.8.1949
הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בנחלת יצחק.
למרות כישלון חלק מתכנוני מבצע "חורב" הושגה מטרתו העיקרית ,המצרים נותרו לכודים
ב"כיס פלוג'ה" ובנקודות אחרות נאלצו לסגת .בתחילת ינואר  1949הודיעה מצרים על
נכונותה להפסקת אש ,ובכך פסקה הלחימה בחזית הדרום.
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הורביץ ,נחום )נונייק(
נחום ,בנם של מרים )לבית שוורץ( ויוסף ,נולד ביום כ' בתמוז
תר"ץ ) (16.7.1930בפולין ,בעיר ברודי שבמחוז טרנופול ,גליציה.
למד בעירו בבית ספר עממי.
ב 15בספטמבר  ,1939שבועיים לאחר תחילת מלחמת העולם
השנייה ,נכנסו הרוסים לברודי .כעבור פחות משנתיים ,ביולי
 ,1941כבשו את המקום הגרמנים ומיד החלו פעולות נגד היהודים .הוקם יודנראט ,יהודים
נלקחו לעבודות כפייה וחלקם אולצו לעבוד במפעל שהוקם במקום.
בספטמבר  1942נערכה האקציה הראשונה ,והנלכדים נשלחו למחנה ההשמדה בלז'ץ .בדצמבר
 1942נערכה האקציה השנייה ,אז נלקחו לבלז'ץ כל בני משפחתו של נחום  הוריו ,אחיו
ואחותו הקטנים  והוא נשאר ביתמותו.
בחודשים הבאים הסתתר נחום עם חברו בגטו ברודי .הם היו מתחמקים החוצה כדי לחפש
אוכל באחד הכפרים ,ואם הייתה השעה מאוחרת מכדי לשוב לגטו היו נשארים במקום
מסתור בעיר ,שם התחבאו בבית עזוב עם עוד כמה בני נוער.
כשחודשו האקציות בגטו ברח נחום והתחבא בחווה כפרית .לאחר שנתגלה הוחזר לגטו
ונורה ,אך בנס ניצל והצליח לברוח עם חברו הטוב ליער.
בודד ויתום ,חסר כל ורעב ,נדד נחום ימים רבים ,עד שנכמרו רחמיו של איכר נוצרי בכפר
נידח והוא אספו אל ביתו .מדי פעם ,כששמע התבטאויות אנטישמיות מפי איכרים בסביבה,
ברח נחום ממקום למקום ומיער ליער ,אך בכל שנות נדודיו שמר בלבו על יהדותו.
בהיותו בגיל בר המצווה הגיע נחום לבית יתומים בלובלין ,שם נשאר עד שנת .1944
לאחר שנה בבית היתומים בלובלין ,שגם בה היה גטו והחלו בגירוש יהודים ,גמלה בלבו
של נחום החלטה להגיע לדודו בארץ ישראל .אחרי תלאות מרובות הגיע למחנה הפליטים
פלדנפינג בגרמניה ,על גדות אגם שטרנברג .בעבר היה זה מחנה של ה"היטלר יוגנד",
ועתה היה המקום למחנה קליטה לניצולי "צעדות המוות" ולמעפילים שיעדם היה ארץ
ישראל.
משם הגיע נחום לסאלון דה פרובאנס בצרפת ,ולאחר שבועיים הפליג מנמל מרסיי באוניית
המעפילים "המעפיל האלמוני" בדרכו ארצה .האונייה ,שנרכשה בשבדיה על ידי המוסד
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לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה ב 3בפברואר  1947כשעל סיפונה  794מעפילים  כולם בני
נוער ,מתנועות ציוניות באירופה וכן קבוצה ממרוקו.
ב 15בפברואר  1947ננגחה הספינה על ידי משחתות בריטיות ואולצה לעצור .הבריטים
השליכו פצצות גז והעלו חיילים על הסיפון .בסיומה של התכתשות אלימה נכנעו המעפילים,
והאונייה נגררה לנמל חיפה .המעפילים הורדו לספינות גירוש והובלו לקפריסין.
נחום נאלץ לשהות במחנה עד לסיום שלטון המנדט ,ורק בשנת  1948הגיע לארץ .כאן נקלט
ב"חברת נוער ב'" שבמשק הפועלות בעפולה.
לאחר זמן קצר התנדב לפלמ"ח .בן פחות מ 18היה כשצורף לגדוד השישי )"ירושלים"( של
חטיבת "הראל"  חטיבה מספר  10ב"הגנה" ,ומטרתו ,כדבריו  לנקום נקמת עמו ולשחרר
את מולדתו .מאז השתתף בכמה פעולות לחימה של הגדוד.
בסיום מבצע "דני" שיזמה ישראל ביולי  1948לפתיחת הדרך לירושלים ,נערך מבצע נוסף,
שכונה "מיקי" .במבצע זה הותקף ,בין היתר ,המתחם הירדני הגדול בלטרון ,שחסם את הדרך
לירושלים ושנתפס כאיום על "דרך בורמה" ,הדרך העוקפת לעיר הבירה ,שנפתחה בסמוך
שבועות ספורים קודם לכן.
הפעם הותקף המתחם ממזרח ,על ידי לוחמי הגדודים הרביעי והשישי של חטיבת "הראל".
נחום ,שכמה ימים לפני כן נפצע קלות והוכנס לבית חולים שדה ,ברח מבית החולים כדי
להשתתף בקרב .הכוח המסתער יצא בליל י' בתמוז תש"ח ) (17.7.1948משער הגיא והצליח
לכבוש כמה מוצבים ירדנים ששכנו בין הכפרים דיר איוב ויאלו )כיום בתחום פארק קנדה(,
אך הירדנים פתחו בהתקפת נגד עזה שכללה משורייני קרב נושאי תותח ומקלעים ,ולוחמי
הפלמ"ח נאלצו לסגת תוך קרב קשה.
למרות כישלון ההתקפה ,בסופו של מבצע "דני" כותר הצבא הירדני במתחמי לטרון" .דרך
בורמה" הסמוכה נותרה נתיב החיים וההצלה של ירושלים העברית הנצורה.
בקרב ביאלו ,שהתחולל ביום הולדתו השמונהעשר ,נפל נחום .גופתו לא נמצאה והוא הוכרז
כנעדר.
ביום י"א באדר תש"י ) ,(28.2.1950אחרי שהרבנות הצבאית אספה את שרידי החיילים מהקרב,
הם הובאו למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.
בת דודו של נחום ,הלן קמינסקי ,הנציחה את קורות חייו ואת דמותו המיוחדת בספרה
"שריד שלא שרד :קורות נונייק  נחום הורביץ".
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הילר ,רחל )ֶרני ָה(

ביטוי מיוחד ,רחב ומלא.

רחל ,בתם של שושנהזלדה )לבית גולדשטיין( ויחזקאל
)חסקעל( ,נולדה ביום ג' באדר ב' תרפ"ד ) (9.3.1924בלודז'
שבפולין .בת להורים אמידים ,נתחנכה חינוך דתי בבית ששלטו
בו רוח שלום ואהבה .עד גיל  15ידעה חיים שקטים וטובים,
למדה בגימנסיה העברית בלודז' והייתה תלמידה טובה וחרוצה.
היא בלטה בכשרונה המוזיקלי ובשטח זה מצאה לה רגישותה

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,בבוא ההתמוטטות הכללית ,חרב גם עולמה של רחל.
ב 8בפברואר  1940הוקם בלודז' גטו ,שהעברת היהודים אליו לוותה בהתגברות מעשי שוד,
התעללויות ורצח .הגטו נסגר באפריל וכ 200,000גברים ,נשים וטף נדחסו בו בתנאים בלתי
אנושיים .במהרה היה הגטו לאתר תמותת המונים :הצפיפות ותנאי התברואה הירודים גרמו
מגפות ,והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב.
הוריה של רחל מתו מרעב בגטו והיא נשארה לבד עם אחיה הקטן ,הצעיר ממנה בשבע שנים.
היא הצליחה להסתירו בשעה שהילדים שטרם היו כשירים לעבודה נלקחו למחנות המוות,
ואחר כך עלה בידה לסדרו בעבודה בהצגתו כבן   14אף כי היה בן  11בלבד .בזכות העבודה
נשאר בחיים עוד שנים מעטות ,אך בשנת  ,1944כשגטו לודז' חוסל וכל תושביו הובלו
למחנה אושוויץ ,לא יכלה עוד להגן עליו והוא נלקח למשרפות.
רחל נשלחה למחנה העבודה מיטלשטין ,ומשם נדדה בין מחנות ריכוז ועבודה שונים .היא
סבלה רעב וקור ,ודמותה הייתה כצל אדם  חיוורת וחלשה ,אך רחל זכתה לראות את קץ
המלחמה.
מכריה של רחל העידו על קשייה בהיוותרה יחידה אחרי המלחמה ..." :האכזבה הייתה
מרה ,ועוד שבעתיים ממנה הייתה מרה השיבה לחיים חופשיים עם הדרישות היומיומיות
והדאגות לכל הדברים הקטנים שבלעדיהם אין קיום אף יום אחד .העולם חזר לחיים ,או
נכון יותר לא חזר כלל ,חי בכל תקפו ועבר על כל שהיה בלי להיעצר אף רגע ...החיים גררו
את רחל אִתם והיא התקשתה שלא לפגר אחריהם ,במיוחד מאחר שבערבוביה הכללית אף
אחד לא ידע לאן ללכת ,ואצלה ה'לאן' בחיים היה תמיד נקודת המוצא לכול ,ובלעדיו  חלל
ריק".
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רחל ,שחיפשה לעצמה מטרה או אידיאל אליהם תתמסר ,מצאה עד מהרה את הדרך .אחרי
מיגור הנאצים חזרה ללודז' ושם מצאה את החלוצים הדתיים הראשונים .היא הצטרפה
לתנועת "תורה ועבודה" והשתתפה בייסודם ובפעולתם של קיבוצי ההכשרה הראשונים.
בהמשך עברה לקרקוב ,שם השתתפה בארגון קבוצת "לנצחון".
בפרוץ הפוגרום על היהודים בקרקוב בקיץ  1945עמדה על משמר הקיבוץ ,שזה מקרוב
הוקם ופעל בבניין בית הספר "תחכמוני" ,ונלחמה על קיומו בגבורה .לאחר מכן עברה לחוות
הכשרה חקלאית של "בני עקיבא" בעיר אשבאך שבגרמניה ומשם ,דרך צרפת ,העפילה לארץ
עם חבורתה באונייה "לטרון" לקראת סוף .1946
הבריטים עקבו אחר האונייה מרגע צאתה לדרך ,ובהגיעה ללב ים השתלטו עליה תוך הפעלת
כוח" .לטרון" נגררה לנמל חיפה ,ובראשית נובמבר  1946הורדו ממנה המעפילים בכוח
והועלו על אוניות גירוש ,שלקחו אותם למחנות המעצר בקפריסין.
רחל זכתה להגיע לארץ ישראל רק בקיץ  ,1947והצטרפה למקום בו מצאה אנשים כלבבה
 קיבוץ כפר עציון .היא השתלבה במקום ,מילאה את חובתה בטיפול בילדים ובכל עבודות
המשק ,אך הסתגרה בתוך עצמה תחת נטל הזיכרונות המכאיבים.
חבריה סיפרו על התהליך שעברה" :ההתחלה הייתה קשה .כל הבעיות של אדם חדש שנקלט
בחברה ובתנאי חיים חדשים עברו עליה בסימן של התלבטות .רגישותה היתרה גרמה לה
תמיד הרבה סבל .אבל במשך הזמן השתנה הכול .מיום ליום התבצרה יותר באמונתה שבחרה
בדרך הנכונה ,ובלבה התחילה לרנן בחשאי התקווה לניצחון במאבק .אחרי שנים רבות של
סערת רוח תמידית ,התחילה להרגיש מנוחה מופלאה בנפשה ויחד עם זה כוחות יצירה
נסתרים שהתחילו לפעם בקרבה .המרירות שליוותה אותה כל הזמן התחילה לפוג ,ואת
מקומה לקח החום המבורך של האהבה .התמלאה הבנה ואהבה לכול .האינטליגנציה הטבעית
שניחנה בה נתנה לה אפשרות להתעמק בחיי היצירה והיא החלה להתפתח .כל אשר ראה
את רניה בקיבוץ התקשה להבין כיצד היא נעשתה לאדם אחר ,שופע חיים ושמחה חרישית,
שמחה פורייה השולחת קרניים סביב".
על פי החלטת החלוקה של האו"ם מיום  29בנובמבר  1947לא נכלל גוש עציון בתחומי
המדינה היהודית .מיד לאחר ההחלטה פתחו ערביי הסביבה בהתקפות על הגוש ועל הדרכים
אליו מירושלים ,וצרו עליו מכל עבר .כל מתיישבי הגוש הבוגרים ,ורחל ביניהם ,שירתו
ב"הגנה" במסגרת חטיבת "עציוני" )חטיבה מספר .(6
רחל נשאה בנאמנות ובמסירות בעול המצור .בחורף תש"ח השתתפה בשמירה ,סיימה
קורס עזרה ראשונה והייתה נכונה לכל תפקיד .באחד ממכתביה כתבה ..." :אל תתרגזי עליי
שאיני כותבת לעתים תכופות אבל תביני שהדואר מאתנו יוצא פעם ביובל .בכלל ,אנחנו
נמצאים כאילו על אי בודד ורק מרגישים איזה קשר כשבאה שיירה שמביאה לנו אוכל ואת
הדברים הנחוצים ביותר "...באותה תקופה ,בתוך סערת הקרבות ,אף הכירה חבר כלבבה.
על כך היא סיפרה במכתב" :חיי הפרטיים נשתנו קצת ...כן ...למרות הכול ,הולכים קדימה
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ומאמינים שהולכים לזמנים יותר טובים ויותר שקטים .אנחנו כולנו במצב רוח טוב ,וזה
העיקר"...
ב 12במאי  1948הותקף גוש עציון על ידי חיילי הלגיון הירדני ,מתוגברים במשוריינים
ובארטילריה ויחד עם כוח ערבי גדול מתושבי הכפרים הסמוכים .הם כבשו כמה משלטים
בסביבת כפר עציון.
למחרת ,ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948תקפו הערבים בעוצמה רבה את הכפר עצמו .כאשר
פרצו שריוני הלגיון הערבי לתוך הכפר הייתה רחל  עם שאר החובשות  במקלט מתחת
לבניין המנזר הגרמני ששימש כמושב המפקדה .האויב ,שלא יכול היה לחדור לתוך המקלט,
פוצץ את הבניין ,והריסותיו קברו תחתיהן את יושביו .במקום זה נהרגה רחל ,והיא בת
עשרים וארבע.
למעלה ממאה מגיני כפר עציון נפלו באותו יום ,ביניהם גם רחל וחברה יוסף ויסמן ,שלו
עמדה להינשא.
גופות הנופלים נותרו במקום במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו במבצע מיוחד על ידי
הרבנות הצבאית בשנת .1949
רחל הובאה למנוחות עם יתר חללי גוש עציון בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים ,בטקס
ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949
חבריה של רחל הספידוה" :דמותה לא תישכח מלב המעטים שהכירו אותה ,דמותה לא
תישכח גם בנצח ההיסטוריה שלנו ,בדיוק כשם שאין משתכחים כל מקדשי השם והמולדת
מאז ,האלמונים המנחילים לנו את הרוח הדוחפת אותנו ליצירת המדינה וביסוסה .בשלה,
ובשל שכמותה ,הגענו הלום  ולהם התהילה".
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הירש ,שמואל )בונדי(
שמואל ,בן מרדכי )אלדר( ,נולד ביום ז' בניסן תרפ"ט )(17.4.1929
ברומניה ,בעיר טמורש שבטרנסילבניה הצפונית .למד בבית ספר
עממי והמשיך לתיכון בעירו.
בטמורש ,שהיוותה את אחד המרכזים היהודיים החשובים
בטרנסילבניה ,חיו כ 5,500יהודים .בספטמבר  ,1940שנה לאחר
פרוץ מלחמת העולם השנייה ,סופחה העיר להונגריה .מצב היהודים החמיר עד מאוד :זכויות
האזרח הבסיסיות ניטלו מהם ,והגברים נלקחו לפלוגות "שירות העבודה" של הצבא ההונגרי.
אחרי כיבוש הונגריה בידי הגרמנים ב 19במרס  1944היו יהודי טרנסילבניה מן הראשונים
שתוכנית "הפיתרון הסופי" הופעלה עליהם .באביב  1944נצטוו יהודי טמורש לעבור לגטו,
שהוקם במפעל לבנים בפאתי העיר .המקום היה צר מלהכיל את כולם ורבים נאלצו ללון
תחת כיפת השמים .זמן קצר לאחר מכן שולחו היהודים בשלושה משלוחים לאושוויץ.
כל משפחתו של שמואל נספתה בשואה .רק הוא שרד בדרך לא דרך .מיד בתום המלחמה
שם פעמיו לארץ ישראל ,ולאחר דרך חתחתים הגיע ארצה ביום  26באפריל  ,1946במסגרת
"עליית הנוער" ,והצטרף לחברת הנוער בקיבוץ רמת יוחנן .הוא קיבל הכשרה חקלאית,
התערה בחברה והסתגל לחייו החדשים.
שמואל גילה כושר עבודה ומסירות בלתי מצויה ,ונענה בהתלהבות לכל תפקיד במשק .מלא
הערצה היה לחלוציות הראשונים .נכונותו להתייצב לכל קריאה במשק ,בכל זמן ובכל שעה,
הייתה בפי כל לתהילה עד כדי תמיהה  הייתה זו תופעה שחברי הקיבוץ טרם נתקלו דוגמתה.
שמואל היה סגור מטבעו ונחבא אל הכלים ,ולא רבים הכירוהו מקרוב .מדריכתו מאותם הימים
מעידה" :אחד הקווים האופייניים של שמואל הייתה הדחייה העקשנית של כל תשומת לב
מיוחדת ,של כל טרחה למענו .הוא היה תמיד מוכן לעשות ולטרוח למען אחרים ,למען החברה,
למען כל איש שנזקק לו ,לעזרתו .הוא לעצמו לא דרש כלום .להפך .כל מה שעשינו למענו,
כאילו בייש אותו ,כאילו דחה מעצמו .רק מי שהכיר אותו ידע שלמרות הדחייה העקשנית
הזאת של כל עזרה וכל תשומת לב ,זקוק היה  אולי יותר מכל אחר  לאהבה ולידידות .וכל
סימן קל של תשומת לב ורגש חם נרשם עמוק עמוק בנפשו ונשאר טבוע בלבו לעולם".
כבר בראשית המאורעות שבישרו את מלחמת העצמאות הצטרף שמואל לפלמ"ח .חברי
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הקיבוץ מספרים כי התגייסותו הייתה "פראית" ממש ,והשתקנות שכה אפיינה אותו הפכה
לפתע להתפרצות של רגש" :אינני יכול אחרת ,אני מוכרח להתגייס!" טען בלהט .אסיר תודה
היה בעד החום ,האהבה והדאגה שהביעו כלפיו בשעת הפרידה.
שמואל עבר אימונים במסגרת הגדוד השישי )"ירושלים"( בסדום ,וכבר שם השתתף בקרבות.
אחרי כן עבר לחזית ירושלים וצורף ליחידות הגדוד הרביעי )"הפורצים"( ,שפעל תחת חטיבת
"הראל"  חטיבה מספר  10ב"הגנה" .השתתף בכל הפעולות סביב לירושלים ,גילה אומץ לב
והצטיין בתפקידו.
בסוף אפריל  1948נפצע בקרב קטמון מרסיס פגז בראשו ובעיניו והועבר לבית חולים ,אך
ברח משם לפני שהחלים כדי להצטרף שוב לשורות הלוחמים ולקיים את סיסמתו" :ללחום".
שמואל היה בין הראשונים שפרצו לעיר העתיקה לאחר כיבוש הר ציון ) 1918במאי .(1948
בכל הקרבות גילה אומץ לב נדיר ,מסירות לחבריו הלוחמים ודבקות עיקשת במטרה.
בתחילת יוני  1948השתתף שמואל בקרב הרדאר .הרדאר )כיום היישוב הר אדר( היה מחנה
צבא בריטי ששכן על פסגת הר נישא בהרי יהודה ,בקרבת היישובים מעלה החמישה וקריית
ענבים .באפריל  ,1948בעת מבצע "יבוסי" ,הסבו חיילי הלגיון הערבי אבדות כבדות ללוחמי
חטיבת "הראל" בעת שאלו חשו לעזרת חבריהם בקרב נבי סמואל.
עם נסיגת הבריטים וחיילי הלגיון ממחנה הרדאר ,במחצית מאי  ,1948נכבש המקום בידי
לוחמי הפלמ"ח והחזקתו נמסרה ללוחמי חטיבת "עציוני" .אולם ב 26במאי  1948נכבש
מחנה הרדאר על ידי הערבים ,לאחר התקפה עזה של כוח מצבא הפלישה הירדני שהסתייע
בשריון ובארטילריה.
ניסיונות הירדנים לקדם שריון מהרדאר לעבר קיבוצי הסביבה אמנם נבלמו בו ביום ,אך עם
זאת התעורר החשש שהירדנים ינצלו את הצלחתם ,יכבשו את מעלה החמישה וקריית ענבים
ובכך יחסמו גם את הדרך לירושלים העוברת בקרבתם .לפיכך הוחלט לעשות ניסיון נוסף
לכבוש את המוצב.
ההתקפה החלה בליל כ"ג באייר תש"ח ) ,(1.6.1948אך כשלה מול ביצורי הירדנים .שמואל
נותר המקלען היחידי בשעת הנסיגה ,וקצר באויב עד שנפל.
בן תשעעשרה שנים בנפלו .גבעת הרדאר נשארה בשליטת ירדן ובתום מלחמת העצמאות
החלו סריקות אחר שרידי החללים .גופתו של שמואל נשארה בשדה זמן רב ,עד שנאספה
בידי הרבנות הצבאית .הובא למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל
בירושלים ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949
חבריו ברמת יוחנן ספדו לו" :שמואל ,תמיד אתה אתנו .האוהל אשר בנית בידיך אחרי יום
עבודה יהיה לנו לסמל בעבודה ,ומעשיך ופעולותיך יהיו לנו לסמל במלחמה .תמיד נזכור
אותך .דמך רותח בעורקינו .תמיד תשמש לנו כדוגמה לטובלב ,לענווה ,לחברות ולמילוי
תפקיד .נזכור את מעשיך ונמשיך".
שמואל הונצח בחדר הזיכרון של קיבוץ רמת יוחנן.
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הירשברג ,אהרן )ארתור ,ארטק(
אהרן ,בנם של סושה וליאו ,נולד ביום י"ג בסיוון תרפ"ו
) (27.5.1926בפולין ,בעיר פשמישל שבחבל גליציה .בן למשפחה
מהמכובדות בעיר .למד בבית ספר עממי והמשיך לתיכון.
בין שתי מלחמות העולם נשלטה פשמישל על ידי פולין19,400 .
היהודים שחיו בתחומה ניהלו חיים פוליטיים מגוונים וכן הפעילו

מוסדות דת ,תרבות וסעד.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
פשמישל נכבשה בידי הגרמנים ביום  14בספטמבר  1939ומיד החלו מעשי הרצח ,במהלכם
נטבחו כ 600יהודים .לאחר מכן סופח האזור לברית המועצות ,אך הגרמנים שבו והשתלטו
עליו ביוני  .1941ביולי אותה שנה הוקם יודנראט ,וכאלף יהודים הועברו למחנות לעבודת
כפייה.
בשנת  1942נשלחו כאלף מצעירי פשמישל למחנה ינובסקה בלבוב ,שם הועסקו בכפייה ברשת
בתי חרושת של התעשייה הצבאית הגרמנית .בקיץ  1942רוכזו  22,000יהודים מפשמישל
ומסביבותיה בתוך גטו ,ומתוכם גורשו כ 10,000איש למחנה ההשמדה בלז'ץ.
בהדרגה גורשו כל יהודי פשמישל למחנות ההשמדה ,עד לחיסולו הסופי של הגטו בספטמבר
.1943
אהרן הצטרף ל"קומסומולסקי"  תנועת הנוער הקומוניסטית  בעת הסיפוח לברית
המועצות .לאחר חזרת הגרמנים ניסה לברוח מהגטו ולהצטרף לפרטיזנים במסגרת "הבריגדה
עלשם סטאלין"  אך נתפס .הוא נידון למוות וניצל בדרך נס.
אחיו של אהרן נתלה למול עיניו לאחר שניסה לברוח מקרון המוות .שאר המשפחה הושמדה
בטרבלינקה .אהרן עצמו הועבר למחנה עבודה באושוויץ וחייו ניצלו הודות לכך שנמצא כשיר
לעבודה.
כשעבד יחד עם שבויי מלחמה אמריקנים ואנגלים הגן אהרן על כבודו של בחור יהודי שהוכה
על ידי אחד מאנשי ה"היטלר יוגנד" .הוא שוב נידון למוות ,אך בהשתדלות מנהלי העבודה,
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שהכירו בו כאחד מטובי העובדים ,קיבל חנינה.
עם תחילת המתקפה של הצבא הסובייטי בכיוון קרקוב ואושוויץ ,במחצית ינואר ,1945
החלו הנאצים בנסיגה חפוזה .אהרן נשלח עם כלואים אחרים למחנה נורדהאוזן שבלב
גרמניה ,במסע שארך  15ימים בקרונות פתוחים.
במקום זה שהה והתענה עד אמצע שנת  ,1945אז שוחרר בידי הצבא האמריקני.
לאחר המלחמה חזר אהרן לפולין לבקש שריד ממשפחתו .משלא מצא יצא בנתיב
"הבריחה".
בלנדסברג שבגרמניה שהה עם קבוצת בית"ר .משם עבר לאיטליה .באוסטיה שליד רומא
הצטרף לקיבוץ "דרור" .הוא רצה להתגייס ל"הגנה" ,אך בשומעו כי בארץ הפסיק הארגון את
מאבקו בבריטים הצטרף לאצ"ל ,וכך יצא מרשימת המיועדים להעפלה בשלב זה .דרך גרמניה
נדד לצרפת ושם עלה ,ביום  18בינואר  ,1946לאונייה "לנגב".
אוניית המעפילים "לנגב" נרכשה באיטליה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" .היא יצאה
מנמל סט שבצרפת כשעל סיפונה  647מעפילים מארצות שונות ,ובהם חברי תנועות נוער
ופרטיזנים לשעבר .ההפלגה לוותה בקשיים טכניים ואחרים ,שאיימו לא אחת על חייהם של
המעפילים :המזון אזל ,בים התחוללה סערה והמים החלו לחדור אל הספינה.
ב 5בפברואר  1946נתגלתה "לנגב" על ידי הבריטים .שתי משחתות נצמדו אליה ועשרות
חיילים בריטים ,חמושים במסכות גז ובאלות ,עלו על הסיפון .לאחר מאבק אלים ,במהלכו
נפצע אהרן קשה ,הכניעו הבריטים את המעפילים" .לנגב" נגררה לנמל חיפה ,שם שוב
התפתח קרב ובמהלכו נהרג אחד המעפילים  לימים ,נקראה על שמו אוניית המעפילים
"המעפיל האלמוני".
לאחר שמעפילי "לנגב" הורדו מהאונייה בכוח הם גורשו לקפריסין.
אהרן שהה במחנה המעצר בקפריסין כשנתיים .תקופה ארוכה נדרשה לו כדי להחלים מפצעי
הקרב מול הבריטים ,והוא ניצל את הזמן כדי ללמוד עברית .לאחר מכן היה לאחד הפעילים
המרכזיים בגדוד על שם ישראל אפשטיין ,איש האצ"ל שפוצץ את שגרירות בריטניה
ברומא.
משהגיע האישור המיוחל עלה אהרן ארצה ,והגיע ביום  19בפברואר  1948על סיפונה של
האונייה "קדמה" .הוא שהה במשך יומיים בבית העולים בקריית מוצקין ,נפגש עם קרוביו
ושיתף אותם בחוויות עברו הכאוב .אך האיחוד המשפחתי לא נמשך זמן רב .אף כי הפצירו
באהרן כי ינוח ,יתאושש ויתוודע לחיי הארץ ,לו היו כוונות אחרות .מספר קרובו" :הוא
היה מסוער ברעיונות מהפכניים .הוא לא היה היחיד ,בא עם חברה שעמם היה קשור
כאחים".
אהרן התגייס ל"הגנה" וצורף ל"גבעתי"  חטיבה מספר  .5כשחיפשו עשרה מתנדבים לבאר
יעקב הנצורה התנדב מיד ,באומרו" :נשמת העם נתונה בסכנה ,יש צורך במאמצים נועזים
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מתוך זריזות ,התלהבות ורצון אדיר ללא רתיעה .התחייבנו לכך והוטל עלינו תפקיד חלוצי
רבאחריות ועלינו למלאו כהלכה .לא מילים ,אלא נעשה במעשים ,תוך הקרבה עצמית" .הוא
שהה כחודש בעמדות ההגנה בבאר יעקב.
אהרן הצטיין בתפקידו ,וכשקיבל את ה"סטן" לידו לא היה גבול לאושרו .על יומו האחרון
מספר חברו" :היה זה בשבת .יצאנו בפעם הראשונה להתאמן בסטנים בסביבות באר יעקב.
כעבור  20רגע סבבו אותנו ערביי רמלה ופתחו באש על הקבוצה .קיבלנו פקודה לתפוס
עמדות .החזקנו מעמד עד שאזלה התחמושת ,אז קיבלנו פקודה לסגת" .בעודו קם ,נפגע
אהרן מכדור בבטנו .כשהוא פצוע החזיק את ה"סטן" ורץ עוד כמה מאות מטרים לכיוון
העמדות ,בניסיון להתחמש מחדש .ממשיך חברו ומספר" :הערבים התקרבו ואנשי באר יעקב
באו לעזרתנו .אי אפשר היה לקחת את ארתור לבית חולים מיד כיוון שהכביש היה תפוס על
ידי הערבים .ארבע שעות וחצי שכב ארתור בלי הכרה .כשפתח את עיניו שאלתו הראשונה
הייתה' :איפה הסטן?' כשאמרו לו שהסטן ניצל חייך ואמר 'עוד אבריא ואשוב לעמדתי'".
אהרן נלקח לבית החולים "הדסה" בתל אביב .פציעתו הייתה אנושה וגופו לא עמד בה .לאחר
יומיים בבית החולים ,ביום י"א באדר ב' תש"ח ) ,(22.3.1948נפטר מפצעיו.
בן עשרים ושתיים בנפלו .אהרן הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
מצבה לזכר אהרן הוקמה בקיבוץ רמת רזיאל ,שם הספיק לשהות זמן קצר.
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אסירים עוזבים את מחנה ההשמדה דאכאו לאחר השחרור

וולודינגר ,פסח
פסח ,בנם של רחלרוזה וצביהירש ,נולד בשנת תרפ"ט )(1929
ברומניה ,בעיר רבוביץ שבחבל בוקובינה ,הקרפטים הצפוניים.
הוא למד ב"חדר" ,ועד שנת  1940המשיך את לימודיו בבית ספר
עממי ממשלתי.
בבוקובינה ,שבין שתי מלחמות העולם השתייכה לרומניה ,חיו בני
לאומים שונים .עשרות אלפי היהודים שחיו שם ניהלו רשת חינוך עצמאית ,היצירה היהודית
פרחה והתנועה הציונית תפסה מקום ניכר בחיי הנוער .ואולם ,כלכלתה הנחשלת של רומניה
והיעדר היציבות הפנימית היוו קרקע פורייה לצמיחת תנועות ימניות לאומניות ולהתעצמות
האנטישמיות ,ובשנים  19401938הוצאו היהודים בהדרגה מכל תחומי הפעילות והעיסוק.
ביוני  1940סופחה בוקובינה לברית המועצות .תקוותם של היהודים כי המשטר הסובייטי ייטיב
עמם ,וכי הרדיפות האנטישמיות תפחתנה ,נתבדתה .לאחר כינונה של הממשלה הלאומית,
בספטמבר  ,1940החמיר מצב היהודים ,רכושם הופקע והשלטונות פעלו להרחקתם מחיי
הכלכלה והחברה .במאי  1941חוקק "חוק העבודה לטובת הציבור" ,שחייב את היהודים
בעבודת כפייה.
עם פלישתם של הגרמנים לברית המועצות ,יוני  ,1941פינו הסובייטים את בוקובינה ,אשר
נכבשה מחדש על ידי הרומנים  בעלי בריתם של הנאצים .היהודים הואשמו באחריות
לאסונות שפקדו את העם הרומני ,רבו ההגבלות שהוטלו עליהם והם אף ידעו מעשי
התעללות ,רצח ואונס.
ביוני  1941הוחל ברציחתם של יהודי בסרביה ובוקובינה .בשלב הראשון נרצחו כ160,000
יהודים בסיועה של האוכלוסייה המקומית  רומנים ואוקראינים .במחצית ספטמבר 1941
גורשו כ 150,000יהודים לאזור טרנסניסטריה שבמערב אוקראינה.
טרנסניסטריה הייתה לקבר אחים יהודי .עשרות אלפים נהרגו בדרכי הגירוש ,וכ90,000
נספו במקום מחמת הרעב ,הקור ,המחלות ואכזריות המשמרות הגרמניים.
כל משפחתו של פסח נספתה בטרסניסטריה .רק הוא שרד ,ובמשך כל שנות המלחמה
התגלגל בין בתי יתומים ברחבי אוקראינה ורומניה .תחילה שהה בבית יתומים בברשאד
שבאוקראינה ,משם הועבר לבלטה שבמולדביה ,שם למד בחריצות עברית וחשבון .בשנת
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 1944נמצא בבית יתומים ביאסי בירת מולדביה ,שם רוכזו כל היתומים ומשם הועברו
לבוקרשט לקראת העלאתם לארץ ישראל.
בתום המלחמה ,עם בואם של הרוסים לבוקרשט ,הפרידו בין הילדים שרצו לנסוע לרוסיה
ובין אלו שביקשו לעלות ארצה .דודתו של פסח שחייתה באמריקה ביקשה כי יבוא אליה אך
הוא סירב ,ולאחר נדודים וטלטולים דרך בולגריה הגיע עם קבוצת יתומים לארץ בשנת ,1945
במסגרת "שיירת ילדי טרנסניסטריה" של "עליית הנוער".
לאחר תקופה קצרה במחנה עתלית הגיע פסח בן ה 16להכשרה בחברת הנוער בכפר יחזקאל,
מראשוני מושבי העובדים .לאחר שפגה חשדנותו נקשר אל המושב ואל האנשים באהבה רבה,
ובהשפעת המקום והסביבה שבה אליו אמונתו באדם ובערכיו.
פסח ,שגילה מעורבות בכל הנעשה סביבו ,אף העלה על הכתב מחשבות והרהורים שעלו
בו אודות צורת ההתיישבות בכלל ,ואת דעתו על היישוב בפרט" :מאושר הייתי כי הוחזר
לי חלק ממה שהנאצים שדדו ממני ,חיי משפחה .יתרון גדול למושב בזה ,ובפרט כשהוא
מקבץ ילדים מהמחנות אשר הם צמאים לחיי משפחה ,כי בעודם ילדים נעשו יתומים ולא
הספיקו לחיות את חייהם עם משפחתם .יתרון שני הוא בשטח העבודה ,במושב ,ובמושב
כפר יחזקאל יכולים לקבל הכשרה יסודית בכל ענפי המשק ,וטוב יעשה חבר המושב אשר
יטיל על הילד אחריות אפילו אם היא מתבטאת בעבודה הכי קטנה .על ידי זה מרגיש הנער
יותר טוב הן בבית והן ביחסו לעבודה"...
פסח היטיב לבטא את אשר על לבו ,ולא אחת שימש פה לאחרים ..." :וכאן ,חברים ,עלינו
לזכור כי רוב חברינו יתומים הם ולא הספיקו לקבל חינוך מלא .רבים מבין חברינו לא
יכלו להתמצא בחברה "...הוא האמין כי יש בכוחו של המושב לחנך ולהדריך להגשמה
סוציאליסטית ,ומששב אליו ביטחונו לא היסס גם להפנות את שבט הביקורת..." :החיסרון
היחידי הגדול הוא בזה שהחברה מתגבשת יותר קשה ,אבל עוד יותר קשה תתגבש החברה
אם לנוער לא יהיה מועדון מסודר לערוך בו שיחות ומסיבות .בשטח זה על הכפר לתקן
הרבה .ייתכן שגם שיטת הספקת הלבשה מרכזית תוכל לסלק תקלות מיותרות ביחסי
הנערים והמשפחות".
השתלבותם של פסח וחבריו בכפר יחזקאל הייתה מוחלטת :העברית שגורה בפיהם,
ובתלבושתם הפועליתישראלית דמו לילידי הארץ .אך על כולם עלה פסח בפיקחותו
ובכשרונותיו .הוא חש צורך לסכם את הישגי התקופה ולא נרתע מלציין גם את הקשיים:
"אומר בלב בטוח כי בשטח העבודה יוצאים אנו מהמושב בידיעות אשר ראוי להתכבד בהן.
בשטח הלימודים מרגיש אני חובה להגיד כי התקדמנו הרבה מאוד ...כמובן שלזה עזרו לנו
בהרבה המדריך והוועדה אשר השקיעו הרבה מרץ וסבלנות ,כשאנו נזכרים שבאנו רובנו אחרי
ארבע שנות נדודים אשר בהם לא למדנו וידיעותינו היו מעטות מאוד ...נציין בתודה כי הרבה
נתנו לנו חיי המשפחה אשר כמעט שכחנו אותם ...חברינו למדו סדרים חדשים ...וזה בוודאי
שיעזור לנו כשאנו נעמוד בדרגה של מחנכים".
את דבריו סיים במעין צוואה רוחנית" :הבה נעשה מעשה אשר נהיה ראויים שאנשי המושב
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שאכסנו אותנו שנתיים וחינכו אותנו לדרך הגשמה ציונית סוציאליסטית יתגאו בנו ,בנוער
החוזר למולדתו ומפרה את השממה".
בשנת  1947עבר פסח עם חברת הנוער למשק הפועלות שבפתח תקווה ,כדי להמשיך בלימוד
ובהכשרה ,אך בכל יום חופש היה שב לכפר יחזקאל ,כדי להתראות עם משפחתו המאמצת
ולשאוב ידידות.
זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העצמאות התגייס לפלמ"ח ,ועם עוד חברים עבר לקבוצת גזר
)בקרבת כביש רמלהלטרון( לצורך הכשרה ואימונים.
פסח לחם בקרבות על הדרך לירושלים .בהתקפה על גזר נפצע קשה בידו ,מאז לא היה כשיר
עוד לעבודה גופנית והוצב במטה הפלמ"ח בתל אביב ,שם מילא תפקיד משרדי.
ביוני  ,1948בזמן פרשת "אלטלנה" בתל אביב ,נהרג פסח.
פרשת "אלטלנה" נחשבת לאחד מציוני הדרך החשובים והשנויים במחלוקת בתולדות מדינת
ישראל .העימות שעוררו הגעתה וטיבועה העמידו את היישוב היהודי בארץ ישראל על סף
מלחמת אזרחים ,ועשרות שנים לאחר סיומה עדיין נמשך העיסוק באירועיה.
תחילת הפרשה ברכישת האונייה בארצות הברית על ידי האצ"ל ,שנתן לה את השם "אלטלנה",
והפלגתה לחופי הארץ מנמל פורט דה בוק שבצרפת ב 11ביוני  ,1948בעת ההפוגה הראשונה
במלחמת העצמאות" .אלטלנה" הייתה מלאה בנשק ותחמושת שרכש האצ"ל בצרפת ,בשווי
חמישה מיליון דולר ,וכן שהו על סיפונה כ 900מעפילים ,שאמורים היו להצטרף לכוחות
האצ"ל במלחמת העצמאות.

עם הגעתה של "אלטלנה" לכפר ויתקין )לשם הופנתה עקב תחילת ההפוגה( ,ב  20ביוני
 1948בשעות הערב ,נפרק חלק מהנשק בחוף .כוחות צה"ל הקיפו את האזור ,ומפקדת האצ"ל
קיבלה אולטימטום מטעם משרד הביטחון למסור מיד את האונייה ,על הנשק שנותר בה,
לידי מפקד הכוח הצבאי במקום .במקום פרצו התנגשויות אלימות בין אנשי האצ"ל לחיילי
צה"ל.
מפקד האצ"ל ,מנחם בגין ,סירב להיענות לאולטימטום ,והחליט להסיע את האונייה לחוף
תל אביב .עם הגעתה לשם ביום  22.6.1948נמשך העימות .דרישתו של בןגוריון מאנשי
האצ"ל לכניעה מוחלטת נתקלה בסירוב .כוחות פלמ"ח הוזעקו למקום והחלו חילופי אש.
אנשי האצ"ל ,שכמאה מהם נותרו על הספינה ,ספגו אבדות .פגז תותח שנורה לפי פקודת
צה"ל בשעות אחר הצהריים פגע באונייה" ,אלטלנה" החלה לעלות באש ורב החובל הורה
לכל האנשים לנטוש .האונייה ,על כל הנשק שנותר בה ,טבעה.
בסופו של האירוע נמנו  16אנשי אצ"ל הרוגים :שישה מהם נפלו באזור כפר ויתקין ,ועשרה
בחוף תל אביב .מכוחות צה"ל נהרגו שלושה :שניים בכפר ויתקין ,ואחד בתל אביב  הוא
פסח .הוא נפגע מחילופי הירי בהיותו במטה הפלמ"ח הסמוך לחוף הים בתל אביב ,ולמחרת,
ט"ז בסיוון תש"ח ) ,(23.6.1948מת מפצעיו.
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לאחר הפצצת "אלטלנה" נעצרו בהוראת בןגוריון למעלה מ 200לוחמי האצ"ל .הם שוחררו
כעבור מספר שבועות .לאחר מכן פורקו יחידות האצ"ל ,ולוחמיו פוזרו בין יחידות צה"ל
השונות.
פסח היה בן תשעעשרה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה.
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וולף ,צבי
צבי ,בנם של מתילדה ופאול )רפאל( ,נולד ביום כ"א באדר תרפ"ב
) (21.3.1922בגרמניה ,בעיר הנמל המבורג .גדל והתחנך בהמבורג.
בהמבורג ,העיר השנייה בגודלה במדינה ,הייתה קהילה יהודית
גדולה  הרביעית בגודלה בגרמניה .הקהילה הייתה לאחד ממרכזי
ה"השכלה" היהודים הראשונים ,והפעילה ארגונים חינוכיים
וחברתיים ומוסדות רבים .בראשית המאה העשרים נהנו יהודי
המבורג מאווירה נוחה והיו מעורים בחיי הכלכלה והמסחר ,התרבות והאקדמיה.
לאחר עליית הנאצים לשלטון ,בשנת  ,1933החל גל פיטורי יהודים במערכות הממשל,
המשפט ,הבריאות והחינוך .החרפת הנימות האנטישמיות עודדה הגירה רבת היקף שנמשכה
גם בשנים הבאות .כ 5,000יהודים עזבו את העיר ועברו לבלגיה.
בין העוזבים לבלגיה היו גם צבי ומשפחתו.
ערב פלישת הגרמנים לבלגיה ישבו בה כ 65,000יהודים שהתרכזו בערים הגדולות .עשירית
בלבד מקרב היהודים היו אזרחים בלגים והיתר  מהגרים ממזרח אירופה ומגרמניה .המהגרים
הרבים שהגיעו למדינה התארגנו בקהילות ,בבתי כנסת ובארגונים עצמאיים.
עם הפלישה הנאצית ,ב 10במאי  ,1940נוצרו שני מוקדי שלטון בלגיים רשמיים ,בעלי
נטיות שונות :הממשלה הגולה בלונדון  שעמדה לצד בעלות הברית ,והמלך  ששיתף
פעולה עם הגרמנים .במשך תקופת השלטון הגרמני פורסמו בבלגיה צווים אנטייהודיים
רבים .יהודים פוטרו ממשרותיהם הציבוריות ,תנועתם הוגבלה והם נושלו מחיי הכלכלה.
במאי  1942הושלמה מלאכת בידולם מהאוכלוסייה עם חיובם לענוד טלאי צהוב.
ביוני  1942גויסו כ 2,000יהודים לעבודות כפייה .רובם הועסקו במפעלי הביצורים לאורך
חופי צפון צרפת ,ומאוחר יותר נשלחו להשמדה.
ההרעה במצב החברתי והכלכלי השפיעה קשות על הקהילה היהודית ,ויצרה פער בין היהודים
בעלי האזרחות הבלגית ליהודים האחרים ,המהגרים.
יישום "הפיתרון הסופי" על יהודי בלגיה החל באביב  .1942בסוף יולי  1942החל ריכוז היהודים
במחנה מכלן ורבים נשלחו למחנות עבודה .הגירושים נמשכו עד ספטמבר  .1943מרבית
המגורשים נספו באושוויץ .קבוצות קטנות נשלחו למחנות בוכנוואלד ,רונסבריק וברגןבלזן.
בסך הכול נאסרו וגורשו כ 35,000יהודים ,רובם נספו.
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בראשית המלחמה עבד צבי בעבודות שונות  אצל איכרים ,במסעדות ובמכרות פחם.
בהמשך הצטרף לפרטיזנים ,לפעילות במחתרת ההתנגדות לנאצים.
ארגוני ההתנגדות הבלגים שלחמו בנאצים הקיפו כ 70,000איש .למפלגה הקומוניסטית נודע
מקום מרכזי בפעולות ההתנגדות .במחתרת ,על שלוחותיה השונות ,היו פעילים גם יהודים
רבים ,אשר הצליחו להבריח כ 25,000יהודים לצרפת ,לשווייץ ולספרד.
עם סיום המלחמה לא נודעו עקבות בני משפחתו של צבי .הוא הצטרף לבריגדה היהודית
מארץ ישראל בעת שהותה כחיל כיבוש בבלגיה ,ועמה הגיע לארץ בשנת .1946
כאן ניסה להסתדר בעיר ,ומשלא הצליח עבר לקיבוץ דפנה שבגליל העליון  ראשון הקיבוצים
במסגרת יישובי "חומה ומגדל" בצפון עמק החולה .לאחר מספר חודשים עבר לקיבוץ בית
קשת שלמרגלות הר תבור ,ראשון היישובים שהקימו חברי הפלמ"ח.
צבי לא ידע עברית ,וקשה הייתה התמזגותו של הפרטיזן ,הזר בלשונו ובעברו רב ההרפתקאות,
עם חבורת בני הארץ ,חניכי בית ספר חקלאי .מספרים החברים" :עקבות תקופה ארוכה
של חיי פרטיזנים ביערות בלטו עד מאוד; חושים מפותחים להפליא וצחוק מוזר בצלצולו
הפראי .זרה מאוד הייתה לו הסביבה והחברה אשר נקלע אליה .משהו מזרות זאת נשאר בו
עד יומו האחרון .קצר מדי היה הזמן בשביל צבי ,שבא לקבוצה לא מתוך הכרה ,אלא בתוקף
מציאות חייו שיוכל להתערות בחיי הארץ והקבוצה" .אך כאיש למוד עבודה התערה צבי
בענפי המשק השונים ,בעיקר עבד כרועה ,ואט אט התקרב לחיי הקיבוץ ,לחברים ולנוף
הסביבה ,והתחיל מבין גם עברית.
בתקופת מלחמת העצמאות היה נתון קיבוץ בית קשת במצור חלקי ,וסבל רבות מהתנכלויות
ערביי הסביבה .צבי ,שגויס לחטיבת "גולני"  חטיבה מספר  1ב"הגנה"  היה מטובי
הלוחמים נגד הערבים בהגנה על המשק וסביבתו .לכל פעולה נחלץ בין הראשונים ,ודרש את
שיתופו בקרבות.
ביולי  1948נשלח צבי להגנת סג'רה.
סג'רה היה כפר ערבי בגליל התחתון ,שבסמוך לו הוקמה בסוף המאה התשעעשרה חוות
הלימוד החקלאית והמושבה אילניה  תחנה חשובה בתולדות תנועת העבודה ,השמירה
וההגנה ,שבין הפועלים בה היה דוד בןגוריון .הכפר והגבעות שסביבו שכנו בקרבת צומת
דרכים עתיק וחשוב )כיום צומת גולני( ,אשר חלש על הדרך בין עפולה וטבריה ולהחזקתו
נודעה חשיבות רבה בשליטה על הגליל התחתון.
במסגרת מבצעי "עשרת הימים" ,אותם יזם צה"ל ביולי  1948לגירוש צבאות הפלישה
הערבים מהארץ ,נערך מבצע "דקל" ,בו שותפו יחידות מחטיבות "גולני"" ,שבע" ו"כרמלי".
במהלך המבצע התחוללו באזור סג'רה ,ובפרט בגבעות הסמוכות למושבה ולצומת ,קרבות
עזים ומרים מול "צבא ההצלה" הערבי ,שתוגבר בכוחות בלתי סדירים מהכפרים הערביים
בסביבה.
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כשנדרשה תגבורת מאנשי בית קשת להגנת המושבה סג'רה ועורק התחבורה בין הגליל
המזרחי למרכז הארץ מפני התקפות האויב ,דרש צבי בתוקף שיצרפוהו אל היוצאים.
הקרבות החלו בליל  9/10ביולי  .1948כוח "גולני" תקף את אזור הצומת וכבש משלט באזור,
אך למחרת הגיבו הערבים בהתקפת נגד עזה והצליחו להגיע עד לשערי המושבה .צבי ניצב
בעמדה קדמית של המשלט המערבי )ממערב לסג'רה הערבית ,בנקודה הצופה על ריכוזי
האויב בשפלת תורען( ,לחם בעקשנות והפיל רבים מאנשי האויב בצליפתו הדייקנית.
למחרת ,ד' בתמוז תש"ח ) ,(11.7.1948כשנצטוו הלוחמים לסגת מה"לשון" הקדמית אל
המשלט בגלל הפגזה כבדה ,נשאר צבי שוכב במקומו כשהוא קולע ברובהו אל האויב .במקום
זה נפל מפגיעת רסיס פגז.
הלחימה הקשה התנהלה במשך שמונה ימים רצופים ,כשהמשלטים על הגבעות סביב לסג'רה
עוברים מיד ליד .עם סיום הקרבות נותר הצומת בידי צה"ל .עמידתה של אילניה מנעה את
ביתורו של עמק יזרעאל ואת ניתוקו של הגליל .הישגי הקרב תרמו לריתוק הכוחות הערביים
ולהבסת כוחות קאוקג'י.
צבי היה בן עשרים ושש שנים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בבית קשת.
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ויגדורוביץ ,בנימין
בנימין ,בן זלמן ,נולד ביום כ' בכסלו תרצ"א )(10.12.1930
בצ'כוסלובקיה .למד בבית ספר עממי.
צ'כוסלובקיה נוצרה לאחר מלחמת העולם הראשונה ,לאחר פירוק
האימפריה האוסטרוהונגרית ,וכללה את השטחים המתועשים
ביותר של הממלכה.
לאחר חתימת הסכם מינכן בספטמבר  1938באה הרפובליקה הצ'כוסלובקית אל קצה:
סלובקיה זכתה בעצמאות והייתה למדינת חסות של הגרמנים .במרס  1939פלש הצבא
הנאצי לצ'כיה ,והיטלר הכריז על "פרוטקטורט" )חסות( בשטחים בהם התגורר מיעוט
גרמני :בוהמיה ומורביה .הצבא ההונגרי פלש לקרפטורוס  החלקים הדרומיים של
סלובקיה.
מאז הכיבוש השתנה גורל היהודים בכל אחד מחלקיה הקודמים של צ'כוסלובקיה .ערב
הכיבוש היו בשטחי הפרוטקטורט  136קהילות יהודיות ,ומספר התושבים היהודים היה
מעל  .110,000מיד לאחר הכיבוש החל גל מאסרים ,הסתות ורדיפות יהודים .היהודים
נושלו ממפעליהם וחפצי הערך שלהם נגזלו .בפרוץ מלחמת העולם השנייה ,בספטמבר
 ,1939הוחמר מצב היהודים והחל שלטון הטרור .חופש התנועה שלהם הוגבל ,הם פוטרו
ממשרותיהם ומנות המזון קוצצו.
הארגונים היהודיים ,שניסו לארגן את החיים בקהילה ולהכשיר את היהודים לקראת הגירתם,
הפכו למכשיר בידי הרשויות הגרמניות ותפקידם הוגדר מחדש.
בספטמבר  1941הגיע מספר היהודים שבאזור השליטה הגרמני ל 88,000נפש והם נצטוו
לענוד טלאי צהוב .מאז ,חיו בבידוד מוחלט.
מנובמבר  1941ועד מרס  1945הובלו כ 73,000יהודים מהפרוטקטורט למחנה טרזינשטט,
ומשם לאושוויץ ולמחנות השמדה אחרים .מעטים בלבד שרדו.
לא ידוע להיכן נשלחו בני משפחתו של בנימין .מכולם רק בנימין הצליח להינצל ובתום
המלחמה צורף ל"עליית הנוער" .ב 15ביולי  1947הגיע לארץ באונייה "לטרון".
מיד בהגיעו הצטרף בנימין כחניך לחוות הלימוד לנוער עולה של בית"ר בשוני .חוות שוני
בסמוך לבנימינה הייתה בית חווה ערבי שנבנה על יסודות קדומים ,אחר כך נרכשה על ידי
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יהודים ,יושבה על ידי גרעין בית"ר ,בשנות הארבעים שימשה בסיס אימונים לאצ"ל ובתום
מלחמת העולם הייתה לחוות לימוד לנוער עולה.
עם בוגריה הראשונים של החווה בשוני הצטרף בנימין לשורות האצ"ל ולחם במלחמת
העצמאות.
הוא התגייס ב 6ביולי  1948לגדוד  57ואחר עבר לגדוד  .35יחידתו צורפה לחטיבת
"אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  3ב"הגנה".
בנימין השתלם במהירות ביסודות הלחימה של החטיבה .כחובש פלוגתי היה עליו להגיש
עזרה ראשונה לנפגעים ,והוא מילא את תפקידו במסירות ובחירוף נפש .בייחוד הצטיין בקרב
על יפו אשר בו ,מלבד תפקידו כחובש ,לחם בקרב פנים אל פנים ובשימוש נועז ברימונים
בטווח קצר הציל את חיי חבריו .כן השתתף בלחימה ברמלה ואשדוד.
בסוף יולי  1948השתתף בנימין במבצע "שוטר".
במהלך קרבות "עשרת הימים" הוקדשו מאמצי חטיבת "אלכסנדרוני" לפעילות בגזרתה
הדרומית ,והערבים ניצלו זאת לביסוס מערך הגנה ברכסים המערביים של הכרמל ,בגזרתה
הצפונית של החטיבה .שלושת הכפרים הערביים עין ע'זאל ,ג'בע ואיגז'ים )כיום אזור
המושבים עין אילה ,עופר וכרם מהר"ל( ,שכונו "המשולש הקטן" ,היו למובלעת ערבית עוינת
אשר חלשה על כביש החוף ,בקטע שבין זכרון יעקב לחיפה .בנצלם את השטח ההררי הנוח
להגנה התבצרו ערביי הכפרים בגזרה ,והטרידו את התחבורה היהודית שעברה באזור.
בגבור החשש כי הכפרים יהוו בסיס קדמי לצבא העיראקי הפולש שחנה במורדות השומרון,
ובשל הצורך הדחוף לפתוח את הכביש החיוני לתנועה ,הוחלט לכבוש את הכפרים.
לאור כניסת ההפוגה לתוקפה הוחלט להסוות את המבצע כפעולה משטרתית ולא צבאית ,על
כן ניתן לה השם  "שוטר" .למבצע הוקצו מספר יחידות מחטיבות "אלכסנדרוני"" ,כרמלי"
ו"גולני" ,בסיוע ארטילריה ,שריון ואף מטוסים.
בליל  24/25ביולי  1948תקפו הכוחות הישראלים בו זמנית מדרום ומצפון .תחילה הופצצו
הכפרים על ידי מטוסי חיל האוויר והורעשו בתותחים ובמרגמות .לאחר פעולת הריכוך
הסתערו הלוחמים על הכפר עין ע'זאל וכבשו אותו ואת סביבתו .אך הערבים ,מנוסים בתנאי
השטח ,גילו התנגדות עיקשת ,התבצרו בגבעות ואף הזעיקו תגבורת.
רק לאחר יומיים של לחימה עזה ,בבוקר יום  26ביולי  ,1948הוכרע הקרב .האזור העוין בלב
מדינת ישראל נכבש ,הדרך לחיפה נפתחה ,והכפרים ננטשו.
בקרב בעין ע'זאל ביום י"ח בתמוז תש"ח ) (25.7.1948נפל בנימין.
בן שמונהעשרה בנפלו .בנימין הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנתניה.
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וילינגר ,משה
משה ,בן ברוך ,נולד ביום כ"ט בכסלו תרפ"ט )(12.12.1928
בצ'כוסלובקיה .גדל והתחנך בעיר הולדתו.
צ'כוסלובקיה נוצרה לאחר מלחמת העולם הראשונה ,לאחר פירוק
האימפריה האוסטרוהונגרית ,וכללה את השטחים המתועשים
ביותר של הממלכה .לאחר חתימת הסכם מינכן בספטמבר 1938
באה הרפובליקה הצ'כוסלובקית אל קצה :סלובקיה זכתה בעצמאות והייתה למדינת חסות
של הגרמנים .במרס  1939פלש הצבא הנאצי לצ'כיה ,והיטלר הכריז על "פרוטקטורט" )חסות(
בשטחים בהם התגורר מיעוט גרמני :בוהמיה ומורביה .הצבא ההונגרי פלש לקרפטורוס 
החלקים הדרומיים של סלובקיה.
מאז הכיבוש השתנה גורל היהודים בכל אחד מחלקיה הקודמים של צ'כוסלובקיה .ערב
הכיבוש היו בשטחי הפרוטקטורט  136קהילות יהודיות ,ומספר התושבים היהודים היה
מעל  .110,000מיד לאחר הכיבוש החל גל מאסרים ,הסתות ורדיפות יהודים .היהודים
נושלו ממפעליהם וחפצי הערך שלהם נגזלו .בפרוץ מלחמת העולם השנייה ,בספטמבר
 ,1939הוחמר מצב היהודים והחל שלטון הטרור .חופש התנועה שלהם הוגבל ,הם פוטרו
ממשרותיהם ומנות המזון קוצצו.
הארגונים היהודיים ,שניסו לארגן את החיים בקהילה ולהכשיר את היהודים לקראת הגירתם,
הפכו למכשיר בידי הרשויות הגרמניות ותפקידם הוגדר מחדש.

בספטמבר  1941הגיע מספר היהודים שבאזור השליטה הגרמני ל  88,000נפש והם נצטוו
לענוד טלאי צהוב .מאז ,חיו בבידוד מוחלט.
מנובמבר  1941ועד מרס  1945הובלו כ 73,000יהודים מהפרוטקטורט למחנה טרזינשטט,
ומשם למחנות השמדה אחרים .מעטים בלבד שרדו.
משה איבד את כל משפחתו בשואה .הוא עצמו נשלח לבוכנוואלד ,שם זכה לראות את יום
השחרור.
ביום  15ביולי  1945הגיע משה ארצה במסגרת "עליית הנוער" .הוא התחנך במוסד "מקור
חיים" בירושלים .לאחר שהחלים ממחלת ריאות ממנה סבל השתלם בחשמלאות.
בהמשך ,הצטרף לחוג "עלומים" של תנועת הנוער הדתי "בני עקיבא" .השתלב בחברה ,ובשל
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שובבותו כונה בפי חבריו "זיכמיר" )חפשו אותי( .בעזרת לשכת העבודה של התנועה השיג
עבודה כחשמלאי ,הצליח במקצוע והיה מאושר בחלקו.
מספר אחד מחבריו" :הכרתיו לראשונה באחד הערבים בסניף 'בני עקיבא' בירושלים .זכורני
את הרושם הראשון :בחור גבוה ,צנום ,שערות מסולסלות בלונדיות .רושם חיצוני רגיל
בהחלט כבחור אחר .אך היה בו משהו מושך ,מרתק .חיוך נחמד שלא ירד אף פעם מפניו.
כעבור שניות מספר כבר ידעתי מי ומה הוא ,ואנו כבר ידידים .בחור שקט היה ,אך תמיד
מעורה בחיי החברה .תמיד חייך בטוב לב והבדיחה לא סרה מפיו אף פעם .את סבלו הרב 
סבל של כל בחור צעיר גלמוד וחסר משפחה  שמעתי מפיו לא אחת .אך משה לא התאונן
על כך .הוא סיפר לי זאת רק דרך אגב כבדיחה ,כדבר שחלף ועבר".
משה חלם על חיים שקטים בארץ ,ולאט לאט מצא את דרכו .באחד הימים ,כאשר העירו
לו על שאינו חוסך כסף כדי לגבש את עתידו ,ענה" :למה לי לדאוג לעתיד ואני לא יודע מה
יהיה מחר ,לכן אני חי כעת בשלווה ונותן לאחרים לחיות כך".
ממשיך ומספר חברו של משה" :והנה פרצה המלחמה .ריח המוות נדף מכל רחבי ירושלים,
קורבנות נפלו מפגזי האויב הרבים ואין משיב .אלה היו הימים הנוראים והאיומים הידועים
יפה לכל בן ירושלים .עם בוא הערב ,בא הפחד .הרחובות התרוקנו מאנשים ,ורק לעתים
נראה מןדהוא חולף במהירות ונעלם .אך הפחד היה רחוק ממשה .זכורני לילה חשוך ופגזים
רבים מעופפים באוויר הספוג ריח המוות .אני יושב בחדרי והנה נשמע קול צלצול אופניים.
צלצול המוכר לי היטב ,אופניו של משה .קפצתי ממקומי ישר לדלת וכולי תמיהה .הייתכן?
כעת בשעה איומה כזאת יבוא אליי משה? ואמנם ,היה זה משה עם חיוך על הפנים .אודה כי
ישבתי לפני כן אחוז פחדמוות מפני העתיד ,אך ברגע שראיתי את חיוכו השוקט סר ממני
הפחד ופרצתי בצחוק' .מה אתה יושב בבית? בוא נצא לטיול קטן בעיר!' אלו היו דבריו אליי
בשעה שבחוץ לא נראתה נפש חיה ,בשעה שכל רגע הנך עלול לקבל רסיס מוות ,או כדור
אויב .אך כל זה היה רחוק ממשה ,הוא לא פחד מהמוות".
בבוא הפקודה מראשי היישוב ,בסוף חודש אפריל  ,1948התייצב משה להגנת העם באותה
נימת ביטחון" .הפחד היה ממנו והלאה ,כי הוא חשב על החיים ,על הניצחון ,על מולדת ועל
חיים שקטים" ,מסביר חברו .הוא שירת בחטיבת "עציוני" ,היא חטיבת "ירושלים"  חטיבה
מספר  6של ה"הגנה" .משה צורף ליחידת פל"ם )פלוגת משמר( והועבר לגדוד " .63כיוון
שהיה חשמלאי" ,מספר חברו" ,נשלח לכל החזיתות כחשמלאי וטלפוניסט ,אך באותם ימים
היה נאלץ כל חייל להיות מוכשר בכול ,לכן נהיה משה המקלען של המחלקה".
חבר נוסף ששירת עם משה סיפר" :הכרתיו כארבעה חודשים לפני נפלו ,עת יצאנו להגן על
דרומה של ירושלים .התנהגותו עם חבריו ועיניו החולמות נתנו בי את ההכרה שילד נקלע
לחבורת מגינים .היו בינינו בני  30ומעלה  אולם כשהגענו לחלוקת התפקידים נוכחנו
שה'ילד' הזה הנו מוכשר יותר מהאחרים .הוא התקין את רשת הפעמונים בעמדות לצורך
קריאת עזרה )מכשירי טלפון לא היו ברשותנו לצורך זה( .בימים הראשונים לישיבתנו שם
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היה צורך לשלוח כמה אנשים לפעולה חשובה בסביבה ,והוא היה אחד מאלה אשר יצאו
בשמחה למלא את תפקידם".
מדרומה של ירושלים הועבר משה עם יחידתו לגזרה הצפונית של העיר ,אזור בתי
מנדלבאום.
בתי מנדלבאום שכנו בגבול שבין גוש השכונות היהודיות בצפון העיר והשכונות הערביות,
והיוו את אחד ממוקדי ההתלקחות המרכזיים והמסוכנים בירושלים בתקופת מלחמת
העצמאות .מיקומם של הבתים ,בסמוך לצומת כבישים חשוב בו עברה הדרך להר הצופים,
גרם לתקריות אש ולקרבות עזים מיד לאחר הצהרת האו"ם על תכנית החלוקה ,תקריות
שהלכו ורבו בהמשך הלחימה.
אזור בתי מנדלבאום היווה גם את אחד מצירי הפלישה של צבא ירדן לירושלים .כוחות
ה"הגנה" הצליחו להחזיק במספר בתים סמוכים ולהפוך אותם לעמדות ישראליות ,אך עם
פרוץ קרבות "עשרת הימים" ,ביולי  ,1948ניסה הלגיון להשתלט על הבתים ,במטרה להשיג
מאחז בצפון העיר ולאיים על השכונות היהודיות מאה שערים ובית ישראל .לאחר קרבות
עזים ,מהקשים שידעה ירושלים במלחמת העצמאות ,נבלמו הירדנים ונסוגו לעמדותיהם
הקודמות.
באזור זה שירת משה ,והתמיד להתקין או לתקן קו טלפון כל אימת שנדרש .אחד מחבריו
לגדוד מספר" :אופייני היה הדבר שהיה בא לעמדות לבקר את החברים אפילו שלא היה
מתפקידו לשמור .היה מבדח את החברים במעשי קונדס ובהלצותיו העסיסיות ,היה מחלק
מכל מה שהיה לו לחברים .רדף את הצדק והאחווה ,נשאר תמיד בין האחרונים לחופשות
ולזכויות חברתיות אחרות".
גם בתקופת ההפוגה השנייה היה האזור רווי אש.
אור ליום י' באב תש"ח ) (15.8.1948ניסו אנשי הלגיון הנמצאים בשיך ג'ראח להתפרץ לעיר.
הם הפציצו את כל שטח החזית באלפי פגזים .אחד הפגזים פגע בטלפון המחבר את בית
מנדלבאום עם המטה ,ומשה התנדב מיד לצאת עם עוד חבר לתקן את הקו .מספרים חבריו
על רגעיו האחרונים" :הוא הלך זקוף ,בלי שמץ של פחד ,וחייך בביטחון" .משה וחברו הצליחו
לתקן את הקו הקרוע ,והחלו לחזור דרך הכביש הראשי בשכונת נחלת יצחק ,בו לא היה קיר
מחסה .חברו עבר ראשון בשלום ומשה זינק אחריו ,אך באמצע הדרך השיגו כדור של צלף
ערבי והוא נפגע בבטנו.
משה הובהל לבית החולים "זיו" במצב אנוש ,אך שם נפטר מפצעיו.
בן עשרים בנפלו .משה נטמן ביום נפילתו בקבר ארעי בשייח' באדר א' .ביום י"ז באלול תש"י
) (30.8.1950הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.
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חלק מקבוצת ילדים יהודים שהוסתרו בבתי נוצרים בזמן המלחמה
ונאספו בידי פלוגת הסיוע של היישוב ליהודי יוון1945 ,

וינברגר ,דוב
דוב ,בן הזקונים של רגינה )לבית כהן( ויעקב ,נולד ביום י"ב בשבט
תרפ"ג ) (29.1.1923בהונגריה ,בעיירה נגייסד .משפחתו הייתה
ענייה ,אך הוריו לא חסכו כל מאמץ בכדי שיוכל ללמוד ב"תלמוד
תורה" .דוב ניחן בתפיסה טובה ובקליטה מהירה ,התמיד בלימודיו
והתקדם יפה.
משבגר למד את מקצוע החייטות ,והתפרנס ממקצועו.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בהונגריה כ 800,000יהודים .בסוף שנות השלושים,
בהשפעת ההתקרבות לגרמנים ,החריפו הנימות האנטישמיות ,ומשנת  1938נחקקו בהונגריה
שורת חוקים אנטייהודיים ,בדומה ל"חוקי נירנברג" .מקיץ  1939נלקחו הגברים היהודים
לפלוגות "שירות העבודה" של הצבא ההונגרי.
בתחילת  1944החליט שליט הונגריה להפסיק את בריתו עם היטלר ,וזמן קצר לאחר מכן,
ב 19במרס  ,1944כבשו הגרמנים את הונגריה .מצבם של היהודים החריף מאד .בחודשים
הבאים הם רוכזו בגטאות ,והחל שילוחם למחנות השמדה.
בתום המלחמה נותרו בהונגריה כ 250,000יהודים.
דוב ושלושה מאחיו היו בין המגויסים למחנות עבודה .כשנפתחה החזית מול הרוסים ,בקיץ
 ,1941נשלחו לחזית האוקראינית והועבדו בפרך בחפירת תעלות .רבים מהמגויסים ,וביניהם
כל אחיו של דוב ,לא שרדו.
הוריו ואחותו של דוב שולחו למחנה המוות באושוויץ ,ושם הושמדו.
משחזר דוב לאחר המלחמה לבודפשט המשוחררת הוא הצטרף למשטרה ההונגרית ,השתתף
בפעולות טיהור הפשיסטים ההונגרים ונקם את נקמת דם בני משפחתו .בסוף שנת 1945
חש כי אינו יכול עוד להישאר על אדמת הונגריה ובלבו גמלה ההחלטה לעלות לארץ ישראל.
עבר בדרך חתחתים ,לא פעם סיכן את נפשו ובנס ניצל ממאסר ,אך הצליח .בשנת 1946
חבר לחיילי הבריגדה היהודית ששבו לארץ והגיע לכאן כשהוא לבוש מדי חייל  כהסוואה
לזהותו האמיתית.

145

דוב השתקע בתל אביב ,למד עברית במשנה מרץ ועבד כחייט .בימים האחרונים שלפני
התגייסותו עבר לבני ברק ,שם גרו חבריו .אלה זוכרים אותו כבחור יפה עיניים ,גבה קומה
ובעל שיער זהוב ,שקט ונוח לבריות ,נעים הליכות ומסור לעבודתו.
עם פרוץ המאורעות שבישרו את מלחמת העצמאות לא היסס ,ומיד התייצב להגנת העם
והמולדת .במסיבת הפרידה שנערכה לכבודו בטרם נשלח לחזית סיפר לחבריו על אודות
חוויותיו בחזית האוקראינית ,כשפגזי התותחים שרקו מעל ראשו" .אם שם" ,אמר" ,לא קרה
לי דבר ,אחיה עוד זמן רב".
דוב צורף למחלקה דתית ונשלח לאזור עמק יזרעאל .את אימוניו הראשונים במסגרת חטיבת
"גולני"  חטיבה מספר  1ב"הגנה"  קיבל בשדה יעקב .בהמשך נמנה עם לוחמי הפלוגה
הדתית של גדוד ") 14דרור"( ,ומילא תפקיד של חובש מחלקתי.
בגבור הקרבות ,נשלחה מחלקתו של דוב לחזית לוביה.
לוביה היה כפר ערבי גדול )כיום אזור יער לביא ,סמוך לצומת גולני( ,אשר שלט על צומת
דרכים חשוב בגליל ,בדרך לטבריה .בכפר התרכזו כוחות ערביים מ"צבא ההצלה" ועוד כוחות
לא סדירים ,אשר היוו איום על יישובי הגליל התחתון .לפיכך הוחלט ,בהתקרב מועד ההפוגה
הראשונה במלחמה ,לכבוש את הכפר.
ביום ב' בסיוון תש"ח ) (9.6.1948יצאו הכוחות להתקפה על לוביה .ההתקפה נכשלה ,ובקרב
נפלו לוחמים רבים .דוב יצא עם שלושה מחבריו להחזיר פצועים מקו החזית .בעודו נושא
חבר פצוע על האלונקה נפגע בראשו מכדור שירה צלף ,ונפח את נשמתו.
בן עשרים וחמש בנפלו .דוב הובא למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי
בעפולה.
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ויסברד ,יעקב )יענקל'ה(
יעקב ,בנם של חיהפייגה והלל ,נולד ביום ה' בתמוז תרצ"א
) (20.6.1931בפולין ,בעיר סלומניקי שבמחוז קיילצה .למד
בבית ספר עממי והצטיין בספורט .אביו ,ציוני ותיק ,היה חבר
ב"ברית הצה"ר"  תנועת הציונים הרוויזיוניסטים ,ויעקב גדל על
האידיאולוגיה של זאב ז'בוטינסקי.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של יהדות העולם בתחומי הפעילות
הדתית ,הלאומית ,הפוליטית ,החברתית והתרבותית .המשבר הכלכלי החריף שפקד את
העולם בסוף שנות השלושים השפיע מרות על כלכלתה של פולין ,והביא להחרפת הנימות
האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו כבעלי מעמד מפתח בחיי הכלכלה .הם
סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
העיר סלומניקי ,בה התגוררו כ 1,200יהודים ,כרבע מאוכלוסיית המקום ,נכבשה על
ידי הגרמנים ב 6בספטמבר  1939ונכללה בתוך תחום הגנרלגוברנמן  הממשל הכללי
הגרמני ששלט בפולין .הוקם בעיר יודנראט ,אך רוב היהודים המשיכו בעבודתם ולא
הוקם גטו.

בשנים  1942 1941נשלחו הצעירים למחנות לעבודת כפייה .האקציה הראשונה מסלומניקי
בוצעה בראשית יוני  ,1942ועד סוף אותה שנה נשלחו מרבית היהודים למחנות ריכוז.
בימי האימה של מלחמת העולם השנייה נכלא יעקב עם אביו במחנות הסגר .אֵם המשפחה
מתה עוד קודם לכן .האב והבן נשארו בחיים וראו את יום השחרור ,אולם חייל אמריקני הרג
את האב בטעות ,והותיר את יעקב ביתמותו.
יעקב הגיע למחנה נוער יהודי באיטליה ,ומשם הגיע ארצה בטיסה בשנת  ,1947במסגרת
"עליית הנוער" .כאן התגורר בתל אביב ,בה מצא את ביתו מחדש אצל דודיו וסבו.
יעקב למד את השפה והסתגל במהירות להווי העברי במולדת ,אשר השכיל לחיות אותו
במלוא לבו הצעיר .הוא למד את מקצוע הטפסנות ,וכן השלים השכלתו בלימודי ערב.
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בנאמנותו ,יושר לבו ,צחוקו שלא ירד מפניו ,באהבתו את העבודה ואת כל הסובבים אותו
רכש את לב כולם.
יעקב הצטרף למחתרת הארגון הצבאי הלאומי )האצ"ל( .בספטמבר  1948פורק האצ"ל
ולוחמיו פוזרו ביחידות צה"ל השונות.
עם התגייסותו המלאה לצה"ל שירת יעקב בגדוד  52של חטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר .5
הוא השתתף בקרבות הגדולים בנגב במלחמת העצמאות.
בימי ההפוגה השנייה )לקראת סוף  (1948הועבר עם חטיבתו לחזית המרכז ,וגדודו הוצב
במשלט ליד רמת הכובש  אזור שידע קרבות קשים במהלך המלחמה ,אך לקראת סופה
נחשב לשקט .עם זאת ,פלשו לגזרה חיילי הצבא העיראקי אשר הרבו להטריד את הלוחמים
היהודים ,בעיקר באש צלפים.
באחת התקריות הללו ,ביום ו' באדר תש"ט ) ,(7.3.1949נפצע יעקב באורח אנוש מירי צלף,
ובדרך לבית החולים נפטר.
בן שמונהעשרה בנפלו .יעקב הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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ויסמן ,יוסף
יוסף ,בנם של רבקה ואברהם דוד ,נולד בשנת תר"פ )(1920
בפולין ,בעיר ביאלהפודלאסקה שבמחוז לובלין ,במזרח המדינה.
אביו היה למדן וחסיד ששקד על לימוד התורה יומם וליל ,ויוסף
קיבל חינוך תורני והצטיין בלימודיו .אמו ניהלה חנות מכולת
ומכאן באה פרנסת המשפחה.
בסיום לימודיו היסודיים עבר יוסף ללמוד בישיבת נובוגרודק,
ומשם המשיך לישיבה בברנוביץ.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,ספטמבר  ,1939סופח מחוז נובוגרודק לברית המועצות.
בחורי הישיבה ברחו לווילנה .גם יוסף ואחיו יעקב חיים ברחו לווילנה ,שם התאחדו עם
אחותם בתיה.
וילנה נכבשה ב 19בספטמבר  1939בידי הצבא האדום הרוסי ,והעיר נמסרה לידי הליטאים.
ביולי  1940צורפה ליטא לברית המועצות והפכה לרפובליקה סובייטית .הפעילות הכלכלית,
הציבורית והחינוכית נאסרה על היהודים ,ואלפים מהם יצאו את העיר.
ב 24ביוני  1941פלשו לווילנה הגרמנים .היהודים ,שכעת מנו כ 55,000איש ,חויבו לשאת
טלאי צהוב וזכויותיהם הבסיסיות ניטלו מהם .בחודשים אוגוסטספטמבר  1941נערכו
אקציות ,וקרוב ל 8,000יהודים נרצחו באתר ההשמדה פונאר.
בספטמבר  1941הוכרז על הקמת גטו בווילנה ,וכ 40,000יהודים רוכזו בו .מספרם הלך
והתמעט בעקבות האקציות המרובות ומעשי הרצח ההמוניים .עד סוף  1941נרצחו בגטו
 33,000מיהודי וילנה.
בספטמבר  1943נערכו אקציות גירוש למחנות ריכוז באסטוניה והגטו חוסל .אלפי ילדים,
נשים וזקנים נשלחו למחנה ההשמדה בסוביבור ,שם נטבחו באכזריות .כמה מאות מתושבי
הגטו הצליחו לצאת ליערות הסביבה ,שם התארגנו בפלוגות של פרטיזנים להמשך הלחימה
בגרמנים.
באותן שנים הצליחו כמה מאות מבני הישיבה להגר ,בחלקם הגדול ליפן ומיעוטם לארץ
ישראל .יוסף לא הצליח לעזוב ,ובתקופה זו הצטרף לתנועה הציונית.
במהלך שנת  1943נרצחו אחיו ואחותו של יוסף .הוא עצמו ,היחיד ששרד מהמשפחה ,נשלח
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מגטו וילנה למחנות עבודה שונים בלטביה ובגרמניה והתענה קשות .בסוף המלחמה מצאוהו
האמריקאים שוכב בערמת גופות קרות כשהוא במצב של אפיסת כוחות .הוא הובא לבית
חולים ,ולאחר שלושה חודשי טיפול התאושש.
יוסף עבר ללנדסברג ,גרמניה ,שם שהה שנה אחת במחנה העקורים .הוא נמנה עם מייסדי
קיבוץ "בני עקיבא" ועסק בהדרכה בשיעורי תורה ובעברית .מספרת בת דודו" :שאיפה אחת
מילאה את לבו :לעלות ארצה .רבות היו האפשרויות ,ואף התנאים היו נוחים להישאר ולחיות
בגרמניה ,ולו לכמה שנים כדי לעשות עושר ,אך אהבה עזה למולדת פיעמה בו והוא היה בין
הראשונים שעלו ארצה מאותו מחנה".
באביב  1946המשיך עם קיבוצו לקיבוץ הכשרה של תנועת "תורה ועבודה" בוואלמאדינה
שבאיטליה ,וגם שם היה פעיל בשטח התרבותי.
במקום זה נודע לו על הירצחם של הוריו ואחיותיו בידי הנאצים .במכתב שכתב לקרוביו
בארץ הוא משתף בתחושותיו" :אני מתאמץ להפסיק מנושא זה ,כי אם אכתוב על כך לא
תספיק הדיו בשבילי ואצטרך לגמור בדמעותדם .אומר די לצרותינו! כשאזכה בקרוב לעלות
ארצה אז אספר לכם הכול בפרוטרוט .תשמרו את המכתב והתמונות שאני שולח לכם .את
ה'אוריגינל' של תמונת אחי מנעוריו שמרתי בכל ימי היותי בגטו ובמחנות ,בכל הביקורים
והחיפושים .רק זה נשאר לי מכל תמונותיי ,ממשפחתי".
ב 14ביולי  1946הוא כותב לקרוב משפחתו ..." :בייחוד אני מודה לך על מיליך היקרות
שכתבת לי ,היקרות לי מפנינים ומפז ,דבריציונות ,דברים מעודדים ,דברים הנותנים לי
חילוףכוח בחיי פה בגלות ,דברי ביטחון ותקווה ,שהיישוב לוחם כדי לקבלנו .וגם אנו
לוחמים ברוב מרץ לכניסתנו ארצה ,למולדתנו אשר הייתה שלנו ותהיה שלנו .למרות הכול
נעלה ארצה ,הניצחון יהיה לצדנו ונקים מדינה עברית ,כי איננו מבקשים 'נדבות' ממי שהוא,
כי איננו אביונים מחזרים על הפתחים; אנו דורשים מדינה עברית ,כי היא שייכת לנו,
ושילמנו די 'דמים'  תרתי משמע .ואם אדוניהעולם בוגדים בנו ,אין אנו מתחשבים בהם,
כי הם בעליבתים זרים ,אורחים בלתימוזמנים .ואם נפלו אלף ,אלפים נעפיל! ודי לשוטט
בגלות! לעתעתה אני נמצא פה בוואלמאדינה ,בקיבוץ יפה ומסודר בכול  בתרבות ,בעבודה
ובמזון .ואנו מחכים ומצפים בכל רגע ורגע לפקודת "עלייה".
הרגע המיוחל הגיע ב 2באוגוסט  ,1946אז עלה יוסף עם חבורתו על אוניית המעפילים "כ"ג
יורדי הסירה" .האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל בוקה
דה מגרה באיטליה ,כשעל סיפונה  790מעפילים .לאחר שנתגלתה על ידי מטוס סיור בריטי
נשלחה אליה משחתת של הצי המלכותי הבריטי ,המלחים השתלטו על הספינה וגררו אותה
לנמל חיפה .המעפילים פתחו בשביתת רעב במחאה על גירושם הצפוי ,ולאחר מאבק אלים
הועלו לאונייה בריטית והובלו למחנות הגירוש בקפריסין .מספרת בת דודו של יוסף" :הם
היו הראשונים שהועמדו בפני מציאות אכזרית כזו ,של תעלולי השלטון העוין בארץ ,וכולם
כאיש אחד התנגדו לה ,בכל יכולתם".
כמחצית השנה שהה בקפריסין .בתקופה זו היה יוסף פעיל בתנועת "הפועל המזרחי" ,והמשיך
150

לעסוק בפעולות תרבות ובהוראת עברית .בד בבד ,נטל חלק באימוני ה"הגנה" ,מתוך הכרה
עמוקה כי בארץ צפויה תקופת מאבק קשה שיש להתכונן לקראתה.
בחודש אדר תש"ז )פברואר  (1947הגיע יוסף לארץ .שהה תקופת מה במחנה עולים בקריית
שמואל ,ואז התאחד עם קרוביו בירושלים ,אך רק לזמן קצר .אלה רצו כי יישאר עמם ,אך
רצונו הלוהט לשרת את המולדת במידה הגדולה ביותר הובילו לכפר עציון.
בכפר עציון ,ראשון יישובי גוש עציון ,נקלט יוסף יפה בחברה ובעבודה ,במשק ובבניין ,ובשעות
הפנאי עסק בתורה .הוא הרבה לכתוב לקרוביו ולתאר את המתרחש בגוש ,כשממכתביו
נובעת אמונה חזקה ושלמה בצדקת הדרך ,וביטחון ותקווה לגבי העתיד .ביום  20באפריל
 1947הוא כותב" :אני מרגיש עצמי בטוב .אני בריא ,שמח ומאושר .אם יש לי איזו דאגה אני
משתדל להסיח דעתי ממנה ועושה את עבודתי הלאה .אני מתגבר בתקוותי ובתקוות הכול
כי יהיה טוב ,כי מוכרח להיות 'טוב' ,כי עתידנו עוד יזהיר כנוגה אור .ואת חלומנו נגשים .לא
לשווא יהיה עמלנו .כל טיפה של דם נקי תתבע כפליים .העיקר נזדיין במרץ וברוח ונאחד
כל פעולותינו וכל רעיונותינו למרכז אחד נקי וצלול .אז נצליח בזה שכל יהודי רוצה להצליח
ולמצוא בארצו"...
שלושה חודשים אחר כך ,ב 14ביולי  ,1947הוא כותב ..." :הימים ימי עבודה הם ,העבודה
הולכת ונמשכת במלוא הקיטור ...תודה לאל ,אני בריא ,עובד בבניין ,במשך השתתפותי
בבניין גמרנו חמישה בתים ,גם לעתים קרובות אני שומר ...ואני שבע רצון".
על פי החלטת החלוקה של האו"ם מיום כ"ט בנובמבר  1947לא נכלל גוש עציון בתחומי
המדינה היהודית .מאז עמד המקום במוקד התקפות בלי פוסקות.
ימים ספורים לאחר ההחלטה כותב יוסף 8" :בדצמבר  .1947באמת יש לי הרבה לכתוב
לכם ,מתקופת השמחה ,ומתקופת המצב הנוכחית ,אלא אסתפק עכשיו בשורות מספר,
כיוון שהזמן והמצב לא מרשים לי להרבות ולהאריך בכתיבה ...ימי השמחה עברו אצלנו
כמו בכל היישובים היהודיים ,קולות ששון ושמחה נישאו מכפר עציון על כל ערי והרי
יהודה ,האדירוּת ,השירה וההתרגשות ,השמחה והריקודים החמים  אי אפשר לי לתאר
לכם במילים ...שמחה כזאת עוד לא ראיתי ,ובשמחה כזאת עוד לא השתתפתי מיום היותי
לאיש .נקווה שכאלה תהיינה הרבה והרבה!" ואף כי השמחה מהולה הייתה בעצב ,שרתה
רוחו האופטימית מעל הכול ולא נדמה" :ימי השמחה נגמרים והגיעו ימי עצב ,ימים לעמוד
על המשמר ולהיות מוכן להדוף כל ניסיון מצד האויב הרוצה לשלול מאתנו זכותנו לחיות
כעם חופשי במדינתו .נהיה בטוחים שננצח בכל החזיתות כי הצדק אתנו ...נעלה את שמחתנו
'במדינה העברית' מעל לראשינו .אל דאגה! השמש מתחילה לזרוח לניצחוננו".
בחורף תש"ח השתתף יוסף באימונים ,בעבודת ביצורים ובשמירה ,וכחבר פל"ם )פלוגת
משמר( של המשק התגלה כאחד מטובי הלוחמים .בינתיים מצא לו חברה כלבבו ,רחל הילר,
והם החליטו לבנות יחד את ביתם בכפר אחרי הניצחון.
ביום  17בינואר  1948הוא כותב..." :מעשי חשמונאים היו כאן ,ולא עוד ,אלא שגם אני זכיתי
151

להיות בין אלה ולקחת חלק במעשי הגבורה האלה .בעיני ראיתים ,חייתי והייתי בהם :המונים
המונים הקיפו והתקיפו אותנו ורצו להשמיד ,להרוג ולאבד את הכול ...אבל אחת ידענו וזכרנו:
בתפילת שחרית אמרנו 'אל נקמות הופיע'  וכך היה .אנחנו ראינו את נפלאות ה' וגבורת
ה' אשר נתן כוח וגבורה בידינו להפיל חללים ,פגרים .אנחנו ראינו אותם כורעים תחתיהם
ומשאירים את פגריהם והניצולים ברחו כל עוד נפשם בכפם ,ואנחנו קמנו ונתעודד .נמסרו
גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים' .נס גדול היה שם' לפני אלפיים שנה  וההיסטוריה
חוזרת על עצמה .נס גדול היה כאן בהרייהודה ,במקום בו לחמו הראשונים לפנינו"...
בשל חשיבות גוש עציון במערכה ושליטתו על הכביש המחבר בין חברון וירושלים פתח
הצבא הירדני הסדיר )"הלגיון הערבי"( במתקפה עזה עליו עוד קודם לסיום המנדט וצאת
הבריטים מהארץ.
בששת חודשי המערכה היה גוש עציון נתון במצור מרבית הזמן ,אי בודד של התיישבות
יהודית מוקפת ערבים .כל אנשי הגוש ,ויוסף ביניהם ,שירתו במחוז ירושלים של ה"הגנה",
שלימים הפך לחטיבת "עציוני"  היא חטיבת "ירושלים" )חטיבה מספר  .(6ה"הגנה" תגברה
את הגוש בלוחמים נוספים מחטיבת "הראל" של הפלמ"ח ,מאנשי החי"ש )חיל השדה( של
הארגון מירושלים ומהחי"ש הדתי בתל אביב.
ב 16במרס  1948כותב יוסף ..." :בדרך כלל שוררת הפוגה במקצת בסביבתנו .אנו תקווה
ששלום ושלווה ישכנו בגבולותינו בפרט ,ובכל גבולות הארץ בכלל .אני בריא ומצב רוחי
טוב .אני בין הרבים העומדים איתן על משמרתם .אנו מקווים ששכנינו לא יעזו לפגוע
בנו אחרי הלקח הטוב שקיבלו כאן "...ביום  3באפריל  1948הוא כותב ..." :לבטח שמעתם
וקראתם הרבה על מה שהתרחש כאן לפני ימים מספר .לוחמים עברים החזיקו מעמד בקרב
של שלושים שעות במצב נורא ואיום ,שכנו בתוך לועו של הארי .עייפים ,רעבים וצמאים,
שבורים ורצוצים לחמו עם האויב אשר רצה להשמיד אותם כליל ,אבל לשווא היה זממו
הרע .המעטים ניצלו על ידי משא ומתן עם הצבא שנתאכזב אחר כך ,חבל ,חבל על הכלים
שנפלו בידי מרצחים ...אבל הנפש יקרה לנו" .בהמשך הוא מתאר גם את החיים שמעבר למצב
הביטחוני" :אנו משתדלים שהחיים יישאו אופי תרבותי ,ובאמת בשעות הפנויות מתאספים
חוגים שונים ולומדים שונות .מדי פעם בפעם מסדרים הצגות ,עובדים ושומרים ועובדים.
וכן יום גורר יום ,לילה גורר לילה ,עד שהימים הנוראים והעצובים יחלפו וילכו לעזאזל,
ויגיעו ימים טובים ,ימי שלום ,ימי תרועותניצחון בחוצותינו ...מזג האוויר אצלנו על פי
רוב גשום הוא .גשם יורד בזעף ,יורד ויורד ואינו פוסק .כל הבֵרכות מלאות .לפני שבועיים
בערך היו ההרים מכוסים שלג .דרכנו בשלג עד למעלה נעליים .דימיתי שאני נמצא בתוך
איזה כפר פולני".
במכתב מ 6במאי  1948ניכר המאבק המתחולל בנפשו ..." :אני משתדל להתגבר ולהתחזק,
אחרי הימים הקשים שעברו עלינו .קשה לי לכתוב ,אני נמצא עוד תחת רושם ההתקפה
הכבדה והרעשת הכלים מכלים שונים ,קולות וזמזומים שונים .הם סבלו אבדות כבדות
מאוד ...מוכרחים להמשיך בדרכנו עד הניצחון והגשמת החזון!"
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ההתקפה האחרונה והגדולה מכולן על גוש עציון נערכה בימים  1312במאי  .1948חיילי
הלגיון השתלטו על כמה משלטים הסמוכים לכפר עציון ,והצליחו לבתר את הגוש לשניים.
למחרת ,ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948פרצו את ביצורי הכפר כשהם חמושים במשוריינים
ובארטילריה ,ומלווים בכוח מקומי רב מכפרי הסביבה.
יוסף ,שבימי ההתקפה האחרונים השתתף בהגנת הקטע המערבי של הכפר ,נפגש עם חברתו
בפעם האחרונה במקלט שמתחת לבניין המנזר הגרמני  מושב המפקדה ותחנת העזרה
הראשונה .האויב ,שלא יכול היה לחדור לתוך המקלט ,פוצץ את הבניין על יושביו ואלו נקברו
חיים תחת ההריסות .יוסף וחברתו רחל הילר היו בין הנופלים.
למעלה ממאה מגיני הכפר נפלו באותו יום ,רבים נרצחו לאחר שנכנעו .למחרת ,ביום ה'
באייר תש"ח ) 14במאי  ,(1948יום הכרזת המדינה ,נכנעו מגיני יתר שלושת יישובי גוש
עציון :רבדים ,משואות יצחק ועין צורים .ביום זה חדל הגוש מלהתקיים ,ושרידי מגיניו הלכו
בשבי הירדני.
יוסף היה בן עשרים ושמונה בנפלו.
גופות הנופלים נותרו במקום נפילתם במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו בשנת 1949
במבצע מיוחד של הרבנות הצבאית .הם הובאו למנוחת עולמים בקבר אחים גדול בהר הרצל
בירושלים ,בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949
הספיד את יוסף חברו" :מופלא היה הבחור היקר הזה :מצניע לכת היה ,אך מלא גאווה
לאומית .חדור אהבת הבריות ,אך שנאת מוות שנאה נפשו את המציקים לעמו .גחלת אהבה
לעמו ולארצו טמון בלבו ,בעברו בכור הענות ובהיותו בגולה הדוויה .תמיד אמר שיש לשכוח
את העבר הנורא ולהתמסר בכל הכוח לבניין העתיד ,ורק עתיד אחד היה קיים בשבילו  עם
חופשי במולדתו ,אבל בלבו שמר את היגון הכבד והנורא על אובדן כל משפחתו ,בתופת
המלחמה .הוא חזה את המדינה ,ידע שהיא מוכרחה לבוא ,נלחם ונפל למענה ,אך לא זכה
לראות בהתגשמות חזונו ,ואף לא לדעת בשעת נפילתו ,שאת המדינה שירת ,ולמענה נפל".
בכרך ב' של "גוילי אש"  ספר שערך משרד הביטחון ובו מעזבונם הספרותיאמנותי של
הבנים שנפלו ,פורסמו מכתבים שכתב יוסף לקרוביו מתחנות חייו השונות.

153

וסרטיל ,חיה )לנה(
חיה ,בתם של גיטל ובנימין ,נולדה ביום י"א בשבט תרפ"ב
) (9.2.1922בפולין ,בעיר אושווינצ'ים שבדרוםמערב המדינה,
סמוך לקרקוב .הוריה עסקו במסחר .חיה נתחנכה כדרך בנות
חסידים בסביבה ההיא :חינוך להשכלה כללית בבית ספר ממשלתי
פולני ,ולחיים מסורתיים בבית.
עם תחילת מלחמת העולם השנייה והכיבוש הגרמני )ספטמבר
 (1939סופחה אושווינצ'ים לרייך .הצעירים היהודים נלקחו למחנות עבודה בסודטים ,שהיו
כפופים מנהלית למחנות ריכוז בגרמניה.
ביולי  1940הוחל בבניית מחנה הריכוז הגדול בסמוך לאושווינצ'ים ,שלימים היה לבית
הקברות הגדול ביותר בתולדות האנושות  אושוויץבירקנאו .עובדי הכפייה הראשונים
שנאלצו לעבוד בבניית המחנה היו  300יהודים מאושווינצ'ים וסביבתה.
במחנה זה נרצחו למעלה ממיליון וחצי יהודים ,ביניהם כמעט כל  8,000יהודי אושווינצ'ים.
חיה הייתה בין הצעירים שנשלחו למחנה עבודה מיד בתחילת המלחמה .שלוש שנים שהתה
שם ,וכמו הנשים האחרות הועסקה במפעלי חימוש וטקסטיל .בתקופה זו הופרדה ממשפחתה
 הוריה ושלושת אחיה הושמדו באושוויץ .בהמשך עברה בין מספר מחנות עבודה והצליחה
להחזיק מעמד עד סוף המלחמה.
אחרי השחרור הצטרפה חיה לקיבוץ "איחוד" באוסטרוביץ שבפולין .עם הקיבוץ עברה לגרמניה
ונכנסה למחנה הפליטים בדגנדורף ,באזור הכיבוש האמריקני .אחר כך הייתה שותפה בייסוד
קיבוץ ההכשרה החקלאי "לנגב" של תנועת "נוח"ם" )נוער חלוצי מאוחד( בחוות מינקופן.
בחורף  1947העפילה חיה לארץ ישראל באונייה "ברכה פולד"  אוניית חופים קטנה שנרכשה
על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" באיטליה" .ברכה פולד" הפליגה ב 9באוקטובר 1946
מנמל מולה דיבארי כשעל סיפונה  626מעפילים  ניצולי מחנות ריכוז וחניכי תנועות נוער
קיבוציות .הפלגתה התאפיינה בתקלות רבות ובתנאי מזג אוויר קשים .בהגיעה ללב ים נתפסה
האונייה על ידי הבריטים ,נגררה לנמל חיפה ולאחר מאבק קשה גורשו נוסעיה לקפריסין.
גירוש המעפילים גרר אירועים אלימים בהם היו מעורבים ,לצד המעפילים ,הפעילים בניסיון
לחלצם .בסופו של דבר ,גורשו אלו וגם אלו .בעקבות אירועים אלה פרסם נתן אלתרמן
בטורו השבועי בעיתון "דבר" את השיר "ברכה פולד".
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בהגיע חיה בשנית אל חופי הארץ ,ביוני  ,1947נאלצה לשהות עוד תקופה מסוימת במחנה
המעצר בעתלית .במקום זה ,נאמנה למורשת בית אביה ,הצטרפה לתנועת העובדים הדתיים
הציוניים  "הפועל המזרחי".
מיד כששוחררה ממחנה עתלית הגיעה חיה לכפר עציון  ראשון יישובי גוש עציון בלב
הר חברון .מספרים חבריה" :בודדה הגיעה להר באחד הימים .עברה גודש סבל ונדודים על
פני מחנות אירופה .למדה הרבה מהעבר וביקשה לבנות כאן את חייה על מעיינות השילוח.
בצניעות ובשקט עשתה עבודתה וזמן רב לא חשו בה בחיי החברה .לא התבלטה בדיבור אך
צוינה בפיקחות ובידיעת החיים .בהדרגה נקלטה ומצאה לה מקום בחברה".
חיה קיבלה על עצמה כל תפקיד ומטלה .בהיותה מחושלת דיה ,קיבלה הכול בקלות .היא
קיוותה לקבל ימי חופשה אחדים כדי לסייר ביישובי הארץ ולתור את נופיה ,אך לא הספיקה
 עם החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר  1947על הקמת מדינה יהודית ,החלטה שהותירה את
גוש עציון מחוץ לתחומי המדינה ,החלה תקופת המצור הערבי על הגוש ,וכמו כל החברים
הבוגרים חיה גויסה להגנתו.
היא נמנתה עם אנשי חטיבת "עציוני"  חטיבה מספר  6ב"הגנה" )"ירושלים"( .השתתפה
באימונים ,בתצפיות ,בשמירה ובהספקת מזון למגינים בעמדות.
במרבית חודשי המערכה היה גוש עציון נתון במצור ,אי בודד של התיישבות יהודית בהר
חברון .הקשר עם הגוש נשמר תודות לכמה כלי רכב שפרצו את הדרך אליו מירושלים ,וכן
תודות לכמה מטוסים קלים שעשו שימוש במנחת מאולתר שהוקם במקום .לעתים הוצנחו
לגוש מעט אספקה ונשק .ה"הגנה" תגברה את הגוש בלוחמי חי"ש )חיל השדה( ובלוחמים
מחטיבת "הראל" של הפלמ"ח .כל אלה עזרו לאנשי הגוש להחזיק מעמד עד מאי .1948
ב 12במאי  1948הותקף גוש עציון בידי חיילי הלגיון הירדני שתוגברו במשוריינים
ובארטילריה ,ואליהם הצטרף כוח ערבי גדול מיישובי הכפרים הסמוכים .הכוח הערבי הצליח
לכבוש כמה משלטים בסביבת כפר עציון.
למחרת ,ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948נערכה ההתקפה הגדולה מכולן ,במהלכה נכבש כפר
עציון .כאשר פרץ כוח הלגיון לתוך הכפר שהתה חיה עם חברותיה במקלט שמתחת למנזר
הגרמני  מקום מושב מפקדת הכפר .משהבין האויב כי לא יוכל לחדור לתוך המקלט פוצץ
את הבניין על יושביו ,וקבר אותם חיים.
חיה נהרגה מתחת להריסות הבניין .הייתה אחת מכמאה מגיני הכפר שנפלו באותו יום.
כעבור עוד יום ,בה' באייר תש"ח ) 14במאי  ,(1948יום הכרזת המדינה ,נכנעו מגיני יתר
שלושת יישובי גוש עציון :רבדים ,משואות יצחק ועין צורים .ביום זה חדל הגוש מלהתקיים,
ושרידי מגיניו הלכו בשבי הירדני.
חיה הייתה בת עשרים ושש שנים בנפלה.
גופות הנופלים נותרו במקום במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו במבצע מיוחד על ידי
הרבנות הצבאית ,בשנת  .1949הם הובאו למנוחת עולמים בקבר אחים גדול בהר הרצל
בירושלים ,בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949
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ימי ה"בריחה" :ניצולי שואה מועברים בהסתר לתוך גבול איטליה לאחר המלחמה

זויער ,נתנאל )שנדור(
נתנאל ,בן רבקה ומאיר )בילה( ,נולד בשנת תרפ"ו )(1926
בהונגריה ,בעיירה טט .למד בבית ספר עממי ותיכון בעיירת
הולדתו ,בה חיה קהילה יהודית קטנה.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בהונגריה כ 800,000יהודים.
הונגריה הייתה אחת הארצות הראשונות שבהן הופיעה
האנטישמיות המודרנית הפוליטית ,ומשהייתה למדינת חסות של גרמניה אומצו בה חוקי
הגזע .בין השנים  1938ל 1941נחקקו בהונגריה חוקים אנטייהודיים שדמו ל"חוקי נירנברג",
והיהודים שבשטחה סבלו מהגבלות ומגזרות קשות.
בקיץ  1941גירשו שלטונות הונגריה מאות יהודים מחוסרי אזרחות הונגרית לעיר המבצר
קמיניץפודולסקי שבדרוםמערב אוקראינה ,שם נרצחו מרביתם .בהמשך גויסו בכפייה
עשרות אלפי יהודים במסגרת "שירות העבודה" לפלוגות מיוחדות של הצבא ההונגרי ,נשלחו
לחזית ומשם לא שבו.
במרס  1944כבשו הגרמנים את הונגריה ,לאחר שהופרה הברית בין המדינות .מיד לאחר מכן
ריכזו את היהודים בגטאות .עד תום המלחמה נשלחו למעלה מחצי מיליון מיהודי הונגריה
למחנות השמדה ,שם נרצחו.
נתנאל ומשפחתו נשלחו למחנה ההשמדה אושוויץ ,שם נספו אביו ,אמו ,אחיו ואחותו.
רק הוא החזיק מעמד בעבודה במחנה ובמחנות נוספים .לקראת סוף המלחמה היה במחנה
מאוטהאוזן בגרמניה ,משם שוחרר על ידי הצבא האמריקני.
משחזר לעיירתו ונודע לו שכל משפחתו הושמדה יצא נתנאל ב"נתיב הבריחה" לאיטליה.
התלאות המרובות ושותפות הגורל של השורדים עשוהו ליהודי לאומי והוא החליט לעלות
לארץ ישראל .האונייה שהעפיל בה ארצה בסוף  1946נתפסה והוא הובל עם כל המעפילים
למחנה מעצר בקפריסין ,שם שהה למעלה מחצי שנה.
בסוף קיץ תש"ז ) (1947הגיע נתנאל לארץ ,התיישב בראשון לציון והחל לעבוד בתיקון
מכונות כתיבה .אט אט התערה בסביבה ,ומדי פעם היה מבקר בבית מכרים מילדותו שגרו
בירושלים.
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בראשית מלחמת העצמאות התייצב נתנאל לשירות המולדת וצורף לגדוד "העמק" ,שבאפריל
 1948היה לגדוד  1בחטיבה  ,11חטיבת "יפתח" .לחם כחייל בפלוגה ב' בקרבות הגדוד ,בעיקר
באזור הצפון.
באפריל  1948הנחילו לוחמי "יפתח" מפלה ל"צבא ההצלה" הערבי שתקף את משמר העמק.
ערב הכרזת המדינה ולקראת הפלישה הצפויה של צבאות סוריה ולבנון פעלו בגליל העליון
המזרחי במסגרת מבצעי "יפתח" ו"מטאטא" ,במהלכם כבשו את צפת וטבריה .הם השתתפו
בקרב עקוב מדם על משטרת נבי יושע ,כבשו את מלכיה והדפו את הסורים מעמק הירדן.
כוחות החטיבה ביצעו פשיטות אל מעבר לגבול במהלכן פוצצו את גשר הליטאני ואת מחסני
התחמושת של הצבא הסורי.
ביוני  ,1948לקראת ההפוגה הראשונה במלחמה ,הורדה חטיבת "יפתח" לאזור המרכז ,לסייע
בקרב על פריצת הדרך לירושלים .לוחמיה השתתפו במבצע "יורם" בניסיון לכבוש את לטרון,
ועם חידוש הלחימה בתום ההפוגה הראשונה השתתפה החטיבה במבצע "דני".
ב 8ביולי  ,1948לקראת תום ההפוגה ,יצאו נתנאל וחבריו למסע של עשרה ימי קרבות,
במהלכם כבשו כפרים עוינים ונחלו הצלחות רבות .בליל  17/18ביולי  ,1948לקראת תחילת
ההפוגה השנייה ,תפסו חיילי הגדוד את משלט שילתא אשר בחלקו המזרחי של רכס קוריקור
)כיום בקרבת היישוב שילת בחבל מודיעין( ,כדי לאיים על אגפו של מערך הלגיון בלטרון.
עם בוקר ,ביום י"א בתמוז תש"ח ) ,(18.7.1948התברר כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי,
השולט ,של הרכס שחלש על הכביש לבית נבאללה .האויב הסתייע בשריוניות ותקף את
הכוח במשלט משני כיוונים ,ולוחמי "יפתח" נאלצו לסגת .בנסיגה הקשה ,בשטח פתוח הנתון
לאש צולבת ,נפלו למעלה מארבעים לוחמים ,ונתנאל ביניהם.
נתנאל היה בן עשרים ושתיים בנפלו .גופתו נותרה בשטח ירדן והוא נחשב כנעדר במשך
למעלה משנה ,עד שהתאפשרו חיפושים באזור .ביום י"א באדר תש"י ) (28.2.1950הוא הובא
למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.
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ז'יכלינסקי ,שלמה )ג'ינג'י(
שלמה ,בנם של באשה ויעקב ,נולד ביום י' בסיוון תרפ"ט
) (18.6.1929בפולין ,בעיירה נדג'ין .גדל בסביבה חקלאית ,את
ימות הקיץ היה עושה עם הוריו בגני פרי שחכרו באזורים כפריים
והשתתף בשמירה ,באיסוף הפירות ובהובלתם .למד ב"חדר"
ובבית ספר עממי.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ופלישת הנאצים לפולין )ספטמבר  (1939הוחמר מצב
היהודים במדינה כולה ,וכך גם מצב קהילת נדג'ין הקטנה.
עשרות אלפי יהודים מכל עיירות הסביבה גורשו לגטו ורשה .תנאי החיים בגטו היו בלתי
נסבלים :הצפיפות גאתה ,מנות המזון קוצצו והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב .מעצרים,
רצח ברחובות ,הוצאות להורג ,משלוחים למחנות ריכוז ,חטיפת בני אדם ושילוחם לעבודות
כפייה ברייך היו מעשים של יוםיום .גבולות הגטו לא נקבעו סופית ,עובדה שזרעה בלבול
ויצרה כאוס.
באמצע נובמבר  1940נסגר גטו ורשה והוקף בחומה .בחודשים הבאים החלו השילוחים
למחנות ההשמדה.
עד סוף המלחמה נשלחו להשמדה כ 90אחוז משלושה ורבע מיליון היהודים שחיו בפולין,
ביניהם גם מרבית יהודי נדג'ין.
שלמה ומשפחתו נשלחו גם הם לגטו ורשה כבר בתחילת המלחמה .כשהחלה הוצאת היהודים
להשמדה נמלטו שלמה ואחיו הקטן מהגטו ומצאו להם מקלט בבית נוצרי ,עד שמלשינים
הסגירו אותם לידי הנאצים .אחיו של שלמה נרצח לנגד עיניו .רק הוא הצליח להינצל בשל
מראהו הארי ,וזכה לראות את תום המלחמה.
אחרי המלחמה שהה זמן מה בבליז' ,בבית דודו הקצב ,ועזר לו בהובלת בשר ובשאר עבודות.
שלמה הלך והתקרב לרעיון הציוני ,והצטרף לקבוצת נוער שזה היה דגלה .מספר חברו מאותם
ימים" :רואה אני אותו לנגד עיניי ,בחור שמח ועליז .כמעט יוםיום פגשתיו כשהוא מחלק
בשר באיטליזים .התפלאתי תמיד לראותו נושא על שכמו את נתחי הבשר הכבדים ,עייף ויגע
היה חוזר הביתה .בערבים היינו נוהגים ללכת לסניף של "האיחוד" .לא פעם אמר לי' :נמאסה
עליי העבודה הזו ,רוצה הייתי כבר לצאת מכאן ,משאון העיר לכפר רחוק מפולין  ואולי
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ניסע לארץ ישראל ,לארץ אבותינו .אולי שם אמצא לי מנוחה ומקצוע מתאים .כי פה אינני
יכול כבר לחיות' .כעבור שבועיים מאז שיחה זו החלטנו לנסוע ארצה .בלי רשות הדוד עזב
שלמה את הבית ואת משפחתו".
שלמה וחברו יצאו לדרך בסוף שנת  ,1945ולאחר תלאות ומכשולים הצליחו להגיע לבסיס
העלייה בפרנקפורט שבגרמניה .כעבור חודשיים וחצי ,ביום  26במרס  ,1946עלו לארץ
במסגרת "עליית הנוער".
בארץ התחנך שלמה במשך שנתיים בחברת נוער עולה בקיבוץ רמת יוחנן שבעמק זבולון.
כאן זכה לכינוי "ג'ינג'י" ,על שום צבע שערותיו .בסיום התקופה נשאר עם חברי הקבוצה
לשנה שלישית במשק .לא בקלות הסתגל לתנאים החדשים ,לאקלים הארצישראלי ,לאנשים
ולעבודה ,אבל לבסוף מצא את מקומו בפלחה ,בכרם ובמטע הבננות .הוא נתחבב על חבריו,
מדריכיו ומנהלי העבודה ,והחל להרגיש את עצמו כאחד מאנשי המקום .נזכרים חברי הקיבוץ:
"במהירות נפלאה חשנו כיצד הוא הולך ומשתנה .ארשת פניו התרככה .גם הלצה נמצאה בפיו,
ולא עוד כזר היה בין החבריה .בבית הספר הוקירוהו ,לא לשווא! היטיב שלמה ללמוד".
כאשר פרצו בארץ המאורעות שבישרו את מלחמת העצמאות החליט שלמה להצטרף לשורות
ה"הגנה" .משגברו ההתקפות בסביבה מילא ברצון רב את חובתו בשמירה ובהגנה במסגרת
חטיבת "כרמלי"  חטיבה מספר .2
הקרבות על קיבוץ רמת יוחנן וסביבתו החלו במחצית אפריל  ,1948לאחר התבוסה שנחלו
קאוקג'י וצבאו" ,צבא ההצלה" ,בקרב על משמר העמק .לבד מרצונו לעודד את חייליו
הייתה מטרתו של קאוקג'י לנתק את חיפה מאזורים חיוניים ,זאת על ידי כיבוש גוש זבולון
והשתלטות על כביש יגורכפר עטהחיפה ,ששימש בתקופה ההיא ככביש מרכזי ממזרח
וצפון הארץ לחיפה .קאוקג'י שלח את הגדוד הדרוזי ,שהגיע מסוריה והצטרף לכוחותיו,
לתקוף את משלטי ה"הגנה" בעמק זבולון ,שהגנו על הקריות ועל מפרץ חיפה.
הקרב החל ב 12באפריל  1948והתנהל במשך חמישה ימים רצופים .לוחמי חטיבת "כרמלי"
שהוזעקו לאזור יזמו התקפות כנגד הכוח הערבי ובמקום התפתחו קרבות קשים ,כאשר
המשלטים עוברים מיד ליד.
על ימי ההכנות והקרב מספר חברו של שלמה" :ימים אחדים לפני פרוץ ההתקפה על רמת
יוחנן שמרנו יחד באותה עמדה ,כל הלילה שוחחנו על עתידנו .היה ליל ירח ,כוכבים נצצו
והשיחה התגלגלה לה לאטה .נראה לי כאילו הרגיש וידע שלמה את הצפוי לו .עם ההתקפה
התנדב שלמה לכיתת פל"ם )פלוגות משמר( ושם נתן את חלקו".
מוסיף חבר אחר" :נזכר אני באותו יום עת עמדנו ליד הפרדס והתאמנו בהגשת עזרה ראשונה
לפצוע בשדה .בן זוגי היה שלמה .השתוללנו שנינו וצחקנו על האימון המשעשע הזה ...ולפתע
מטח כדורים עבר מעל לראשינו .כולנו נשתתקנו והבטנו איש על חברו בפנים שואלות .רק
שלמה נשאר צוחק .צחק הוא למטר היריות ולאש הקטלנית .בשעה שהגענו לעמדות הברכה
בקצה היער ,ואש האויב גברה מרגע לרגע ,אף אז לא הפסיק את צחוקו .עמדנו שנינו בעמדה
אחת כל היום .ובכדי שהזמן יעבור יותר מהר ,התחיל הוא לשיר .שר ,צעק וצחק .כאילו רצה
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להשתיק בזה את שריקת הכדורים .כך עבר עלינו יום תמים ביער .משחק משעשע היה זה.
אך למחרת היום נפלו פניו במקצת ,הוא נעשה יותר רציני ושקט .עת יצאנו לשדה הלך אחרי
בשורה .לא ידענו כי זו היציאה האחרונה שלו".
ביום ה' בניסן תש"ח ) ,(14.4.1948בשעת התקפה גדולה על הקיבוץ ,יצא שלמה עם כיתת
אנשים להגן על הכרם מפני האויב .מספר חברו" :על גבו הייתה קשורה אלונקת שדה ,אשר
אחר כך הוציא עליה את נשמתו .סוף סוף אחרי זחילה קשה הגענו למטרה .היה זה במורד
הוואדי .מחסה לא היה לפנינו .שכבנו גלויים לכדורי האויב ,שבנה את עמדותיו מולנו .השמש
להטה בכל חזקה ,כאילו רצתה להבריח אותנו מהמקום הארור הזה .ואנחנו בלי טיפת מים,
חמושים ,צמודים היינו למקומותינו עד הצהריים" .בארבע אחר הצהריים הגיעה פקודת
הנסיגה .ממשיך החבר" :הנסיגה הייתה קשה עד למאוד .רק הצלחנו להתקדם כעשרים מטר
והומטרה עלינו אש מהירה ומדויקת .אותו רגע נשמע גם קולו של שלמה' :אני פצוע' .מהרגע
הראשון הרגיש שבזה הוא מסיים את חייו .וכאשר התחילו לטפל בו ,התנגד :בהיותו עוד
בהכרה ראה כי חבריו בסכנה והוא עתה למשא עליהם .חיי חבריו היו יקרים לו ,והוא רצה
שיצילו את נפשם ולא ידאגו לו ,לאחר שבין כה וכה והוא כבר אבוד .בראותו כי אין חבריו
שומעים לו ,והם מתקדמים מול האויב ומחפים על נסיגת החובשים שגררו את אלונקתו,
נפרד מחבריו ובירכם ברכה אחרונה .לא בכה ולא צעק .הרים רק את ידו וחזר מספר פעמים
'שלום לכם ,חברים' .אחרי זה נשתתק ולא הוסיף דבר עוד .פניו היו שקטים .הוא ידע כי
מילא את תפקידו בשלמות .בהגיע החובשים אתו לסלעים שליד בית הקברות ובדקוהו ,כבר
לא הייתה בו רוח חיים .פניו גם אחרי מותו נשארו שקטים ,שלווים ומחייכים".
שלמה היה בן תשעעשרה שנים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין ברמת יוחנן.
לימים ,הועבר לבית העלמין החדש בקיבוץ.
במלאת שנה לנפילתו הספידוהו חבריו:
"הוא איננו יותר ,אבל רוחו חיה בתוכנו .רוחו תחיה לעד בתוך כל אחד מחברי חברתו .רוחו
יהיה מאור בדרכי כל חבריו .דמו יתבע מכל חבריו להמשיך ,להמשיך במפעל ,שהוא הקדיש
את כל כוחו ומרצו ,במפעל הנקרא חברה".
"נספה חברנו על האדמה אשר בה רצה להשריש את שורשיו ,על האדמה בה רצה לחדש את
חיי עלומיו בעבודת האדמה ובהנאת היצירה .לאחר שנותיו האפלות ,לאחר שנות התלאה
והסבל רצה למצוא מקור תנחומיו בקימום חברתו ,אשר תשמש לו משפחה .אולם גורל
חייו הובילו והדריכו לחרף את נפשו מנגד ולמות מות קדושים בשערי ביתו ,בשערי משק
בו התחנך ,קנה דעת ועמד להתחיל לחיות את חייו העצמאיים .הוא נפל בעודו נער ,בטרם
התחיל להבין את הליכות העולם וחוקי החיים .אך כבר אז נראה בו אופי חזק ופניו הרציניים
הביעו עקשנות וקנאות ללא סטייה מדרכו בחיים ,בדרך אשר בחר בה".
"נזכור את דברי שלמה האחרונים ,בהם ביטא את נאמנותו ומסירותו לחבריו לערגת חייו
 לחברה  ובם גם קידש את שמו בתוכנו לעדיעד".
שלמה וחבריו הונצחו בסרט וידאו מיוחד שהופק בקיבוץ רמת יוחנן לזכרם.
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זילברשפיץ ,אמנון
אמנון ,בן בלנקה ויוסף הכהן ,נולד ביום כ"ב באלול תרפ"ד
) (21.9.1924ברומניה ,בעיר ססרגן שבצפון טרנסילבניה .בן
למשפחה אמידה .גדל והתחנך בעירו ,בה הייתה קהילה יהודית
קטנה ומלוכדת בת  1,635נפשות .עד פרוץ מלחמת העולם השנייה
למד בבית ספר תיכון.
בקיץ  ,1940על פי תנאי חוזה וינה השני שכפו גרמניה ואיטליה על רומניה ,נמסר חבל צפון
טרנסילבניה להונגריה.
החוקים האנטייהודיים שנחקקו בהונגריה ,בדומה ל"חוקי נירנברג" ,הוחלו גם על יהודי
טרנסילבניה :הם סבלו מאפליה חברתית וכלכלית וזכויות האזרח הבסיסיות ניטלו מהם.
גברים יהודים בגיל צבא חויבו ב"שירות עבודה" ביחידות מיוחדות של הצבא ההונגרי ,ורבים
מהם נספו בחזית המזרח.
לאחר כיבוש הונגריה בידי הגרמנים 19 ,במרס  ,1944היו יהודי טרנסילבניה הצפונית מן
הראשונים שתוכנית "הפיתרון הסופי" הופעלה עליהם .יהודי העיירות והכפרים רוכזו בבתי
הכנסת ,דברי הערך נלקחו מהם ,הם אולצו לענוד את הטלאי הצהוב וכעבור ימים אחדים
הועברו לגטאות שבערים הגדולות.
בראשית מאי  1944נצטוו יהודי ססרגן לעבור לגטו ,בו רוכזו גם בני העיירות שבסביבה.
חודש לאחר מכן גורשו כולם לאושוויץ ,יחד עם שאר  131,000יהודי טרנסילבניה הצפונית,
ומרביתם הושמדו.
אמנון ,הוריו ,אחיו ואחותו נשלחו גם הם למחנה השמדה .מיד בכניסתם הוא הופרד מהם,
ויותר לא שב לראותם .כל בני המשפחה נרצחו ,רק אמנון נשלח לעבודה וכך ניצל.
לאחר השחרור שהה אמנון במחנות העקורים .לכאורה היה מעתה בן חורין ,אך לא מצא
לעצמו מקום .כל פסיעה הייתה כרוכה בכאב ובזיכרונות העבר .לפיכך נטש הכול מאחוריו,
במטרה להגיע לארץ ישראל.
אמנון עבר לאיטליה וקיבל רשיון לעלייה באונייה "דב הוז" )"פדה"( ,אך לאחר שכבר עלה
לאונייה ויתר עליו למען חולים וילדים ,וירד לחוף .רק לאחר חודשים מספר העפיל לארץ
 והפעם באופן בלתי ליגלי באונייה "יאשיהו וודג'ווד" .האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד
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לעלייה ב' של ה"הגנה" ,נשאה על סיפונה  1,257מעפילים מ 14ארצות ובהם ניצולים ,חברי
תנועות נוער ופרטיזנים לשעבר .הבריטים גילו את האונייה בלב ים ,וב 27ביוני  1946הגיעה
הספינה לנמל חיפה ,המעפילים הורדו ממנה והובלו למחנה המעצר בעתלית.
עם שחרורו מהמעצר ,לאחר שבועיים ימים ,הצטרף אמנון לקיבוץ דורות בנגב .הוא עבר חבלי
התערות קשים אולם התגבר עליהם ,ובמשק הכירוהו כאדם שניתן לסמוך עליו .כמעט שלא
דיבר עם איש ,ורק בערבים היה קול שירתו הערב ,מלווה בנגינה ,מגיע לאוזני החברים.
נתמזגו בו ,באמנון ,גוף חסון ונפש עדינה ,ואהוב היה על חבריו כי היה טוב לב ,שקט וצנוע.
הוא לא הבליט את עצמו בחברה ,מעולם לא בא בריב עם איש ,שאף ללמוד והיטיב להכיר
בתפקידו .כל שעשה ,עשה בעקביות וביסודיות .אט אט החל לקלוט את השפה ולהלך בה ,גם
אם בצעדים כושלים ובלתי בטוחים ,אך תמיד אמר" :סבלנות ואדע אף זאת" ,וכך היה .יותר
מכול אהב להאזין לנגינה ולשירה ,וזאת ניתן היה לחוש בעת שהוא עצמו שר בקול מלא רגש.
הוא התחיל לאהוב את הארץ ואת יישובה והתמסר בכל כוחותיו לעבודה הקשה בשדה.
יחד עם חבריו עבר אמנון את אימוני ה"הגנה" .בגמר האימונים אמר" :טוב שזכינו לאחוז
בנשק ולהגן בזמן הצורך על עצמנו ולא להיזקק לאחרים".
בראשית יולי  1947עזב אמנון את המשק כי חש צורך ללמוד מקצוע  הרגיש וידע כי בלי
מקצוע אין אדם מקיים את חייו ולעולם יהא נתון לחסדי אחרים .לשם כך השתקע בראשון
לציון ,ונכנס לעבודה באחד המוסכים בסרפנד )צריפין( כנהג .אולם תקופה זו לא ארכה ,כי
בינתיים פרצה המלחמה וכמו רבים התייצב אף הוא.
ב 30בנובמבר  ,1947יום לאחר החלטת החלוקה באו"ם ,כותב אמנון לחברתו" :אם כן,
יקירתי ,הארץ לנו היא .השמחה רבה ,אך מאידך אין לדעת מה יביא יום המחר בכנפיו וכיצד
תהיה תגובתם של הערבים ...אף אצלכם ]בירושלים[ ,בוודאי הייתה השמחה רבה .אכן ,דבר
נפל ,דבר גדול וחשוב ולוואי ויהיה טוב בעתיד .נקווה שהכול על מקומו בשלום יבוא וכל
הבעיות תיפתרנה בארצנו ועמן אף בעיית העבודה" .ימים ספורים אחר כך הוא כותב" :מי
יודע את העלול לקרות מחר ובמי יפגעו כדורי האויב והרי אין להימלט מהם ,ובמישהו הם
מוכרחים לפגוע "...ובהמשך ,ביום  30בדצמבר " :1947חביבה ,כותבת את לי 'היה חזק'.
יודעת את שכה הרבה עבר עליי שאיני סבור שקיים עוד משהו העלול להפחיד אותי"...
אמנון התגייס בראשית ינואר  1948לחטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר  5ב"הגנה" .נמנה עם
לוחמי גדוד   52גדוד שהתארגן בראשית המלחמה מקרב פלוגות החי"ש )חיל שדה( של
ה"הגנה" במושבות הדרום ,ראשון לציון ורחובות .כבר בחודשי המלחמה הראשונים עסק
הגדוד בלחימה ,בפעולות תגמול ובהגנת דרום הארץ .בהמשך השתתפו לוחמיו בכל שדות
המערכה של "גבעתי".
לאחר ש 11צעירים אותם הכיר נרצחו ליד גן יבנה ,נפלה מעט רוחו של אמנון" :קשה לתאר
זאת ...את כולם הכרתי ,רק תמולשלשום דיברתי עמם ,בריאים ,צעירים ומלאים מרץ ,ועתה
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לא נותר מהם דבר ...ראיתי את הוריהם .הלב נקרע ממש .אך אין בררה ואין דרך אחרת!...
כל מה שנשאר לנו ,הוא ללחום ולקוות שיהיה טוב בעתיד ,אף על פי שלפי מצב הדברים
הנוכחי אין זה נראה לי שישתנה משהו לטוב במהרה ...אך העיקר הוא התקווה .בעזרתה
עברתי והתגברתי בהיותי במחנה המוות ]בגרמניה[ ואף עתה אני מקווה שכולנו נתגבר ...אף
בימי המחנה ,היינו שרים 'הכול עובר פעם'"...
אחרי שצפה בקבורתם של שלושה מהנרצחים הוא כותב" :ראיתים בחייהם ובמותם ...אין
לתאר זאת ...כסבור הייתי שאין ביכולתי להזדעזע ,אך ארבע שנים עברו מיום שראיתי את
המוות בצורה זו ...זוכרת את בוודאי היטב את הפקפוקים שהיו לי בקשר לארץ בבואי לכאן,
אך עתה ברור לי שעד יום מותי לא אעזבנה ...ארץ שיש לכבוש אותה בדם חללים ולא ארץ
המוגשת על כף היד ,אין לנטוש!"
בראשית אפריל  1948הוא כותב" :הימים חולפים מהר בלי שמחה ,עם הנשק ביד .יורים,
הורגים ונהרגים חברים מסביב .זה מכאיב ,אבל ממשיכים מתוך השתדלות להשכיח את
העבר ,כיוון שכל אחד אינו בטוח בחייו הוא .חיים מתוך התקווה .מי יודע? ...אנו מעטים ,אך
אין לפנינו דרך אחרת .התחלנו ונמשוך ,עד טיפת הדם האחרונה!"...
במכתב לקרובי משפחה בחו"ל במאי  1948הוא כותב" :אני בשורות ה"הגנה" וממלא את
המוטל על כל אחד ואחד מאתנו .המצב כאן בוודאי ידוע לכם  יורים ורוצחים .כל הארץ
היא חזית אחת גדולה .יום יום נופלים הצעירים וקשה לראות זאת ,אך אין דרך אחרת .עלינו
לרכוש לנו את הארץ .מוכרחים! לפי שעה אין לחשוב על העתיד או על המחר ואף תכניות
איננו עורכים .כל אחד שמח שהוא חי ולוחם .המאבק קשה והאנגלים מקשים עליו כפליים,
אך סופנו להצליח ובזאת אנו מאמינים!"
אמנון השתתף בפעולות רבות ,ובכללן ההתקפה על תחבורת האויב בכביש רמלה .את שעות
הפנאי הקדיש לקריאה וללימוד העברית .גילה שקדנות ורצון להתקדם .באחד ממכתביו
הוא מציין "התועלת העיקרית שאפיק מהקורס היא לימוד השפה וזהו מה שחשוב לי יותר
מכול".
בהמשך הוא הועבר לדרום ,והשתתף בקרב על חוליקאת בעת מבצע "יואב" .במסגרת המבצע
כבשו לוחמי גדוד  52את משלטי חממה ,מערבית לג'וליס ,ובכך חסמו את דרך הנסיגה של
המצרים שבאֵסדוד )אשדוד( .לאחר מכן כבשו את מוצבי חוליקאת ,והדרך לנגב נפרצה.
במכתב מאותם ימים ) 12באוקטובר  (1948הוא כותב לחברתו" :מהעיתונים בוודאי למדת
לדעת שקיימים כל הסיכויים שבקרוב 'יתחיל העניין'".
ביום  18באוקטובר  1948הוא כותב" :אצלי אין חדש .בריא ושלם ומאוד שמח שצבאנו
מתקדם ומצליח .אני כותב ,מסביבי פרדס צעיר .תחת העצים ,בורות  חפירות בהן החברים
שמקשיבים אתי יחד לקקפוניה של התותחים המצריים ,אבל זוהי נחמה פורתא שאף לנו כבר
יש משהו .עלינו להיות מרוחקים מכל האהוב והיקר לנו ,אבל אף לזאת יהא פעם סוף"...
ב 23באוקטובר כתב ..." :כשמסתכלים מהגבעות הכבושות ורואים את הדרך לנגב פתוחה,
מרחוק דורות ,רוחמה ,באמת הרי זו הרגשה כל כך טובה!" יום לאחר מכן כתב" :עתה הפוגה
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ולא שומעים דבר ,אך אנו נמצאים עדיין במצב הכן ועורכים סיורים במשוריינים היות
ודביזיה מצרית מנותקת מתכוונת לפרוץ את הקווים על מנת להתחבר עם העורף שלה.
עלינו מוטל להשגיח ולגרום להם צרות ,אך אין זה בגדר סכנה ומקווים לסיים זאת במהרה.
אנו מקווים שההפוגה הזאת תהיה ,אם גם לא סופית ,הפוגה שתביא למדינה תוצאות טובות
היות והמפתח לנגב בידינו! העיקר סבלנות"...
אמנון ויחידתו נשלחו לבית גוברין.
במהלך מלחמת העצמאות נתפסו בית גוברין ותחנת המשטרה המקומית על ידי צבא הפלישה
המצרי .בשל החשש כי האזור ישמש למצרים חיבור בין כוחותיהם בהר חברון לבין אלפי
החיילים המצרים שנלכדו ב"כיס פלוג'ה" הוחלט ,לקראת סיום "מבצע יואב" ,לכבוש את
תחנת המשטרה ,בה ישבו חיילים ירדנים.
המשימה הוטלה על לוחמי גדוד  52של "גבעתי" ,אשר בליל כ"ב בתשרי תש"ט )(25.10.1948
הסתערו על התחנה בעזרת זחל"מים ,ובסדרת פיצוצים הצליחו לשתק את החיילים הירדנים
ולכבוש את המקום.
אמנון נפל בשעת הפעולה .כשהוא מחפה במכונת ירייה על חבריו המתפרצים אל בניין
המשטרה נפגע מכדור בצווארו ,ומת.
בן עשרים וארבע בנפלו .אמנון הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בכפר ורבורג.
במכתב התנחומים שקיבלה ארוסתו של אמנון כתב מפקדו" :הוא הקדיש את כל כוחו
לעשותך מאושרת ולמצוא את אושרו כאן במולדת החדשה ,ולא הצליח .אבל הוא מת בכבוד,
מאושר".
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זינגר )דרגוטין( ,ישראל
ישראל ,בנם של גרטה )לבית פולק( וקלמן ,נולד ביום י"ב באייר
תר"ץ ) (10.5.1930ביוגוסלביה ,בעיר קוקוצה שבאזור קרואטיה.
גדל והתחנך בעיר הולדתו.
בשנות השלושים של המאה העשרים נמנו ביוגוסלביה כ75,000
יהודים שהתרכזו בערים הגדולות ,ומרביתם ישבו בקרואטיה .רבים
מיהודי יוגוסלביה עסקו במסחר ובכספים ,ואחרים עסקו בתעשייה ,בפקידות ,במקצועות
חופשיים ועוד .הוקמו מוסדות סעד ,חינוך ,תרבות ,ספורט ונוער  כולם בזיקה ציונית.
"איגוד הקהילות" היה מוסד הגג של כל יהודי יוגוסלביה וייצגם בפני השלטונות.
עד לעליית הנאצים לשלטון בגרמניה נהנו יהודי יוגוסלביה מביטחון יחסי ומיחס אוהד של
השלטונות .מאז גברה האנטישמיות ,והגיעה לשיא עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,כאשר
הממשלה חוקקה חוקים אנטייהודיים.
בשנים  1933עד  1941עברו ביוגוסלביה כ 50,000פליטים יהודים שברחו מהנאצים .יהודי
המדינה עשו מאמץ ארגוני וכספי גדול למען הפליטים ,ועודדו מאוד את העלייה לארץ
ישראל מתוך זיקה ציונית מובהקת .פליטים רבים נותרו במדינה והגדילו את מספר היהודים
ל 80,000בשנת .1941
עם כיבושה של יוגוסלביה על ידי הנאצים ,ב 6באפריל  ,1941חולקה המדינה בין גרמניה
ובעלות בריתה  בולגריה ,הונגריה ואיטליה .הכובשים הנאצים הקימו בקרואטיה ממשלת
בובות ,וזו השמידה מאות אלפי יהודים ,צוענים וסרבים.
עד תום המלחמה הושמדו כ 65,000מיהודי יוגוסלביה.
הוריו של ישראל נרצחו באושוויץ .רק הוא ,היחיד מכל המשפחה ששרד ,ניצל בדרך נס
ממחנה המוות ברגןבלזן ,שם עבד כמסגר.
לימים כתב לדודתו" :לא אוכל לכתוב על אובדן הוריי .המחשבה על כך בלבד מכאיבה לי
מאוד .אלה הם פצעים שלא יגלידו לעולם".
עם שחרורו של המחנה על ידי הבריטים ,באפריל  ,1945הגיע ישראל לשבדיה ,שקלטה
רבבות ניצולים מהמחנות ,כשהוא חולה וקפוא רגליים .הוא החלים אט אט .תחילה עבד
כאסיסטנט לרופא ,אחר כך בבית חולים ,ולבסוף עבד כמסגר.
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במסגרת "עליית הנוער" קיבל ישראל רשיון עלייה ועלה לארץ ישראל .ב 29במאי 1946
הגיע לחיפה .באותו יום כתב לדודתו" :האודיסאה שלי נגמרה .הגעתי סוף סוף למקום
מבטחים לאחר שעברו עליי הרבה נדודים וייסורים".
משם הובא לקיבוץ דגניה ב' שבעמק הירדן ,שם קיבל את הכשרתו במסגרת חברת הנוער.
הוא החל לכתוב מכתבים מלאי התלהבות על החיים בקיבוץ ,אך עלתה מתוכם הכמיהה
ללימודים .ישראל היה נער נבון ומוכשר והשתוקק להשתלם כטכנאי רדיו ,אך במשך הזמן
ויתר על כך ועבד במסגרות .הוא כותב" :החיים בקיבוץ נועדו למטרה נעלה ביותר והיא בניין
הארץ והמולדת .לא רק למעננו אנו כאן ,אלא למען כל אלה הנמצאים עדיין מחוץ לגבולה.
בקרוב תתחיל עלייה גדולה ,היא מוכרחה לבוא .באירופה אין אנו בטוחים בקרקע שמתחת
לרגלינו .ואז ,דודה יקרה ,תוכלי גם את לעלות ארצה .אנו שנינו שנותרנו לפליטה מכל
משפחתנו נבנה לנו קן חדש שיהיה שופע חום ואהבה כאשר היה ביתנו מאז ומתמיד".
כתום הכשרתו עבר עם שאר חבריו באפריל  1948לקבוצת גבים בנגב .בעת שהותו בקיבוץ
התגייס לפלמ"ח ושירת בגדוד השני )"הנגב הצפוני"( של חטיבת "הנגב"  חטיבה מספר 12
ב"הגנה".
כשהמצב בארץ החמיר ,הא כותב" :דודה יקרה ,מתוך העיתונים תוכלי ללמוד כי המצב בארץ
מתוח מאוד .אבל אנו מוכנים לכול .עלינו לחדול מן הנדודים ולהיות לעם גדול וחזק .אל
תדאגי לי ואל תעצבי אם לרגל המצב הנוכחי תצטמצם העלייה ז"א יידחה מועד בואך הנה.
אני כשלעצמי משתוקק לזה מאוד ,כי הנני חי בבדידות גדולה .מתגעגע אני לאהבתך  אהבת
אם ולדאגתך לי .מאז אבדו אמא ואבא היקרים לא ידעתי אהבה ,ומה משתוקק אני להצמיד
את ראשי אל לבך ,להרגיש את רוך לטיפתך ,לשוחח עמך על הורי ובאהבתי אותך למלא את
מקום בנך האובד".
במכתבו האחרון ,מיום  15במרס  ,1948הוא כותב" :אנו עסוקים מאוד .המצב חמור ביותר.
אנו מוכנים לכול .ידעתי כי רבים יפלו מבין שורותינו ,אך בלי דם אין לרכוש מולדת .אל נא
תדאגו לי .אני מקווה כי נתראה בקרוב".
ישראל השתתף בפעולות רבות של חטיבתו .הוא שאף לשרת בחיל האוויר שזה עתה הוקם,
אולם לא זכה לכך .ביולי  1948השתתף בקרב בכאוכבה.
כאוכבה וחוליקאת היו שני כפרים ערביים קטנים בנגב הצפוני )כיום אזור חלץ וצומת
גבעתי( .רבים מחיילי צבא הפלישה המצרי התבצרו באזור ,כחלק מרצועת הביצורים הגדולה
שהקימו לרוחב הנגב ,אשר חיברה בין כוחותיהם במישור החוף לכוחותיהם בהר חברון.
מערך ביצורים זה ניתק את הנגב מלב מדינת ישראל הצעירה ואיים על היישובים היהודים
המעטים שבאזור ,ולפיכך נעשה מאמץ גדול לכבוש את הכפרים כבר בתום ההפוגה הראשונה
במלחמה.
"מוות לפולש" היה אחד ממבצעי "עשרת הימים" שיזמה ישראל בתום ההפוגה הראשונה,
ושמטרתם הייתה סילוק צבאות הפלישה הערביים מהארץ.
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במבצע ,שהחל ב 17ביולי  ,1948שותפו חטיבות "הנגב" ו"גבעתי" וכן כוחות נוספים
מחטיבה "שמונה" .מטרות המבצע היו ניתוק כביש מגד'לפלוג'ה ופריצת הדרך אל הנגב,
כקביעת עובדה לקראת ההפוגה השנייה ההולכת וקרבה .כמו כן ביקשה ישראל לבלום את
הצבא המצרי שאיים להתקדם צפונה.
במהלך שני ימי המבצע התחוללו קרבות קשים באזור חוליקאת ,שם בנו המצרים רשת של
מוצבים חפורים היטב ואף נסתייעו בארטילריה .ההתקפה על המשלט המצרי בכאוכבה
נכשלה ,אולם ישראל הצליחה לתפוס מאחז באזור חוליקאת ,מאחז שסייע מאוחר יותר
בסילוק המצרים מהנגב.
ביום י"א בתמוז תש"ח ) ,(18.7.1948בהתקפה על משלטי כאוכבה וחוליקאת ,נפל ישראל.
בן שמונהעשרה שנים בנפלו .ישראל נטמן במקום נפילתו על ידי המצרים .ב 6בדצמבר
 1948נמצאה גופתו בעת הקרבות על פתיחת הדרך לנגב ,והוא הובא למנוחות בקיבוץ
רוחמה .ביום י"א בתמוז תש"י ) (26.6.1950הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי
בכפר ורבורג.
כמה חודשים לאחר מכן הגיעה לארץ דודתו של ישראל ,ורק אז נודע לה גורלו.
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חברי הכשרה חקלאית של תנועת "השומר הצעיר" בבילובה ,פולין1946 ,

חדש ,יצחק )פרטיזן(
יצחק ,בן שרהרחל ושניאור ,נולד בשנת תרפ"ח ) (1928בפולין,
בעיירה איליה במחוז וילייקה )סמוך לווילנה( .בן יחיד להוריו.
למד בבית ספר עממי ,ומגיל צעיר חונך חינוך ציוני בארגון הנוער
של בית"ר.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בפולין כשלושה ורבע מיליון יהודים
בקהילות ותיקות ומבוססות .עוד לפני המלחמה הם סבלו מאנטישמיות רבה של שכניהם.
המלחמה החלה ב 1בספטמבר  1939ובתוך שבועות אחדים כבשו הגרמנים את פולין .מיד
לאחר מכן החמיר מצב היהודים ,בחודשים הבאים הם רוכזו בגטאות והכשירים שביניהם
נשלחו לעבודות כפייה.
בשנים הבאות החלו הנאצים בחיסול שיטתי של היהודים ,אם בגטאות ואם בשילוחם
למחנות ריכוז והשמדה.
חלקים מפולין ,וביניהם וילנה ,נמסרו לברית המועצות בתחילת המלחמה .במחצית 1941
הופרה ברית סטליןהיטלר ,הגרמנים כבשו מחדש את השטחים האלו והחלו גם בהם בחיסול
היהודים .עד תום המלחמה נרצחו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
הוריו של יצחק נספו סמוך לאחר תחילת המלחמה :אביו נאסר על ידי הגרמנים כחשוד
בקומוניזם ונרצח ב ,17.3.1941ואמו נרצחה זמן קצר אחר כך .יצחק ובן דודו הצליחו
לברוח תחת מטר יריות שהגרמנים ירו עליהם ,הגיעו למכר נוצרי והסתתרו אצלו לזמן מה,
בהתחזם לרועי העדר .כשנודע לנאצים מקום מחבואם הם נאלצו לברוח אל היערות .שם,
אחרי השתדלות מרובה ,נתקבל יצחק למרות גילו הרך כחבר פעיל בפלוגת הפרטיזנים על שם
מארקוב ,ששכנה ביער במחוז הולדתו ומדי לילה פעלה נגד הגרמנים .מאז ועד סוף המלחמה
בלט יצחק הפרטיזן בפעולותיו המוצלחות ובגבורתו ,השתתף בקרבות ובפיצוץ גשרי רכבת,
הצדיק את האמון שניתן בו ואף זכה באות הצטיינות מנציגי הצבא האדום הרוסי.
אחרי השחרור לא מצא יצחק בעירו כל שריד ממשפחתו ויצא בנתיב "הבריחה" לאיטליה.
בהמתנה לעלייה לארץ ישראל הוא למד שרברבות ונהגות ,וכן הצטרף לגרעין של האצ"ל
)הארגון הצבאי הלאומי(.
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באפריל  1946התכוון לעלות על אוניית המעפילים "דוב הוז" )"פדה"( ,שהמאורעות הקשורים
בהפלגתה זכו לכינוי "פרשת לה ספציה".
הפרשה החלה כאשר כאלף מעפילים נאספו בנמל האיטלקי ,מתכוננים לעלות על האוניות "דוב
הוז" ו"אליהו גולומב" אותן רכש המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" .הבריטים ,ששלטו אז במקום,
גילו את התכנית וניסו למנוע את הפלגתם .המעפילים נערכו למאבק ממושך ופתחו בשביתת
רעב שנמשכה כשלוש יממות ,כשאליהם מצטרפים כאות הזדהות מנהיגי היישוב היהודי בארץ.
הפרשה ,שעוררה הדים רבים וזכתה לכיסוי תקשורתי נרחב ,הביכה את הבריטים ,כשברקע
מתנהלים "משפטי נירנברג" .בלחץ דעת הקהל העולמית ולאחר משא ומתן ממושך נאלצו
הבריטים להיכנע ולאפשר את הפלגתן של שתי האוניות.
"דוב הוז" ,ועליה  675ניצולי גטאות ממדינות מזרח ומרכז אירופה ,חניכי תנועות נוער
ופרטיזנים ,ו"אליהו גולומב" ,ועליה  339חניכי תנועות נוער ,פרטיזנים וניצולי מחנות ריכוז,
יצאו בדרכן לארץ ב 8במאי  .1946עם הגעתן לנמל חיפה ביום  13במאי  1946הורשו
נוסעיהן לרדת בהסכמת השלטונות הבריטים ובפיקוחם ,ופוזרו בשלום ברחבי הארץ.
בהגיעו התאכסן יצחק אצל מכרים ממקום הולדתו שגרו בחולון ,והצטרף ליחידת אצ"ל בעיר .מאז
השתתף בפעולות הארגון נגד הבריטים ,ומתחילת מלחמת העצמאות בפעולות נגד הערבים.
בליל הסדר תש"ח ,בעת שישב יצחק בבית מכריו וקרא בהגדה ,הגיעה פקודה להתייצב.
הוא נפרד מהקרואים בברכה לשנה הבאה והגיע למחנה ברמת גן ,משם יצאו כוחות האצ"ל
למחרת להתקפה על יפו הערבית .בימים הבאים הוא נטל חלק פעיל בכיבוש יפו ,משם
המשיך להכנות להתקפה על רמלה.
במאי  1948ביקש הפיקוד העליון של ה"הגנה" מהאצ"ל לתקוף את רמלה ,שתושביה הערבים
היו עוינים ליישוב היהודי והתנכלו לתחבורה היהודית לירושלים שעברה בעיר .ריכוזי
הלוחמים הערבים ברמלה נתפסו כאיום חמור על יישובי גוש דן הסמוכים ,כמו גם על עורף
היישובים היהודיים בדרום ,שנאלצו להתמודד גם עם איום הפלישה המצרית .האצ"ל נענה
מיד לבקשה וגייס לשם כך מאות מלוחמיו מכל רחבי הארץ ,למעט מירושלים הנצורה .גם
יצחק היה במגויסים למערכה זו .הלוחמים רוכזו במושבה באר יעקב ומשם יצאו לשתי
התקפות גדולות על רמלה ,ב 16במאי וב 28במאי .1948
בשתי ההתקפות נהרגו למעלה מחמישים לוחמי האצ"ל .ההתקפות גרמו להחלשת הכוח הערבי
בעיר ולבריחת תושבים רבים ,ובמבצע "דני" כעבור חודש וחצי נכבשה רמלה על ידי ישראל.
בהתקפה השנייה על רמלה ,ביום  ,28.5.1948נלקח יצחק בשבי והועבר לירדן .הוא שהה
בשבי למעלה מחמישה חודשים עם שבויי גוש עציון והעיר העתיקה .בתחילת נובמבר חלה,
וביום ט"ז בחשוון תש"ט ) (18.11.1948נפטר במחנה השבויים.
יצחק היה בן עשרים בנפלו .במרס  1949הוחזרה גופתו על ידי נציגי הצלב האדום והוא נקבר
בשייח' באדר ב' בירושלים .ביום י"ז בסיוון תשי"א ) (21.6.1951הועבר למנוחת עולמים
בבית העלמין הצבאי בהר הרצל ,ירושלים.
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טופלברג ,ראובן )רוברט(
ראובן ,בנם של אסתר ומשהמיכאל ,נולד ביום י' בשבט תרצ"ז
) (22.1.1937בבריסל בירת בלגיה ,אח לדבורה .אביו ניהל בית
מסחר לבגדי גברים .ראובן למד בבית ספר עממי בעיר הולדתו.
ערב פלישת הגרמנים לבלגיה ישבו בבריסל כ 33,000יהודים,
ובבלגיה כולה כ .65,000המהגרים הרבים שהגיעו לבלגיה ממזרח
אירופה ומגרמניה התארגנו בקהילות ,בבתי כנסת ובארגונים עצמאיים .יהודי בריסל היו
מעורים בחיי הכלכלה ובפעילות פוליטית והפעילו ארגוני סעד ,אגודות ציבור ואיגודים
מקצועיים.

עם הפלישה הנאצית במלחמת העולם השנייה ,ב  10במאי  ,1940פורסמו בבלגיה צווים
אנטייהודיים .יהודים פוטרו ממשרותיהם הציבוריות ,תנועתם הוגבלה והם נושלו מחיי
הכלכלה .השירותים הקהילתיים שהפעילה הקהילה היהודית בבריסל התמוטטו ,ובעיר
השתרר תוהו ובוהו .ארגון הסעד היהודי טיפל באלפי נזקקים ,ותנועות הנוער הציונות
התמקדו בתחומי החינוך והתרבות ויזמו פעולות התנגדות.
במאי  1942הוטלה על יהודי בלגיה חובת ענידת הטלאי הצהוב .יישום "הפיתרון הסופי" על
יהודי בלגיה החל באביב  .1942בחודש יוני גויסו אלפי יהודים לעבודות כפייה ,ומאוחר יותר
נשלחו להשמדה .בסוף יולי  1942החל ריכוזם של יהודי בלגיה במחנה מכלן ,משם שולחו
הכשירים למחנות עבודה והיתר  להשמדה.
גירושם של יהודי בלגיה נמשך עד ספטמבר  ,1943כשמרבית המגורשים נספו באושוויץ.
יהודים רבים היו פעילים במחתרת הבלגית .במלחמה נספו כ 29,000מיהודי בלגיה.
הוריו של ראובן ואחותו הקטנה נלקחו למחנה והושמדו במשרפות .רק הוא ניצל ,נאסף על
ידי קרובי משפחתו והחזיק מעמד עד השחרור.
בשנת  ,1948בהיותו בן  ,11הועלה ארצה על ידי "עליית הנוער" ונקלט בכפר הנוער הדתי בכפר
חסידים ,בעמק זבולון .סיים את לימודיו בבית הספר החקלאי שבמקום וקיבל תעודת גמר.
ראובן התבלט באהבתו הרבה לספורט ,והצטיין במיוחד בריצה ובקפיצה לגובה ולרוחק.
בתום לימודיו עבר לקיבוץ עין חרוד איחוד .את ימי השבתות וכל חופשותיו היה עושה אצל
קרוביו בתל אביב ,מהם שאב חום ואהבת משפחה.
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בראשית אוקטובר  1954גויס ראובן לצה"ל ושירת בנח"ל.
בתום מלחמת העצמאות וייצוב גבולות המדינה נרתמו חיילי הנח"ל למשימת ההתיישבות
ושמירת גבולות המדינה באזורי הספר השוממים והפרוצים לכל מסתנן .חיילי הנח"ל הקימו
היאחזויות בהן תפקדו החיילים כמתיישבים וכלוחמים ,עיבדו והפריחו את השממה וכן
עסקו בהגנה ובאבטחה.
עין רדיאן שבערבה הדרומית )כיום  יטבתה( הייתה אחת ההיאחזויות הראשונות של
הנח"ל .ראובן היה אחד הלוחמים במקום ,התחבב על כל חבריו ומפקדיו הודות למזגו השקט
והנוח ,עליצותו ונאמנותו.
ביום כ"ז באלול תשט"ו ) (14.9.1955נפל ראובן בעת מילוי תפקידו .הוא התחשמל למוות
במגרש הכדורסל שבהיאחזות.
בן תשעעשרה במותו .ראובן הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול.
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טורס ,שבתאי )סבי(
שבתאי ,בן ברכהבנבנידה ויצחק ,נולד ביום י"ב בחשוון תרפ"ז
) (20.10.1926בעיר סלוניקי ביוון .גדל בעירו ,למד בבית ספר
יסודי.
ביוון גרו ערב מלחמת העולם השנייה כ 80,000יהודים .העיר
סלוניקי היוותה מרכז תרבותי יהודי גדול ,ולתושביה היהודים
נודע תפקיד מרכזי בפיתוחה הכלכלי .בשנות השלושים של המאה העשרים גברו ביוון
הנימות הפשיסטיות והאנטייהודיות והחלה תנועת הגירה גדולה .קרוב ל 10,000יהודים
עלו מסלוניקי לארץ ישראל ,ונותרו בה עוד כ 50,000יהודים.
יוון נכבשה על ידי הגרמנים במאי  1941לאחר התקפה אווירית כבדה ,וחולקה לשלושה
אזורי כיבוש  האיטלקי ,הגרמני והבולגרי .יהודי יוון סבלו מרעב כבד ורבים מתו ממחלות
ומאפיסת כוחות .הצעירים נלקחו למחנות עבודה ,והקהילה היהודית אולצה לשלם כופר
בעדם .בפברואר  1943יושמו באזור הכיבוש הגרמני "חוקי נירנברג" והיהודים בודדו בשלושה
גטאות עיקריים בסלוניקי ובסביבתה.
השמדת יהודי יוון נעשתה במספר שלבים :במרס  1943היה הגירוש מתרקיה וממקדוניה,
ובמקביל הגירוש מסלוניקי והסביבה .בעקבות כניעת איטליה והשתלטות הגרמנים עליה
בקיץ  1944גורשו היהודים משאר חלקי יוון .כ 54,000יהודים שולחו לאושוויץ והושמדו
בגזים ,או נשלחו לעבודת כפייה ומתו מקור ,מרעב ,ממחלות ומאכזריות השומרים.
רבים מבני העם היווני סייעו ליהודים להסתתר בהרים או להימלט ,אך יהודים מעטים
בלבד הצליחו להינצל .עד תום המלחמה נספו למעלה משמונים אחוז מיהודי יוון ,כ67,000
איש.
עם פלישת הנאצים ליוון הוגלתה משפחתו של שבתאי לגרמניה .הוא הצליח להימלט בדרך,
הסתתר באחד הכפרים ביוון וחי שם עד סוף המלחמה כשהוא עובד כרועה צאן .שאר בני
המשפחה הגיעו למחנה ריכוז ושם נרצחו.
בשנת  ,1945מיד עם תום המלחמה ,עלה שבתאי ארצה .זמן מה חי ועבד בקיבוץ איילת
השחר ,אחר כך עבר לחיפה ,בה היו לו קרובים ,ועבד בעבודות שונות .כן היה פעיל באגודת
"הפועל" בעיר ,בייחוד כשחקן כדורגל.
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זמן קצר לאחר הגיעו לחיפה הצטרף שבתאי ל"הגנה" .בפרוץ מלחמת העצמאות התייצב
לשירות ,וכעבור זמן מה צורף לחיל ההנדסה ונשלח לקורס חבלה .שבתאי השתתף בקרבות
על חיפה ושחרורה ,נלחם במערכות הקשות בוואדי רושמיה ,עיןע'זאל ועיןחוד .בהמשך
הועבר לגליל .במהלך שירותו הועלה לדרגת סמל.
בזמן המלחמה הכיר שבתאי את יהודית ,ובספטמבר  1948נישאו השניים.
ביום י"ד בתשרי תש"ט ) ,(17.10.1948בשעה  ,15:00בעת שעסק שבתאי בפירוק מוקשים
בתל אלחנזיר בגליל )נקרא גם גבעת האם ,מעל עמק החולה( ,התפוצץ מוקש בידו והוא
נהרג.
בן עשרים ושתיים בנפלו .הותיר אישה .הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי
בראש פינה.
ברשימה בעיתון ספדו לשבתאי חבריו ..." :אחד ממגיניה הראשונים של חיפה התחתית.
כישרוני ואמיץ לב כאחד .לכל פעולה התנדב ...אחד מחבלניו הראשיים של הגליל היה .אין
מי שלא הכירו ולא העריצו על אומץ ליבו ...בן יקר אבד למולדת .הלך לעולמו כשהוא מלא
מרץ עלומים .בבת שחוק על שפתיו צעד בבטחה ,עלה לגליל ונהרג".
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טייכמן ,יעקב )יענקל'ה(
יעקב ,בנם של שפרינצה )שולמית( ומשה ,נולד בשנת תרפ"ו
) (1926בפולין ,בעיר ראדום .גדל בבית מסורתי.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של יהדות
העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית ,החברתית
והתרבותית .חיו בה כשלושה ורבע מיליון יהודים .המשבר הכלכלי
החריף שפקד את העולם בסוף שנות השלושים השפיע מרות על כלכלתה של פולין והביא
להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו כבעלי מעמד מפתח
בחיי הכלכלה .הם סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
בחודשים הבאים רוכזו היהודים בגטאות ומשם נשלחו למחנות עבודה או להשמדה .עד סוף
המלחמה נספו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
כבר כשהיה יעקב בן  11ניסו קרוביו להביאו לארץ ,אך לא הצליחו .בפרוץ המלחמה נמלטה
משפחת טייכמן מהעיר ראדום לוורשה ,אך שם תפסו אותם הגרמנים .אביו של יעקב נספה
באושוויץ .אמו נורתה למוות כאשר כשל כוחה לצעוד לכיוון הרכבות שהובילו יהודים
למחנות המוות .אחותו התאבדה בקפיצה מבניין גבוה בעת שהנאצים באו לקחתה לבית
זונות ,כדי שתשמש את החיילים הגרמנים.
יעקב בן ה 13נלקח אף הוא לאושוויץ .באחד הימים נתפס כשניסה לגנוב תפוח אדמה ,ובו
במקום כרת לו החייל הגרמני אצבע ביד ימינו .באחד הימים ,כשאיבד את הכרתו ,נזרק יעקב
לבור המתים .כאשר שבה אליו הכרתו  נחלץ מהבור וברח מהמחנה .בדרכו שמע בכי של
תינוק .הוא הרים אותו וגילה שזוהי תינוקת כבת שנתיים .יעקב נשאה על ידיו עד שהגיע
למבואות כפר ,שם הניח אותה בפתח אחד הבתים בתקווה שתשרוד.
ביער ,אליו הגיע במנוסתו ,הצטרף יעקב לקבוצת פרטיזנים ופעל עמם עד תום המלחמה.
צעירים רבים כמוהו שהיו כלואים בגטאות נמלטו ליערות ,הצטרפו לפרטיזנים המקומיים או
הקימו קבוצות על טהרת היהודים ,ומשם נלחמו בגרמנים ככל יכולתם.
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לקראת סוף המלחמה צרו הגרמנים על הפרטיזנים .יעקב ועוד כמה חברים מצאו מחסה בתוך
בור ביוב ,כשריח הצחנה מגן עליהם ומשבש את חוש הריח של הכלבים הרודפים .כשהשתרר
שקט יצאו מהבור והסתתרו במחסן נטוש .ארבעה ימים בלי מים ובלי אוכל עברו עליהם,
מכווצים מתחת לערימת שקים ומזרונים ,עד שהגיעו האמריקנים.
לאחר השחרור הצטרף יעקב אל תנועת "הבריחה"  תנועת הגירת ההמונים אחרי מלחמת
העולם השנייה ושמו של הארגון שניווט את זרם היוצאים .במסגרת "הבריחה" עזבו את
מקום מושבם כרבע מיליון ניצולי שואה ,בעיקר ממזרח אירופה ,ונעו למחנות העקורים
בארצות המערב )גרמניה ,אוסטריה ואיטליה( .משם ביקשו להגיע לנמלי יציאה מהם יוכלו
להפליג לארץ ישראל.
במחנה פליטים באיטליה אליו הגיע החל יעקב במימוש כישרונו הספרותי .ראשית דבר למד
עברית ,אז החל ב"בליעת" ספרים עבריים והמשיך בכתיבת פואמות קצרות.
כשהגיעה שעתו לעלות לארץ עלה יעקב על האונייה "כתריאל יפה" ,שאורגנה על ידי המוסד
לעלייה ב' של ה"הגנה" .האונייה יצאה ב 31ביולי  1946מנמל בוקה די מגרה שבאיטליה
כשעל סיפונה  604מעפילים .כעבור שבועיים ,בעודה בים ,נתפסה האונייה על ידי אוניות הצי
הבריטי ונגררה למפרץ חיפה ,שם הושמה במעצר .בלילה הצליח מפקד האונייה להשתלט על
השומרים הבריטיים ,ניתק את שרשרת העוגן והאונייה נסחפה עם הרוח לעבר חוף קריית
חיים .ואולם גוררת בריטית דלקה אחריה ותפסה אותה .לאחר מאבק אלים ,במהלכו גילו
המעפילים התנגדות עזה ,השתלטו הבריטים על הספינה .מעפילי "כתריאל יפה" הועברו
לאוניית הגירוש ,והיו בין הראשונים שגורשו למחנה מעצר בקפריסין.
יעקב הגיע שנית אל חופי הארץ אחרי שנה במחנה ,במסגרת "עליית הנוער" ,והצטרף אל בני
משפחתו שהתגוררו בתל אביב .במשך שבועות אחדים היה מסוגר בבית ,יושב עם בת דודתו
ומספר שוב ושוב בפרטי פרטים את שעבר עליו בשואה .דיבר בשטף ,כמי שרוצה לפרוק
מעל עצמו את המשא הכבד .אחר כך החל ללמוד ב"אורט" בתל אביב ,וזמן מה עבד כשליח
בעיתון "לאישה".
בארץ כבר התחוללו קרבות מלחמת העצמאות ,ויעקב שאף להצטרף אל הלוחמים ולתרום
את חלקו .קרוביו הפצירו בו שינוח מתלאות חייו בטרם יתגייס ,אך תשובתו הייתה נחרצת:
"עמדה לי זכות גדולה לשרוד מהשואה ...ואם גורלי יהיה ליפול בקרב מוטב שאפול כבן אדם,
ואגיע לקבורה כבן אדם ...אני רוצה נשק ביד .אלוהים השאיר אותי בחיים כדי לנקום את דם
משפחתי .אם לא להילחם בגרמנים ,אז לפחות בערבים".
בסוף שנת  1947הצטרף ל"הגנה" ושירת בחטיבת "קרייתי" .למרות המום שהיה בו התעקש
יעקב להיות לוחם ,התאמן הרבה עד שהצליח ללחוץ על ההדק ביד שמאל.
לוחמי החטיבה ,שנוסדה בראשית מלחמת העצמאות ,הגנו על יישובי גוש דן ולחמו בעמדות
ההגנה בתל אביב ,בחזית יפו .יעקב השתתף בפעולות רבות ונועזות.
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באפריל  1948השתתף יעקב בקרב בתלאריש.
הכפר תלאריש שכן על גבעה מדרום לחולון )כיום זהו גן ציבורי בשכונת תל גיבורים
בחולון( .תושבי הכפר ולוחמים ערבים שנספחו אליהם הירבו להתנכל ולהמטיר אש על
חולון הסמוכה .לוחמי ה"הגנה" תקפו את הכפר כמה פעמים במהלך חורף תש"ח ,אך הכפר
נותר בשליטת הערבים .באפריל  ,1948במסגרת מבצע "חמץ" בו נכבשו כפרים ערביים רבים
סביב ליפו הערבית ,הוחלט להשתלט גם על תלאריש וג'באליה ,שהטרידו לילה לילה את
השכונות העבריות הסמוכות להם ,בחולון ובבת ים.
המשימה הוטלה על לוחמי חטיבת "גבעתי" ,אליהם צורפו לוחמים מחטיבת "קרייתי".
ההתקפה בוצעה בליל י"ט בניסן תש"ח ) .(28.4.1948תחילה נכבש חלק מהכפר ,אך הערבים
הזעיקו תגבורת מכל האזור ,במקום התפתח קרב עז והלוחמים הישראליים נאלצו לסגת.
יעקב היה אחד הנופלים בקרב זה .בן עשרים ושתיים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית
העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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טפר ,יצחק
יצחק ,בנם של פרל )פנינה( ומשה ,נולד ביום ו' בתשרי תר"ץ
) (10.10.1929ברומניה ,בעיר חוטין באזור בסרביה .בן יחיד
להוריו ,ששקדו מאוד על חינוכו.
בחודש יוני  ,1940תשעה חודשים לאחר תחילת מלחמת העולם
השנייה ,כבשה ברית המועצות את בסרביה ,בתיאום מוקדם עם
גרמניה .כעבור שנה התפוגגה הברית בין המדינות ,וגרמניה נכנסה )עם רומניה( לבסרביה.
מיד לאחר מכן היטלר העניק לרומנים ,כתמורה להשתתפותם במלחמה ,את אזור
טרנסניסטריה שבמערב אוקראינה .לאזור ,שבו חיו מאות אלפי יהודים ,גורשו יהודי בסרביה,
בוקובינה וצפון מולדביה  שגם הם מנו מאות אלפים.
הגירושים החלו ב 15בספטמבר  ,1941ונמשכו לסירוגין עד לסתיו  .1942היהודים רוכזו
במחנות והועסקו בעבודות כפייה .עד תום המלחמה נספו למעלה מ 100,000מיהודי האזור.
כל משפחתו של יצחק גורשה לטרנסניסטריה .הוריו נספו שם ,ורק הנער ,שמצא מחסה
בביתו של איכר אוקראיני ושימש כרועה חזירים ,שרד את המלחמה.
לאחר שחרור רומניה חזר יצחק ,עם יתומים רבים אחרים ,לבוקרשט .הוא הוכנס לבית
יתומים ,שם חי זמן מה עד שהועלה לארץ בשנת  ,1945במסגרת "עליית הנוער".
בסוף אותה שנה עבד יצחק ב"משק הפועלות" בשכונת בורוכוב בגבעתיים ,ותוך זמן קצר
למד את עבודות החקלאות והתערה בחיי הארץ .בגמר הכשרתו עבר לגור אצל דודו ברעננה,
שם החל ללמוד מסגרות .הוא התמחה במלאכה זו והוציא מתחת ידיו כמה עבודות עדינות,
כמו חנוכייה נאה ועוד פריטים.
מיד עם החלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ ,כ"ט בנובמבר  ,1947הצטרף יצחק לשירות
פעיל ב"הגנה" וצורף לגדוד  32בחטיבת "אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  .3הוא השתתף
בפעולות רבות במרחב המרכז :באזור רמת הכובש ,בכיבוש הכפרים סלמה ,חיריה ,סאקיה
וכפר ענה ,בקרב על מחנה תל ליטווינסקי ועל כפר סבא הערבית.
במאי  1948השתתף יצחק במבצע "יובל".
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את מבצע "יובל" באזור ואדי ערה ,מצפוןמזרח לחדרה ,יזמה מפקדת ה"הגנה" בראשית מאי
 1948כדי למשוך לשם כוחות אויב ולהרחיקם מאזור משמר העמק ,שהיה בשליטת הכוחות
היהודים לאחר הקרבות הקשים שם באפריל .1948
כוחות "אלכסנדרוני" יצאו בליל כ"ט בניסן תש"ח ) (8.5.1948לעבר כפר קרע ,הסתערו עליו
בבוקר והצליחו לכבוש חלק ממנו .אך תגבורת ערבית גדולה שהוזעקה מכל הסביבה החלה
לתקוף את הלוחמים ,שספגו אבדות ובחלק מהנקודות נאלצו לסגת.
למרות הנסיגה מטרת המבצע הושגה :כוחות ערביים גדולים פינו את אזור משמר העמק ,ולא
התבססו בו לקראת הפלישה הצפויה של צבאות ערב לארץ.
בקרב בכפר קרע נפל יצחק .בן שמונהעשרה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין
הצבאי בנתניה.
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טפר ,שלום
שלום ,בן טובה ודוב ,נולד בה' בטבת תרפ"ה ) (1.1.1925בפולין,
בעיירה ביאלובז'ג שבמחוז קיילצה ,בקרבת העיר ראדום .קיבל
חינוך מסורתי ,והיה פעיל בתנועת "תורה ועבודה".
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של
יהדות העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית,
החברתית והתרבותית .חיו בה כשלושה ורבע מיליון יהודים .המשבר הכלכלי החריף שפקד
את העולם בסוף שנות השלושים השפיע מרות על כלכלתה של פולין והביא להחרפת
הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו כבעלי מעמד מפתח בחיי
הכלכלה .הם סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
לאחר כיבושה של ביאלובז'ג בשנת  1939הוקם בה גטו ,אליו הובאו בני הקהילה היהודית
הקטנה .הגטו היה פעיל עד  1942וריכזו בו גם פליטים רבים ממקומות אחרים .ב 1באוקטובר
 1942גורשו תושבי הגטו למחנה ההשמדה טרבלינקה ,שם נספו רובם.
עד תום המלחמה נספו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
עם פרוץ המלחמה מת אביו של שלום .אמו וכל משפחתו נלקחו על ידי הנאצים למשרפות.
הוא עצמו נלקח למחנה עבודה בגרמניה ,משם נשלח לאושוויץ ולמיידנק אך בדרך נס שרד.
שלום הצליח להימלט ממחנה הריכוז והצטרף לפרטיזנים ביערות פולין .חי כפרטיזן ולחם
בנאצים ככל שיכל עד תום מלחמת העולם.
לאחר השחרור הצטרף ל"עליית הנוער" .בשנת  1946העפיל לארץ מצרפת ,ובמשך למעלה
משנה חי בפנימייה של "אגודת ישראל" .לאחר שבמלחמה נאלץ לחיות כפולני להטה בו אש
הדת היהודית ,והוא הירבה להתפלל בדבקות עצומה .אחרי השהות בפנימייה עבר לפתח
תקווה ,והתפרנס מיגיע כפיו כפועל.
בפרוץ מלחמת העצמאות התגייס שלום ל"הגנה" ושירת בפלוגה הדתית של גדוד  33בחטיבת
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"אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  .3הוא השתתף בפעולות רבות ובהן הקרב על תל ליטווינסקי
והקרב לכיבוש טנטורה ,בו הצטיין במיוחד .בדרך כלל היה תפקידו רץ מחלקתי ,והוא התחבב
מאוד על חבריו ומפקדיו.
שאיפתו של שלום הייתה להקים יחידה דתית בקומנדו או בצנחנים ,ולאורך שירותו לא חדל
מלבקש העברה לשם.
בדצמבר  1948לחם שלום בדרום ,בעיראק אלמנשיה.
במסגרת מבצע "חורב" לשחרור הנגב הוחלט על מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה" בדרום
)סמוך לצומת פלוגות( ,בו הייתה נצורה חטיבה מצרית .ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי
של ה"כיס" ,באזור עיראק אלמנשיה  כפר ערבי ששכן בסמוך לתל עיראני ,לא הרחק
מקריית גת של ימינו.
ביום כ"ו בכסלו תש"ט ) (28.12.1948פרצו כוחות "אלכסנדרוני" לכפר מדרום והשתלטו
על חלקו ,אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה .בינתיים התאוששו המצרים ,יצאו
להתקפת נגד ואילצו את כוחותינו לסגת .שלום ,על אף היותו פצוע ,הוסיף להמטיר אש עד
שנפל .עמו נפלו קרוב לתשעים מלוחמי הפלוגה.
בן עשרים וארבע בנפלו .שלום וחבריו נקברו במקום על ידי המצרים ,וכעבור זמן קצר הובאו
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
בכניסה המערבית לקריית גת הוקמה אנדרטה הפ"ז ,לזכר  87הנופלים בקרב זה.
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ספינת המעפילים "אקסודוס" )"יציאת אירופה  ("1947עוגנת בנמל חיפה ,יולי .1947
הספינה על כל נוסעיה אולצה לשוב למחנות ההסגר באירופה

יזרעאלוביץ ,יצחק
יצחק ,בנם של מכלה ואברהם ,נולד בשנת תרפ"ג ) (1923בפולין,
בעיר קאליש שבמחוז לודז' .בילדותו נתייתם מאביו .לאחר
לימודיו בבית ספר עממי החל יצחק ,שהיה בעל גוף בריא וחסון,
לעבוד בעבודות מתכת .מנעוריו היה שוחרציון ,וחבר בתנועת
"השומר הצעיר".
בפולין חיה ערב מלחמת העולם השנייה קהילה יהודית פורחת ,ובה כשלושה ורבע מיליון
איש .ב 1בספטמבר  1939פרצה המלחמה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה במלחמת
בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו לבידודם
החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
בקאליש התגוררו כ 15,000יהודים .מרביתם נמלטו עם פרוץ המלחמה ,וכעשרים אחוזים
מהם לא שבו .באוקטובר  ,1939חודש לאחר כיבוש פולין ,אורגן בעיר יודנראט ,ובנובמבר
רוכזו כ 10,000יהודים בשטח השוק העירוני ומשם גורשו לשטח הממשל הגרמני .בסוף
שנת  1939נותרו בגטו קאליש רק  600יהודים שעבדו בשביל הגרמנים ,ואף הם גורשו כעבור
זמן קצר.
חלק מהיהודים הוגלו לגליציה .בהמשך הם נכלאו בגטאות ובמחנות עבודה .עד  1943חוסלו
רוב הגטאות והמחנות והיהודים נשלחו למחנות ההשמדה בלז'ץ ואושוויץ.
עד תום המלחמה הושמדו כמעט כל יהודי קאליש ,שהיו חלק מכ 90אחוזים מיהודי פולין
שהושמדו.
הנער יצחק הוגלה עם רבים מיהודי עירו לגליציה .הוא נלקח מהוריו וגויס לעבודת כפייה,
הועבר ממחנה למחנה וניצל בזכות מבנה גופו האיתן :אחד התליינים של האס.אס .מינה
אותו לטפל בחזיריו ובכלביו ,והודות לכך נשאר בחיים .באחרונה היה במחנה הסגר בצ'כיה,
ומשם שוחרר על ידי הרוסים.
כאשר חזר יצחק לפולין נוכח לדעת כי כל בני משפחתו הושמדו .הוא החל בדרך "הבריחה"
ועבר תלאות רבות בדרכו לארץ ישראל .במחנות העקורים בהם ישב ,מחכה לתורו לעלייה,
מיהר להתנדב לכל עבודת שירות למען הכלל .בכל מקום התבלט כספורטאי ,ובייחוד
ככדורגלן.
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ב 31ביולי  1946עלה בנמל בוקה די מגרה שבאיטליה על אוניית המעפילים "כתריאל יפה".
האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,נשאה על סיפונה  604מעפילים
 ניצולים ממחנות פולין .כעבור שבועיים נתפסה "כתריאל יפה" בלב ים על ידי אוניות הצי
הבריטי ונגררה למפרץ חיפה ,שם הושמה במעצר .בלילה הצליח מפקד הספינה להתגבר על
השומרים הבריטים ,ניתק את שרשרת העוגן והאונייה נסחפה עם הרוח לעבר חוף קריית
חיים ,ואולם גוררת בריטית דלקה אחריה ותפסה אותה .לאחר מאבק אלים ,במהלכו גילו
המעפילים התנגדות עזה ,השתלטו הבריטים על הספינה .מעפילי "כתריאל יפה" הועברו
לאוניית גירוש ,והיו בין הראשונים שגורשו למחנות המעצר בקפריסין.
רק לקראת סוף שנת  ,1947לאחר יותר משנה במעצר ,הגיע יצחק לארץ ישראל .בבואו
התיישב בפתח תקווה ,אך הספיק לשבת בשלווה שבועות בודדים בלבד  עם החמרת המצב
הביטחוני בארץ התגייס לפלמ"ח והוצב בגדוד השלישי של חטיבת "יפתח" ,חטיבה מספר 11
ב"הגנה" .מאז השתתף בפעולות רבות של גדודו במסגרת מלחמת העצמאות.
באפריל  1948לחם יצחק בקרב בנבי יושע.
מצודת המשטרה בנבי יושע שבלב הרי נפתלי )כיום :מצודת כח ,מצודת ישע( שלטה על צומת
הדרכים של כביש הצפון  בין רמות נפתלי למנרה ולעמק החולה .את המצודה המבוצרת היטב
בנו הבריטים בסוף שנות השלושים במסגרת מערכת ביצור גבול הצפון כנגד חדירת כנופיות
ערביות מלבנון לגליל .במחצית אפריל  1948מסרו הבריטים את המשטרה לידי הערבים.
בשל החשש כי המצודה תשמש בסיס לצבאות הפלישה ותחסום את הדרכים ליישובי הרי נפתלי
החליטה מפקדת ה"הגנה" לכבוש את המקום .ההתקפה הראשונה על משטרת נבי יושע כשלה,
ובקרב נפלו ארבעה לוחמים .הערבים ,מעודדים מן ההישג ,תגברו את כוחותיהם במשטרה.
זמן קצר אחרי ההתקפה הראשונה תקפו לוחמי "יפתח" בשנית את המצודה .בליל י"א בניסן
תש"ח ) (20.4.1948פרצו חבלני היחידה את הגדרות ,קרבו לבניין והחלו להניח את חומר
הנפץ .תוך כדי כך התגלו ,והושלכו לעברם רימונים שגרמו לנפגעים .פינוי הנפגעים עיכב את
הפיצוץ ובינתיים נפגעו לוחמים נוספים וביניהם החבלנים ,והמטען לא הופעל .עם עלות
השחר ניתנה הוראה לסגת .הנסיגה בוצעה תוך לחימה בכוחות אויב ניכרים שהוזעקו למקום,
ולצד הישראלי היו נפגעים רבים.
למעלה מעשרים לוחמי "יפתח" נפלו בקרב זה ,ויצחק ביניהם.
יצחק היה בן עשרים וחמש בנפלו .גופתו נתגלתה רק כעבור חודש ,אז הובא למנוחת עולמים
בבית העלמין בנבי יושע.
במחצית מאי  1948נכבשה המצודה על ידי לוחמי חטיבת "יפתח" .מספר הנופלים בקרבות
הגיע ל 28ומכאן שמה כיום  מצודת כח .המבנה נותר בידי החטיבה והיה לאחד הבסיסים
החשובים בהגנת גבול הצפון בכל שלבי המערכה באזור.
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יעקובוביץ ,ציפורה )פייגה(
ציפורה ,בת רגינה וחייםישראל ,נולדה ביום ד' באב תרפ"ז
) (2.8.1927בצ'כוסלובקיה ,בכפר דורוברטובו בקרפטורוס .גדלה
בבית הורים דתיים אדוקים שעסקו בחקלאות ובמסחר ,ולה
חמישה אחים ואחיות .למדה בבית ספר עממי ,ובשנת 1938
הצטרפה לתנועת הנוער הדתי "בני עקיבא".
בין שתי מלחמות העולם היה אזור קרפטורוס שייך לצ'כוסלובקיה .במרס  ,1939ערב פרוץ
מלחמת העולם השנייה ,קיבלה הונגריה את השליטה עליו ,וגורל היהודים היה כגורל אחיהם
ברחבי הונגריה :הגברים גויסו לפלוגות "שירות העבודה" של הצבא ההונגרי ,ורבים אחרים
היו ,בחודשים הבאים ,בין הראשונים שגורשו לאושוויץ.
עד לכיבוש הונגריה בידי גרמניה במרס  1944הצליחו חלק מיהודי קרפטורוס לשמור על
אורח חיים רגיל ,ואף סייעו ליהודים שנמלטו מפולין ומסלובקיה .אחרי הכיבוש גורשו רובם
למחנות ההשמדה.


עד תום המלחמה הושמדו כ  80אחוזים מ  75,000היהודים שחיו בקרפטורוס.
ביום  17באפריל  1944נשלחה ציפורה לאושוויץ .היא הצליחה לשרוד את זוועות המקום,
ומשם הועברה למחנה טרזינשטט בצ'כוסלובקיה .הועסקה במאפייה ,ובעבודתה זו השתדלה
לספק לחם ליהודים הרעבים.
הגטו בטרזינשטט הוקם על ידי הגרמנים במטרה לרכז בו את יהודי בוהמיה ומורביה וכן
יהודים מגרמניה וממערב אירופה .טרזין נועד להיות "יישוב יהודי לדוגמה" ,ועל ידי כך ביקשו
הגרמנים להסוות את השמדת יהודי אירופה .בסוף אפריל  1945הזרימו השלטונות הגרמניים
לטרזינשטט אלפי אסירים שפונו ממחנות הריכוז ערב שחרורם בידי צבאות בעלות הברית.
כניסתם גרמה מגפות ,בהן מתו רבים.
ציפורה השתחררה ממחנה טרזינשטט ב 8במאי  .1945כשחזרה לכפר הולדתה מצאה את
הבית ריק ושומם .היא עברה לבודפשט בירת הונגריה ,הצטרפה לקבוצת "דרורה" של תנועת
"גורדוניה" אך שמרה אמונים לחינוכה הדתי ,וקיימה את המצוות בכל דרך נדודיה .מבודפשט
באה לגראץ שבאוסטריה .הייתה מן הראשונים שגנבו את הגבול לאיטליה ,ובאוקטובר 1945
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עלתה לארץ ישראל בספינת ההעפלה "אנצו סירני".
בארץ נפרדה ציפורה מעל קבוצתה ,ובינואר  1946הצטרפה לכפר עציון שבהר חברון ,ראשון
יישובי גוש עציון .שקטה ומסורה לעבודה הייתה ,נקלטה בחברה והשתדלה להתערות גם
בשפה העברית ובתרבותה.
על פי החלטת החלוקה של האו"ם מיום  29בנובמבר  1947לא נכלל גוש עציון בתחומי
המדינה היהודית .מיד לאחר מכן פתחו ערביי הסביבה בהתקפות על הגוש ועל הדרכים
אליו מירושלים .כל אנשי הגוש ,וציפורה ביניהם ,שירתו ב"הגנה" במסגרת חטיבת "עציוני"
 חטיבה מספר  ,6היא חטיבת "ירושלים" .ה"הגנה" תגברה את הגוש בלוחמים נוספים
מחטיבת "הראל" של הפלמ"ח ומאנשי החי"ש )חיל השדה( מירושלים ומתל אביב.
במרבית ששת חודשי המערכה היה גוש עציון נתון במצור ,מנותק מירושלים ומשאר היישובים
היהודיים ,והיה לאי בודד של התיישבות עברית בהר חברון .הקשר עם הגוש נשמר תודות
לכמה כלי רכב שפרצו את הדרך אליו מירושלים ,בעיקר בחודשי המצור הראשונים ובסיוע
אבטחה בריטית ,וכן תודות לכמה מטוסים קלים שעשו שימוש במנחת מאולתר שהוקם
במקום .לעתים הוצנחו לגוש מעט אספקה ונשק שנשלחו על ידי מפקדת ה"הגנה".
בשל חשיבות גוש עציון במערכה במרחב ירושלים פתח הצבא הירדני הסדיר )"הלגיון
הערבי"( במתקפה עזה עליו עוד קודם לסיום המנדט וצאת הבריטים מהארץ.
ב 12במאי  1948פתחו חיילי הלגיון בהתקפה רבת עוצמה על משלטי הגוש .חמושים
במשוריינים ובארטילריה ,ומלווים בכוח מקומי רב מכפרי הסביבה ,כבשו כמה משלטים
בסביבות כפר עציון.
למחרת ,ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948פרץ כוח הלגיון את ביצורי הכפר .נשות הכפר ,ובהן
ציפורה ,מצאו מחסה במקלט ,מתחת לבניין המנזר הגרמני  מושב המפקדה  שם שימשו
כחובשות .האויב לא יכול היה לחדור לתוך המקלט ועל כן פוצץ את הבניין על יושביו ,אשר
נקברו תחת ההריסות.
ציפורה הייתה בין למעלה ממאה מגיני הכפר שנפלו באותו יום .רבים מהם נרצחו לאחר
שנכנעו.
למחרת ,ביום ה' באייר תש"ח ) 14במאי  ,(1948יום הכרזת המדינה ,נכנעו מגיני יתר שלושת
יישובי גוש עציון :רבדים ,משואות יצחק ועין צורים .ביום זה חדל הגוש מלהתקיים ,ושרידי
מגיניו הלכו לשבי הירדני.
ציפורה הייתה בת עשרים ואחת בנפלה .גופות הנופלים נותרו במקום נפילתם במשך כשנה
ויותר .שרידיהם נאספו בשנת  1949במבצע מיוחד של הרבנות הצבאית ,והובאו למנוחת
עולמים בקבר אחים בהר הרצל בירושלים ,בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י
).(17.11.1949
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ירון ,ראובן
ראובן ,בן אירנה ושלום פרייברגר ,נולד ביום י"ז באלול תרצ"ב
) (18.9.1932בעיר אוסייק ביוגוסלביה .אביו היה הרב של הקהילה
היהודית בעיר ,ויחד עם זה היה מעורב בחוגי המשכילים הבלתי
יהודיים ,קשרים שהעידו על אהבת האדם שבו .האב היה קרוב
לענייני חינוך הנוער ולציונות ,ופעל רבות כדי לקרב את היהדות
המתבוללת לרעיון שיבת ציון .האם ,חניכת בית הספר הגבוה
לפדגוגיה בווינה ,שאפה לחנך את בנה על פי תורת החינוך המתקדמת .בבית הוריו הנאורים
והמשכילים קנה ראובן ערכים ביהדות ,כמיהה לארץ ואהבת אדם ועם.
בשנות השלושים של המאה העשרים נמנו ביוגוסלביה כ 75,000יהודים שהתרכזו בערים
הגדולות ,ומרביתם ישבו בקרואטיה .רבים מיהודי יוגוסלביה עסקו במסחר ובכספים ,ואחרים
עסקו בתעשייה ,בפקידות ,במקצועות חופשיים ועוד .הוקמו מוסדות סעד ,חינוך ,תרבות,
ספורט ונוער  כולם בזיקה ציונית" .איגוד הקהילות" היה מוסד הגג של כל יהודי יוגוסלביה
וייצגם בפני השלטונות.
עד לעליית הנאצים לשלטון בגרמניה נהנו יהודי יוגוסלביה מביטחון יחסי ומיחס אוהד של
השלטונות .מאז גברה האנטישמיות ,והגיעה לשיא עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,כאשר
הממשלה חוקקה חוקים אנטייהודיים.

בשנים  1933עד  1941עברו ביוגוסלביה כ  50,000פליטים יהודים שברחו מהנאצים .יהודי
המדינה עשו מאמץ ארגוני וכספי גדול למען הפליטים ,ועודדו מאוד את העלייה לארץ
ישראל מתוך זיקה ציונית מובהקת .פליטים רבים נותרו במדינה והגדילו את מספר היהודים
ל 80,000בשנת .1941
בתחילת המלחמה ניסו הגרמנים לגייס את יוגוסלביה לצידם .משלא הצליחו כבשו את המדינה
באפריל  ,1941והיא חולקה בין גרמניה ובעלות בריתה  בולגריה ,הונגריה ואיטליה .הכובשים
הנאצים הקימו בקרואטיה ממשלת בובות ,וזו השמידה מאות אלפי יהודים ,צוענים וסרבים.
עד תום המלחמה הושמדו כ 65,000מיהודי יוגוסלביה.
כל בני משפחתו של ראובן נספו בשואה .רק הוא ניצל וצורף לקבוצת יתומים ,שבשנת
 1943הגיעה ברכבת דרך טורקיה לארץ ישראל .הקבוצה הגיעה לקיבוץ שער העמקים בעמק
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יזרעאל ,שם התחנכו הילדים בשנים הבאות.
כתוצאה מחוויותיו הקשות במשטר הכיבוש נתגלו בראובן נפתולי נפש שונים ,אך תבונתו
ורצונו העז להתאים עצמו לסביבה החדשה עמדו לו ועד מהרה התאקלם בארץ .בלימודיו
גילה כישרון ניכר לציור ולמוזיקה .בגמר כיתה ו' עבר עם שאר הילדים לקיבוץ שריד ,לשם
המשך הלימודים בבית הספר שם ,ובסיומם שב לשער העמקים.
ביוני  1952גויס ראובן לצה"ל .שירת שירות מלא בנח"ל ,ביחידת חיל רגלים ,והיה בעיקר
באזור הצפון .באותה תקופה שינה את שם משפחתו לירון.
בתום שירותו שב ראובן לקיבוץ שער העמקים והשתלב בו כחבר מן המניין .עבד בעיקר
בהוראת מוזיקה ובהלחנה ,והיה מעורב בארגון כל הפעילות החברתית של המשק .הוא נשא
לאשה את אראלה ,והשניים בנו את ביתם בקיבוץ.
בסוף  ,1956לאחר שסבלה מדינת ישראל רבות ממסתנני ה"פדאיון" ממצרים ,לאחר הקמת
הפיקוד המצריירדניסורי המשותף ,לאחר סגירת מיצרי טיראן ולאחר שהמצרים הלאימו
את תעלת סואץ )שהייתה בשליטת בריטניה וצרפת( ,יצאה ישראל למבצע קדש )מלחמת
סיני( .במהלך המבצע ,שהחל ב 29.10.1956והסתיים ב ,5.11.1956נכבש חצי האי סיני
בסיוע אווירי של בריטניה וצרפת .למעלה מ 170חיילים ישראלים נהרגו ואלפים נפצעו.
במרס  ,1957לאחר הסכמה עם מצרים ,נסוגה ישראל מסיני.
לקראת היציאה למבצע קדש גויס ראובן למילואים ביחידת חיל רגלים .ביום כ"ט בחשוון
תשי"ז ) (3.11.1956הוא נפל בקרב באזור דהב.
ראובן היה בן עשרים וארבע בנפלו .הניח אשה .נקבר באילת .ביום ט' בשבט תשי"ח
) (30.1.1958הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין בשער העמקים.
המרכז לתרבות ולחינוך של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל ,בשיתוף
עם הקיבוץ הארצי של "השומר הצעיר" ,הוציא חוברת הכוללת מעזבונו של ראובן ,יצירותיו
המוזיקליות ורשימותיו .קיבוצו ,שער העמקים ,הוציא ספר לזכרו הכולל רשימות שלו ודברי
הערכה שכתבו חבריו.
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כץ ,יהודה
יהודה ,בן דוד ,נולד ביום ט"ז בשבט תרפ"ז ).(19.1.1927
לא ידוע היכן נולד וגדל ,ואין ידיעות על גורל משפחתו בתקופת מלחמת העולם השנייה .הוא
שרד את השואה ולאחריה ,גלמוד וערירי ,החל את דרכו לארץ ישראל.
זמן מה לאחר תום המלחמה עלה יהודה לארץ ,והתגורר בתל אביב .כעבור זמן קצר התגייס
לאצ"ל  מחתרת הארגון הצבאי הלאומי.
מראשית מלחמת העצמאות ערכו כוחות אצ"ל כמה מבצעים בקנה מידה גדול ,בעיקר ביפו,
וכן לחמו בקרבות העיר העתיקה בירושלים ונגד יישובים ערביים בסביבת העיר.
במאי  1948השתתף יהודה בקרב על רמלה.
רמלה ,בה התרכזו לוחמים ערבים רבים ,נתפסה כאיום משמעותי על יישובי גוש דן הסמוכים
לה וכסכנה גם על עורף היישובים היהודיים בדרום שעמדו מול איום הפלישה המצרית .תושביה
הערבים גם הירבו להתנכל לתחבורה היהודית לירושלים ,שבאותם ימים עברה במקום.
הפיקוד העליון של ה"הגנה" ביקש את סיוע האצ"ל בתקיפת רמלה .האצ"ל ,שנענה מיד
לבקשה ,גייס לשם כך מאות מאנשיו מכל רחבי הארץ ,למעט מירושלים הנצורה .הלוחמים
רוכזו במושבה באר יעקב הסמוכה ומשם יצאו ,החל ממחצית מאי  ,1948לשתי התקפות
גדולות על עמדות רמלה הערבית.

ביום כ"ד באייר תש"ח ) ,(2.6.1948כשהערבים התקיפו גלים גלים את בניין מפקדת חסן
סלמה )סמוך לצריפין( שנכבש קודם לכן בידי האצ"ל ,ניתנה הפקודה לסגת .על יהודה ועוד
 11לוחמים הוטלה המשימה לחפות על נסיגת הפלוגה .בקרבות פנים אל פנים עיכבו שנים
עשר הלוחמים את כוחותיו העדיפים של האויב ,עד שנפלו כולם במערכה.
הודות ללחימתם העיקשת של יהודה וחבריו נבלמה המתקפה הערבית ,ונמנע המשך
ההסתערות הערבית על מושבות הדרום הסמוכות.
ארגון האצ"ל איבד בקרבות על רמלה וסביבתה ,בחודשים מאייוני  ,1948למעלה מחמישים
מאנשיו.
יהודה היה בן עשרים ואחת בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת
יצחק.
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ירידה לחוף נהריה מספינת המעפילים "האומות המאוחדות" ,ינואר 1948

לאופר ,עקיבא )קובה(
עקיבא ,בן שרהרבקה ואריהלייבל ,נולד בשנת תרפ"ג )(1923
בפולין ,בעיירה גרויצע הסמוכה לוורשה .למד בבית ספר עממי
בעירו.
בביתו התוודע עקיבא לתנועת הפועלים ולרעיונותיה .בתחילה
היה חבר תנועת הנוער הקומוניסטי ,אך לאחר זמן קצר הצטרף
לתנועת "נוער בורוכוב" ,ומאז שאף לעלות לארץ ישראל.
זמן מה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ברחה משפחתו של עקיבא לרוסיה .אלא שמיד
אחר כך פרצה המלחמה )ספטמבר  ,(1939פולין נכבשה וחולקה בין הגרמנים לרוסים בהתאם
להסכם ריבנטרופמולוטוב והמשפחה מצאה עצמה תחת שלטון גרמני .זמן לא רב אחר כך
נשלחו כל בני המשפחה ,עם יתר היהודים בעיר ,למחנה ההשמדה טרבלינקה.
צוואת אימו של עקיבא הייתה כי ינסה לפחות הוא לברוח ,ואכן ,כאשר נבחרו בני הנוער
שנראו חזקים לעבודת פרך במחנות והעמידו אותם בצד היה גם הוא ביניהם ,על אף גילו
הצעיר ,כיוון שהיה בעל גוף חסון ושרירי.
מחנה העבודה הנאצי בסקז'יסקו ,אליו נשלח ,היה ידוע כמחנה אשר עובדיו לא החזיקו
מעמד תקופה ארוכה ,כי ייצרו שם חומרי מלחמה המכלים את בריאות העובדים ואמצעי
הגנה לא ננקטו .עקיבא עבד עבודת פרך ,ובנצלו הזדמנות הצליח לברוח ממחנה האימים .זמן
מה הסתתר בעיירת גרויצע ,עד שנתפס והגיע לגטו ורשה.
גטו ורשה נסגר בנובמבר  1940והוקף בחומה .היהודים איבדו את רכושם ,וזרם הפליטים
שנדחסו בו הגדיל את התמותה במספרים מתעצמים .יהודי הגטו ,ובייחוד הצעירים והילדים,
התארגנו למבצעי הברחה מסוכנים כדי לספק מזון לתושביו.

עד סוף  1942גורשו מהגטו למחנות השמדה כ 300,000איש ונותרו בו כ  .50,000אז התארגנו
כ 800צעירים ,ועקיבא ביניהם ,לקראת פתיחה במרד .הצעירים התארגנו במסגרת אי"ל )ארגון
יהודי לוחם( ואצ"י )ארגון צבאי יהודי( ,אספו נשק והכינו מקומות מסתור ברחבי הגטו.
בינואר  1943פרץ השלב הראשון במרד ,בעת שהגרמנים ביצעו אקציה .קבוצת יהודים שיועדו
למשלוח פתחו באש על השומרים ונמלטו לפני העלייה לרכבות .במהלך חיפושי הגרמנים
אחר הבורחים הם נתקלו באש מיושבי הגטו ,הופתעו ונסוגו.
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המרד פרץ שנית ב 19באפריל  ,1943בערב פסח תש"ג .הגרמנים נכנסו לגטו בכוח בן
 2,000חיילים במטרה לחסלו .הם נתקלו בהתנגדות כבדה מצד הלוחמים היהודים ,אשר
ירו בהם מחלונות הקומות העליונות של בתי המגורים שהתרוקנו מיושביהם .לוחמת
הגרילה שבה השתמשו מגיני הגטו הביאה ליתרון זמני שלהם על הגרמנים ,ואלו נאלצו
לסגת ולהתארגן מחדש .באותו יום אף הצליחו נערים יהודים להניף דגל כחוללבן על גג
אחד הבתים.
ב 20באפריל ניתן ללוחמים אולטימטום להניח את נשקם עד השעה עשר בבוקר .כוחות
הוואפן אס.אס .שהגיעו למקום נתקלו בהתנגדות כבדה ,ובשלב זה החלו הגרמנים להצית
את בתי הגטו .כאשר נמלטו הלוחמים מן הקומות העליונות הבוערות אל הבונקרים התת
קרקעיים כילתה השריפה שממעל את אספקת החמצן שמתחת ,והפכה את הבונקרים
למלכודות חנק .הגרמנים הזרימו גזים רעילים לתעלות הביוב ,והיהודים שנאלצו לצאת מן
המסתור נורו למוות.
הלחימה במורדים התנהלה מבית לבית ונמשכה עד  16במאי .מרד גטו ורשה היה מבצע
הלחימה הגדול ביותר של היהודים באירופה בתקופת השואה ,ואילץ את הגרמנים להפעיל
כוח רב כדי להתגבר עליו .בסופו בוצעה האקציה האחרונה ,והגטו חוסל.
לאחר שנתפס נשלח עקיבא שוב למחנות עבודה בגרמניה .היה באושוויץ ובמחנות אחרים,
ושרד הודות לחוסן גופו ולרוחו העשויה ללא חת .כספורטאי נלהב היה תמיד מוצא זמן
להתעמלות ואפילו לכדורגל ,שהיה הספורט החביב עליו ביותר ,והיה זה מראה שעורר
במחנה העבודה תשומת לב מיוחדת.
כל משפחתו של עקיבא הושמדה בטרבלינקה ,ועם הניצחון על הנאצים הוא היה בין
הראשונים שדרכם הייתה ברורה להם .קרוביו בארצות הברית ביקשו שיבוא אליהם ,אך
הוא דחה את בקשתם כי לא רצה בגולה חדשה .עקיבא החל להכשיר עצמו לקראת העלייה
לארץ ,לקראת חיי יצירה ושיתוף .יחד עם חברו הטוב יזם בבלגיה את הקמת קבוצת ההכשרה
"בדרך" ,והיה הרוח החיה בה.
עקיבא היה בין ראשוני העולים אחרי המלחמה בהעפילו באונייה "ביריה" ,שיצאה ממרסיי
שבצרפת ביוני  .1946נאמנותו למפלגה ולתנועה לא פגה ,ובצרורותיו הסתיר את הסמל של
הנוער הבורוכובי ואת תעודת החברות ,שהיו מבחינתו האוצרות הגדולים ביותר אותם רצה
להביא עמו ארצה  למרות האיסור מצד מארגני העלייה.
"ביריה" נרכשה במרסיי על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" .הועלו על סיפונה 999
מעפילים ,כמחציתם יוצאי פולין והיתר ממדינות אחרות ממזרח ומרכז אירופה .מרביתם
חברי תנועות נוער ,קבוצה אחת של חרדים מאגודת ישראל וקבוצה גדולה של פרטיזנים
מאזור וילנה .לאחר תלאות הגיעה האונייה לנמל חיפה ב 1ביולי  ,1946שם נעצרה על ידי
הבריטים .כיוון שהגיעה מיד לאחר אירועי "השבת השחורה" היה מחנה המעצר תפוס על
ידי עצורים רבים מבני היישוב ,והמעפילים הוחזקו באונייה "מקס נורדאו" ,שהייתה קשורה
לשובר הגלים בחיפה ,ומאוחר יותר הועברו למחנה המעצר בעתלית.
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לאחר שחרורו ממחנה המעצר הצטרף עקיבא לקיבוץ חפציבה בעמק יזרעאל .במשק החל
לעבוד כחוצב ,והתבלט מיד כחבר נאמן ומסור .כל ישותו הייתה נתונה כעת לקבוצת ההכשרה
ולמשק ,לחיי עבודה ויצירה ,והיה מאושר על שהגיע להתגשמות שאיפתו .חבריו זוכרים
אותו כאיש עבודה ,חבר לכול ,עוזר לחלש ובעל יד נדיבה .מדי בוקר ,עד לפני עלות השחר,
קם ויצא לעבוד במחצבת המשק כשרובה על שכמו ,בודק את הדרך ומאבטח את הגישה
לעבודה .בהופיע האויב באופק מיד הניח את פטיש האוויר ,ותפס הראשון את הנשק להרחיק
כל סכנה .בגמר יום העבודה הקשה שוב עלה להר ,להביא זר פרחים לקישוט מעונו.
עקיבא בלט גם באופיו ,מספרים חבריו :עיקר העיקרים בו היה הרגש .לב המרגיש בצרות
הנדכאים ,של כל אלה שהמשטר הקפיטליסטי שלל מהם לחם ואוויר לנשימה .הוא התקומם
נגד המציאות הסובבת בה פגש שעבוד ועוני ,ומרד בה .הוא לא חיפש פיתרון אישי כי אם לכל
הפועלים באשר הם .בתנועה המהפכנית ,אליה נכנס בהיותו נער ,פעל בלהט ,במסירות ובקנאות.
היה קשור למפלגת פועלי ציון ולדרכה קשר בל יינתק .לא החסיר אף פגישה מפלגתית ,בכולן
ישב ,כולו מרוכז ,בפה פעור ,ובאמונה דתית כמעט קיבל את דברי המרצה .על אף שהלימוד
היה קשה עליו התאמץ להבין ענייני סוציולוגיה מסובכים .הקשיב בתשומת לב רבה והיה אסיר
תודה על ששמע .כשנסע לחופש ביקר לראשונה בסניפי המפלגה ,במזכירות ,במועדון .בהיותו
אחד מן השורה היה גאה בפגישות שנפגש עם מישהו ממנהיגי פועלי ציון שמאל ,ובכל הזדמנות
ציטט את דבריהם .היה גאה שהוא חבר במפלגה ,ומוכן להקריב עבורה הרבה.
בפרוץ מלחמת העצמאות ביקש עקיבא להתגייס מיד ,ודרש להצטרף ליחידה קרבית .הוא
הוצב בגדוד  13בחטיבת "גולני"  חטיבה מספר  1ב"הגנה" .עקיבא לא היה איש מלחמה ולא
שש אלי קרב ,אך הכרת הכרחיותה של המלחמה הביאה אותו לאחוז בנשק ,ובשעת מבחן
היה למופת באומץ לבו ועוז רוחו .הוא השתתף בקרבות רבים :בהגנת עמק יזרעאל ,בכיבוש
בית שאן ,בקרבות כאוכב אלהווא ,בית יוסף וסנדלה ,בקרבות על ג'נין ובכיבוש נצרת ,ועד
לנגב הגיע.
גאה היה בעמידת הגבורה של גדודו וסיפר בהערצה על חבר המפקדים והחיילים .בכל מערכה
קסמה לו מחדש רוחם החלוצית של הלוחמים .היה תמיד בין הראשונים להתנדב לכל פעולה,
לכל הסתכנות .תמיד בין ראשוני הפורצים.
בינואר  1949השתתף עקיבא בקרב ברפיח במסגרת מבצע "חורב".
מבצע "חורב" נערך בשלבי המלחמה האחרונים .הוא נועד למגר את הצבא המצרי מאזורי
עזה ,עוג'ה ועסלוג' )על כן נקרא גם מבצע "עין"( ,לסלקו מתחומי ישראל ולאלץ את המצרים
לפתוח במשא ומתן לשביתת נשק .במבצע ,עליו פיקד יגאל אלון ,שותפו כוחות רבים של
כמה חטיבות לוחמות ,שהורדו דרומה מאזורים שבהם שקטה המערכה.
המבצע החל ב 22בדצמבר  1948בהפצצה על ריכוזי הצבא המצרי .מאוחר יותר נע המאמץ
העיקרי בשתי זרועות לעבר עוג'ה אלחפיר )ניצנה( .נעשה גם ניסיון לחסל את "כיס פלוג'ה",
אך כישלון ההתקפה על עיראק אלמנשיה מנע זאת.
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הקרב ברפיח ,בצומת ובאזור מחנות הצבא ,נועד לפגוע בתשתית הצבא המצרי ,לנתק את
כוחותיו שחנו באזור עזה מצפון סיני ובכך להביא לנסיגתו מחבל עזה .גדודו של עקיבא
נתבקש לבצע פעולת הסחה גדולה בין עזה לרפיח ,וכבש את משלט דיר אלבלח.
יום שלם החזיק הגדוד מעמד במשלט מול הסתערויות בלתי פוסקות ,כשלוחמיו ממתינים
לתגבורת .אך המצרים ,מסתייעים בכוח משוריין ,פתחו בד' בטבת תש"ט )(5.1.1949
בהתקפת נגד גדולה ואילצו את הלוחמים הישראלים לסגת תוך סופת חול עזה .בנסיגה
הקשה נפלו לוחמים רבים וביניהם עקיבא.
עקיבא היה בן עשרים וחמש בנפלו .הוכרז תחילה כנעדר ,אך גופתו נמצאה לאחר כמה ימים
והוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בחפציבה.
למרות שלא כל מטרות מבצע "חורב" הושגו ,המשיכו הכוחות הישראליים להתקדם ואף
חדרו לתחום סיני .המערך המצרי התמוטט ונשקפה סכנת כיתור לכל הצבא המצרי ברצועת
עזה .בעקבות החדירה לסיני הופעל לחץ מדיני כבד על ישראל והיא נדרשה לסגת ,אך האיום
בניתוק עשה את שלו ,וביום  6בינואר  1949הודיעה מצרים על הסכמתה לפתוח במשא ומתן
עם ישראל .למחרת פסקה האש בחזית הדרום ,ובכך נסתיימה הלחימה בחזית המצרית.
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לאופר ,פינחס
פינחס ,בנם של רחל ומנדל ,נולד ביום כ' באדר א' תרפ"ט
) (2.3.1929באוקראינה ,בעיר פודהייצה שבמחוז טרנופול ,גליציה
המזרחית .למד בעירו בבית ספר יסודי.
גליציה המזרחית ,שבירתה לבוב ,הועברה לשלטון אוקראינה
אחרי מלחמת העולם הראשונה ,אך כעבור זמן קצר שבה לשליטת
פולין .חיה בה קהילה יהודית גדולה ומשגשגת.
בתחילת מלחמת העולם השנייה סופחה גליציה המזרחית לברית המועצות ,ושוב שלטו
באזור האוקראינים .מאוחר יותר הופרה הברית בין גרמניה לברית המועצות ,ובמחצית 1941
נכנסו הגרמנים לאוקראינה וכבשו את גליציה.

בגטו שהוקם בפודהייצה ביולי  1941נכלאו כ  4,000איש ,ולצדו הוקם מחנה עבודה .ביום
כיפור בשנת תש"ג גורשו  1,000יהודים למחנה ההשמדה בלז'ץ ,ובאוקטובר נערכה אקציה
שנייה .הגטו והמחנה בפודהייצה חוסלו ביוני  .1943מרבית האנשים שהצליחו להימלט
ליערות הסביבה נתפסו על ידי אוקראינים והומתו.
עד תום המלחמה הושמדו כמעט כל יהודי גליציה.
בשנת  1943נשלחה משפחתו של פינחס למקום "בלתי ידוע" ,ומאז לא ראה אותה עוד.
הוא עצמו הצליח לברוח ,הצטרף לפרטיזנים שסייעו לצבא האדום הרוסי ולחם ביערות
אוקראינה.
בתום המלחמה פינחס הצטרף לקיבוץ "השומר הצעיר" שנוסד בעיר גלייביץ בפולין ,ואחר כך
המשיך את הכשרתו החלוצית בגרמניה.
ב 17במרס  1946העפיל עם חבריו לארץ ישראל באוניית המעפילים "תל חי" .האונייה
נרכשה בצרפת על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,והפליגה ממרסיי כשעל סיפונה
 736מעפילים  אנשי "נוח"ם" )נוער חלוצי מאוחד( וחברי תנועות שונות .בהגיעה
ללב ים נתגלתה "תל חי" על ידי מטוס סיור בריטי וזה הזניק לעברה משחתת .מספר
מלחים עלו לספינה ,השתלטו עליה ואילצו אותה להגיע לנמל חיפה .המעפילים ,שהניפו
דגל עברי וכן כרזה עם שם הספינה ,הורדו בכוח לאוטובוסים והובלו למחנה המעצר
בעתלית.
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עם שחרורו ממחנה עתלית הצטרף פינחס לקיבוץ אילון שבגליל העליון המערבי ,סמוך לגבול
לבנון .את עבודתו בקיבוץ עשה במרץ רב ,יוזמה והתלהבות שאינה יודעת גבול.
בסוף שנת  ,1947בעקבות החלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ ,הצטרף פינחס לפלמ"ח.
הוא צורף לחטיבת "הראל"  חטיבה מספר  10ב"הגנה" .מתחילת מלחמת העצמאות השתתף
בפעולות רבות ,ובלט בלחימתו האיתנה.
בסוף מרס  1948השתתף פינחס בליווי שיירות מהשפלה לירושלים הנצורה.
השיירה אותה ליווה פינחס אמורה הייתה להתנהל באורח שונה מנוהל השיירות שקדמו לה,
וזאת בשל הלקחים שנלמדו  הייתה אמורה לצאת בחשכה ,כאשר כוח של לוחמי הפלמ"ח
אבטח את שער הגיא קודם לבואה.
אך השיירה התעכבה ,ועם צאתה בשעת בוקר של יום כ' באדר ב' תש"ח )(31.3.1948
נתגלתה על ידי ערבים ,אשר הזעיקו תגבורת .במהלך הנסיעה חלק מרכבי השיירה שקעו
בבוץ בקטע הכביש שבין יער חולדה לבין אזור משמר דוד של ימינו ,ושם התנהל הקרב בין
כוח מגיני השיירה לכוח הערבי ,שכלל לוחמים מכוח עיראקי וכן ערבים מרמלה שהתבססו
בכפר חולדה.
פינחס נפצע תוך כדי ריצתו אל המשוריין כדי להביא מקלע .הערבים הצליחו להצית את
הרכב ופינחס נלכד בתוכו .עם המקלע בידו ,לאחר שרוקן על האויב את כל כדוריו ,עלה
באש יחד עם המשוריין.
בן תשעעשרה בנפלו .פינחס היה אחד מעשרים לוחמים שנפלו בקרב זה .הובא למנוחת
עולמים בבית העלמין בחולדה.
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לבקוביץ ,יוסף
יוסף ,בן קדיה וצבי ,נולד ביום י"ד בשבט תרפ"ז )(17.1.1927
בפולין ,בעיר קאליש במחוז לודז' .בעירו סיים בית ספר יסודי
והתחיל ללמוד בתיכון.
בפולין חיה ערב מלחמת העולם השנייה קהילה יהודית פורחת,
ובה כשלושה ורבע מיליון איש .ב 1בספטמבר  1939פרצה
המלחמה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר
מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם
הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
בקאליש התגוררו כ 15,000יהודים .מרביתם נמלטו עם פרוץ המלחמה ,וכעשרים אחוזים
מהם לא שבו .באוקטובר  ,1939חודש לאחר כיבוש פולין ,אורגן בעיר יודנראט ,ובנובמבר
רוכזו כ 10,000יהודים בשטח השוק העירוני ומשם גורשו לשטח הממשל הגרמני .בסוף
שנת  1939נותרו בגטו קאליש רק  600יהודים שעבדו בשביל הגרמנים ,ואף הם גורשו כעבור
זמן קצר.
חלק מהיהודים הוגלו לגליציה .בהמשך הם נכלאו בגטאות ובמחנות עבודה .עד  1943חוסלו
רוב הגטאות והמחנות והיהודים נשלחו למחנות ההשמדה בלז'ץ ואושוויץ.
עד תום המלחמה הושמדו כמעט כל יהודי קאליש ,היו חלק מכ 90אחוזים מיהודי פולין
שהושמדו.
יוסף הצעיר הופרד מהוריו מיד לאחר הכיבוש הגרמני .בשנים הבאות הוא טולטל ממחנה
למחנה ,הועבד בפרך ,נשא רעב ותלאות אך החזיק מעמד .ביום  5.5.1945שוחרר על ידי
הצבא האמריקני.
זמן קצר אחר כך ,משהבין יוסף כי כל בני משפחתו נספו ,הצטרף לחבורת חלוצים.
בעזרת חיילי הבריגדה היהודית הם עברו מגרמניה להכשרה באיטליה ,ובסוף 1945
העפילו ארצה .האונייה הצליחה להימלט מההסגר הבריטי וכל מעפיליה הורדו בשלום
בחוף הרצליה.
בהגיעו הצטרף יוסף לקיבוץ חולתה בעמק החולה .עד מהרה מצא את מקומו בעבודה
במסגריה ,ואף השתלב בחיי החברה ובשאיפותיה.
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מתחילת מלחמת העצמאות עמד קיבוץ חולתה בקו החזית מול האויב הסורי ,אשר כצפוי
פלש לארץ מיד לאחר הכרזת העצמאות ) .(14.5.1948כמו כל החברים מילא יוסף את חובתו
בשמירה ובהגנה.
ביום כ"ז באייר תש"ח ) (5.6.1948יצא יוסף עם קבוצת חיילים דרומה ,בכוונה לעזור למושבה
משמר הירדן אשר הייתה נתונה תחת התקפה סורית .בהיותם בחורשת זיתים סמוך למושבה
פתח כוח סורי באש על הכוח ,יוסף נפגע מפגז אויב ונהרג.
כעבור חמישה ימים הצליחו הסורים לכבוש את משמר הירדן ,אשר שוחררה כעבור כשנה,
בהסכם הפסקת האש.
יוסף היה בן עשרים ואחת בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בחולתה.
זכרו של יוסף הועלה בחוברת שהוציא הקיבוץ לזכר חלליו.
כתבה חברה" :הוא נמצא בתוכנו קרוב לשלוש שנים .תמיד היה עליז ,מלא חיים ,האמין
בעתידנו הטוב .דווקא במלחמה הזאת הרגיש את עצמו כגיבור ,כמנצח .זוכרת אני עוד את
החיוך על פניו ברגע שיצא לפעולה ,הביטחון הזה שיחזור.
והנה לא חזר עוד .גורלו הוביל אותו לקרב האחרון.
איננו יכולים לתאר לנו שיוסף איננו .עדיין הוא עומד לפנינו מחייך או שר ,עדיין נדמה דבר
היעדרו כחלום".
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לוי ,יצחק
יצחק ,בן תמה ומנדל ,נולד בשנת תרע"ה ) (1915בפולין ,בעיר
סאנוק שבגליציה התיכונה ,מחוז לבוב .סיים לימודי יסוד בעירו,
למד את מקצוע האפייה ועבד בו.
משבגר התגייס יצחק לצבא הפולני ,עבר קורס קצינים ושירת
כקצין .הוא נשא אשה ,וחי עם רעייתו וילדיו בסאנוק.
סאנוק ,בה חיו כמה אלפי יהודים ,נכבשה על ידי הגרמנים ב 9בספטמבר  .1939הכשירים
מבין היהודים במקום גויסו לעבודת כפייה והיתר גורשו אל מעבר לנהר סאן  לשטח ברית
המועצות ,אליה סופחה מרבית גליציה המזרחית.

בקיץ  1941הוקם בסאנוק גטו פתוח ,שבו רוכזו יהודי העיר ופליטים מהאזור ,יחד כ 13,000
איש .רובם נשלחו למחנה הריכוז זסלוויה ומשם למחנה ההשמדה בלז'ץ ,שם נרצחו בתאי
גזים.
יצחק עבר בשלום את אירועי מלחמת העולם השנייה אך נותר ערירי .רעייתו ומשפחתו נספו
כולם בשואה .רק הוא זכה לראות את יום השחרור.
בסוף שנת  1947הגיע יצחק ארצה מהמחנות בגרמניה בנתיב ההעפלה .הוא התיישב בכפר
אברהם ,סמוך לפתח תקווה ,ועבד כאופה.
במאי  ,1948עם פלישת צבאות ערב לישראל מיד לאחר הכרזת העצמאות ,התגייס יצחק
לצבא .הוא צורף לגדוד  32בחטיבת "אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  3ב"הגנה" .בשבועות
הבאים לחם עם גדודו בפעולות רבות באזור המרכז.
ביולי  1948השתתף יצחק בקרב במגדל צדק במבצע "דני".
במגדל צדק ,סמוך לראש העין ,היו בתקופת המנדט הבריטי מחצבות גדולות שבהן הכינו
חומרים לבניית יישובי גוש דן .כבר בתקופת המאורעות של שנות השלושים הותקפו
המחצבות על ידי ערביי הסביבה ,ואנשי ה"הגנה" פעלו במקום ואפשרו את המשך עבודתן.
בראשית מלחמת העצמאות שוב השתלטו הערבים על המחצבות ,על ראש העין הסמוכה
ועל אזור מעיינות הירקון ,שם ניצבו משאבות המים לקו המים לירושלים וכן תחנת
רכבת.
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בשל האיום על פתח תקווה הסמוכה ועל שאר יישובי גוש דן נעשה בסוף מאי  1948ניסיון
של לוחמי האצ"ל לכבוש את האזור ,אך כשל.
עם פתיחת מבצע "דני" להבקעת הדרך לירושלים הוחלט לנסות שוב לכבוש את האזור.
המשימה ,שכונתה מבצע "בתק" ,הוטלה על גדוד  32של "אלכסנדרוני" .ב 12ביולי 1948
הלוחמים הצליחו לכבוש את אזור מגדל צדק ואת ראש העין .בימים הבאים ערכו הירדנים
והעיראקים התקפת נגד עזה בסיוע משוריינים ,אך הלוחמים הישראלים הצליחו להדוף את
ההתקפה ,המשיכו להחזיק בשטח ובכך הגנו על עורף הכוחות שפעלו במבצע "דני" לכיבוש
רמלה ולוד.
ביום ח' בתמוז תש"ח ) ,(15.7.1948בעת הרעשת מגדל צדק מן האוויר ,נפל יצחק.
בן שלושים ושלוש בנפלו .יצחק הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנתניה.
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לוי ,עקיבא )קורט(
עקיבא ,בנם של סופיה ומשה )מוריץ( ,נולד ביום כ"ז באלול
תרפ"ה ) (16.9.1925בגרמניה ,בעיר טרייר שבחבל הריינוס.
סיים בית הספר יסודי בעיר קלן .היה חבר בתנועת הנוער הצופי
והחלוצי "הבונים".
מיום עליית הנאצים לשלטון בגרמניה הורע מאד מצב היהודים
במדינה .בספטמבר  1939החלה מלחמת העולם השנייה ,וכעבור זמן קצר רוכזו היהודים
ורבים מהם נשלחו למחנות.
בשנת  1940נשלחו עקיבא ומשפחתו על ידי הנאצים למחנה הריכוז בוכנוואלד .מחנה
בוכנוואלד ,בקרבת העיר ויימר ,הוקם ביולי  1937והיה ממחנות הריכוז הגדולים בגרמניה:
כ 130מחנות לוויין היו מסונפים אליו .היהודים שנכלאו בו נוצלו בעבודה במחצבה ורבים
מהם נפלו חלל .בימי המלחמה עברו בו מאות אלפי אנשים.
הוריו ואחיו של עקיבא נספו במחנה .רק הוא נשאר בחיים ,עבר ממחנה למחנה והצליח
לשרוד את המלחמה .בתום המלחמה היה כלוא בצ'כיה ,משם שוחרר בהגיע הצבא האמריקני
באביב .1945
עם זרם הפליטים עבר עקיבא לאיטליה ,והצטרף לחבורת נוער דתי אשר יסדה את קבוצת
ההכשרה "תורה ועבודה" בעיר אביטי הסמוכה למילאנו .בחברה הדתית ,תחת הדרכת
מדריכים מבוגרים ,באווירת השקט והמרגוע של החווילה והגן הנהדרים אשר אחד מעשירי
מילאנו  אינג'נר מאיר  העמיד לרשות קיבוץ ההכשרה ,נח עקיבא קצת מתלאותיו והתחיל
למצוא את דרכו בחיים.
ב 9בינואר  1946עלה עקיבא בנמל ואדו ליגורה שבאיטליה על אוניית המשא הקטנה "אנצו
סירני" ,בדרכו לארץ ישראל .האונייה ,שנשאה  908מעפילים חברי תנועות נוער שונות ,אורגנה
על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" .הפלגתה התאפיינה בקשיים רבים  צפיפות ,ים סוער
ומחסור במים ובמזון  ולנוסעיה נגרם סבל רב .בהתקרבם לחופי הארץ נתגלתה האונייה על
ידי הבריטים .הם אילצו אותה להיכנס לנמל חיפה ,השתלטו על המעפילים והובילו אותם
למחנה המעצר בעתלית .הייתה זו האונייה הראשונה שנעצרה על ידי הבריטים ,ומעפיליה
היו מהראשונים שנעצרו בבואם לארץ ישראל לאחר מלחמת העולם.
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לאחר ששוחרר מהמחנה הצטרף עקיבא ,יחד עם חבורת עולים ,לכפר עציון ,ראשון יישובי
גוש עציון .מעטים בלבד מחבורתו נשארו שם ,אך עקיבא היה אחד מאלה שנאחזו באדמת
הכפר בנאמנות ובמסירות .הוא הצטיין בדייקנותו ובקפדנותו הרבה בעבודה ,על אף היותו
שתקן וצנוע התערה בחברה ובמשק .היה אחראי לעבודת המכבסה ,נטל על שכמו כל פעולה
ועבודה ובצען באחריות .בעבודתו מצא סיפוק רב.
גוש עציון היה אי בודד של התיישבות יהודית בהר חברון .על פי החלטת החלוקה של האו"ם
מיום  29בנובמבר  1947לא נכלל הגוש בתחומי המדינה היהודית ,ומיד לאחר ההחלטה פתחו
ערביי הסביבה בהתקפות על הגוש ועל הדרכים אליו מירושלים וצרו עליו מכל עבר .כן פלשו
לאזור יחידות חלוץ של צבא ירדן )"הלגיון הערבי"( אשר בשל מיקומו של הגוש ,ששלט על
הכביש בין חברון לירושלים ,ביקשו לכבוש אותו ולחסלו.
כמו כל מתיישבי הגוש הבוגרים שירת עקיבא ב"הגנה" במסגרת חטיבת "עציוני" ,היא חטיבת
"ירושלים" )חטיבה מספר  .(6היה בכיתת חי"ש )חיל שדה( ונתגלה כחייל ממושמע ואחראי.
לקח חלק פעיל באימונים ,בשמירה ובהגנה ,תחילה בעמדות ואחר כך כרץ ומקשר של המטה.
מילא את תפקידו בדייקנות ,מבלי להירתע בפני סכנות.
לקראת הקרבות המכריעים הלוחמים תוגברו בלוחמי חי"ש שהגיעו לגוש מירושלים ומהחי"ש
הדתי בתל אביב .בנוסף ,העבירה ה"הגנה" לאזור לוחמי פלמ"ח מחטיבת "הראל".
ביום  12במאי  1948החלה ההתקפה הגדולה של הלגיון על הגוש .לאחר נפילת המשלטים
נשלח עקיבא כרץ למשואות יצחק להחיש תגבורת למשלט "גבעת הסלעים" .אף על פי
שחיילי הלגיון הערבי הקיפו כבר את כל הגבעות מסביב לכפר עציון ,הוא הספיק להעביר
תחמושת לאנשים שנמצאו במשלט.
למחרת ,ביום ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948התרחשה ההתקפה האחרונה על כפר עציון.
עקיבא לחם בעוז בעמדה מספר  ,3בקטע המזרחי של המחנה .בפרוץ שריוני האויב לקטע
המזרחי של הכפר נפל.
באותו יום נכבש כפר עציון .למעלה ממאה ממגיני הכפר נפלו באותו יום ,רבים נרצחו לאחר
שנכנעו .למחרת ,ביום הכרזת המדינה ,נפלו שלושת יישובי הגוש האחרים .גוש עציון חדל
מלהתקיים ושרידי מגיניו הלכו לשבי בירדן.
עקיבא היה בן עשרים ושלוש בנפלו.
גופות הנופלים נותרו במקום במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו במבצע מיוחד על
ידי הרבנות הצבאית בשנת  .1949עקיבא ויתר חללי גוש עציון הובאו למנוחת עולמים
בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים ,בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י
).(17.11.1949
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לוין ,אביגדור
אביגדור ,בנם של בֵילה ויעקב ,נולד בשנת תרפ"ח ) (1928בברית
המועצות ,בעיר הנפה לודמיר בחבל ווהלין )כיום אוקראינה(.
קיבל חינוך עברי בבית הספר "תרבות" שבעיר הולדתו.
בלודמיר הייתה ערב מלחמת העולם השנייה קהילה יהודית בת
למעלה מ 20,000נפש ,רבים מהם ברחו לעיר משטחי פולין
שנכבשו על ידי גרמניה .העיר נודעה כמרכז יהודי חשוב ,אם כי רבים מהמוסדות היהודים
נסגרו על ידי הסובייטים.
הגרמנים נכנסו ללודמיר ב 25ביוני  ,1941וכעבור שבועיים אנשי הגסטפו כבר השתלטו
על יהודי העיר 150 .יהודים נעצרו ונורו למוות .הוקם גטו שאליו קובצו כל יהודי העיר,
ומשטרת היודנראט פיקחה עליהם .כל אותה העת נמשך רצח היהודים ,כאשר רבים נורו
בחצר בית הסוהר ונקברו בקברי אחים במקום.
ב 1בספטמבר  1942ערכו הגרמנים אקציה במשך שבוע ,שבה נהרגו  18,000יהודים .הנותרים
חוסלו בנובמבר  .1942בגטו נותרו כ 500איש ,בעלי המקצוע ,אשר חוסלו עד סוף .1942
אביגדור בן ה 14ראה בהירצח הוריו ואחותו בעת חיסול הגטו .ברגע האחרון ממש הספיק
לעבור בחשאי את קו החזית לשטח הרוסי ,וכך ניצל.
עם הניצחון על הגרמנים נדד לאיטליה .בשנת  1945עלה לארץ במסגרת "עליית הנוער".
בבואו לארץ נקלט אביגדור בחברת נוער בקיבוץ גבעת השלושה .הוא בחר שלא להצטרף
להתיישבות אלא העדיף את החיים בעיר ,ועבר לתל אביב .עבד בעבודות שונות בתל אביב
וברמת גן.
עוד לפני מלחמת העצמאות התגייס אביגדור לפלמ"ח ועבר אימונים .עם תחילת המלחמה
שירת בגדוד הרביעי )"הפורצים"( ,שראשוני אנשיו נמנו עם לוחמי היחידות המיוחדות.
באביב תש"ח ,לקראת מבצע "נחשון" ,הועלה גדודו של אביגדור לאזור ירושלים ,וישב בקיבוץ
קריית ענבים .בהמשך צורפו לוחמיו לחטיבת "הראל"  חטיבה מספר  10ב"הגנה" ,שלחמה
רבות על העיר ירושלים ,על היישובים סביבה ועל הדרך אליה.
במאי  1948השתתף אביגדור בקרב בבית מחסיר במבצע "מכבי".
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מבצע "מכבי" החל ב 8במאי והסתיים ב 14בו .מטרתו הייתה לפרוץ את המצור שהטילו
הערבים על ירושלים באזור שער הגיא .במהלך המבצע פרצו לוחמי "הראל" את המחסומים
הערביים בשער הגיא וכבשו את המשלטים והכפרים הערבים תוך קרבות קשים.
אחד הקרבות הקשים התחולל בכפר הערבי בית מחסיר )כיום המושב בית מאיר( ביום ל'
בניסן תש"ח ) .(9.5.1948בקרב זה נפלו עשרות לוחמים מחטיבת "הראל" ומיחידות נוספות,
ביניהם אביגדור.
בתום המבצע ,שנסתיים ערב הקמת המדינה ,נפרץ קטע הדרך החסום בשער הגיא ,נפתחה
הדרך לירושלים הנצורה והוקם קו מוצק של משלטים ישראלים שהגנו על האזור מול צבא
הפלישה הירדני שהתבסס בלטרון.
אביגדור היה בן עשרים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים.
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מפת הגח"ל )גיוס חו"ל( .מגויסים מהגולה היהודית הרחבה שהגיעו לארץ במהלך מלחמת העצמאות

ליזר ,צבי
צבי ,בנם של מרים ומשה ,נולד ביום ד' בטבת תרפ"ח )(28.12.1927
בפריז בירת צרפת .בן יחיד היה להוריו הפועלים ,ובאווירה פועלית
קיבל את חינוכו .למד בבית ספר יסודי והמשיך לתיכון בפריז.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה )ספטמבר  (1939חיו בצרפת
למעלה מ 330,000יהודים.
ב 22ביוני  1940נכנעה צרפת לגרמנים .המדינה חולקה לשני חלקים :הצפון ,כולל פריז,
שנכבש ונשלט על ידי הגרמנים ,והדרום ה"עצמאי" שבירתו הייתה וישי ,בה ישבה ממשלה
צרפתית שכממשלת בובות בחסות גרמנית הייתה אנטישמית במוצהר.
במאי  1941החלו השלטונות הגרמנים בצרפת הכבושה ,בסיוע המשטרה המקומית ,במעצר
המוני של יהודים ונישולם מרכושם .בנובמבר  1942פלשו הגרמנים לחלקה ה"חופשי" של
צרפת ,וגם באזורים אלה החלו מעצרים של יהודים .מחנה דראנסי שליד פריז שימש כמקום
ריכוז ותחנת מעבר ,עד לשליחתם של היהודים למחנות המוות במזרח.
בסך הכל הושמדו כ 76,000מיהודי צרפת ,לא מעט בשל שיתוף הפעולה של אנשי וישי.
ביולי  1942נלקחו הוריו של צבי על ידי הנאצים למחנה השמדה .צבי ניצל בנס ,כי נעדר
אותה שעה מן הבית .הוא מצא מקלט אצל יהודים שחיו בשמות אריים ,והמשיך בלימודיו
גם בתנאי הדיכוי הקשים של הכיבוש הנאצי .בתום לימודיו עבד כטכנאי רדיו.

אחרי המלחמה החל צבי לחלום על חיים חדשים ,ורעיון העלייה לארץ שבה את לבו .ב 17
במרס  1946הוא עלה בנמל מרסי על הספינה "תל חי" ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה של
ה"הגנה" ,בדרכו לארץ ישראל .בהגיעה ללב ים נתגלתה האונייה על ידי מטוס סיור בריטי
וזה הזניק לעברה משחתת .מספר מלחים עלו לספינה ,השתלטו עליה ואילצו אותה להגיע
לנמל חיפה .המעפילים ,שהניפו דגל עברי וכן כרזה עם שם הספינה ,הורדו בכוח לאוטובוסים
והובלו למחנה המעצר בעתלית.
כעבור כמה שבועות ,עם שחרורו ממחנה עתלית ,נשלח צבי לחברת "עליית הנוער" במשק
עין החורש ,שם שהה שנתיים בהכשרה .חיים אלה היו לו חיים של שינוי ערכים גמור,
נזכרים מכריו .הוא נאבק עם קשיי ההתערות והקליטה בארץ החדשה והעביר הכול תחת
שבט ביקורתו .מתוך חירות מחשבתית הגיע להכרת החלוציות ,העבודה והחיים בקיבוץ.
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שקט היה ,סגור במקצת בתוכו וחבר נאמן לכל .אהב ללמוד ,ותמיד היה שקוע בספרי לימוד
ומדע.
בפברואר  ,1948בגמר ההכשרה בחברת הנוער ,הצטרף צבי לקיבוץ נירים שבנגב .אט אט
הצליח בחודשים הבאים להשתלב בקיבוץ.
קיבוץ נירים שכן סמוך לכביש רפיחעזה )כיום שוכן במקום ניר יצחק( .אזור זה היה אחד
מצירי הפלישה המרכזיים של הצבא המצרי שתכנן לחדור לארץ .כל חברי המשק הבוגרים,
וביניהם צבי ,היו מגויסים להגנת המקום.
כצפוי ,יום לאחר הקמת המדינה ,ביום ו' באייר תש"ח ) ,(15.5.1948היה נירים אחד היישובים
העבריים הראשונים שהותקפו על ידי המצרים ,יחד עם כפר דרום ויד מרדכי.
ההתקפה המצרית החלה עם בוקר בהפגזת תותחים עזה ,שלאחריה הסתער רכב משוריין
מצרי וחיל רגלים בעקבותיו .אנשי נירים התבצרו היטב והכינו עצמם ככל שיכלו ,ואף
הניחו מוקשים בשדות הסביבה .מגיני המקום הצליחו להדוף את הסתערות האויב ,אך כמה
מחבריהם ,וביניהם צבי ,נפלו בקרב.
המצרים נסוגו לאחר כמה שעות ,אך תפסו מוצב בסמוך לקיבוץ והרבו להטרידו בהמשך.
בעקבות הקרב נהרס קיבוץ נירים כמעט לחלוטין ולא נותר בו אלא חדר האוכל ,בו התנוססה
הכרזה "לא הטנק ינצח ,אלא האדם!" נירים המשיך להתקיים כיישוב ספר במשך שנים ,עד
שעבר למקומו הנוכחי מעט מזרחה משם.
צבי היה בן עשרים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בנירים.
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ליכטר ,צבי ריכרד )רישק(
צבי ,בן שרה ודוד ,נולד ביום י"ב בכסלו תרפ"ד )(20.11.1923
בפולין ,בעיר קרקוב .למד בבית ספר יסודי והמשיך לגימנסיה
עברית בעירו .מנעוריו היה חבר בתנועת "מכבי".
קהילת קרקוב נודעה כמרכז רוחני יהודי מן החשובים באירופה
מאז ימי הביניים .בתקופת הכיבוש האוסטרי היוותה העיר חלק
מגליציה והתפתחותה הואצה .בעיר הוקמו כמה מוסדות תרבות וחברה יהודיים ובהם
גימנסיה עברית ,בית חולים ,אגודה יהודית לספורט ותיאטרון עממי .תחת שלטון פולין
העצמאית הקהילה היהודית גדלה באופן ניכר ,ונהנתה מחיי חברה ותרבות ערים.
ערב מלחמת העולם השנייה נמנו בקרקוב כ 60,000יהודים .הנימות האנטישמיות שהתגברו
במדינה השפיעו קשות גם על קהילת קרקוב ,ומצבם הכלכלי של היהודים הורע .עם פלישת
הגרמנים לפולין והתקרבותם לעיר נמלטו רבים מהיהודים למזרח ,לשטחים הסובייטיים,
ובמקומם הגיעו פליטים רבים.
קרקוב נכבשה ב 6בספטמבר  1939והוכרזה כבירת המחוז .גל הרדיפות וההתעללויות
ביהודים גבר :רכושם נגזל ,זכויותיהם הבסיסיות ניטלו מהם ובתי כנסת הועלו באש .בעיר
כונן יודנראט ,עשרות אלפי יהודים גורשו לעיירות הסביבה ובגטו נדחסו כ 18,000יהודים
שסבלו מצפיפות ,מתנאים סניטריים ירודים ומניצול מחפיר על ידי הגרמנים.
עד תום המלחמה נספו כמעט כל יהודי קרקוב.
מיד לאחר הגעת הגרמנים נשלחו כל בני משפחתו של צבי לגטו .רק הוא הצליח לברוח ,ומאז
נותק הקשר ביניהם .עד שנת  1943פעל עם הפרטיזנים בפולין ,שלחמו נגד הגרמנים ככל
יכולתם כשהם מסתתרים ביערות ,עד שנתפס בידי הגרמנים ונלקח למחנה ריכוז .עם התקדמות
הצבא הרוסי שוחרר המחנה ובסוף  1944הצליח צבי לחבור לחיילי הבריגדה היהודית באיטליה.
במשך שנה נדד באירופה בחיפוש אחר שרידי משפחתו ,אך לשווא ,מלבדו כולם נספו.
ב 19באוקטובר  1946עלו צבי ורעייתו שפרה ,אותה נשא זמן קצר קודם לכן ,לאוניית
המעפילים "לטרון" בדרכם לארץ ישראל .האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של
ה"הגנה" ,הפליגה מנמל להסיוטה שבריביירה הצרפתית כשעל סיפונה  1,252מעפילים 
ניצולי שואה ממדינות מזרח ומערב אירופה וחברי תנועות נוער .הבריטים עקבו אחר האונייה
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מרגע צאתה לדרך ,ובהגיעה ללב ים השתלטו עליה באמצעות סילוני מים וגז מדמיע ,ירי
מאקדחים והכאה באלות" .לטרון" נגררה לנמל חיפה ,ובראשית נובמבר  1946הורדו ממנה
המעפילים בכוח והועלו על אוניות גירוש שלקחו אותם למחנות המעצר בקפריסין.
בקיץ  ,1947אחרי כחצי שנה במחנה ,הגיעו צבי ואשתו ארצה והתיישבו בדרום תל אביב,
סמוך למסגד חסן בק .צבי הסתדר בעבודה כמעצב )דקורטור( ,למד מהר עברית והתערה
בחיי הארץ .על אף התלאות הרבות שעברו עליו היה עליז ברוחו והשרה מעליזותו על
אחרים .בסוף  ,1947בתחילת המאורעות שבישרו את מלחמת העצמאות ,עברו לגור בבית
מכרים ברחוב פינסקר במרכז העיר.
בראשית מלחמת העצמאות התנדב צבי למערכה ,וצורף לגדוד  14בחטיבה מספר " ,1גולני".
אחרי אימונים השתתף כלוחם בפעולות רבות באזור הצפון ,לחם בבית לחם הגלילית ,עין
דור ,ליווי שיירות בעמק הירדן ,לוביה ועוד בדרך לשחרור טבריה .בכל מקום מילא את
חובתו במסירות ,וכפרטיזן לשעבר היה מופת לאומץ ולעמידה איתנה בכל משימה מתוך בוז
לסכנה.
גם בצבא היה צבי "מדביק" בעליזותו את חבריו ,כפי שזוכר אחד מהם" :בכל מקום ובכל פינה
שמעת את צחוקו העליז והרענן ,יחד עם בדיחותיו הרבות שמצאו הד וחיבה בקרב החבר'ה".
ביוני  1948הוצבה יחידתו של צבי באזור המושבה סג'רה )כיום  אילניה( בגליל התחתון,
שהייתה בקו החזית מול ריכוזי "צבא ההצלה" הערבי שישבו בלוביה ובטורען וניסו להגיע
לעפולה .כבר בקרב הראשון ,ב 9ביוני ,בלט צבי .סיפר חבר" :ריכרד הראה אומץ רב בקרב
מהרגע הראשון .הראשון במתקדמים ,עם רימון ביד ,שקט וקר רוח ,היה לדוגמה לאחרים,
פעל כחייל ותיק בביטחון מוחלט".
כזאת הייתה התנהגותו גם ביום  .11.6.1948באותו בוקר נכנסה ההפוגה הראשונה במלחמה
לתוקף ,היחידה התכוננה ליציאה לחופשה וצבי ציפה לפגוש את רעייתו .לפני הצהריים
הפרו הערבים את ההפוגה ותקפו את סג'רה ,והפלוגה הוזעקה להגנת המושבה .סיפר חבר:
"תחת מטח אש קשה הגענו לסג'רה .המשלטים בסביבה תפוסים על ידי האויב .כוחנו דל
אך מוכרחים להתגונן ...ריכרד עבד בלי סוף ,ויש לציין את עליזות רוחו בשעות קשות אלו.
הרגיש את עצמו כל כך בטוח וחופשי ,כאילו היה זה מקצועו מתמיד ...בשעה  13:00הפעיל
האויב נגדנו תותחים ומרגמות ...הפגז הרביעי נפל לידנו והרגשתי זעזוע קשה בכל גופי...
התאוששתי כעבור רגעים ספורים ולפני עיני ריכרד מתגולל בכאבים בשלולית דם"...
צבי נפצע קשה בגפיו ,פונה לבית החולים בעפולה אך שם נפטר למחרת ,ה' בסיוון תש"ח
) .(12.6.1948היה אחד מלמעלה מ 45לוחמים שנפלו בהגנת סג'רה בימים  9עד  15ביוני
.1948
צבי היה בן עשרים וחמש בנפלו .הותיר אשה .הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי
בעפולה.
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ליפסקר ,אריה לייב )לייבל(
אריה ,בן רייזל ויוסף ,נולד ביום כ"ח בניסן תרפ"ג )(14.4.1923
בוורשה בירת פולין .בן למשפחת חסידים .למד ב"חדר" וחונך
ברוח המסורת והדת.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של
יהדות העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית,
החברתית והתרבותית .חיו בה כשלושה ורבע מיליון יהודים.
המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם בסוף שנות השלושים השפיע מרות על כלכלתה
של פולין והביא להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו
כבעלי מעמד מפתח בחיי הכלכלה .הם סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי ומפוגרומים שהלכו
והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
אחרי זמן קצר החל ריכוז היהודים בגטאות ,ובהמשך שילוחם למחנות השמדה .בתום
המלחמה נותרו בפולין כ 300,000יהודים בלבד.
מכל משפחתו היה אריה היחיד ששרד את ימי המלחמה ואת זוועות הנאצים .היה במחנות
המוות טרבלינקה ואושוויץ ,וניצל בנס.
בתום המלחמה ,בשנת  ,1945במהלך נדודיו וניסיונותיו להגיע לשווייץ אשר בה קיווה למצוא
את דודו ,נאסר אריה .הוא נשלח לפריז ,שם הובטח לו שיקבל רשיון עלייה לארץ ישראל,
ואמנם קיבל אותו ועלה ארצה.
ב 16ביולי  1945הגיע אריה לארץ ,ובחר להצטרף לקיבוץ דתי .הוא נשלח לקיבוץ חפץ חיים
שבשפלה .אך אריה התקשה להסתגל לחיים השיתופיים ,ולאחר שמצא בארץ את קרובי
משפחתו הם לקחוהו לביתם בתל אביב ודאגו להבראתו.
בתל אביב הצטרף אריה להסתדרות העובדים הכללית .הוא עבד בתחנת הכוח "רידינג" .היה
מקובל וחביב על כל חבריו בעבודה ומחוצה לה .אהב שירה והתעניין בשירי ארץ ישראל
החדשים ,שאת מילותיהם העתיק לפנקסו בכל הזדמנות.
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בראשית מלחמת העצמאות שירת אריה בחי"ם )חיל משמר( של ה"הגנה" ,יחידה שנועדה
להגן על יהודים בתוך היישובים והייתה מאורגנת באזורים ,בקטעים ובעמדות.
עם צו הגיוס לצבא נענה מיד לקריאה והצטרף לגדוד  12בחטיבת "גולני"  חטיבה מספר
 1ב"הגנה" .הוא שירת בפלוגת "מיכה" כמקלען .במסגרת זו השתתף בכיבוש והגנת טבריה,
בקרבות בגליל ובעמק הירדן ,ומילא את כל תפקידיו בעוז ובהתלהבות.
ביולי  1948לחם אריה בקרב בסג'רה במבצע "דקל".
סג'רה היה כפר ערבי בגליל התחתון ,שבסמוך לו הוקמה בסוף המאה התשעעשרה חוות
הלימוד החקלאית והמושבה אילניה  תחנה חשובה בתולדות תנועת העבודה ,השמירה
וההגנה .הכפר והגבעות שסביבו שכנו בקרבת צומת דרכים עתיק וחשוב )כיום צומת גולני(,
אשר חלש על הדרך בין עפולה וטבריה ולהחזקתו נודעה חשיבות רבה בשליטה על הגליל
התחתון.
בסיום ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות נערך מבצע "דקל" ,שמטרתו הייתה לסלק את
"צבא ההצלה" הערבי שהתבסס בגליל והיווה איום על כל יישובי הצפון ,ולהסיר את החשש
שמא ישמשו מאחזיו כעמדות לצבאות הפלישה הסורי והלבנוני .במבצע שותפו יחידות
מחטיבות "גולני"" ,שבע" ו"כרמלי".
הקרבות החלו בליל  9/10ביולי  ,1948כאשר כוח "גולני" תקף את אזור הצומת וכבש משלט
באזור .אך למחרת הגיבו הערבים בהתקפת נגד עזה והצליחו להגיע עד לשערי המושבה
אילניה" .צבא ההצלה" לווה בשריוני קרב נושאי תותח ובכוחות בלתי סדירים מהכפרים
הערביים בסביבה ,והלחימה הקשה התנהלה במשך שמונה ימים רצופים ,כשהמשלטים על
הגבעות סביב לסג'רה עוברים מיד ליד .במהלך הקרבות נפלו עשרות לוחמים ישראלים.
עם סיום הקרבות נותר הצומת בידי צה"ל ,ו"צבא ההצלה" ספג מכה קשה .עמידתה של
אילניה מנעה את ביתורו של עמק יזרעאל ואת ניתוקו של הגליל .במהלך המבצע נכבשה
נצרת ,בה שכנה מפקדתו של קאוקג'י ,הגליל התחתון שוחרר והיה לחלק ממדינת ישראל.
בקרב בסג'רה ,ביום ה' בתמוז תש"ח ) ,(12.7.1948נפל אריה.
בן עשרים וחמש בנפלו .אריה נטמן בכפר תבור .כעבור שנתיים ,ביום ז' בתמוז תש"י
) ,(22.6.1950הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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ליש )לוינברוין( ,דוב )בעריש(
דוב ,בנם של ברטה )בשי( וחיים ,נולד ביום י"ד בתשרי תרפ"ו
) (2.10.1925בפולין ,בעיר דוקלה שבמחוז לבוב .בן למשפחה דתית
מיוחסת ,אביו היה שוחט וחזן .משסיים את חוק לימודיו בבית
הספר היסודי נסע לדרום פולין ,לעיר טרנוב שממזרח לקרקוב,
להמשיך בלימודיו בישיבה.
בטרנוב חיו ערב מלחמת העולם השנייה כ 25,000יהודים .בקהילה התקיימה פעילות ענפה
בתחומי החינוך והתרבות ,על אף מצבם הכלכלי החמור של יהודיה .עם פרוץ המלחמה,
ספטמבר  ,1939הגיעו לעיר אלפי פליטים יהודים ממערב פולין .רבים המשיכו להימלט
מזרחה עם התקדמות הגרמנים.
למן היום הראשון לכיבושה של העיר 8 ,בספטמבר  ,1939החלו התעללויות ביהודים מצד חיילי
הוורמכט ,חטיפות לעבודות כפייה וגזל רכוש .בתחילת נובמבר  1939אורגן יודנראט ,שחבריו
עשו מאמצים כבירים להקל את מצוקת הקהילה ולספק קורת גג לפליטים .באביב  1940רבו
הגזרות שהוטלו על קהילת טרנוב ,ובמהלך שנת  1941נאסרו יהודים רבים והוצאו להורג.
האקציות החלו ביוני  ,1942אז גם הוקם הגטו .אלפים רבים שולחו למחנה ההשמדה בלז'ץ,
שם נרצחו בתאי גזים .באוקטובר  1942הובאו לגטו בטרנוב יהודים מיישובי הסביבה ומספר
תושביו הגיע ל 15,000נפש .גל הגירושים למחנה בלז'ץ נמשך.
חיסולו הסופי של גטו טרנוב החל בראשית ספטמבר  .1943עד תום המלחמה הושמדו כמעט
כל יהודי טרנוב .בשואה הושמדו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
הוריו של דוב נרצחו בבלז'ץ .הוא נשלח למחנה צ'נסטוחוב שבמחוז קיילצה בפולין ,שם אולץ
לעבוד במחצבה .במהלך  1943נשלח למחנה בגרמניה ,ובהמשך נדד בין מחנות ריכוז רבים,
שהאחרון בהם היה בוכנוואלד .בכל המחנות גילה תושייה רבה ,הצליח להיאחז בכל עבודה
מקצועית וכך שרד והגיע ליום השחרור.
לאחר השחרור דוב עבר לבלגיה והצטרף להכשרת הבח"ד )ברית חלוצים דתיים( בכפר לב,
שם עסק בלימודים ובאימוני ה"הגנה".
באביב  1946עלה בידו להגיע למצרים ,מחופש לחייל הבריגדה היהודית ,ומשם העפיל לארץ
ישראל.
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עם הגיעו לארץ שהה דוב זמן מה ברחובות ,אחר כך נשלח להכשרה בבארות יצחק ומשם
עבר לכפר עציון ,ראשון יישובי גוש עציון .הוא עבד בהכשרת הקרקע וכן נשלח ,מטעם
הקבוצה ,לסמינר התורני של הקיבוץ הדתי.
על פי החלטת החלוקה של האו"ם מיום כ"ט בנובמבר  1947לא נכלל גוש עציון בתחומי
המדינה היהודית .מיד לאחר ההחלטה החלו התנכלויות ערביי הסביבה ליישובי הגוש .עוד
קודם להקמת המדינה ולסיום תקופת המנדט פלשו לאזור יחידות חלוץ של צבא ירדן
)"הלגיון הערבי"( ,ויחד עם ערביי הסביבה התקיפו שוב ושוב את יישובי הגוש ואת הדרכים
אליהם מירושלים.
כמו כל חברי היישוב הבוגרים השתייך דוב ל"הגנה" ושירת בחטיבת "עציוני"  חטיבה מספר
) 6חטיבת "ירושלים"(  שמרבית לוחמיה באו מירושלים ומיישובי הסביבה.
לקראת הקרבות המכריעים באזור ה"הגנה" תגברה את גוש עציון בלוחמים מחטיבת "עציוני"
ובלוחמי חי"ש )חיל השדה( מירושלים ומהחי"ש הדתי בתל אביב .בנוסף ,הועברו לאזור
לוחמי פלמ"ח מחטיבת "הראל".
ב 12במאי  1948החלה ההתקפה הגדולה של הכוח הערבי על הגוש .למחרת ,ד' באייר תש"ח
) ,(13.5.1948תקף כוח ירדני משוריין את כפר עציון ותוך הפגזה עזה פרץ לכפר .ערבים רבים
מכפרי הסביבה הצטרפו להתקפה וכבשו את היישוב.
בשעת ההתקפה האחרונה היה דוב בעמדה ליד שער היישוב ,בה עמד מזה יומיים .בפרוץ
כוחות האויב לשערי הכפר זרקו עליהם אנשי העמדה בקבוקי מולוטוב וניסו להפעיל את
המקלע ,אך לא הצליחו.
בקרב זה נפל דוב ,עמו נפלו למעלה ממאה מגיני הכפר ,חלקם נרצחו לאחר כניעתם.
למחרת ,יום הכרזת המדינה ,נפלו שלושת יישובי גוש עציון הנותרים .הגוש חדל מלהתקיים,
ושרידי מגיניו הלכו בשבי הירדני.
דוב היה בן עשרים ושלוש בנפלו .לא ניתן היה לפנות את הגופות לאחר נפילת הגוש.
שרידי הנופלים נאספו על ידי הרבנות הצבאית רק בשנת  ,1949והובאו למנוחת עולמים
בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י
).(17.11.1949
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למברגר ,רינה
רינה ,בת חנה וצבי ,נולדה ביום כ"א בטבת תרפ"ט )(3.1.1929
בברלין בירת גרמניה .בהיותה ילדה הייתה עדה להתאבדותו של
אביה ,שנטל את חייו כאשר עלו הנאצים לביתו לאסרו .הדבר נתן
בה את אותותיו וליווה אותה עד יומה האחרון.
במרס  1938בוטל מעמדה של הקהילה היהודית בברלין .בנובמבר
אירעו פרעות "ליל הבדולח" ,שבמהלכו נרצחו מאות והוטלו על היהודים הגבלות רבות.
בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בברלין כ 75,000יהודים .רבים מהם נדרשו לפנות את
דירותיהם כמסווה לגירושם מזרחה .עד שנת  1943גורשו מרביתם למחנות השמדה.
במהלך המלחמה נספתה אמה של רינה ,לא ידוע כיצד .רינה הצעירה הגיעה לבלגיה ,לבית
ילדים במרקן .במקום זה ,שאליו הגיעו ילדים רבים ניצולי התופת הנוראה ,מצאה גם רינה
מזור לסבלותיה ואט אט התאוששה.
ביולי  1946עלתה לארץ ישראל עם קבוצה מאותו בית ילדים ,במסגרת "עליית הנוער".
הקבוצה העפילה באונייה "החייל העברי"  אניית קיטור קטנה שנרכשה על ידי המוסד
לעלייה ב' של ה"הגנה" באמצעות מתווך יווני .ביום  14ביולי  1946יצאה האונייה מנמל
אנטוורפן שבבלגיה כשעל סיפונה  512מעפילים ,ביניהם חברי תנועות חלוציות ,קרובי חיילים
ומשוחררי מחנות ריכוז שהגיעו כפליטים לשבדיה .לקראת ההגעה ארצה חשש הצוות הזר
מעימות עם הבריטים ודרש להפליג לקפריסין ,אך המלווים והמעפילים השתלטו על האונייה
ואילצו את הצוות להשיטה לחיפה .ב 31ביולי  1946נכנסה הספינה לנמל חיפה וכותרה
על ידי הבריטים .כעבור יומיים הורדו מהאונייה החולים ,הזקנים והילדים .שאר המעפילים,
ורינה ביניהם ,הועברו למחנה המעצר בעתלית.
משהשתחררה רינה ממחנה המעצר נקלטה ,עם חבריה לבית הילדים ,בחברת הנוער של
"עליית הנוער" בקיבוץ בארות יצחק שבנגב הצפונימערבי .באותם ימים נודע לה על אובדן
כל משפחתה בגרמניה.
קיבוץ בארות יצחק שכן באזור שומם ורחוק מכל יישוב יהודי ,על אם הדרך מעזה לבאר
שבע ,וכבר מראשית מלחמת העצמאות סבלו חבריו מהתנכלויות השכנים הערבים.
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קרבתו לעזה ולדרכים היוצאות ממנה הפכו את הקיבוץ לאחד מיישובי המשלט החשובים
בנגב .בהיותו ממוקם על אחד מצירי הפלישה של הצבא המצרי לארץ הותקף הקיבוץ כבר
ביום הראשון לפלישה 15 ,במאי  ,1948יום לאחר הכרזת המדינה .אך למרות ההפגזות
וההפצצות הכבדות החזיקו מגיני הקיבוץ מעמד.
גם כאשר רבו תקיפות השריון המצריות והתקפות נוספות של צבאות הפלישה נותר הקיבוץ
על תלו .לאחר המלחמה ננטש הקיבוץ ההרוס ותושביו עברו למיקומם הנוכחי ,מדרום
לפתח תקווה .אתר הנצחה ליישוב שחרב ממוקם בשדות הנגב ,בין קיבוץ נחל עוז למושב
עלומים.
לאחר שהקיבוץ נהרס בקרבות הצטרפה רינה במאי  1948לקבוצת עין הנצי"ב שבעמק בית
שאן.
במחצית אוגוסט  1948התגייסה לצה"ל .היא סיימה קורס אלחוט ולאחריו הוצבה בחיל
הקשר כטלפוניסטית .רינה שירתה במחנה "גדעון" הסמוך לקיבוץ ,וכך התאפשר לה לבלות
את חופשותיה ואת שעות הפנאי שלה בין חבריה מבלגיה .הייתה גאה מאד בשירותה ובמדיה.
בתפקידה האחרון שירתה במטה גדוד  91של חטיבה תשע )חטיבת "עודד"(.
ביום כ"ח באייר תש"י ) (15.5.1950נפטרה רינה בעת שירותה .בת עשרים ואחת במותה.
הובאה למנוחת עולמים בבית העלמין בקיבוצה ,עין הנצי"ב.
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לנצ'נר טננבוים ,שושנה
שושנה ,בת מרגלית )פריל( ויצחקצבי טננבוים ,נולדה ביום ט"ו
בחשוון תרפ"ד ) (25.10.1923בפולין ,בעיירה רדומסק מדרום
ללודז' .בעיירה הייתה קהילה יהודית קטנה ובה מרכז תורני מוכר.
שושנה למדה בבית ספר יסודי ובבית ספר תיכוני למסחר בעירה.
מגיל צעיר הייתה חניכת "השומר הדתי" והתחנכה ברוח ציונית
דתית.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של יהדות העולם בתחומי הפעילות
הדתית ,הלאומית ,הפוליטית ,החברתית והתרבותית .חיו בה כשלושה ורבע מיליון יהודים.
המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם בסוף שנות השלושים השפיע מרות על כלכלתה
של פולין ,והביא להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו
כבעלי מעמד מפתח בחיי הכלכלה .הם סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי ומפוגרומים שהלכו
והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
בחודשים הבאים הוקמו על אדמת פולין גטאות בהם רוכזו היהודים ,ומשם הם נשלחו
למחנות ריכוז והשמדה בפולין ובגרמניה.
כשלושה מיליון מיהודי פולין נספו עד תום המלחמה .פולין הייתה גיא ההריגה הראשי של
היהודים בשואה.
שושנה נשלחה לגטו עם כל משפחתה .כולם מלבדה נספו ,רק היא החזיקה מעמד עד
השחרור .גם בהיותה במחנות הנאצים המשיכה את פעולות "השומר הדתי" ,ועודדה את רוח
חברותיה.
לאחר הניצחון על הנאצים הצטרפה לקיבוץ "איחוד" ,כדי לעלות עימו לארץ .משנוסד קיבוץ
של תנועת "תורה ועבודה" בסוסנוביץ עברה אליו בראש פלוגת חברות דתיות .אחר כך
נתמנתה מנהלת קיבוץ "תורה ועבודה" בבנדין וניהלה אותו בכישרון רב ,כשהיא זוכה להיות
אהובה ונערצה על כל החברים.
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בשל עבודתה החיונית נדרשה שושנה להישאר בפולין ולעכב את עלייתה לארץ ישראל ,בעת
שחברי הקיבוץ שניהלה יצאו לדרך .בדרכם לארץ נתפסו החברים על ידי משמר הגבול הפולני
והושמו במאסר בעיר ריבניק ,ושושנה הוזעקה לעזרתם ,כפי שסיפר חבר" :לפי הוראות הוועד
המרכזי של התנועה שושנה התמסרה בכל כוחותיה למען שחרורם .עד מהרה הצליחה להביא
לחברים מזון ובשורת השחרור הקרב .היא לא נחה ,ימים ולילות רצה ממקום למקום ,משופט
לבית הסוהר ולעורך דין ,עד אשר שוחררו כולם בערבות עד למשפט .ובהגיע זמן משפטם
 היו כבר רחוק מעבר לגבולות פולין" .ימי שהותה בריבניק חלו בחג הפסח .במלון לא היה
מטבח כשר ,ושושנה ,ששמרה בקנאות על אמונתה ,הסתפקה שבוע שלם במצות ומי ברז.
בהמשך הגיעה שושנה לגרמניה והצטרפה לקיבוץ באשנבך ,ליד במברג .בל"ג בעומר תש"ז
)מאי  (1947היא נישאה שם לבחיר לבה נפתלי לנצ'נר .כעבור ארבעה חודשים נאלצה להיפרד
מבעלה ,שנשאר בתפקידי התנועה בחוץ לארץ ,ועלתה לארץ.
מיד בהגיעה הצטרפה שושנה לכפר עציון ,ראשון יישובי גוש עציון .עד מהרה היא השתלבה
במשק ונתחבבה על חבריו .סיפר חבר לקיבוץ" :שמחת נעורים ,שירת חיים בהירה ,טוב לב,
רצינות ואחריות לתפקידי השעה  אלה היו הקווים שבלטו אצלה".
חודשיים לאחר שהגיעה שושנה לכפר עציון התקבלה באו"ם החלטת החלוקה ,החלטת כ"ט
בנובמבר  ,1947לפיה לא נכלל גוש עציון בתחומי המדינה היהודית .מיד לאחר ההחלטה
פתחו ערביי הסביבה בהתקפות על הגוש ועל הדרכים אליו מירושלים ,וצרו עליו מכל עבר.
בחודשים הבאים היה הגוש במצור ,ואספקה הגיעה אליו בשיירות משוריינות או מהאוויר.
כל מתיישבי הגוש הבוגרים ,ושושנה ביניהם ,שירתו ב"הגנה" במסגרת חטיבת "עציוני"
)חטיבה מספר  .(6אליהם צורפו כתגבורת חיילי חי"ש )חיל שדה( מתל אביב ומירושלים
ובהמשך גם לוחמי "הגנה" מירושלים.
שושנה נשאה בנאמנות ובמסירות בעול המצור .היא השתתפה בשמירה ,סיימה קורס עזרה
ראשונה והייתה נכונה לכל תפקיד .בימים ההם כתבה לקרוביה בתל אביב" :שגיאה יסודית
היא להתייאש ולהיכנע ברגע גורלי זה .אמנם המאורעות האחרונים ]נפילת שיירת הל"ה[
משפיעים עלינו לרעה ,אבל למרות הכל אסור להתייאש .אנחנו כאן עברנו אולי יותר מאשר
אתם שם ,ולמרות זה הננו מלאי תקווה בנצחוננו .העיקר זוהי האמונה המושרשת עמוק,
שהאלוקים לא יעזוב אותנו ...אנו צריכים להיות גאים כי אנו חיים בתקופה גורלית ,תקופה
בה יוכרע גורלו של עם ישראל :להיות או לחדול ...המצב כאן מוסיף תכונות חדשות לאדם:
הוא נעשה קשה לב ,קשה עורף ועקשני .אני שומעת בי קול קורא :נקמה בעד אלה שנפלו,
כדי שלא נצטרך להתבייש ונוכל להמשיך במפעל אשר הם התחילו בו ...איננו נופלים ברוחנו.
הננו מרגישים את עצמנו חזקים וגאים על שאנו משתתפים במפעל הגדול ובעזרת השם
נחזיק מעמד .יבוא יום מחר צח ובהיר  והוא לנו יהיה!"
בשל חשיבות יישובי הגוש בדרך לירושלים תקף אותם הלגיון הירדני עוד בטרם נסתיים
המנדט הבריטי .ב 12במאי  1948הותקף גוש עציון על ידי חיילי הלגיון ,מתוגברים
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במשוריינים ובארטילריה ויחד עם כוח ערבי גדול מתושבי הכפרים הסמוכים .הם כבשו כמה
משלטים בסביבת כפר עציון.
למחרת ,ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948תקפו הערבים בעוצמה רבה את הכפר עצמו .כאשר
פרצו שריוני הלגיון הערבי לתוך הכפר הייתה שושנה  עם שאר החובשות  במקלט מתחת
לבניין המנזר הגרמני ששימש כמושב המפקדה .במשך שעות היא טיפלה במסירות בפצועים
הרבים ,עברה מאחד לשני ועשתה למענם ככל יכולתה .האויב ,שלא יכול היה לחדור לתוך
המקלט ,פוצץ את הבניין ,והריסותיו קברו תחתיהן את כל יושביו.
למעלה ממאה מגיני כפר עציון נפלו באותו יום ,ביניהם גם שושנה .חלקם נורו לאחר
שנכנעו.
ביום המחרת ,ה' באייר תש"ח ,יום הכרזת העצמאות ,נפלו שלושת היישובים האחרים בגוש
עציון  רבדים ,עין צורים ומשואות יצחק .שרידי מגיניהם הלכו לשבי בירדן.
שושנה הייתה בת עשרים וארבע בנפלה .הותירה בעל.
גופות הנופלים נותרו במקום ,שטח ירדן ,במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו במבצע מיוחד
על ידי הרבנות הצבאית בשנת  1949והם הובאו למנוחות בקבר אחים גדול בהר הרצל
בירושלים ,בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949
ספד לשושנה בעלה" :לא זכתה לראות במו עיניה את היום הבהיר שקם לעם ישראל .נגזרה
הנפש העדינה שחלמה חלום של זוהר וטוהר ,ונותקה שלשלת משפחתה ,בהעלות שרידה
האחרון על מזבח המולדת.
לא ימוש זיכרונך מלבנו לעדי עד".

בכרך ב' של "גוילי אש"  ספר שערך משרד הביטחון ובו מעזבונם הספרותי אמנותי של
הבנים שנפלו ,פורסמו מכתבים שכתבה שושנה מכפר עציון לקרוביה.
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ֶאחָד מִן ַהגַּחַ"ל  /נתן אלתרמן
ִמסִּיפּוּן אֳנ ִיּ ָה ִמתְנוֶֹדֶדת
הוּא יַָרד אֶל ְרצ ִיף הַנ ָּמָל.
ו ְ ִח ְכּתָה בָָּרצ ִיף לוֹ מוֹלֶֶדת
בְִּדמוּת אוֹטוֹ צ ְבָאִי ו ְ ַסמָּל.
הִיא אֶת שְמוֹ בְּחוֹ ֶתמֶת ִה ְטבִּיעָה
הִיא ִה ְשלִיכָה בְּג ָָדיו אֶל ַה ַשֹּק.
וּשְבוּעָה נוָֹראָה הִיא ִה ְשבִּיעָה
לְקוֹלוֹ שֶל הַג ֶּשֶם ַהדַּק.
ו ַנ ְִראֵהוּ זוֹחֵל ,אוֹ כּוֵֹרעַ,
אוֹ עוֹמֵד עִם צ ַ ַלּחַת בַּתּוֹר,
וַנּ ֵַדע :לְֹלא ַבּי ִת ו ֵָר ַע
ַקר ִל ְלחֹם אֶת ִמ ְל ֶחמֶת הַדּוֹר.
עוֹד הָאֶָרץ ַהזֹּאת ֹלא נ ָתְנ ָה לוֹ
ֹלא י ְִדידֹ ,לא ִפּנּ ָה ְלמְִקלָט,
ֹלא ִשֹ ְמחָה מִן הָאֶ לֶף ָהלָּלוּ
ֲאשֶר לָנוּ הָיוּ ְל ַמתָּת.
ֹלא ,כִּי ַרק אֶת ַחיָּיוְ ,פּלִיטֵיחֶֶרב,
הוּא ִקבֵּל עַל הַחוֹף ִמיּ ָָדהּ.
ֲאבָל גּ ַם אֶת ָחיָּיו ,אֵי ָבּעֶֶרב,
הוּא ֵהשִיב בְּנ ָפְלוֹ בַּ ֲעדָהּ.

איש הפלמ"ח עם חבר לפלוגה מגיוס חו"ל )גח"ל(

> מתוך 'הטור השביעי' בעיתון 'דבר' ,דצמבר .1948
© כל הזכויות שמורות לעזבון המחבר ולאקו"ם.

מוְּר ְשצ ִ'יק ,זאב )וולף(
זאב ,בנם של ינטיל ויוסף ,נולד בחודש תשרי תרצ"ב )אוקטובר
 (1931בקובנה בירת ליטא .קיבל השכלה עממית.
מתום מלחמת העולם הראשונה עד שנת  1940הייתה ליטא מדינה
עצמאית .בבירתה קובנה ישבו כ 40,000יהודים .היא נודעה
כמרכז חינוכי ,רוחני ותרבותי חשוב של יהדות מזרח אירופה,
וכמוקד לפעילות ציונית ענפה .בשנת  1940סופחה ליטא לברית המועצות ,אז נסגרו מוסדות
החינוך העבריים וחוסלו רוב ארגוני התרבות והחברה.
ב 24ביוני  ,1941ימי מלחמת העולם השנייה ,כבשו הגרמנים את ליטא .רק כמה אלפי
יהודים הצליחו להימלט לתוך שטחי ברית המועצות קודם לכיבוש .מיד לאחר מכן הוקם גטו
בסלובודקה  פרבר של קובנה .בקיץ  1941נרצחו כ 10,000מיהודי קובנה לאחר התעללויות
קשות.
עם סגירת גטו קובנה ,באוגוסט  ,1941נמצאו בו כ 30,000יהודים .בחודשים הבאים נרצחו
למעלה מ 10,000יהודים ,והנותרים חויבו בעבודת כפייה.
בסתיו  1943הפך גטו קובנה למחנה ריכוז .אלפים מתושביו הועברו למחנות קטנים בפרברי
העיר ולמחנות עבודה באסטוניה .ב 8ביולי  ,1944בהתקרב הצבא האדום הרוסי לקובנה,
החלו השלטונות להעביר את היהודים למחנות הריכוז דכאו ,קאופרינג ושטוטהוף בגרמניה.
עד תום המלחמה נספו מרבית יהודי ליטא.
זאב נכלא עם בני משפחתו בגטו קובנה .בשנת  ,1944עם חיסולו של הגטו ,הועלה עם
משפחתו על רכבת לגרמניה .במהלך המסע הנורא הורדו מן הרכבת האימהות והילדים
במחנה שטוטהוף ,וזאב נאלץ להיפרד מאמו ומאחותו הקטנה .יחד עם אביו המשיך למחנה
דכאו שבגרמניה ,ושם הופרדו באכזריות המבוגרים מן הילדים .זאב לא שב לראות עוד את
אביו ,שנספה שם.
מדי יום היה זאב יוצא לעבודה בדכאו ,ולמרות הקשיים הצליח להחזיק מעמד .לאחר תקופת
מה נשלח ,עם קבוצה ובה  130ילדים ,אל מחנה ההשמדה אושוויץ ,שם הועבדו בעבודות פרך
ובתנאים בלתי אנושיים .בשתי אקציות ,שנערכו בערב ראש השנה וביום הכיפורים תש"ה,
נשלחו  90ילדים להשמדה בתאי הגזים.
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מספר חבר על פגישתו עם זאב במחנה" :זוכרני את פגישתנו הראשונה במחנה ההסגר
אושוויץ ,כאשר הגעתי מפולניה ונפגשתי עם זאב ועוד חמישים בחורים בגילו מליטא .היה
זה לילה של גורל ,הלילה שקבע אז את חיינו .מתוך החברה הליטאית אפשר היה תכף להכיר
את זאב כפעיל ונותן רוח להמשכת החיים .למחרת הועברנו למחנה עבודה והתחלנו להסתדר.
זאב היה בין המתנדבים הראשונים שיצאו לעבודה .ערב ערב עם שובו הביתה התחלק בלחם
שהרוויח עם חבריו .היו אז זמנים קשים ומרים ,רבים בינינו התייאשו מהחיים ,אבל זאב טען
תמיד 'עוד ננקום בהם ,אל יאוש חבר'ה! יהיה טוב!'"
עם תחילת המתקפה של הצבא הסובייטי בכיוון קרקוב ואושוויץ ,במחצית ינואר  ,1945החלו
הנאצים בנסיגה חפוזה מאושוויץ 66,000 .האסירים ,רובם יהודים ,הובלו בטורים ארוכים
במסע רגלי מפרך בקור העז ,במה שכונה "צעדת המוות" .כ 15,000מביניהם התמוטטו
מאפיסת כוחות ,או שנורו בידי הגרמנים.
זאב נשלח בצעדת המוות לגונסקירכן שבאוסטריה ,שם שהה עד יום השחרור   5במאי
 .1945ממאה ילדי קבוצתו שהובאו לדכאו נשארו בחיים רק ארבעה ,וזאב ביניהם.
עם סיום המלחמה מיהר לשוב לקובנה ,בתקווה למצוא את משפחתו וקרוביו ,אך שם
נסתבר לו כי אף לא אחד מהם נותר בחיים .זאב הצטרף להכשרה ששמה פעמיה לדרך בנתיב
"הבריחה" ,נדד לאיטליה ושם נאסף עם עוד מאות נערים ניצולי שואה על ידי חיילי הבריגדה
היהודית .הנערים שוכנו בחווה ,שקודם לכן הייתה חוות נוער פשיסטי איטלקי ולאחר
המלחמה שימשה מקלט למאות בני נוער יהודי .בחוות ההכשרה קיבלו חינוך עברי ,והוכשרו
לקראת העפלתם לארץ ישראל.
בפברואר  1947העפיל לארץ בספינה "חיים ארלוזורוב" .האונייה יצאה משבדיה ביום 1
בינואר  1947כשעל סיפונה  664מעפילים  מרביתם נשים ניצולות מחנות ריכוז ,וחלק
מאנשי "החלוץ" מדנמרק ומשבדיה .בהגיעה לנמל לה הבר בצרפת עלו עליה עוד מאות
מעפילים .תנאי מזג האוויר הקשים אילצו את הספינה לנדוד בין נמלי אלג'יר וטוניס ,עד
הגיעה לנקודת איסוף נוספת בנמל מטפונטו שבאיטליה ,שם עלו על הספינה עוד 734
מעפילים ,ובהם זאב .משם המשיכה "חיים ארלוזורוב" בדרכה לחופי הארץ ,כשיעד ההורדה
היה ניצנים .אולם משחתות בריטיות שעטו עליה גרמו לשינוי בתוכנית ,והאונייה פנתה
לחיפה .הבריטים עלו על האונייה ,ובקרב קשה שהתנהל על הסיפון נפלו קורבנות משני
הצדדים .בסיומו נעצרו  1,348מעפילים ושולחו למחנה המגורשים בקפריסין.
לאחר ששהה כחצי שנה בקפריסין הצליח זאב להגיע לארץ ולהצטרף לקבוצת הכשרה של
"עליית הנוער" בכפר רופין שבלב עמק בית שאן ,בה שהו חבריו מקבוצת "סלוינו" באיטליה.
עבד שם כדייג.
בשנת  ,1948ימי מלחמת העצמאות ,עזב זאב את ההכשרה והתגייס לצבא.
"היה זה זמן בו הדי התותחים נשמעו למרחוק ואויבינו הטרידו את יישובינו השלווים",
סיפרו חבריו" ,תסיסת הגיוס לצבא גברה מיום ליום ואי אפשר היה לעצור בעדה .וזאב בין
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הראשונים אשר מתגייס לצבא .עוזב את החברה ושם פעמיו לדרך אחרת ,בתקווה שעם תום
הקרבות ובוא הניצחון הוא יחזור לחיק החברה וימשיך לטוות ולרקום יחד את חלום היצירה
וההתיישבות .נטלנו ממנו ברכת פרידה ובו בזמן גברה החרדה לזאב ,ההולך לקרב הטומן בו
הפתעות רבות".
זאב שירת בגדוד  13בחטיבת "גולני"  חטיבה מספר  1ב"הגנה" .הוא השתתף בקרבות
"המשולש" באזור המרכז ואחר כך ירד עם יחידתו לנגב .בימי החופש היה בא לחברת הנוער
והיה מרבה בסיפורים על חיי הצבא .סיפוריו היו מלאי התלהבות ,סיפורי איש המוכן לכול.
בדצמבר  1948השתתף זאב במבצע "חורב".
מבצע "חורב" )שכונה גם מבצע "עין" ,ע"ש עזה ,עוג'ה ועסלוג'( ,הגדול במבצעי צה"ל
במלחמת העצמאות ,נערך בשלבי המלחמה האחרונים .הוא נועד למגר את שארית צבא
הפלישה המצרי ,לסלקו מתחומי ישראל ולאלץ את המצרים לפתוח במשא ומתן לשביתת
נשק .במבצע ,עליו פיקד יגאל אלון ,שותפו כוחות רבים של כמה חטיבות לוחמות ,שהורדו
דרומה מאזורים שבהם שקטה המערכה.
המבצע החל ב 22בדצמבר  1948בהפצצה על ריכוזי הצבא המצרי ובפעולת הטעיה באגף
המזרחי של החזית ,בכיוון רצועת עזה .מאוחר יותר נע המאמץ העיקרי בשתי זרועות לעבר
עוג'ה )ניצנה(.
בליל כ"א בכסלו תש"ט ) (23.12.1948כבשו כוחות "גולני" את משלט  86מצפון לח'אןיונס,
איימו על הכביש ומסילת הברזל ויצרו את הרושם שהכוונה היא לנתק את הכוחות המצריים
שברצועת עזה .המצרים הגיבו בהתקפת נגד עזה בסיוע ארטילריה ושריון ,ובלחץ האויב
נאלצו לוחמי "גולני" לסגת .בקרב זה נפל זאב.
זאב היה בן שבעעשרה בנפלו .הוכרז תחילה כנעדר ,ולאחר שנמצאה גופתו נטמן בגבולות.
לאחר זמן הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין בקיבוץ צאלים ,בו התיישבו חברי קבוצת
ההכשרה שלו.
במהלך מבצע "חורב" נעשה גם ניסיון לחסל את "כיס פלוג'ה" בו היה כוח מצרי ,אך כישלון
ההתקפה על עיראק אלמנשיה מנע זאת .למרות שלא כל מטרות המבצע הושגו המשיכו
הכוחות הישראליים להתקדם ואף חדרו לתחום סיני .המערך המצרי התמוטט ונשקפה סכנת
כיתור לכל הצבא המצרי ברצועת עזה .בעקבות החדירה לסיני הופעל לחץ מדיני כבד על
ישראל והיא נדרשה לסגת ,אך האיום בניתוק עשה את שלו ,וביום  6בינואר  1949הודיעה
מצרים על הסכמתה לפתוח במשא ומתן עם ישראל .למחרת פסקה האש בחזית הדרום ,ובכך
נסתיימה הלחימה בחזית המצרית.
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מושינסקי ,משה )מוניק(
משה ,בן יעקב ,נולד בשנת תרפ"ז ) (1927בפולין ,בעיר צ'יקוצי'ן.
גדל והתחנך בעיר הולדתו.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של
יהדות העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית,
החברתית והתרבותית .חיו בה כשלושה ורבע מיליון יהודים.
המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם בסוף שנות השלושים
השפיע מרות על כלכלתה של פולין והביא להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם
של היהודים ,שנחשבו כבעלי מעמד מפתח בחיי הכלכלה .הם סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי
ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
בחודשים הבאים רוכזו היהודים בגטאות .בהמשך נשלחו למחנות ריכוז והשמדה .עד תום
המלחמה הושמדו תשעים אחוז מיהודי פולין.
לא ידועים קורות חייהם של בני משפחתו של משה .אבדו עקבותיהם במחנות ,רק הוא עבר
ממחנה למחנה ושרד.
תחילה שהה משה במחנה בסקרז'סקו קמיינה שבמחוז קיילצה .הגטו שהיה בעיר זו חוסל
בספטמבר  ,1942כששארית הקהילה נשלחה למחנה ההשמדה טרבלינקה ,ומאז היה המקום
מחנה לעבודות כפייה .קונצרן גרמני הפעיל במקום מפעלי נשק בשלושה מחנות מפעל
שונים .רוב האסירים הובאו מפולין ומיעוטם מאוסטריה ,צ'כיה ,גרמניה ,הולנד וצרפת.
המספר הכולל של היהודים שהועסקו בעבודות כפייה במחנה נאמד בכ 30,000נפש ,מתוכם
נספו כ 23,000מחמת התנאים המחפירים ,ההתעללות האכזרית והרציחות.
בסוף יולי  1944נערכה סלקציה במחנה ,והכשירים הועברו למחנות שונים .משה נשלח לגטו
בצ'נסטוחובה שבפולין ,וגם שם הועסק בעבודה קשה במפעלי חימוש.
מאוחר יותר נשלח משה לגרמניה .תחילה שהה במחנה הריכוז שבקרבת העיר נורדהאוזן,
משם הועבר למחנה שטנדאר שליד גרדלגן .במרס  1945שהו במחנה כ 34,500אסירים.
בראשית אפריל  1945החלו הנאצים בפינוי המקום ,ומרבית האסירים נשלחו למחנה ברגן
בלזן .אלפים נרצחו בעת הפינוי.
234

בהגיע יחידות הצבא האמריקני ,זמן קצר אחר כך ,נותרו במחנה רק אסירים מעטים .אחד
מהמשוחררים היה משה.
לאחר השחרור חי משה במחנה עקורים ,רכש לו מקצוע של מכונאינהג ונשא את עיניו
למולדת יהודית .עוד בפולין הצטרף לארגון בית"ר ,וכחבר התנועה עלה ארצה בשנת .1948
מיד בהגיעו הצטרף משה לאצ"ל )הארגון הצבאי הלאומי של תנועת בית"ר( .במסגרת זו צורף
לגדוד  51של חטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר  5ב"הגנה" ,בה שובצו רבים מלוחמי האצ"ל
לאחר פירוקו .בגדוד הוכשר כמקלען.
לקראת ההכרזה על הקמת המדינה והפלישה המצרית הצפויה הורד גדודו של משה דרומה,
נערך לקראת התקדמות הצבא המצרי ותרם חלק חשוב בקרבות הבלימה ,במיוחד ב"רצועת
הניתוק" ,שבה היו ביצורים מצריים כבדים שחיברו בין זרוע הפלישה במישור החוף לזו
שבהר חברון.
עם כניסת ההפוגה הראשונה במלחמה לתוקפה ,ב ,11.6.1948הוטל על גדוד  51לכבוש את
גבעה  ,113שהייתה אחד ממוצביו החשובים ביותר של הצבא המצרי הפולש ואחד המתחמים
המבוצרים ביותר במערך המצרי שניתק את הנגב משאר מדינת ישראל.
בהסתיים ההפוגה ,בליל  9ביולי  ,1948כבש גדוד  51את הכפר השולט תל אצאפי והתבסס
בו .במקביל נאלצו אנשיו לפנות את גבעה  ,113מאחר והמצרים תפסו מוצבים בצומת
הכבישים מדרום לה.
כעבור עשרה ימים ,משנכנסה ההפוגה השנייה לתוקפה ,הועברו לוחמי גדוד  51להחזקת
המשלטים בגזרת נגבה ,שלוחמיה עמדו בגבורה במתקפה הגדולה שנערכה על הקיבוץ.
באוקטובר  1948השתתף משה במבצע "יואב".
רצועת הניתוק המצרית ,שהתבססה באזור משטרת עיראקסואידן ,בודדה את הנגב וסיכנה
קשות את היישובים המעטים בו .בשל ההשלכות המדיניות החמורות של איהכללת הנגב
בתחומי המדינה יזמה ישראל את מבצע "יואב".
בליל  16/17באוקטובר  1948הסתערו לוחמי "גבעתי" על גבעה  ,113מצפון למצודת יואב
השולטת על כביש אשקלון  קריית גת ,וכבשו אותה .הודות לכך זכו בתואר "גדוד הבוקעים
הראשון" ,והגבעה נקראה "גבעת ארנון" על שם סמל המחלקה שנפל בקרב.
בהתקפה זו ,ביום י"ד בתשרי תש"ט ) ,(17.10.1948נפל משה.
בן עשרים ואחת בנפלו .משה הובא למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בכפר
ורבורג.
בדף קרבי של חטיבת גבעתי מיום  21.10.48צוין כי שמו של משה יינשא לזיכרון על מקלע
ברן משלל האויב  ברן "משה".
עם התבססות לוחמי "גבעתי" במוצבים באזור גבעה  113בוצע השלב הראשון לפריצת הדרך
לנגב המנותק .בקרב קשה ומר כבשו הלוחמים כעבור ימים אחדים את מוצבי חוליקאת )כיום
אזור חלץ( ,ובכך נפרצה רצועת הניתוק המצרית ונוצרה חבירה לנגב ,שהיה לחלק ממדינת
ישראל הצעירה.
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מייזליק ,יעקב
יעקב ,בנם של רבקה ומרדכי ,נולד בשנת תרפ"ו )(1926
בצ'כוסלובקיה ,בעיר מונקץ' שבמחוז קרפטורוס )כיום ברפובליקה
האוקראינית( .קיבל בעירו השכלה יסודית.
בין שתי מלחמות העולם הייתה מונקץ' העיר הראשית במחוז.
בעקבות ועידת מינכן עבר המחוז בנובמבר  1938לידי הונגריה.
שמה של מונקץ' יצא לתהילה בזכות רבנים גדולים שחיו בה ,והודות לגימנסיה עברית
שפעלה במשך תקופת השלטון הצ'כוסלובקי וההונגרי ,עד לכיבוש הגרמני.
לאחר כיבוש הונגריה בידי הגרמנים במלחמת העולם השנייה ,במרס  ,1944החמיר מאוד
מצב היהודים במונקץ' 12,000 .יהודי העיר רוכזו בשני גטאות ,שאליהם הובאו גם יהודים
מהכפרים בסביבה .תנאי החיים היו קשים ,הצפיפות רבתה והמזון חסר .כמו בגטאות האחרים
בהונגריה הייתה במונקץ' "מטבעה" ,שם עונו יהודים כדי שיגלו את מקומות המחבוא של
חפצי הערך שלהם.
חיסולם של יהודי מחוז קרפטורוס החל במחצית מאי  .1944מרבית יהודי המחוז ,ובכללם
יהודי מונקץ' ,שולחו להשמדה.
בשנת  1944שולח יעקב למחנה ריכוז ,והיה עצור בו במשך כשנה ,עד השחרור .באותה
תקופה אבדו הוריו ובני משפחתו.
לאחר השחרור הצטרף יעקב לקבוצת מעפילים ,אשר עלתה ארצה באופן בלתי ליגלי בתחילת
 .1947בחוף הסמוך לאשדוד נתפסו המעפילים על ידי הבריטים והמתינו לגירושם לקפריסין.
בזמן ההמתנה יעקב הצליח לשכנע את הבריטים כי הוא ארצישראלי ,וכעבור ימים מספר,
ב 1במרס  ,1947שוחרר.
יעקב התיישב ברמת גן .עבד כפועל.
בפרוץ מלחמת העצמאות היה יעקב בין ראשוני המתגייסים לחי"ש )חיל השדה( ברמת גן.
שירת בגדוד  21בחטיבת "כרמלי"  חטיבה מספר  2של ה"הגנה" .בחודשים הבאים השתתף
בפעולות קרב רבות והיה גאה בהצלחות פלוגתו .רבים העריכוהו על עליזותו ,טוב לבו ובת
הצחוק שלא משה מפניו .בחופשותיו היה מספר לקרוביו על ניצחונות היחידה.
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ביוני  1948השתתף יעקב בקרב בראש הנקרה.
ראש הנקרה ,בה עובר מעבר היסטורי ללבנון ,הייתה תחנת גבול ומשטרה בריטית שעברה
לשליטת הערבים .ביום  23במאי  ,1948בסיום מבצע "בן עמי" ,כבשו לוחמי "כרמלי" את
המקום כדי לקדם את צבא הפלישה הלבנוני ואת "צבא ההצלה" הערבי בפיקוד קאוקג'י.
ביום ד' בסיוון תש"ח ) (11.6.1948הצליחו הערבים שתקפו מלבנון לכבוש מחדש את ראש
הנקרה .באותו יום הסתערו לוחמי "כרמלי" על המקום ,והצליחו להשיבו לשליטת ישראל.
בקרב זה נפל יעקב ,שהיה מוצב על גג בניין המשטרה .בן עשרים ושתיים בנפלו .הובא
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנהריה.
קרוביו של יעקב מספרים כי בחופשתו האחרונה שיתף אותם בתחושתו כי זה לו החופש
האחרון .הם השתדלו לעודדו לפני שנפרדו ,והנה יומיים אחרי שחזר לבסיסו נפל בקרב.
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מילנר ,יוסף )יוסקה(
יוסף ,בנם של פרומה ומרדכי ,נולד בשנת תרפ"ד ) (1924בליטא,
בעיירה לינקובה שבמחוז סולאיי .בן למשפחה ציונית נאורה
ושומרת מסורת ,שגידלה את בניה באווירה תרבותית ובשאיפה
לעלות לארץ ישראל .למד בבית ספר עממי בעיר והמשיך
לגימנסיה ליטאית ,אולם אביו הוציאו משם ושלחו לסמינר העברי
בעיר טאלז'.
ליטא הייתה מדינה עצמאית מתום מלחמת העולם הראשונה .ב 1940סופחה לברית
המועצות ,בהתאם להסכם של זו עם גרמניה ערב פתיחת מלחמת העולם השנייה.
ב 1941יצאו הגרמנים למלחמה גם נגד ברית המועצות ,ובחודש יוני כבשו את לינקובה.
בעיר חיו אז כאלף יהודים ,כולל פליטים שהגיעו מהסביבה .כמעט כולם נרצחו במהלך
החודשים הבאים.
הוריו ושתי אחיותיו של יוסף נרצחו על ידי הנאצים .הוא עצמו  שריד יחיד למשפחה 
חזר לעירו מהסמינר בטאלז' וזכה לראותם לפני שנלקחו ,מיד לאחר מכן נכלא בגטו ונשלח
לעבודות כפייה קשות .הוחזק במחנה ריכוז בשבלי ואחר כך במחנה עבודה ברדזבילישקר,
ונאלץ לעסוק בחטיבת עצים ביער הסמוך .בהמשך נשלח עם שאר שרידי מחנות העבודה
לפנים גרמניה ,למחנה ההשמדה דכאו.
דכאו ,סמוך למינכן ,היה מחנה הריכוז הראשון בגרמניה .שימש תחילה כמחנה מעצר בו נכלאו
יריבי הנאציזם .כ 200,000איש עברו בשעריו עד ששוחרר בידי האמריקנים באפריל .1945
יוסף עמד בכל תלאות המחנה ,והחזיק מעמד בדכאו עד ליום השחרור.
לאחר השחרור נדד יוסף עם זרם הפליטים והגיע לאיטליה .משם ,בשנת  ,1946העפיל לארץ
ישראל.
בהגיעו הצטרף לקבוצת אבוקה אשר בעמק בית שאן ,וכעבור שנה עבר לתל אביב .תחילה
עבד יוסף כפועל בניין ,ואחר כך  בליטוש יהלומים .בעל מזג טוב היה ,ועד מהרה נתחבב
על חבריו לעבודה.
בפרוץ מלחמת העצמאות התגייס יוסף ל"הגנה" .שירת בגדוד  54של חטיבת "גבעתי" 
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חטיבה מספר  5של ה"הגנה" ,אשר התארגנה בסוף  1947מאנשי החי"ש )חיל השדה( באזור
תל אביב.
בראשית המלחמה הגנו אנשי הגדוד על תל אביב וסביבתה .בהמשך השתתפו בלחימה ובהגנת
הדרך לירושלים ,ולאחר מכן הורדו לדרום הארץ ,כדי לסייע בבלימת הצבא המצרי הפולש.
הפלישה המצרית החלה יום לאחר הכרזת המדינה ,ב .15.5.1948בסוף אותו חודש הגיע חיל
החלוץ של צבא הפלישה לעיירה איסדוד )כיום אשדוד( ,כשלושים קילומטר מדרום לתל
אביב ,והתעכב ליד גשר הרוס על נחל לכיש.
הגשר )כיום גשר "עד הלום"( פוצץ כמה שבועות לפני כן על ידי לוחמי "גבעתי" במטרה
לעצור את התקדמות כוח החוד של המצרים לאורך מישור החוף .תנועת המצרים אמנם
נעצרה אך לא לזמן רב ,ועל כן נעשו עוד מספר ניסיונות לעוצרם .נעשה ניסיון להפציץ
את המצרים מהאוויר ,אחת ההפצצות האוויריות הראשונות על ידי מטוסים ישראליים .אך
ההפצצה ,על אף שפגעה בריכוזי הצבא המצרי ,לא הצליחה לעוצרו.
מאחר שהכוח המצרי נתפס כאיום חמור על יישובי הדרום ועל תל אביב ושכנותיה ,הוחלט
לפעול בהתקפה קרקעית גדולה ,באמצעות כוח רגלי .למבצע ,שכונה "פלשת" ,רוכזו כוחות
רבים מחטיבת "גבעתי" וחטיבת "הנגב" של הפלמ"ח ,וכן הוקצה סיוע ארטילרי.
בליל כ"ה באייר תש"ח ) (3.6.1948תקפו כוחות "גבעתי" את המערך המצרי ליד הגשר
ההרוס .ההסתערות נבלמה באש כבדה של האויב ,שהקדים וחיזק את מערך ההגנה שלו,
והכוחות הישראליים נאלצו לסגת.
בקרב זה נפל יוסף ,היה אחד מלמעלה מעשרים לוחמים ישראליים שנהרגו באותו לילה.
למרות כשלון ההתקפה נבלמה התקדמותם של המצרים צפונה ,והם נאלצו להיערך מחדש
בסמוך לגשר .כעבור חודשים אחדים ,לאחר מבצע "יואב" באוקטובר  ,1948הם נסוגו
דרומה.
יוסף היה בן עשרים וארבע בנפלו .גופות רוב הנופלים נמצאו רק אחרי שחרור האזור ,והם
הובאו למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בכפר ורבורג.
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מינס ,רחל
רחל ,בתם של מרים וצבי ,נולדה ביום י' בסיוון תרע"ח
) (21.5.1918בליטא ,בעיר קיברטי  עיר קטנה ומרכז נפה בקרבת
הגבול הפרוסי .קיבלה חינוך דתי ולמדה עברית .למדה בבית ספר
תיכון בעירה.
ערב מלחמת העולם השנייה סופחה ליטא לברית המועצות .כעבור
פחות משנתיים ,ביוני  ,1941כבשו הגרמנים את ליטא במסגרת
מלחמתם בברית המועצות .מיד לאחר מכן החלו התפרעויות של הליטאים ורדיפת יהודים
וכל מי שנחשדו בקומוניזם .גם בעיר קיברטי רבו המהומות .גברים ונערים רבים נרצחו,
האחרים רוכזו ואחרי חודש הועברו לגטו סמוך.
באוגוסט  1941הועברו היהודים לגטו קובנה .בסתיו  1943הוסב הגטו למחנה ריכוז.
כ 4,000איש הועברו למחנות עבודה באזור ועוד כ 2,000לאסטוניה .ב 27במרס 1944
בוצעה אקציה שבמהלכה נרצחו ילדים וזקנים .ב 8ביולי  1944חוסל מחנה קובנה ,והנותרים
הועברו למחנות הריכוז דכאו ושטוטהוף.
על פי הידוע הושמדה כל משפחתה של רחל בשנת  ,1941לאחר הכיבוש הגרמני .היא עצמה
הועברה ,ביום  22באוגוסט  ,1941לגטו קובנה ,והייתה כלואה בו במשך כשלוש שנים.
עם פינוי הגטו התגלגלה רחל בין מחנות עבודה נאציים ,התנסתה במצוקות קיום חמורות
ואף על פי כן הצליחה לשרוד .ביום  19בינואר  1945שחרר הצבא הסובייטי את המחנה בו
שהתה ,ליד טורן.
עם השחרור עברה רחל לחיות בקהילה יהודית על אדמת פולין .שם מצאה את דרכה לתנועת
הנוער הדתי "בני עקיבא" והחלה להגות ברעיון העלייה לארץ .בלודז' הצטרפה לקיבוץ "תורה
ועבודה" ,משם עברה לקרקוב ולשלזיה עילית ,החלה להורות בבית ספר עברי ואף נתנה
שיעורים לחברי הקיבוץ.
כשהחלה תנועת "הבריחה" לצבור תאוצה הצטרפה רחל לנודדים .במסגרת "הבריחה" עזבו
את מקום מושבם כ 250,000ניצולי שואה ,בעיקר ממזרח אירופה ,ונעו למחנות העקורים
בארצות המערב )גרמניה ,אוסטריה ואיטליה( ,משם ביקשו להגיע לנמלי יציאה שמהם יוכלו
להפליג לארץ ישראל.
רחל עברה דרך גרמניה וצרפת ,עד שהעפילה לארץ מנמל בקאר ביוגוסלביה ביום  26בנובמבר
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 1946באונייה "רפיח" .על האונייה ,שנרכשה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ביוון ,היו
 785מעפילים מארצות מזרח אירופה .בלב ים ,לא רחוק מחופי ארץ ישראל ,נקלעה הספינה
לסערה ,עלתה על שרטון ובתוך כשעה טבעה .שמונה מהמעפילים נספו ,היתר שחו ומצאו
מחסה בחוף שומם .מטוס בריטי שהגיח כעבור שלושה ימים הצניח לעברם מזון וציוד,
אחריו הגיעה משחתת יוונית לחלץ את צוות הספינה ובעקבותיה הגיעו משחתות בריטיות
מהארץ ,שהעבירו את המעפילים הבלתי ליגליים למחנות מעצר בקפריסין.
באי הגירוש שהתה רחל כשמונה חודשים .היא לא ביטלה את זמנה ושימשה כמורה לבני
הנוער ולחברי הקיבוץ .אך גם כשהגיעה בשנית אל חופי הארץ לא יכלה לנשום לרווחה ,שכן
מיד נעצרה ונשלחה למחנה המעצר בעתלית.
כעבור שבועות אחדים שוחררה רחל מהמעצר ,ומיד הצטרפה לכפר עציון ,ראשון יישובי גוש
עציון .תוך זמן לא רב התערתה בחיי הקבוצה והחלה לטפל בילדי בית הספר .היא אף פגשה
באיש ועמדה להינשא לו.
על פי החלטת החלוקה של האו"ם מיום  29בנובמבר  1947לא נכלל גוש עציון בתחומי
המדינה היהודית .מיד לאחר ההחלטה החלו ערביי הסביבה להתנכל ליישובי הגוש ,ומאז היה
המקום נתון בקרב ובמצור מתמשך ,ואספקה הועברה אליו רק בשיירות או מהאוויר.
כל מתיישבי הגוש הבוגרים ,ורחל ביניהם ,שירתו ב"הגנה" במסגרת חטיבת "עציוני" ,היא
חטיבת "ירושלים" )חטיבה מספר  .(6ה"הגנה" אף תגברה את גוש עציון בלוחמי חי"ש )חיל
השדה( מירושלים ומהחי"ש הדתי בתל אביב .בנוסף ,הועברו לאזור לוחמי פלמ"ח מחטיבת
"הראל".
עוד קודם להקמת המדינה ולסיום תקופת המנדט הבריטי פלשו לאזור יחידות חלוץ של
צבא ירדן )"הלגיון הערבי"( ,ויחד עם ערביי הסביבה התקיפו שוב ושוב את יישובי הגוש ואת
הדרכים אליהם מירושלים.
בכל ימי שהותה שם ביצעה רחל תפקידים שונים בשקט ובדייקנות האופייניים לה ,השתתפה
בשמירה ובאימונים ונמנתה על כיתת החובשים.
ההתקפה המכרעת על הגוש החלה ב 12במאי  .1948למחרת ,ביום ד' באייר תש"ח
) ,(13.5.1948תקפו חיילי הלגיון הערבי את כפר עציון במלוא כוחם ,והצליחו לכבוש את
היישוב .מפקדת הכפר פעלה בבניין המנזר הגרמני ,והערבים פוצצו את המקום וקברו את כל
יושביו חיים .במקלט שתחת הבניין ישבו החובשות וביניהן רחל ,שנקברו בפיצוץ הבניין.
למעלה ממאה מלוחמי הכפר נפלו ביום זה ,חלקם נרצחו לאחר כניעתם.
למחרת ,יום הכרזת המדינה ,נכנעו שלושת היישובים האחרים בגוש עציון .הגוש חדל
מלהתקיים ,ושרידי מגיניו הלכו בשבי הירדני.
רחל הייתה בת שלושים בנפלה .גופות הנופלים נותרו בשטח ירדן ושרידיהם נאספו במבצע
מיוחד על ידי הרבנות הצבאית בשנת  ,1949כשנה מתום הקרב .הם הובאו למנוחת עולמים
בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים ,בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון תש"י
).(17.11.1949
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מלר )שלוסר( ,יצחק
יצחק ,בנם של בשקה ואריה לייב ,נולד ביום ח' באדר תרצ"א
) (25.2.1931בפולין ,בעיר בלוטניה במחוז טרנופול ,גליציה
המזרחית )כיום במערב אוקראינה( .כבן לחקלאים יהודים גדל
בחווה חקלאית .למד בבית ספר עממי.
בעיר בלוטניה חיו רק כמה עשרות יהודים ,אך במחוז טרנופול
כולו חיו למעלה מ 15,000יהודים ,קהילה גדולה ופעילה.
ערב מלחמת העולם השנייה סופח האזור לברית המועצות .טרנופול נכבשה על ידי הגרמנים
אחרי כשנתיים ,ב 2ביולי  ,1941ומיד החלו פרעות ביהודים .בהמשך נשלחו מאות לעבודת
כפייה .בספטמבר  1941הוקם בעיר גטו בו רוכזו היהודים .במרס  1942החלו האקציות,
שנמשכו לסירוגין עד לחיסולו הסופי של הגטו ,באוגוסט  .1943הגרמנים ערכו סלקציות
בגטו :הקשישים והחולים נטבחו בשדות שבקרבת העיר ,הכשירים וה"מועילים" הועסקו
במפעלים חיוניים למשק הגרמני ,והאחרים ,ובהם יהודי העיירות הסמוכות ,הובלו למחנה
ההשמדה בלז'ץ.
הוריו של יצחק נרצחו על ידי הנאצים לנגד עיניו .רק הוא ניצל כיוון שהסתתר בקרב נוצרים
ונחשב נוצרי .בהיותו בן  12הצטרף לפלוגת פרטיזנים פולנים ,שגם מהם העלים את יהדותו,
ויחד איתם הסתתר ביערות וניסה לפגוע בגרמנים .רק עם כניסת הרוסים לאזור העז לגלות
את מוצאו.
בתום המלחמה ,בודד וגלמוד ,העפיל יצחק ביולי  1946לארץ ישראל באוניית המעפילים
"הגנה".

האונייה נרכשה בקנדה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" .ב  25ביולי  1946יצאה מנמל
בקאר ביוגוסלביה בהפלגתה השנייה לארץ ישראל ,כשהיא נושאת  2,768מעפילים  חברי
תנועות ציוניות ופליטים ממקומות שונים באירופה .לאחר הפלגה רצופה בתקלות טכניות
אותרה האונייה בלב ים על ידי משחתת בריטית ,המלחים הבריטים הסתערו על הספינה
ותוך ירי באוויר השתלטו על המעפילים .שבוע לאחר צאתם לדרך הורדו המעפילים בנמל
חיפה ,והועברו למחנה המעצר בעתלית.
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יצחק ,אשר נפצע באונייה בעת המאבק בבריטים ,הועבר פצוע למחנה .כעבור זמן קצר
הצליח לברוח ,והגיע למוסד החינוכי החקלאי במגדיאל.
במרס  1947עבר ללמוד בבית הספר המקצועי בצפת ,שם התמחה במכניקה עדינה .הוא
התגורר בפנימיית "עליית הנוער" .לאחר שנותיו הקשות במלחמה היה לצעיר בודד שאינו
בוטח באיש ,ובקרב חבריו בני גילו נקרא "השקט" .אף היחסים בינו לבין מדריכיו לא היו
כשורה ,ועם החרפתם עזב את ספסל הלימודים והתגייס לפלמ"ח ,על אף גילו הצעיר.
יצחק הצטרף להכשרה מגויסת של הפלמ"ח בקיבוץ איילת השחר ,הכשרת "יציבים" )כיום
בבית גוברין( .בחברה זו נקלט מהר ,בלט באימונים ומאז היה ראשון לכל פעולה נועזת עם
גדודו  הגדוד הראשון של הפלמ"ח )"העמק"( ,שפעל במסגרת חטיבת "יפתח"  חטיבה
מספר  11ב"הגנה".
מפרוץ מלחמת העצמאות )סוף  (1947השתתף יצחק בקרבות רבים ,בהם גילה אומץ לב
ונחישות רבה .בין היתר השתתף בביעור כנופיות מרצחים ופעולות עונשין בגליל המזרחי,
בגזרת איילת השחר ,מנרה ,חולתה ושפך הירדן.
בפברואר  1948השתתף יצחק בליווי שיירה למנרה.
קיבוץ מנרה ,ששכן בדד במרומי הרי נפתלי בגליל העליון ,היה נתון במצור ובקרב כבר
מראשית מלחמת העצמאות .כל חבריו היו מגויסים להגנת המקום .אספקה הועברה לקיבוץ
בשיירות משוריינות.
ביום ט' באדר א' תש"ח ) (19.2.1948יצאה שיירה למנרה .כדי להגן עליה תפסו המגינים
משלטים בדרך ,אך באותו יום ניצלו הערבים את תנאי מזג האוויר הקשים במיוחד וארבו
לשיירה .כאשר זו התרחקה מעט ממשטרת נבי יושע בדרכה למנרה פתחו הערבים באש,
שכללה כדורים חודרי שריון .השיירה נעצרה ,ורבים מנוסעיה נפגעו.
יצחק ,שהיה ממגיני השיירה ,לחם בעוז והצליח להציל את הרכוש מאובדן .בהמשך הלחימה
נפל ,היה אחד משלושה הרוגים באותו קרב.
בן שבעעשרה בנפלו .יצחק נטמן באיילת השחר .ביום כ"ז באלול תש"ט ) (21.9.1949הועבר
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה.
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מנדל ,זאב )בֶרוּ(
זאב ,בנם של שיינדל והרצקל ,נולד בשנת תרפ"ה )(1925
בהונגריה ,בעיירה קליין ורדן .אח לזידל ולמלכה .למד בבית
ספר יהודי עממי בעיירת הולדתו ,בה חיו כמה אלפי יהודים.
בהיותו בן  12בלבד נלקח אביו לעבודות הצבא ההונגרי ,וזאב
נאלץ לעזוב את הלימודים ולצאת לעבודות מזדמנות תמורת
שכר זעום.
הונגריה הייתה למדינת חסות של גרמניה ,וככזאת אימצה את חוקי הגזע והטילה הגבלות על
קרוב ל 800,000היהודים שבשטחה .כבר ב 1938נחקקו שורה של חוקים אנטייהודיים,
בדומה לחוקי נירנברג .מקיץ  1939נלקחו הגברים היהודים לפלוגות "שירות העבודה" של
הצבא ההונגרי .עד שנת  1940הם הוצבו בעיקר לאורך הגבול עם רומניה והועסקו בסלילת
דרכים ,ביעור יערות ובניית שדות תעופה .כשנפתחה החזית מול הרוסים ,בקיץ  ,1941נשלחו
המגויסים להרי הקרפטים ולאוקראינה ושם עסקו בסלילת כבישים ,חפירת תעלות וסילוק
מוקשים .כ 42,000מהם נספו מחמת הקור ,הרעב וממעשי התעללות .מצבם של הנותרים
החמיר בשנת  ,1944כאשר הונגריה נכבשה בידי הגרמנים והם הועברו ברגל אל מחנות
בשטח הרייך.
בפסח תש"ד ,לאחר הכיבוש הגרמני ,הוקם בקישוורדה גטו אזורי אליו רוכזו היהודים
מהסביבה ,ביניהם יהודי קליין ורדן .ב 25במאי  1944החל הגירוש מהגטו למחנה ההשמדה
אושוויץ.
עד תום המלחמה נספו כ 550,000מיהודי הונגריה.
כל בני משפחתו של זאב נספו בשואה .אביו מת במחנה עבודה ,אמו ואחיו באושוויץ .רק
הוא ניצל וזכה לראות במחנה את יום השחרור.
כאשר שוחררה הונגריה מהכיבוש הגרמני חזר זאב אליה ,אבל לא לאורך זמן .הוא נדד
לאיטליה ,ובשנת  1947יצא לארץ ישראל באוניית מעפילים .האונייה נתפסה על ידי הבריטים
ונוסעיה הועברו למחנות מעצר בקפריסין.
בסוף שנת  1947שוחרר זאב ממחנה הגירוש והגיע לארץ .הוא התיישב בתל אביב ומצא את
פרנסתו כמלטש רהיטים.
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לאחר החלטת עצרת האו"ם מיום כ"ט בנובמבר  1947על הקמת מדינה עברית החלו
המאורעות שבישרו את תחילת מלחמת העצמאות ,וזאב התגייס במסגרת "התנדבות בעם".
הוא שירת בחטיבת "עציוני"  היא חטיבת "ירושלים" ,חטיבה מספר  6של ה"הגנה" .השתתף
בקרבות רבים בחודשי המלחמה.
בסוף חודש מרס  ,1948ערב מבצע "נחשון" לפריצת הדרך לירושלים הנצורה ,קודם לכיבוש
הקסטל ,כבשו לוחמי "עציוני" שני משלטים בסמוך למחצבת סובא )כיום מחצבת הקסטל(.
בכך ניתקו את הקסטל מהכפרים הערביים הסמוכים .הערבים הגיבו בהתקפות נגד וכבשו את
המשלטים מחדש .לוחמי "עציוני" השיבו מלחמה שערה ,ובמשך כמה ימים עברו המשלטים
מיד ליד.
ביום כ"א באדר ב' תש"ח ) ,(1.4.1948בקרב שנערך סמוך לקסטל ,באזור מחצבת סובא ,נפל
זאב.
יום לאחר נפילת זאב נכבש הקסטל בידי הפלמ"ח ,כיבוש שהיווה ציון דרך חשוב בקרב על
הדרך לירושלים.
זאב היה בן עשרים ושלוש בנפלו .מקום קבורתו לא נודע .מצבה לזכרו הוקמה בחלקת
הנעדרים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.
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מבצע "בן נון" א' ,מאי  .1948במתקפה הראשונה על מצודת לטרון במלחמת
העצמאות לקחו חלק לוחמים רבים ממגוייסי חוץ לארץ )גח"ל(

נבו )נובומיאסט( ,יעקב
יעקב ,בנם של מינה ויהודהמאיר ,נולד ביום ב' באדר תר"ץ
) (2.3.1930בלודז' שבפולין .התחנך במשפחה דתית .למד בבית
ספר עממי בעירו.
לודז' נכבשה על ידי הגרמנים ב 8בספטמבר  ,1939שבוע מתחילת
מלחמת העולם השנייה ,וסופחה לרייך הגרמני .מיד לאחר מכן התחילו
רדיפות אכזריות של יהודים ,חטיפות לעבודת פרך והתעללויות .חיי
הכלכלה והחברה של יהודי העיר התמוטטו ,והם חויבו לשאת טלאי צהוב .עד מרס  1940ברחו
מהעיר כמה עשרות אלפי יהודים ,רובם למזרח ,לאזורים שבשליטת הסובייטים.
בפברואר  1940הוקם בלודז' גטו ,שהעברת היהודים אליו לוותה בהתגברות מעשי שוד,
התעללויות ורצח .הגטו נסגר באפריל וכ 200,000גברים ,נשים וטף נדחסו בו בתנאים בלתי
אנושיים .יהודי הגטו נוצלו ככוח עבודה זול ,ואולצו לעבוד במפעלי ייצור עבור הגרמנים.
במהרה היה הגטו לאתר תמותת המונים :הצפיפות ותנאי התברואה הירודים גרמו מגפות,
והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב.
בהמשך נשלחו יהודי הגטו למחנות השמדה .עד תום המלחמה הושמדו מרבית יהודי לודז'.
כל משפחתו של יעקב הושמדה בתקופת השואה .רק הוא ניצל ,לאחר שמיד בתחילת המלחמה
הצליח אביו לשחד כומר פולני בעיר קרקוב בסכום כסף נכבד שיאמץ את יעקב עד יעבור
זעם .יעקב גדל בבית הכומר ולא חסר דבר ,אך כל מחשבתו ומאווייו היו נתונים למשפחתו
ולעמו הסובלים במלחמה .על כן מיד בתום המלחמה עזב את הבית הנוצרי הקפדן למרות
הפצרות רבות ,ויצא לגרמניה ולצרפת כדי להכשיר עצמו לעלייה לארץ ישראל.
בעת המתנתו לעלייה נפגש יעקב עם אנשים מישראל ,חקר ,דרש והרבה להתעניין בחיי
הארץ .לאחר חקירותיו החליט ללמוד את מקצוע המכונאות לכלי רכב ,כדי שיוכל לעזור
בעמל ובבניין הארץ.
באוקטובר  1946העפיל ארצה באונייה "לטרון" ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של
ה"הגנה" .הבריטים עקבו אחר האונייה מרגע צאתה לדרך ,ובהגיעה ללב ים השתלטו עליה
תוך הפעלת כוח" .לטרון" נגררה לנמל חיפה ,ובראשית נובמבר  1946הורדו ממנה המעפילים
בכוח והועלו על אוניות גירוש ,שלקחו אותם למחנות המעצר בקפריסין.
יעקב שהה במחנה הגירוש שישה חודשים .עם הגיעו לארץ במאי  1947הצטרף לחברת הנוער
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בקיבוץ אפיקים שבבקעת הירדן ,ועמד לצאת להתיישבות לאחר הכשרה קצרה .למד בקלות,
נתחבב על כל חבריו ,עבד והתאקלם בחיי הארץ.
עם הקמת המדינה התגייס יעקב לפלמ"ח .שירת בחטיבת "הנגב"  חטיבה מספר  12ב"הגנה".
לאחר שעבר קורס מפקדי כיתה התמסר לאמן כיתת גח"ל )גיוס חוץ לארץ( :עולים יהודים
משארית הפליטה ששהו במחנות העקורים באירופה ובמחנות העצורים בקפריסין והתנדבו
ללחום במלחמת העצמאות .אלו מנו כ 20,000צעירים ,שבתקופת מלחמת העולם השנייה
רבים מהם לחמו בצבאות שונים וביחידות הפרטיזנים .שליחי ה"הגנה" איתרו אותם ,גייסו
אותם ודאגו לאימונם במחנות המעבר ,ועם עלייתם ארצה הם שולבו ביחידות הלוחמות.
יעקב ויחידתו נמנו על לוחמי הגדוד התשיעי בפלמ"ח  גדוד "הפשיטה" .הגדוד הוקם ערב
פלישת מדינות ערב על ידי שירות המשוריינים )שמ"ש( ושימש כגדוד פשיטה ממוכן .בסיסו
היה במחלקת משמר הנגב )"חיות הנגב"( ,וייחודו בכך שלוחמיו היו רכובים על גבי ג'יפים.
לוחמי הגדוד התשיעי ליוו שיירות אספקה לנגב ,ביצעו פשיטות על כפרים עוינים ועסקו
בפעולות גמול .הם חיבלו במסילת הברזל ,אספו מודיעין לקראת תקיפת שדה התעופה בעזה
ופוצצו גשרים.
יעקב השתתף בפעולות רבות .חבריו זוכרים אותו כבעל הכרה לאומית חזקה ,איתן ברוחו,
לעיתים קראוהו בשמות החיבה "ישה" ו"קובה" .עם חבריו לחטיבה לחם בכיבוש באר שבע
במבצע "יואב" ,בפריצת ההסגר על סדום הנצורה במבצע "לוט" ,במבצעי "עשר המכות"
ו"חירם".
בדצמבר  1948השתתף יעקב במבצע "חורב".
מבצע "חורב" )נקרא גם מבצע "עין"  עזה ,עוג'ה ועסלוג'( נערך בשלבי המלחמה האחרונים.
הוא נועד למגר את הצבא המצרי ,לסלקו מתחומי ישראל ולאלץ את המצרים לפתוח במשא
ומתן לשביתת נשק .במבצע ,עליו פיקד יגאל אלון ,שותפו כוחות רבים של כמה חטיבות
לוחמות ,שהורדו דרומה מאזורים שבהם שקטה המערכה.
המבצע החל ב 22בדצמבר  1948בהתקדמות הכוחות מבאר שבע דרומה .בהמשכו נשלחו
כוחות לרפיח ,לקרב שנועד לפגוע בתשתית הצבא המצרי ,לנתק את כוחותיו שחנו באזור
עזה מצפון סיני ובכך להביא לנסיגתו מחבל עזה.
בקרב באזור צומת רפיח ביום ג' בטבת תש"ט ) (4.1.1949נפצע יעקב אנושות בריאותיו
מהפצצת מטוסי האויב .הוא הובל לתחנת האיסוף בעוג'ה אלחפיר ,שם מת בעת שנותח.
בן תשעעשרה בנפלו .יעקב נקבר על ידי אנשי חטיבת "הראל" בחלוצה .אחר כך הועבר
למנוחת עולמים בבית העלמין בקיבוץ דורות ,קיבוץ אליו עברה ההכשרה שלו מאפיקים.
למרות שלא כל מטרות מבצע "חורב" הושגו ,המשיכו הכוחות הישראליים להתקדם ואף
חדרו לתחום סיני .המערך המצרי התמוטט ונשקפה סכנת כיתור לכל הצבא המצרי ברצועת
עזה .בעקבות החדירה לסיני הופעל לחץ מדיני כבד על ישראל והיא נדרשה לסגת ,אך האיום
בניתוק עשה את שלו ,וביום  6בינואר  1949הודיעה מצרים על הסכמתה לפתוח במשא ומתן
עם ישראל .למחרת פסקה האש בחזית הדרום ,ובכך נסתיימה הלחימה בחזית המצרית.
250

נגל ,דוב ברל )בובי(
דוב ,בנם של ביילה ולייב אליעזר ,נולד בטבת תרפ"ז )דצמבר
 (1926ברומניה ,בעיר מילי הסמוכה לצ'רנוביץ ,אזור בוקובינה
)כיום בשטח אוקראינה( .גדל באווירה חלוצית בקרב חברי
ההכשרות שעבדו באחוזת הוריו .למד בבית ספר עממי והמשיך
לגימנסיה.
אזור בוקובינה בקרפטים הצפוניים נלקח מרומניה וסופח לברית המועצות ב .1940ביוני
 1941נרצחו רבים מיהודי מילי על ידי כנופיות של אוקראינים .כעבור חודש כבשו הרומנים
מחדש את האזור ,וכ 15,000יהודים נרצחו ביישובים שלאורך הדנייסטר.
בהמשך נשלחו יהודים רבים למחנות בדרוםמערב רומניה ,ובספטמבר גורשו
לטרנסניסטריה.
אזור טרנסניסטריה ,במערב אוקראינה בין הנהרות בוג ודנייסטר ,נמסר על ידי היטלר
לרומניה בתמורה להשתתפותה במלחמה .באזור חיו כ 300,000יהודים ,שעשרות אלפים
מהם נרצחו מיד עם כניסת הגרמנים .הרומנים ריכזו במקום יהודים שגורשו על ידם ,ובסך
הכול רוכזו למעלה מ 150,000איש במחנות והועסקו בעבודות כפייה.
עד תום המלחמה נספו רבים מיהודי האזור .בשואה נספו כמחצית מכ 600,000יהודי
רומניה.
בין מאות המגורשים לטרנסניסטריה היו גם דוב ,הוריו ואחותו .אבי המשפחה נספה עוד בדרך
למחנה .אמו ואחותו של דוב מתו במחנה ,ובמשך החורף היו מוטלות לעיניו בלי קבורה.
דוב ,שנשאר יחידי ממשפחתו ,נשבע לנקום בגרמנים .עם התקרבות הרוסים הצטרף
לפרטיזנים הלוחמים בנאצים והרג בעצמו  37גרמנים.
עם הצבא הסובייטי התקדם דוב לרומניה ,ובהשתדלות אחד מדודיו מבוקרשט נתקבל לשיירת
נוער שעלתה לארץ ישראל בשנת .1944
לאחר בואו ארצה עבד דוב במאפייה בחיפה .משהקים דודו משק גדול ברעננה עבר אליו,
ניהל את הלול בן  3,000העופות והתמחה יפה בעבודה .מיום הגיעו הצטרף ל"הגנה" והשתתף
בפעולותיה.
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בחורף תש"ח ,בפרוץ קרבות מלחמת העצמאות בעקבות החלטת עצרת האו"ם מיום 29
בנובמבר  1947על חלוקת הארץ ,היה דוב מהראשונים להתייצב לשירות .תחילה הוצב
ביחידת חי"ש )חיל השדה( ואחר כך בפלוגה קרבית בגדוד  32בחטיבת "אלכסנדרוני" 
חטיבה מספר  3ב"הגנה" .השתתף בקרבות בשרון הדרומי ,בקרבות לטרון ,ובקרבות בלוד
ורמלה אחרי ההפוגה הראשונה.
דודו של דוב ,שבגלל זקנתו היה זקוק מאוד לעזרתו במשק ,שידלהו שיסכים להשתחרר
מהצבא מטעמים משקיים וכשריד יחיד מבית אביו ,אך דוב סירב באומרו" :לא אוכל לשקוט
בטרם אנקום את נקמת הוריי ובני עמי".
ביולי  1948השתתף דוב בקרב בכפר קולה ,כפר ערבי שנכבש על ידי הירדנים )כיום באזור
היישובים גבעת כוח ומזור(.
ב 15ביולי  1948בשעות הערב החליפה פלוגתו של דוב פלוגה אחרת מהחטיבה במשלטים
שממזרח לקולה .למחרת בבוקר ,ט' בתמוז תש"ח ) ,(16.7.1948עוד בטרם הספיקה היחידה
להתחפר כהלכה ,תקפו כוחות הלגיון את המשלט כשהם מסתייעים באש ארטילרית
ושריוניות ,שטפו את עמדות המחלקה במשלט הקדמי ואילצו את הפלוגה לסגת.
בקרב זה נפל דוב .עמו נפלו כשלושים לוחמים נוספים ,מחטיבות "אלכסנדרוני" ו"שמונה".
דוב היה בן עשרים ושתיים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי
בנתניה.
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נודלמן ,שמואל
שמואל ,בן לאה )לבית וינטרופוב( ואליהו ,נולד ביום ט' בניסן
תרפ"ט ) (19.4.1929בפולין ,בעיר בנדין שבמחוז קיילצה .למד
בבית ספר יסודי בעירו.
ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בבנדין כ 27,000יהודים .ב4
בספטמבר  1939נכנסו הגרמנים לעיר לאחר שכבשו את פולין
במבצע בזק ,ומיד החלו בסדרת מעשי התעללות ורצח בתושבים היהודים .חלק גדול מן
הצעירים נשלחו למחנות כפייה ברחבי הרייך הגרמני .אחרים עבדו עבור הגרמנים במפעלים
שהוקמו בעיר.
במאי  1942החלו הגירושים מבנדין למחנה ההשמדה אושוויץ ,במסווה של "יישוב מחדש".
ניסיונות המחתרת היהודית להתנגד לגירושים ולהתגונן כנגד הנאצים כשלו .באביב 1943
הוקם בבנדין גטו ,אשר חוסל סופית באוגוסט  1943והיהודים שנותרו בו נשלחו לאושוויץ.
עד תום המלחמה הושמדו כמעט כל יהודי בנדין .במלחמה נספו שלושה מיליון מיהודי פולין,
כתשעים אחוז מהיהודים שחיו במדינה ערב המלחמה.
כל משפחתו של שמואל נספתה לאחר ששולחה מגטו בנדין .רק הוא ,יחד עם צעירי העיר
הכשירים לעבודה ,נשלח למחנה ריכוז בגרמניה .בהמשך הגיע למחנה בוכנוואלד.
מחנה בוכנוואלד ,שבקרבת העיר ויימר ,הוקם ביולי  1937והיה ממחנות הריכוז הגדולים
בגרמניה :כ 130מחנות לוויין היו מסונפים אליו .היהודים שנכלאו בו נוצלו בעבודת פרך
במחצבה ,עבודה שהפילה חללים רבים .שמואל עבד כסניטר במחנה ,וכחבר במחתרת
היהודית במקום עסק בהברחת נשק להתגוננות.
מיד משנסתיימה המלחמה ,בשנת  ,1945עלה שמואל לארץ בספינת מעפילים .כאן היה חניך
"עליית הנוער" בירושלים ובכפר הנוער בן שמן ,שם השתלם במסגרוּת .אחרי שסיים את בית
הספר עבר לתל אביב ,ועבד בעיר כמסגר.
בפרוץ מלחמת העצמאות ,בעקבות החלטת עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר על חלוקת הארץ,
גויס שמואל לחטיבת הפלמ"ח "יפתח"  חטיבה מספר  11ב"הגנה" .הוא התמסר בכל מרצו
לאימונים ,כדי שיוכל לשאת תוך זמן קצר בכל תפקיד שיוטל עליו .לאחר שעבר קורס רגמים,
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נשלח לרמות נפתלי שבגליל העליון .יחידתו ביצעה פעולות התקפיות כבר בשלבים הראשונים
של המלחמה ,עסקה באבטחת הדרכים ויישובי הספר ושמירה על הגבולות הצפוניים.
בהמשך נשלח שמואל לתגבר את קיבוץ מנרה.
קיבוץ מנרה ,ששכן בדד במרומי הרי נפתלי ,היה נתון במצור ובקרב כבר מראשית המלחמה.
כל חבריו הבוגרים גויסו להגנתו ,ואליהם צורפו לוחמי הפלמ"ח .אבטחת שיירות האספקה
לקיבוץ הייתה מהמשימות העיקריות של הלוחמים.
ביום כ"ו בשבט תש"ח ) (6.2.1948תקפו הערבים שיירה שהובילה ציוד מרמות נפתלי למנרה.
בקרב שהתפתח נהרגו שניים ממלווי השיירה ,ביניהם שמואל.
בן תשעעשרה בנפלו .שמואל הובא למנוחת עולמים בבית העלמין במנרה .קברו ,לצד קבר
חבר מנרה שנהרג איתו ,היו הקברים הראשונים של חללי מלחמת העצמאות בקיבוץ.
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נוימן ,יצחק )איזיו(
יצחק ,בנם של חנה ושמואל ,נולד ביום כ"ה בסיוון תרצ"א
) (10.6.1931בפולין ,בעיר קפיצ'ניק שבמחוז טרנופול ,בגליציה
המזרחית )כיום אוקראינה( .גדל והתחנך בעירו ,היה חבר פעיל
בתנועת "דרור" המקומית.
עד מלחמת העולם הראשונה היה מחוז טרנופול כלול בגליציה
שבשלטון אוסטריה ,ובין שתי מלחמות העולם נשלט בידי פולין העצמאית .יהודים ישבו
באזור מאז ייסודו ,וזמן רב היוו רוב בין התושבים .ערב מלחמת העולם השנייה ,אז סופח
האזור לברית המועצות לפי הסכם ריבנטרופמולוטוב ,חיו בו כ 20,000יהודים.
עם בוא הכיבוש הנאצי ב 1941הצליחו רק מעטים מבני המחוז להימלט מזרחה .קפיצ'ניק
נכבשה על ידי הגרמנים ב 7ביולי  ,1941ומיד הוטלו על היהודים גזרות והגבלות .רכושם
הוחרם ומאות נחטפו לעבודות כפייה .בסוף ספטמבר  1942גורשו אלף יהודים למחנה
ההשמדה בלז'ץ ,ובאוקטובר הובאו במקומם פליטים שהגיעו לאזור .באקציה שנערכה ביוני
 1943רוכזו  4,000יהודים ונרצחו ביער בקרבת מקום.
קהילת קפיצ'ניק ,וקהילת טרנופול כולה ,חוסלו בקיץ  1943במחנה ההשמדה בלז'ץ.
כל משפחתו של יצחק הושמדה בשואה ,רק הוא עצמו עבר ממחנה למחנה וניצל.
בתום המלחמה שהה יצחק בבית הילדים של לנה קיכלר שהוקם בזקופנה שבפולין .לימים
כתבה לנה קיכלר את הספר "מאה הילדים שלי" ,בו תיארה את תולדותיו של בית הילדים
שניהלה ובו מוזכר גם יצחק .בבית זה פגש יצחק את נחום בוגנר והשניים ,שנולדו באותה
סביבה בה שרדו גם כיתומים ללא נפש קרובה ,הפכו לחברים בלב ובנפש .סיפר נחום על
יצחק" :היה נער מוצק ,שחום עור עם פנים עגולות ועיניים כהות ,עטור תסרוקת שער שחור,
תמיד מטופחת .היה בו משהו מהיופי הצועני .הוא לא היה מן הנערים המתלהמים והנגררים,
ומתחת לעליצותו המופגנת הסתתרה בו איזו רצינות בוגרת מכפי גילו וסגירות .הוא היה מין
המפוכחים שבחבורה ,ביקורתי ,עצמאי בדעותיו ועקבי ,ובשיחות פנים אל פנים נהג לברור את
מילותיו .הוא עורר אמון אינסטינקטיבי מההיכרות הראשונה עמו ,איש רעים להתרועע".
ליצחק היה ברור כי אין לו מה לחפש יותר במחוזות בהם איבד את כל יקיריו ,וכי עליו
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לחתור בכל הדרכים כדי להגיע לארץ ישראל ולחיות בין יהודים .הכרה זו היא שהובילה אותו
ואת חברו לנטוש את פנסיון הילדים בזקופנה ולהצטרף לקיבוץ ילדים של תנועת "דרור",
קיבוץ שרק החל להתארגן בביטום שבשלזיה ושהתנאים בו היו קשים למדי ,ובלבד שיוכלו
לצאת בכל ההקדם מפולין לארץ ישראל.
ואכן ,עד מהרה יצאו במסלול הבלתי ליגלי של ארגון "הבריחה" וההעפלה בדרך ארצה .כשנה
התעכבו במחנות העקורים בגרמניה ,וב 1באפריל  1947יצאו מצרפת לארץ ישראל במסגרת
"עליית הנוער" באוניית המעפילים "תיאודור הרצל" ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של
ה"הגנה".

האונייה הפליגה מצרפת ועליה כ  2,600מעפילים ,אך אחרי כשבועיים של הפלגה יורטה
על ידי משחתות הצי הבריטי .המלחים הבריטים הסתערו על הספינה וניסו להשתלט עליה,
ובינם לבין המעפילים פרץ עימות אלים ,במהלכו נהרגו שלושה מהמעפילים ועשרים נפצעו.
האונייה נגררה לנמל חיפה ,משם נלקחו המעפילים למחנות הגירוש בקפריסין .הפצועים
והחולים שביניהם נעצרו במחנה המעצר בעתלית.
יצחק שהה במחנה הגירוש בקפריסין למעלה מחצי שנה .ב 22בדצמבר  1947הגיע לארץ,
ונקלט עם קבוצתו בחברת נוער בקיבוץ חולתה ,בגליל העליון.
קיבוץ חולתה היה אז יישוב ספר ,שכבר מראשית מלחמת העצמאות נאלץ להתגונן
מהתקפות הערבים .חברת הנוער הייתה תגבורת משמעותית למשק :הנערים השתלבו עד
מהרה בעבודות המשק ובהגנת היישוב ,ונותר להם מעט מאוד זמן ללימודים .מיד אחרי
ששיכנו אותם בצריפים עשו להם הכרה עם מערך העמדות שסביב למשק ,ואחרי אימון קצר
בתפעול כלי נשק שילבו אותם בשמירה בלילות החורף הקרים.
יצחק השתלב בענף הפלחה ,למד לתפעל את כל המכונות החקלאיות שהיו אז בחולתה
והיה גאה מאוד על כך .כנער בודד חסר כול היה מודע לכך שכדי להתערות בארץ צריך
ללמוד עברית ולרכוש מקצוע ,ולהיות טרקטוריסט מיומן היה אז פסגת החלום .חברו זוכר
שאמר" :סוף סוף אנחנו חיים בארץ שתהיה מיוסדת בחלקה הגדול על חקלאות" .בשל עומס
העבודה והשמירה פרש מהלימודים ,אך עם זאת רכש עברית מצוינת והתערה במהירות
בהוויה הישראלית.
יצחק אהב את חולתה וחברי הקיבוץ אהבו אותו .הוא אף שקל להצטרף כחבר ולבנות בקיבוץ
את ביתו ,אך בהיותו חבר בחברה משימתית מגויסת נענה לבקשת מזכירות הקיבוץ המאוחד
ויצא לתגבר משק במצב קשה יותר .בספטמבר  ,1949עם סיום ההכשרה של חברת הנוער
בחולתה ,הצטרף עם עוד קבוצת נערים למשק חוקוק שבגליל התחתון ,מצפון לטבריה.
במשק החדש המשיך לעבוד במרץ ,ובעבודתו כטרקטוריסט בלט בחוש האחריות שלו
ובדייקנותו .כך כתב" :חוקוק נמצאת בהרים על יד גנוסר .רואים מכאן את כל הכנרת ,ובערב
רואים את האורות של עין גב וטבריה .המשק קיים ארבע שנים .הוא כדוגמת בירייה ורמות
נפתלי בתור נקודת היאחזות של הפלמ"ח .במשך ארבעת השנים לא בנו כאן שום דבר .היה
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כאן "מבצר" שבנתה הסוכנות .כעת מתחילים לבנות בניינים וצריפים נוספים .היה כאן
מחסור איום בידיים עובדות .כשאנחנו הגענו הוקל קצת המצב .ביום ראשון קיבלתי טרקטור
לעבודה .הדרכים כאן רעות מאוד .אני לא רוצה לעבוד בפלחה ומשתדל להיכנס לנהגות .אני
מקווה שבזמן מן הזמנים אגיע לזה".
למן היום הראשון שבו הגיע לחוקוק נכנס יצחק לעבודה בהכשרת קרקע .תחילה עסק
בסיקול סלעים בשדות המשק ,עבודה מפרכת ואפורה .לאחר מכן נשלח לעבודת חוץ,
כמפעיל הדחפור בטנטורה ובאבוקה .לקיבוץ היה חוזר בימי הגשמים ולעונת הקציר ,שבה
עבד ימים ארוכים עד כלות הכוחות.
גם בעבודת החוץ עבד ימים ארוכים ו"צבר שבתות" ,אך כאיש אחראי ומצפוני לא הרשה
לעצמו לקחת חופשה ממאגר השבתות שצבר .כשחברו משכבר הימים הזמינו לביקור ,לא
יכול היה יצחק להגיע מפני שלא נמצא לו מחליף .במכתב ההתנצלות כתב" :אני מוכרח
לחזור לעבודת חוץ כי כל יום שאני לא עובד זה הפסד של  3025לירות ,והמשק נמצא
עכשיו במצב כספי חמור".
גרעין ההשלמה של חברת הנוער מחולתה לא הצליח להיקלט בחוקוק ,ורבים מחבריו עזבו.
יצחק נותר בקיבוץ ,מהאחרונים מקבוצתו .באותם ימים הוא נקלע למשבר אישי ,ובדידותו
במקום החדש הלכה והעמיקה .ככל שהדברים נגעו לחייו הפרטיים ומצוקותיו הוא היה סגור
מאוד ולא נטה לשתף בהם אחרים ,לבד מחבריו הקרובים ביותר .חוסנו הפנימי החל להיסדק,
והוא אז בסך הכול נער בן .19
ה"ישועה" הגיעה אל יצחק בצורת צו גיוס לשירות צבאי .הוצע לו להתגייס לנח"ל,
שמשמעותו הייתה להחליף את חוקוק בשירות צבאי באחד מהקיבוצים בדרום ,אך יצחק
העדיף להתנסות בשירות צבאי רגיל.
בראשית ספטמבר  1950התגייס לצה"ל והוצב ביחידה של הנדסה קרבית בפיקוד הדרום.
תחילה הוצב בבסיס הדרכה ,בהמשך שירת בפלוגת ציוד מכני כבד ומשם הועבר ,במחצית
נובמבר  ,1950לפלוגת שדה חטיבתית.
במעט ימי החופש שקיבל מהצבא היה מגיע לחוקוק הרחוקה ,וכדבר מובן מאליו היה עולה
על הטרקטור ויוצא לעבודה.
אחת ממשימותיו המורכבות והמסוכנות ביותר של חיל ההנדסה הייתה פירוק שדות
המוקשים שהונחו במהלך מלחמת העצמאות ,לעתים ללא סימון מדויק.
מוקשים רבים הונחו באזור פלוג'ה )כיום אזור צומת פלוגות( ,שם נלכדו אלפי חיילים
מצרים והתחוללו קרבות קשים בין חיילי צה"ל לכוחות המצריים .באזור זה ,בעת פירוק שדה
מוקשים ,נהרג יצחק ביום י"א בתמוז תשי"א ).(15.7.1951
בן עשרים בנפלו .יצחק הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בקיבוץ חוקוק.
בקיבוץ יצאה חוברת לזכר יצחק.
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ניימן ,זאב )וולק(
זאב ,בן חנה ודויד ,נולד ביום ה' בשבט תרפ"ז ) (8.1.1927בפולין,
בעיירה ז'יררדוב הסמוכה לבירה ורשה .גדל והתחנך במקום
הולדתו.
בפולין חיו ערב מלחמת העולם השנייה שלושה ורבע מיליון
יהודים .ורשה ,בירתה של יהדות פולין ,היוותה גם מרכז חשוב
של יהודי העולם כולו .למרות המצוקה הכלכלית נהנו היהודים מתנופה תרבותית ,חינוכית,
דתית ופוליטית ,קיימו מוסדות סעד והוציאו לאור עיתונים וספרים.
המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם בשנות השלושים השפיע קשות על כלכלתה של
פולין והביא להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו כבעלי
מעמד מפתח בחיי הכלכלה הפולנית.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
הבירה ורשה נכנעה לגרמנים ב 28בספטמבר  ,1939לאחר שלושה שבועות של עמידה
בהפצצות והפגזות .לעיר הובאו  90,000פליטים מהעיירות הסמוכות ,ביניהן ז'יררדוב ,ותנאי
החיים החמירו באחת :הצפיפות גברה ,מנות המזון קוצצו והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב.
מעצרים ,רצח ברחובות ,הוצאות להורג ,משלוחים למחנות ריכוז ,חטיפת בני אדם ושילוחם
לעבודות כפייה ברייך הגרמני היו מעשים של יוםיום .באוקטובר  1939מונה יודנראט אשר
התבקש לספק לגרמנים עובדי כפייה.
בנובמבר  1940נסגר גטו ורשה והוקף בחומה .בשיאו היו בגטו למעלה מ 400,000יהודים.
גירוש היהודים למחנות ההשמדה  בעיקר לטרבלינקה  החל ביולי  1942והתבצע בכמה
גלים .הגטו חוסל במאי  ,1943אחרי המרד היהודי שבו נגרמו לנאצים אבדות רבות.
עד תום המלחמה נרצחו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
כל משפחתו של זאב גורשה לגטו ורשה ,שם נספו כולם .רק הוא הועבר משם לגטו מלאבה.
בהמשך שהה שנתיים במחנה המוות אושוויץ ,שם היה פעיל במחתרת ,עד ששוחרר על ידי
הרוסים.
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מפולין התגנב זאב למערב גרמניה בשאיפה עזה לעלות לארץ ישראל .הוא דחה הצעה לנסוע
לאמריקה והעפיל ארצה באונייה "תל חי" ,באומרו "אין לי אף אחד בארץישראל ,אך כולם
שם אחי ,זו מולדתי".
ב 17במרס  1946יצאה האונייה ,שנרכשה בצרפת על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה",
מנמל מרסיי כשעל סיפונה  736מעפילים  אנשי "נוח"ם" )נוער חלוצי מאוחד( וחברי
תנועות שונות .בהגיעה ללב ים נתגלתה "תל חי" על ידי מטוס סיור בריטי וזה הזניק
לעברה משחתת .מספר מלחים עלו לספינה ,השתלטו עליה ואילצו אותה להגיע לנמל חיפה.
המעפילים ,שהניפו דגל עברי וכן כרזה עם שם הספינה ,הורדו בכוח לאוטובוסים והובלו
למחנה המעצר בעתלית.
כעבור כמה שבועות ,מששוחרר מהמעצר ,התקבל זאב לבית הספר החקלאי בעיינות ,ממערב
לנס ציונה .שם נודע כאדם בעל נפש עדינה וחבר טוב ,בעל תפיסה עמוקה ונבונה.
עם פרוץ מלחמת העצמאות בסוף  1947היה זאב מראשוני המתנדבים לצבא .הוא צורף
לחטיבת "גולני" ,חטיבה  ,1ושירת כמקלען .באחד הקרבות נפצע ברגלו ונשלח לחופשה,
אך מיהר לחזור ליחידתו עוד לפני החלימו כליל .בהמשך השתתף ברבים מקרבות החטיבה,
בעיקר באזור הצפון.
בחודש יוני  1948השתתף זאב בלחימת יחידתו באזור לוביה.
לוביה )כיום יער לביא( היה כפר גדול ששלט על הכביש היורד מזרחה לטבריה בסמוך לצומת
דרכים ראשי )כיום צומת גולני( .בכפר שהו מאות ערבים חמושים ותושביו הירבו להטריד
את היישובים היהודיים ולהתנכל לתחבורה היהודית שעברה באזור .בגבור החשש כי לוביה
ישמש מאחז לכוחות "צבא ההצלה" הערבי בניסיונותיו לנתק את הגליל העליון ואת עמק
הירדן ממרכז הארץ ,הוחלט לכבשו .המבצע תוכנן ליום  6במאי  ,1948אך מחסור בלוחמים
אילץ את לוחמי "גולני" להסתפק בפעולת הטרדה בלבד ,שנועדה לרתק את כוחות האויב
למקום.
ערב ההפוגה הראשונה במלחמה נעשה ניסיון נוסף ללכידת לוביה במטרה לקבוע את פתיחת
הכביש לטבריה כעובדה מוגמרת .המשימה הוטלה על לוחמי "גולני" מגדוד "דרור" ,עם
תגבורת מגדוד "ברק" וכוחות נוספים .אש צלפים שנפתחה לעבר הלוחמים הישראלים גרמה
לנפגעים ,והיעדר קשר בין הכוחות הביא לכישלון ההתקפה ולנסיגה קשה שגבתה אבדות.
בקרב זה נפל זאב ,ביום ב' בסיוון תש"ח ).(9.6.1948
זאב היה בן עשרים ואחת בנפלו .הובא למנוחת עולמים בקבר אחים בבית הקברות במשמר
העמק.

259

מבצע "יואב" ,אוקטובר  .1948מהמבצעים האחרונים של מלחמת העצמאות.
ללוחמי הגח"ל הרבים ביחידותיהם השונות היה חלק חשוב ומרכזי במבצע זה

סוריה ,משה )קופל(
משה ,בן לאה ומרדכי )שייקע( ,נולד בוורשה בירת פולין .אביו
היה אחראי על המקווה הגדול בעיר .משה גדל והתחנך בוורשה.
מנעוריו עבד משה כפקיד בקהילה היהודית .משבגר נשא אשה
ונולדו לו שני ילדים.
ורשה ,בירתה של יהדות פולין ,היוותה גם מרכז חשוב של יהודי
העולם בכלל .ערב מלחמת העולם השנייה חיו בה כ 375,000יהודים אשר למרות המצוקה
הכלכלית נהנו מתנופה תרבותית ,חינוכית ,דתית ופוליטית ,קיימו מוסדות סעד והוציאו
לאור עיתונים וספרים .היהודים עסקו במלאכה ובתעשייה ,במסחר ובכספים ובמקצועות
חופשיים ,אך המדיניות האנטישמית גרמה להתרוששות חריפה ומהירה.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
ביום  28בספטמבר  ,1939לאחר שלושה שבועות של עמידה בהפצצות והפגזות ,נכנעה ורשה
לגרמנים .לעיר הובאו  90,000פליטים ותנאי החיים החמירו באחת :הצפיפות גברה ,מנות המזון
קוצצו והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב .בעיר הוקם גטו שגבולותיו לא נקבעו סופית ,עובדה
שזרעה בלבול .באוקטובר  1939מונה יודנראט ,אשר התבקש לספק לגרמנים עובדי כפייה.
בנובמבר  1940נסגר גטו ורשה והוקף בחומה .היהודים איבדו את רכושם ,וזרם הפליטים
שנדחסו בו הגדיל את התמותה במספרים מתעצמים .בקיץ  1941נשלחו  11,300יהודים
למחנות עבודה ,ורבים מהם נספו.
גירוש היהודים למחנות ההשמדה  בעיקר לטרבלינקה  החל ביולי  1942והתבצע בכמה
גלים .בחודשים הראשונים של  1943הצליחו היהודים לפרוץ במרד ולעכב את הגרמנים ,אך
עד סוף אותה שנה שולחו להשמדה מרבית יהודי ורשה.
משה ומשפחתו שהו בגטו ורשה והצליחו להסתתר בבונקר שבנו ,לשם הכניסו עוד כשלושים
איש .בדצמבר  1942נתגלה המסתור ,כנראה על ידי הלשנה ,והמשפחה כולה הועברה למחנה
ההשמדה אושוויץ .כל בני המשפחה נספו ,רק משה שרד את המלחמה.
בשנת  1946עלה משה ארצה ,החל לעבוד בבית החולים "הדסה" בהר הצופים וגר במקום.
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עוד לפני פרוץ מלחמת העצמאות התגייס משה ל"הגנה" ושירת בחטיבת "עציוני" ,היא
חטיבת "ירושלים"  חטיבה מספר  .6החטיבה ,שמרבית לוחמיה באו מירושלים ומיישובי
הסביבה ,התארגנה בחורף  .1948יחד עם לוחמי הפלמ"ח לחמו במשך שנה תמימה על העיר,
על היישובים היהודיים שבאזור ועל הדרכים אליהם ונחלו הצלחות רבות.
הדרך מהשכונות היהודיות בירושלים למוסדות היהודיים החשובים בהר הצופים  האוניברסיטה
העברית ובית החולים "הדסה"  עברה בלב השכונה הערבית שייח' ג'ראח ,והייתה בחזקת סכנה
עוד טרם מלחמת העצמאות .לוחמי "עציוני" הגנו על ההר ,ביצרו אותו והתכוננו לבאות.
כבר למחרת החלטת החלוקה )כ"ט בנובמבר  (1947החלו הערבים להתנכל לתחבורה
היהודית העוברת בדרך להר ,ומספר יהודים נהרגו כבר בשבועות הראשונים למלחמה ,על אף
התחייבות השלטונות הבריטים בירושלים להגן על התחבורה היהודית להר הצופים .לפיכך
התנועה התנהלה בשיירות ,שאובטחו על ידי אנשי ה"הגנה".
לקראת מחצית אפריל  1948גברה המתיחות בירושלים ולכן נעשו הכנות להעלאת שיירה
נוספת להר הצופים ,תוך הבטחה מפורשת מצד הבריטים שהדרך להר פתוחה ובטוחה.
השיירה ,שיצאה בבוקרו של יום ד' בניסן תש"ח ) ,(13.4.1948מנתה תשעה כלי רכב ובהם
קרוב למאה איש.
משוריין החלוץ הגיע לשכונת שיח' ג'ראח ועלה על מוקש שהונח על הכביש ,כמה עשרות
מטרים מעיני החיילים הבריטים שניצבו בעמדה בלב השכונה .עקב התפוצצות המוקש נעצרה
השיירה ,ועשרות ערבים חמושים שארבו לה החלו תוקפים את נוסעיה באש עזה .חמישה
כלי רכב מהשיירה הצליחו להימלט מאזור הקרב ונסוגו בחזרה לשכונות היהודיות ,אולם שני
אוטובוסים ,אמבולנס ומשוריין ליווי נלכדו במארב.
הקרב נמשך שבע שעות תמימות ,כאשר הערבים מנסים להסתער על כלי הרכב הלכודים
ומולם קומץ קטן של אנשי ה"הגנה" מנסים לעצור אותם .אש שנורתה מהעמדות הישראליות
בעיר ובהר הצופים לא הצליחה לסייע לשיירה .כוחות צבא בריטיים שהיו במקום צפו
במתבונן מבלי להתערב על אף הפניות אליהם .גם ניסיון של מפקדת ה"הגנה" בירושלים
לחלץ את השיירה נכשל ,אחד המשוריינים שנשלח לעזרה נלכד ואנשיו הצטרפו ללחימה.
בשעות הצהריים הצליחו הערבים להצית את שני האוטובוסים הלכודים בסוף השיירה.
האוטובוסים על כל נוסעיהם עלו באש ונשרפו כליל .באחד מהם ,שאמור היה להגיע לבית
החולים "הדסה" ,היה משה.
רק לפנות ערב ,מקץ שעות רבות של מצור ערבי על השיירה ,ניאותו הבריטים להתערב,
להפסיק את הקרב ולחלץ את הלכודים .למעלה משבעים חללים נמנו מבין נוסעי השיירה.
משה היה בן כשלושים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין בסנהדריה,
ירושלים.
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סטולר ,שלמה
שלמה ,בן טובהגיטל וזליג ,נולד בחודש אב תרפ"ו )(1926
בפולין ,בעיר קרליץ בפלך מינסק .גדל והתחנך בעירו ,בה הייתה
קהילה יהודית מגובשת .למד בבית ספר יסודי.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה )סוף  (1939הועבר מחוז
נובוגרודק בפולין ,שקרליץ שכנה בו ,לשליטת הסובייטים .בתי
הספר נסגרו והותרו לימודי רוסית בלבד .הגרמנים כבשו את האזור ב ,1941לאחר שהופרה
הברית בין סטלין להיטלר ,ובחודש ספטמבר הוקם גטו נובוגרודק והוכרז על כינונו של
יודנראט .יהודים מעיירות הסביבה הובאו לגטו ,הצפיפות גדלה ומצוקת הקיום הייתה בלתי
נסבלת.
אלפים רבים מיהודי האזור נרצחו עד סוף  .1942רק מעטים הצליחו להימלט ולהצטרף
לפרטיזנים ביערות.
כל משפחתו של שלמה נכלאה בגטו נובוגרודק .רק הוא ואחיו יהודה הצליחו לברוח והגיעו
אל פלוגת פרטיזנים יהודיים בפיקוד ביילסקי שפעלה מיערות נאליבוקי .על אף גילו הרך
נתקבל גם שלמה לשורותיהם ,גדל ביער והיה ללוחם אמיץ ,ראש קבוצה שעסקה בהשגת
מזון.
עם שחרור פולין והצטרפות הפרטיזנים לשורות הצבא האדום השתתף שלמה במסע הניצחון,
עד תום המלחמה .באותה תקופה נודע לו כי כל בני המשפחה נספו .אחיו יהודה ,שמרבית
הזמן לחם לצדו ,נהרג בקרב בקניגסברג במאי .1945
בדרךלאדרך הגיע שלמה לאחר המלחמה לאיטליה ,ושם עשה בהכשרה קצרה לקראת
עלייתו לארץ ישראל .באפריל  1946התכוון לעלות על אוניית המעפילים "דוב הוז" )"פדה"(,
שהמאורעות הקשורים בהפלגתה זכו לכינוי "פרשת לה ספציה".
הפרשה החלה כאשר כאלף מעפילים נאספו בנמל האיטלקי ,מתכוננים לעלות על האוניות
"דוב הוז" ו"אליהו גולומב" אותן רכש המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" .הבריטים ,ששלטו אז
במקום ,גילו את התכנית וניסו למנוע את הפלגתם .המעפילים נערכו למאבק ממושך ופתחו
בשביתת רעב שנמשכה כשלוש יממות ,כשאליהם מצטרפים כאות הזדהות מנהיגי היישוב
היהודי בארץ.
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הפרשה ,שעוררה הדים רבים וזכתה לכיסוי תקשורתי נרחב ,הביכה את הבריטים ,כשברקע
מתנהלים "משפטי נירנברג" .בלחץ דעת הקהל העולמית ולאחר משא ומתן ממושך נאלצו
הבריטים להיכנע ולאפשר את הפלגתן של שתי האוניות.
"דוב הוז" ,ועליה  675ניצולי גטאות ממדינות מזרח ומרכז אירופה ,חניכי תנועות נוער
ופרטיזנים ,ו"אליהו גולומב" ,ועליה  339חניכי תנועות נוער ,פרטיזנים וניצולי מחנות ריכוז,
יצאו בדרכן לארץ ביום  8במאי  .1946עם הגעתן לנמל חיפה ביום  13במאי  1946הורשו
נוסעיהן לרדת בהסכמת השלטונות הבריטים ובפיקוחם ,ופוזרו בשלום ברחבי הארץ.
בהגיעו לארץ במאי  1946התגורר שלמה בבית קרובים ברמת גן ,שקיבלוהו כשריד האחרון
של משפחה ענפה .הוא למד טייחות ועבד ב"סולל בונה".
זמן קצר לאחר בואו התנדב שלמה ל"הגנה" ,ובפרוץ מלחמת העצמאות התגייס וצורף לחטיבת
"גבעתי" ,חטיבה  ,5היה בין מגיני תל אביב וממלווי השיירות לירושלים הנצורה.
במאי  1948השתתף שלמה במבצע "מכבי".
מבצע "מכבי" החל ב 8במאי ומטרתו הייתה לפרוץ את הדרך לבירת ישראל ,לכבוש את
היישובים המאיימים בפרוזדור ירושלים ואת לטרון.
ביום ג' באייר תש"ח ) (12.5.1948יצא כוח מחטיבת "גבעתי" במספר משוריינים מאזור חולדה
להעביר תחמושת מזרחה ,לכוחות "הראל" של הפלמ"ח .ליד דיראיוב )סמוך לחולדה( נתקל
הכוח בשריוניות בריטיות שפתחו עליו באש וספג נפגעים רבים ,בהם עשרה הרוגים .כוח
תגבורת נשלח לעזרתו ,והכוח המתוגבר נסוג ותפס את מחנה העצורים בלטרון ,תוך כוונה
להשתמש בו כבסיס לכיבוש לטרון .למחרת בבוקר ספג הכוח הפגזה כבדה של תותחי "צבא
ההצלה" של קאוקג'י שהוצבו בלטרון ,היו נפגעים רבים והחיילים נאלצו לסגת .בקרב זה נפל
שלמה ,ביום ד' באייר תש"ח ).(13.5.1948
שלמה היה בן עשרים ושתיים בנפלו .גופתו נותרה בשטח ירדן והוא נחשב כנעדר .מצבה
לזכרו הוקמה בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.
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סימון ,אברהם שלמה
אברהם ,בנם של אסתר ומשה ,נולד בשנת תרפ"ט )(1929
ברומניה ,בעיר ביסטריצה שבצפון טרנסילבניה .הוריו היו
חרדים ,והוא למד ב"חדר" ובבית ספר עממי יסודי של הקהילה
היהודית.
בתחילת מלחמת העולם השנייה הוחזר חבל טרנסילבניה להונגריה.
מיד לאחר מכן החלו היהודים לסבול מהתנכלויות .בקיץ  1941גורשו מחוסרי הנתינות לעיר
המבצר קמניץפודולסקי שבדרוםמערב אוקראינה ,שם נרצחו בידי חיילים הונגרים .בשנים
 1942עד  1944גויסו הגברים לעבודת כפייה באוקראינה במסגרת "שירות העבודה" של הצבא
ההונגרי ,ורבים מהם נספו.
במרס  ,1944לאחר שכבשו הגרמנים את הונגריה ,רוכזו היהודים בשדה פתוח ומגודר .רבים
מבין  7,000היהודים שנותרו באזור נספו ונקברו בקרבת מקום .הנותרים גורשו ביוני אותה
שנה למחנה המוות אושוויץ.
אברהם ומשפחתו היו בין יהודי טרנסילבניה שגורשו לאושוויץ ,שם נספו הוריו .אברהם
הועבר למחנות עבודה בגרמניה ,והודות לתעצומות נפש שגייס הצליח להחזיק מעמד עד
כניסת הצבא האמריקני.
לאחר השחרור עבר לאיטליה ,הצטרף לנוער "אגודת ישראל" ובמחצית  1946העפיל משם
ארצה בספינה "ארבע החירויות" .המעפילים נעצרו על ידי הבריטים וגורשו לקפריסין ,ולאחר
שהות בת חצי שנה במעצר הגיע אברהם לארץ ב 15בפברואר .1947
אברהם הגיע לירושלים .התחנך במוסד "עליית הנוער" של "אגודת ישראל" בעיר ,למד
נגרות ,ואת כל זמנו הפנוי השקיע בלימוד תורה .חבריו זוכרים את מזגו הטוב ,את עליזותו
הטבעית ,את חיבתו לספרות ובייחוד לשירה ואת נדיבות רוחו בעזרה לזולת  במידת
יכולתו הדלה.
לאחר החלטת עצרת האו"ם ביום  29בנובמבר  1947על חלוקת הארץ לשתי מדינות החל
אברהם להתאמן בנשק ,לקראת מלחמת העצמאות הצפויה .מאז נטל חלק בהגנה על שכונת
ימין משה.
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פעם ,בלכתו תחת מטר כדורים להוציא בחורה פצועה מהשכונה ,נפצע גם הוא .כשהחלים
מפציעתו הצטרף אברהם לכוחות הלוחמים של האצ"ל )ארגון צבאי לאומי( בירושלים .כינויו
במחתרת היה בןשמעון אברהם .הוא עבר קורס ותפקד כחובש.
לאחר קום המדינה שמר אצ"ל על מסגרתו הנפרדת בירושלים ,משום שהעיר לא נכללה
בתחום המדינה היהודית בתוכנית החלוקה של האו"ם.
ביולי  1948היה אברהם בכוחות האצ"ל שלחמו במלחה.
הכפר מלחה בדרום ירושלים )כיום שכונת מנחת/מלחה( היה כפר ערבי גדול ,שתושביו
הירבו כבר בראשית מלחמת העצמאות להטריד את השכונות היהודיות במערב העיר .עם
פלישת צבאות ערב למרחב ירושלים והתבססות צבאות ירדן ומצרים בדרום העיר נוצר חשש
שאלו ינצלו את הכפר ליצירת בסיס קדמי ועוין מול השכונות המערביות ,שיסכן אף את מרכז
העיר .לכן הוחלט ביולי  ,1948עם המתקפה הישראלית הגדולה בכל מרחב ירושלים שהחלה
בתום ההפוגה הראשונה במלחמה ,לכבוש את הכפר .המשימה הוטלה על לוחמי ה"הגנה"
ולוחמי האצ"ל מירושלים.
ביום ח' בתמוז תש"ח ) (15.7.1948כבשו הכוחות הישראליים את הכפר מלחה .אולם כאשר
עשו לוחמי האצ"ל את דרכם לתפוס משלט ולהתבצר בו פתח הצבא הירדני בהתקפת נגד,
והפגיז אותם באש עזה .עקב ההתקפה והמספר הרב של הנפגעים נסוגו לוחמי האצ"ל
מהמשלט ,כשהם נושאים את פצועיהם למערה בסמוך .בעקבותיהם נכנסו החיילים הירדנים
למערה ,כשהם טובחים בפצועים ובמוביליהם .אברהם ,עונד סמל מגןדודאדום ונטול נשק,
היה בין נושאי הפצועים .היה אחד מעשרים לוחמי האצ"ל שנפלו בקרב זה.
למרות האבדות הקשות נכבשו הכפר וסביבתו בשנית ,והשליטה הישראלית על ירושלים
הורחבה עד לדרוםמערב העיר.
אברהם היה בן תשעעשרה בנפלו .גופתו נמצאה אחרי ארבעה ימים והוא נקבר בשיך באדר
א' .ביום כ"ח באלול תש"י ) (10.9.1950הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר
הרצל בירושלים.
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ספלניץ )קושמירסקי( ,יוסף )יוסי(
יוסף ,בן הניה )לבית ספלניץ( ואברהםזליג קושמירסקי ,נולד
ביום ג' בשבט תרצ"ז ) (15.1.1937בפולין ,בעיר פורבה שבמערב
המדינה ,לרגלי הרי הסודטים .גדל והתחנך בעיר הולדתו.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של
יהדות העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית,
החברתית והתרבותית .חיו במדינה כשלושה ורבע מיליון יהודים ,שעם החרפת המשבר
הכלכלי שפקד את העולם בסוף שנות השלושים סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי ומפוגרומים
שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם .בחודשים
שאחרי הכיבוש רוכזו היהודים בגטאות ,והכשירים שביניהם נשלחו למחנות עבודה.
בשנים הבאות חוסלו גטאות פולין על ידי שילוח יושביהם למחנות השמדה .עד תום המלחמה
נרצחו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
לא ידועים קורות בני משפחתו של יוסף במלחמה ,אך ידוע כי מלבדו כולם נספו .רק הוא
שרד את המחנות ,עבר גם דרך רוסיה וזכה להגיע ליום השחרור.
לאחר המלחמה חי עוד כמה שנים בפולין ,ובתחילת  1949הגיע לארץ במסגרת "עליית
הנוער" .כדי להקל על עלייתו רשמו אותו קרוביו בשמם  שם אמו ,ספלניץ  ומאז הוא
נשאר בשם זה .עם בואו נשלח הנער יוסף למוסד רמתהדסה שליד טבעון ,שם שהה תקופה
קצרה ואז הועבר לקיבוץ מרחביה בעמק יזרעאל.
במרחביה מצא יוסף את ביתו .חי במקום למעלה מחמש שנים ,למד ועבד כטרקטוריסט .בגיל
 15הצטרף לגדנ"ע )גדודי נוער( ואף עבר במסגרת זו קורס מפקדי כיתות.
בשנת  1956התגייס יוסף לצה"ל ,לנח"ל .תחילה צורף ליחידת חי"ר ועבר קורס מפקדים,
לאחר מכן עבר קורס צוותי טנקים והועבר לחיל השריון .היה טנקיסט בזמן מבצע סיני,
ולאחר מכן עבר קורס מפקדי טנקים והוסמך כמפקד טנק בדרגת סמל.
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בתחילת  1958התנדב יוסף לשירות קבע כמפקד טנק.
בליל כ"א באב תשי"ח ) (6.8.1958נהרג יוסף בתאונה בשעת מילוי תפקידו ,כשעבר ברכב
סמוך לקיבוץ גבת.
יוסף היה בן עשרים ואחת בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקריית
שאול ,תל אביב.
חבריו ליחידה של יוסף הוציאו חוברת בשם "דפים לזכרו".
מפקדו ספד לו" :יוסי היה חביב עלינו ,חייל מצטיין ושריונאי מעולה ...כאשר הוטלו עליו
תפקידים מרכזיים ואחראים ביחידה ידע למלא אותם בנאמנות ,במסירות ובכישרון למופת.
בעת שירותו בצפון הארץ נזדמן ליוסי להשתתף במבצעים שונים כמפקד .התנהגותו תחת
אש האויב הינה למופת עד היום לחיילי היחידה.
זכות הייתה לי להיות מפקדו של יוסי".
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חניכי תנועות הנוער סוללים את השביל המחבר בין יד ושם להר הרצל .ירושלים ,אביב 2003

פדרמסר ,יעקב )י ָאנק(
יעקב ,בנם של בתשבע וצבי )הירש( ,נולד בשנת תרפ"ט )(1929
בפולין ,בעיר ונווליצה הסמוכה ללובלין .גדל והתחנך בעיר
הולדתו ,בן למשפחה גדולה ולו חמישה אחים ואחות.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה
של גרמניה לפולין וכיבושה במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד
לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו לבידודם החברתי של היהודים,
לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם .באותה עת חיו בפולין כשלושה ורבע מיליון
יהודים ,עשרות אלפים חיו בלובלין וסביבתה.
בחודשים הבאים רוכזו יהודי פולין בגטאות .בלובלין הוקם גטו מרכזי לעיר וליישובים
סביבה ,ובו רוכזו היהודים .עד שנת  1944נשלחו מרבית היהודים למחנות עבודה והשמדה.
עד תום המלחמה שולחו להשמדה תשעים אחוז מיהודי פולין ,ביניהם כמעט כל יהודי לובלין
והערים סביבה.
כבר בראשית המלחמה נכבשה עיר הולדתו של יעקב והוריו ,חמשת אחיו ואחותו נרצחו
בידי הנאצים .רק הוא ניצל ,לאחר שהועבר לבית משפחה נוצרית ואצלה גדל כאחד מבניה.
באותה תקופה התפתחה אהבתו לטבע ולבעלי החיים .במיוחד נקשר לענף הרכיבה על סוסים
ולטיפול בהם.
עם תום המלחמה ,אחרי כניסת צבא השחרור הרוסי לפולין ,הועבר יעקב לרוסיה לשם קבלת
אימון צבאי ,אך בלבו נמשך לחיי הגשמה בארץ ישראל .בדרך רבת תלאות והרפתקאות הגיע
למחנה פליטים יהודים בגרמניה ,שם התייצב לשירות אימון והדרכה מטעם ה"הגנה" במסווה
של מורה להתעמלות בבית ספר לילדי הפליטים.
ביולי  1948הגיע יעקב לארץ ,באונייה של אנשי גח"ל )גיוס חוץ לארץ(.
לאחר בואו ביקר יעקב אצל קרוביו בתל אביב ,ומיד התגייס לצה"ל .הימים ימי מלחמת
העצמאות ,והוא הוצב בפלוגה קרבית בחטיבת "קרייתי"  חטיבה מספר  4ב"הגנה" .בהיותו
מאומן בטיפול בסוסים הועבר ,לפי בקשתו ,ליחידת הפרשים בחטיבת "גבעתי"  חטיבה
מספר   5ומאז השתתף בסיורים ובקרבות רבים.
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בתחילת אוקטובר  1948יצא יעקב לחופשה לרגל ראש השנה תש"ט .בתום החופשה נפרד
מדודתו במילים" :כאן אדע בשביל מה אמסור את נפשי .אם אפול  אל נא תבכו!" בשובו
לגדוד השתתף בקרב על גבעה  113במבצע "יואב".
גבעה  113הייתה אחד המשלטים המבוצרים של הצבא המצרי ,ששלט על צומת דרכים חשוב
בנגב הצפוני )כיום :צומת גבעתי( .במהלך מבצע "יואב" לשחרור הנגב הוחלט לכבוש מקום
זה ,והמשימה הוטלה על לוחמי "גבעתי".
בליל י"ד בתשרי תש"ט ) (17.10.1948הסתערו הלוחמים על המשלט וכבשו אותו בקרב קשה
ואכזרי ,קרב פנים אל פנים שכלל שימוש בכידונים .בקרב נפלו למעלה מעשרים לוחמים.
במהלך הקרב נפגע יעקב מצרור כדורים בבטנו .הוא הובהל במצב קשה לבית החולים בתל
השומר ,אך שם נפטר מפצעיו כעבור יומיים ,בט"ז בתשרי תש"ט ).(19.10.1948
יעקב היה בן תשעעשרה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
בדף הקרבי של חטיבת גבעתי מיום  21.10.1948נקרא על שמו של יעקב זחל"ם נושא ברן
משלל האויב המצרי ,ששימש בהמשך את צה"ל.
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פולק ,שמואל )שמילו(
שמואל ,בנם של חיהרבקה ויעקב ,נולד ביום י"ד בחשוון תר"ץ
) (17.11.1929ברומניה ,בעיר וישיאול בטרנסילבניה .למד בבית
ספר יסודי בעירו.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו ברומניה למעלה מ600,000
יהודים ,יותר משליש מהם בטרנסילבניה .רומניה שיתפה פעולה
עם גרמניה הנאצית ,ובמהלך המלחמה נרצחו קרוב למחצית
מיהודי המדינה .רבים מהנרצחים היו תושבי צפון טרנסילבניה ,אזור שבשנת  1940היטלר
העניק אותו כמתנה להונגריה על שיתוף הפעולה עמו.
הוריו של שמואל נרצחו באושוויץ ,כנראה בשנת  .1943הוא עצמו ניצל לאחר שאומץ על ידי
דודיו ,אדלאידה ומנו פולק ,וחי בביתם עד סוף המלחמה.
מיד לאחר המלחמה חתר שמואל להגיע לארץ ישראל .הוא העפיל ארצה באונייה בשנת
 ,1946אך נתפס על ידי הבריטים ונשלח למחנה המגורשים בקפריסין ,שם שהה שנה וחצי.
ב 15בינואר  1948הצליח שמואל להגיע לארץ ,והתיישב בזכרון יעקב .מלחמת העצמאות
כבר התנהלה במלוא עוזה והוא התגייס וצורף לגדוד  24בחטיבת "כרמלי"  חטיבה מספר 2
ב"הגנה" .מאז השתתף בקרבות רבים ,בעיקר באזור הגליל.
באוקטובר  1948לחם שמואל במבצע "יעל" באזור שייח' עבד.
שיח' עבד )כיום מוצב צה"ל על גבול לבנון( היה שמה של פסגה גבוהה ברכס הרי נפתלי,
ששלטה על קיבוץ מנרה הסמוך ,על עמק החולה ועל הדרכים אליו וממנו ללבנון .בשל כך
נודעה חשיבות רבה לשליטה בהר ,שישבו בו כוחות ערביים מ"צבא ההצלה" של קאוקג'י.
למבצע כיבוש המקום קראו מבצע "יעל".
לוחמי חטיבת "כרמלי" ניהלו סביב המשלט קרבות קשים בימים  22ו 23באוקטובר ,1948
אך לא הצליחו לכבוש את שייח' עבד .כעשרים מלוחמי החטיבה נפלו בקרבות אלו.
רק שבוע מאוחר יותר ,במבצע "חירם" ,נכבש המקום ושוחרר הגליל כולו.
בקרב בשייח' עבד ביום י"ט בתשרי תש"ט ) (22.10.1948נפל שמואל ,כאשר המשוריין בו
נסע עלה על מוקש בדרך מנבי יושע להר .שמואל קפץ מהרכב ,אך נורה ממארב ונהרג.
בן תשעעשרה בנפלו .שמואל הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בראש פינה.
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פיטרושקה ,נתנאל
נתנאל ,בנם של אלטה ואריהלייב ,נולד ביום ל' בתשרי תרפ"ד
) (10.10.1923בפולין ,בעיר אופטוב שבמחוז קיילצה .למד בשקידה
ב"חדר" ובבית ספר יסודי .בהמשך למד ועסק במלאכת הפרוונות,
על מנת לסייע בפרנסת המשפחה ברוכת הנפשות.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של
יהדות העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית ,החברתית והתרבותית .חיו בה
כשלושה ורבע מיליון יהודים .המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם בסוף שנות השלושים
השפיע מרות על כלכלתה של פולין והביא להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם
של היהודים ,שנחשבו כבעלי מעמד מפתח בחיי הכלכלה .הם סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי
ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
גם לאופטוב הגיעו הגרמנים ,ובאביב  1941הוקם בעיר גטו .פליטים רבים הובאו לגטו מערים
סמוכות והגבירו את הצפיפות ,תנאי התברואה הוחמרו ובמקום פרצה מגפת טיפוס ,אשר
גבתה קורבנות רבים.
בסוף אוקטובר  1942גורשו  6,000היהודים שנותרו בגטו למחנה המוות טרבלינקה.
עד תום המלחמה הושמדו מרבית יהודי אופטוב .גורלם היה כגורל תשעים אחוז מיהודי
פולין.
אחיו הגדולים של נתנאל גויסו בתחילת המלחמה לצבא הפולני ונפלו בשבי .בפורים תש"א
)מרס  (1941נרצח אבי המשפחה בידי חייל נאצי .זמן לא רב אחר כך נלקח נתנאל למחנה
עבודה ,כמו יתר הכשירים לעבודה בגטו .הוא חרד לאמו הזקנה ,על כן ברח מהמחנה ובדרך
רבת סכנות שב לאופטוב .זמן קצר אחר כך נתפס ונשלח שוב למחנה ממנו ברח .בזמן היעדרו
מת אחיו באותו מחנה ובטעות נרשם במשרד שנתנאל מת ,וכך נתקבל למחנה לא כבורח
שהוחזר  שדינו מוות  אלא כעצור חדש.
נתנאל נשא באומץ את התלאות והעינויים במחנה ואף עודד את העצורים האחרים ועזר
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להציל את חייהם .הוא הועבר ממחנה למחנה ,עד שבמאי  1945שוחרר בצ'כיה על ידי הצבא
הרוסי.
החלטתו לעלות לארץ ישראל התעכבה כיוון שביקש לחזור לפולין ,בתקווה קלושה למצוא
שרידים ממשפחתו ,אך משהתברר כי לא נותר איש הגיע לוורשה והצטרף לקיבוץ של תנועת
"איחוד" .עם חבריו נשלח להשתתף בארגון סניף הכשרה של התנועה ,במקום הסמוך לעיר
הולדתו אופטוב.
בסוף  1945הצטרף נתנאל לתנועת "נוח"ם" )נוער חלוצי מאוחד( ומצא את מקומו בחלק
הדתי שבה .עם חברי הקבוצה עבר לברגןבלזן ,שלאחר השחרור הפך למחנה עקורים והחלו
בו פעולות שיקום חברתיות ,תרבותיות ופוליטיות.
בהמשך ביקש נתנאל להתגנב לבלגיה ,כדי להגיע לריכוז חלוצי המארגן את ההעפלה ארצה,
אך על גבול בלגיה נתפסו הוא וחבריו והועברו לכלא בריטי בהמבורג שבגרמניה .למרות
הרעב ,הסבל והחקירות הקשות עמדו בניסיון ולא מסרו שום ידיעות על מארגני ההעפלה.
כעבור מספר חודשים שוחררו ונשלחו למחנה עקורים בלנדסברג שבגרמניה .במחנה זה נפגש
נתנאל עם שליח הבריגדה היהודית ,איש כפר עציון ,שמע מפיו על הקבוצה הדתית ועל הכפר
והחליט להצטרף אליו לכשיגיע לארץ.
עם קבוצת "בני עקיבא" הצליח נתנאל להגיע לאיטליה ,ושהה חודשים מספר בהכשרת
"איילה" שבווילמדונה .ביום  2באוגוסט  1946העפיל ארצה באונייה "כ"ג יורדי הסירה".
האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל בוקה דה מגרה
באיטליה כשעל סיפונה  790מעפילים .בהגיעה לאזור קפריסין נתגלתה הספינה על ידי מטוס
סיור בריטי ,זה שלח אליה משחתת והמלחים הבריטים השתלטו על הספינה וגררו אותה
לנמל חיפה .המעפילים פתחו בשביתת רעב במחאה על גירושם הצפוי ,ולאחר מאבק אלים
הועלו לאונייה בריטית והובלו למחנות הגירוש בקפריסין.
בקפריסין עסק נתנאל בעיקר בלימוד עברית ובענייני ה"הגנה" .אחרי חודשים מספר הורשה
לעלות לישראל ,אך כאן נעצר ונשלח למחנה המעצר בעתלית.
עם שחרורו ממחנה עתלית הצטרף נתנאל לכפר עציון ,ראשון יישובי גוש עציון .שם נקלט
בהדרגה בעבודה ובחברה ,ונתחבב על החברים בזכות תכונותיו הטובות.
על פי החלטת החלוקה של האו"ם מיום  29בנובמבר  1947לא נכלל גוש עציון בתחומי
המדינה היהודית .מיד לאחר ההחלטה החלו התנכלויות השכנים הערבים ליישובי הגוש.
במשך זמן רב היה הגוש נתון במצור ערבי ,ואספקה אליו הועברה רק בשיירות מאובטחות
או מהאוויר.
כמו כל חברי הגוש הבוגרים השתייך נתנאל ל"הגנה" ושירת בחטיבת "עציוני" )חטיבת
"ירושלים"(  חטיבה מספר  .6ה"הגנה" אף תגברה את גוש עציון בלוחמי חי"ש )חיל השדה(
מירושלים ומתל אביב ובלוחמי פלמ"ח מחטיבת "הראל".
בחודשי ההגנה על הגוש פעל נתנאל בשמירה ,בהגנה ובעבודות ביצור .באותו זמן קיבל
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מקרוביו שבאמריקה כסף ורשיון לבוא אליהם לביקור ,אך סירב לצאת את הארץ בשעה שהיא
זקוקה לכל אחד מבניה .הוא נטה שכם לכל משימה קשה ומסוכנת ,עודד את הנופלים ברוחם
ועזר לנחשלים בגופם .לפצועים היה מגיש עזרה ראשונה ברוך אבהי ובמסירות ,כשהוא אומר
לפצוע" :אל תירא ,לא יקרה לך דבר ,תבריא בקרוב .אך אנו את כפר עציון לא ניתן ,עד טיפת
דמנו האחרונה נגן עליו!"
באחד הקרבות ,ביום  4במאי  ,1948שירת נתנאל בצוות המקלע היחיד .הוא עמד איתן
במערכה בתוך מטר האש ,והפעיל נגד האויב את המקלע בלי הפוגה .בשעת הנסיגה מ"אוכף
המוכתר" מפני שריוני הלגיון הערבי נשא לבדו את המקלע הכבד חזרה אל הכפר.
בשל חשיבות הגוש בדרך לירושלים פלשו לאזור יחידות חלוץ של צבא ירדן )"הלגיון הערבי"(
עוד קודם לסיום תקופת המנדט .ב 12במאי  1948תקפו חיילי הלגיון בכוח רב והצליחו
להתקרב ולהתמקם בסמוך לכפר עציון.
למחרת ,ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948תקף כוח ירדני משוריין את הכפר ותוך הפגזה עזה
פרץ אליו .ערבים רבים מכפרי הסביבה הצטרפו לתקיפה ,כבשו את היישוב והרסו אותו
כליל.
כמאה מלוחמי הכפר נפלו ביום זה ,ונתנאל ביניהם .חלקם נרצחו לאחר כניעתם.
יום לאחר מכן ,יום הכרזת המדינה ,נפלו שלושת יישובי גוש עציון האחרים .הגוש חדל
מלהתקיים ,ושרידי מגיניו הלכו בשבי הירדני.
נתנאל היה בן עשרים וארבע בנפלו .גופות החללים נותרו בשטח ירדן ושרידיהם נאספו
במבצע מיוחד על ידי הרבנות הצבאית בשנת  ,1949כשנה מתום הקרב .הם הובאו למנוחת
עולמים בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים ,בטקס ממלכתי שהתקיים ביום כ"ה בחשוון
תש"י ).(17.11.1949
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פייג ,אליעזר
אליעזר ,בנם יחידם של הניה ושלמה ,נולד בחג השבועות,
ו' בסיוון תרפ"ט ) ,(14.6.1929ברומניה ,בעיר בסטרה .גדל
והתחנך בעיר הולדתו.
בין שתי מלחמות העולם פעלה ברומניה רשת חינוך יהודית
עצמאית ,היצירה היהודית פרחה והתנועה הציונית תפסה מקום
ניכר בחיי הנוער .ואולם כלכלתה הנחשלת של רומניה ,והיעדר היציבות הפנימית ,היוו קרקע
פורייה לצמיחת תנועות ימניות לאומניות ולפריחת האנטישמיות.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו ברומניה למעלה מ 600,000יהודים ,יותר משליש מהם
בטרנסילבניה .רומניה הייתה למדינת חסות של גרמניה הנאצית עוד בטרם פרצה המלחמה
)ספטמבר  .(1939השלטון הרומני האנטישמי הטיל על היהודים שורה של הגבלות שהיקשו
על הקיום ונישלו אותם מרכושם .יחידות "משמר הברזל" )"הלגיונרים"( הטילו אימה על
יהודי בוקרשט הבירה ,וערכו בהם פרעות .גיוס היהודים לעבודות כפייה השלים את תהליך
התרוששותם.
עד תום המלחמה נספו במחנות עבודה והשמדה כמעט מחצית מיהודי רומניה.
כל משפחתו של אליעזר נלקחה למחנות ,שם נספו הוריו .רק הוא שרד לאחר שטולטל
ממחנה למחנה .היה במחנות אושוויץ ,מאוטהאוזן ,דכאו וברגן בלזן.
בשנת  1944הצליח אליעזר לעלות לארץ ישראל במסגרת עליית הנוער .בארץ התחסן,
התבגר והיה לאיש .אחרי שלמד נתקבל לעבודה בבית המלאכה במכון זיו ברחובות )ממנו
התפתח מכון ויצמן( ,והתמחה במלאכת המסגרות.
משפרצה מלחמת העצמאות היה מהראשונים להתגייס .אליעזר צורף לחטיבת "גבעתי",
חטיבה מספר  5שהוקמה בסוף .1947
בראשית מלחמת העצמאות הגנו לוחמי החטיבה על יישובי גוש דן מול יפו הערבית והכפרים
סביבה ,אבטחו יישובים מבודדים במרחב הדרום ,ליוו שיירות אספקה וערכו פעולות תגמול
נגד מטרות ערביות.
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בפסח תש"ח אליעזר השתתף במבצע "חמץ" לכיתור יפו ,וכעבור כשבוע ,בסוף אפריל,
השתתף בקרב בתלאריש.
הכפר תלאריש שכן על גבעה מדרום לחולון )כיום זהו גן ציבורי בשכונת תל גיבורים
בחולון( .תושבי הכפר ולוחמים ערבים שנספחו אליהם הירבו להתנכל ולהמטיר אש על
חולון הסמוכה .לוחמי ה"הגנה" תקפו את הכפר כמה פעמים במהלך חורף תש"ח ,אך המקום
נותר בשליטת הערבים .באפריל  ,1948במסגרת מבצע "חמץ" בו נכבשו כפרים ערביים רבים
סביב ליפו הערבית ,הוחלט להשתלט גם על תלאריש וג'באליה ,שהטרידו לילה לילה את
השכונות העבריות הסמוכות להם ,בחולון ובבת ים.
המשימה הוטלה על לוחמי חטיבת "גבעתי" ,אליהם צורפו לוחמים מחטיבת "קרייתי".
ההתקפה בוצעה בליל י"ט בניסן תש"ח ) .(28.4.1948תחילה נכבש חלק מהכפר ,אך הערבים
הזעיקו תגבורת מכל האזור ,במקום התפתח קרב עז והלוחמים הישראליים נאלצו לסגת.
אליעזר נפצע אנושות בהתקפה על תלאריש ,וכעבור יומיים ,ביום כ"א בניסן תש"ח
) ,(30.4.1948נפטר.
בן תשעעשרה בנפלו .אליעזר הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי ברחובות.
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פלם )פלאום( ,חיים
חיים ,בנו של דוד ,נולד בשנת תרפ"ז ) (1927בפולין .בן למשפחה
אמידה ,למד ב"חדר" ובבית ספר יסודי בעירו .מגיל צעיר הייתה
ארץ ישראל משאת נפשו וחלומו ,ואף הלהיב לה את חבריו.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של
יהדות העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית,
החברתית והתרבותית .חיו בה כשלושה ורבע מיליון יהודים.
המשבר הכלכלי החריף שפקד את העולם בסוף שנות השלושים השפיע מרות על כלכלתה של
פולין והביא להחרפת הנימות האנטישמיות ולדחיקת רגליהם של היהודים ,שנחשבו כבעלי
מעמד מפתח בחיי הכלכלה .הם סבלו מחרם כלכלי אנטייהודי ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה המלחמה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה במלחמת בזק.
מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו לבידודם החברתי של היהודים,
לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם.
בחודשים הבאים רוכזו היהודים בגטאות ובהמשך נשלחו למחנות ריכוז והשמדה .עד תום
המלחמה נרצחו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
בתחילת מלחמת העולם השנייה כלאו הנאצים את כל משפחתו של חיים במחנה ריכוז .הוריו
נרצחו ,רק הוא הצליח לברוח בשנת  1944לרוסיה ,שם הצטרף לחבורת פרטיזנים.
אחרי הניצחון על הגרמנים חזר חיים לפולין .כאשר נודע לו שאיש ממשפחתו לא נשאר
בחיים עבר לגרמניה והצטרף לקבוצת הכשרה .זמן ממושך שירת בארגון "הבריחה" ,ותוך
הסתכנות מתמדת העביר מעפילים יהודים דרך גבולות חסומים ונתיבי העפלה.
כשהגיע תורו ,בשנת  ,1947עלה חיים על אוניית מעפילים בדרכו ארצה .האונייה נתפסה על
ידי הבריטים ,וכל נוסעיה הוגלו לקפריסין.
לאחר כמה חודשים באי הגירוש הגיע חיים לישראל .הוא התכוון להצטרף לקיבוץ ,אך
חבורתו נתפזרה ולכן נשאר בחיפה .עבד בנמל חיפה ,התיישב בנשר והתערה בחיי הארץ.
כשהחלה מלחמת העצמאות התייצב חיים למערכה .ב 10במרס  1948התגייס וצורף לגדוד
 21של חטיבת "כרמלי"  חטיבה מספר  2ב"הגנה" .הגדוד ,שראשוני אנשיו באו מיישובי
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עמק זבולון והקריות ,נטל חלק רב בקרבות החטיבה בצפון.
ב 21באפריל  ,1948לאחר צאת הבריטים ממרבית עמדותיהם בחיפה )למעט הנמל( ,פתחו
הכוחות הישראלים במתקפה הגדולה על העיר הערבית .במתקפה השתתפו יחידות מחטיבת
"כרמלי" וכן לוחמים מהפלמ"ח.

בשל החשש כי הלגיון הערבי ,שחנה לאורך כביש חיפה ג'נין ,יתערב בקרב ויסייע ללוחמים
הערבים בחיפה ,הניח כוח מגדוד  21חסימה ומארב במטעי קיבוץ יגור .בי"ג בניסן תש"ח
) (22.4.1948אכן החל כוח הלגיון לנוע ברכב ובמשוריינים מבסיסיו לעבר חיפה ,ונבלם
בחסימה .במכת האש הראשונה נעצרה שיירת הלגיון ,אנשיה ירדו ואז נפגעו באש המקלע
שהפעיל חיים .בקרב העז שהתפתח במקום נפגע חיים בצווארו ,ומת מיד .היה החלל היחיד
מגדודו בקרב.
לאזור הגיעו גם כוחות בריטים חמושים במשורייני קרב נושאי תותחים והפגיזו את המארב,
אך החסימה הישראלית הצדיקה את עצמה וכוח הלגיון לא התערב בקרב שהתחולל בחיפה.
ערב חג הפסח תש"ח הצליחו הכוחות הישראליים לכבוש את העיר ,ולכונן בה שלטון
יהודי.
חיים היה בן עשרים ואחת בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בכפר חסידים.
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פלם ,משה
משה ,בנם של תרצה וצבי ,נולד ביום י"ט באייר תר"ץ )(17.5.1930
בלודז' שבפולין .בן למשפחה אדוקה ,אביו היה רואה חשבון
מוסמך ועסקן באיגוד בעלי המלאכה בעיר .משה למד בבית ספר
יסודי בעירו.
לודז' נכבשה על ידי הגרמנים ב 8בספטמבר  ,1939שבוע לאחר
תחילת מלחמת העולם השנייה .מיד לאחר סיפוחה לרייך הגרמני החלו רדיפות אכזריות של
יהודים ,חטיפות לעבודת פרך והתעללויות .חיי הכלכלה והחברה של יהודי העיר התמוטטו,
והם חויבו לשאת טלאי צהוב.
ב 8בפברואר  1940הוקם בלודז' גטו ,שהעברת היהודים אליו לוותה בהתגברות מעשי
האלימות .הגטו נסגר באפריל וכ 200,000גברים ,נשים וטף נדחסו בו בתנאים בלתי
אנושיים .יהודי הגטו נוצלו ככוח עבודה זול ואולצו לעבוד במפעלי ייצור עבור הגרמנים.
במהרה היה הגטו לאתר תמותת המונים :הצפיפות ותנאי התברואה הירודים גרמו מגפות,
והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב.
בשנת  1942נשלחו כ 80,000מתושבי הגטו למחנה ההשמדה בחלמנו.
גטו לודז' ,שהיה האחרון שהתקיים בפולין ,חוסל באביב  .1944לשם כך הופעל מחדש
מחנה ההשמדה חלמנו ,אליו גורשו היהודים במסווה של שילוחים למחנות עבודה בגרמניה.
מאוגוסט  1944גורשו כל היהודים שנותרו בגטו למחנה ההשמדה אושוויץ.
משה ובני משפחתו נכלאו בגטו אף הם .בשנה הראשונה למלחמה עוד היה משה מבקר בבית
הספר ,אולם מיד לאחר מכן נגזר עליו לצאת לעבודה קשה .אחיו ,הצעיר ממנו בתשע שנים,
נספה יחד עם הוריו במחנה אושוויץ .רק משה החזיק מעמד בעבודה במכרה הפחם ,וזכה
להגיע ליום השחרור.
בשנת  1946עלה משה לארץ ישראל עם "עליית הנוער"  מפעלה של הסוכנות היהודית
להעלאת ילדים ובני נוער לארץ ישראל ,לקליטתם ושיקומם ביישובים ובמוסדות ולהכשרתם
לחיי עבודה וחקלאות .הוא הגיע לירושלים ,נקלט בחברת הנוער בחוות לימוד של "עליית
הנוער" והיה מאושר.
בהמשך נשלח ,כחבר "השומר הצעיר" ,להכשרה בקיבוץ גן שמואל שמצפון לחדרה .משה
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החל מתוודע לעולם החקלאות ,עבד כרפתן ומצא סיפוק רב במקצועו זה .חבריו זוכרים שכל
שעות הפנאי שלו היו קודש לקריאה  בעיקר של ספרות העולם  ולאחר מכן היה להוט
למסור את רשמיו מקריאתו.
בפרוץ מלחמת העצמאות גויס משה ,ושירת כתותחן עד סוף המלחמה .לחם בעיקר בדרום,
באזור משלטי עיראק אלמנשיה ופלוג'ה .לקח חלק פעיל בהגנת קיבוץ גת )מצפון לקריית
גת(" .לא חת מפני המוות וידע להפיג את אימתו בבדיחות הדעת ,אף כי לא בקלות ראש",
מספרים חבריו" ,הוא ידע לנהוג רצינות בכל אשר פנה ועשה".
כתום המלחמה החליט להמשיך את דרכו בצבא ,בחיל התותחנים .שירת בגדוד שדה ,עבר
קורס לסגני מפקדי צוותים ותוך שנה הספיק לעלות לדרגת סמל תותחנים .כמפקד צוות
תותחנים נודע בדאגתו לשלומם ולגורלם של פקודיו ,והיה אהוב ומקובל על כולם .מפקדיו
הכירו בכישוריו והמליצו על צאתו לקורס קצינים ,אך משה תכנן לסיים את שירותו ולשוב
לקיבוץ.
ביום כ"ו בחשוון תשי"ב ) (25.11.1951נהרג משה בשעת מילוי תפקידו ,בתאונת דרכים
בכביש הרטוב.
בן עשרים ואחת בנפלו .משה הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בקיבוץ גן שמואל .לאחר
נפילתו הועלה לדרגת רבסמל.
ספד לו מפקדו ..." :הצטיין כמפקד ומצב רוחו היה תמיד מורם ,אף ברגעים הקשים ביותר
של מבצעים או תרגילים .משה היה בכל עת דמות חיה של הנוער החלוצי".
כאות הוקרה למפקד ולאדם ,ולהנצחת דמותו האהובה ,נקרא חדר התרבות של גדודו על
שמו.
קיבוצו של משה ,גן שמואל ,הוציא חוברת לזכרו.
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פסטרנק ,שלמה )לייבוש(
שלמה ,בנם בכורם של רבקה ואליעזר ,נולד ביום ו' בתשרי
תר"ץ ) (10.10.1929ברומניה ,בעיר קכניא שבמחוז מרמורש
בטרנסילבניה .בן למשפחה שומרת דת ומסורת .למד בבית ספר
יסודי בעיר הולדתו.
במחוז מרמורש חיו קרוב ל 40,000יהודים ערב מלחמת העולם
השנייה .כעשרת אלפים חיו בבירת המחוז מרמורשסיגט ,האחרים התגוררו בעיירות קטנות.
היו ביניהם רבנים ידועי שם ,תלמידי חכמים ,סופרים ,בעלי מלאכה ואנשים קשי יום.
בתחילת המלחמה עבר האזור לידי ההונגרים ,ועל היהודים הוטלו גזרות קשות .בשנים
הבאות מרבית האוכלוסייה היהודית גורשה לאושוויץ ונרצחה שם.
כל בני משפחתו של שלמה הושמדו באושוויץ בשנת  .1942רק הוא הצליח להישאר בחיים,
כיוון שגייסוהו לעבודת כפייה .אחרי המלחמה עבר לגרמניה מתוך שאיפה עזה לעלות לארץ
ישראל ,ושם ,במחנה הפליטים בברגןבלזן ,הכשיר את עצמו כמכונאי.
שלמה התכונן לעלות לארץ עם קבוצת חברים ,כל אחד מהם בעל מלאכה ,ולייסד קואופרטיב
של בעלי מלאכה .ביום  14.10.1947הגיע לארץ והתארח אצל קרוביו .לתקופת מה עבד
כאופה.
משקיבל צו גיוס חשש שלמה כי ייפול בקרב ולא יישאר מי שיאמר "קדיש" לזכר הוריו ,אך
עד מהרה הבליג על הרגשת לבו והתמסר בכל נפשו להגנת הארץ .הוא שירת בפלוגה דתית
בגדוד  33של חטיבת "אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  3ב"הגנה" .לחם בסביבות "המשולש"
ובנגב ,השתתף בפעולות רבות וגילה מסירות רבה לחבריו ולמפקדיו.
בדצמבר  1948לחם בקרב בעיראק אלמנשיה במבצע "חורב".
עיראק אלמנשיה היה כפר ערבי למרגלות תל קדום )כיום תל עיראני בקרבת קריית גת(
שהפך למתחם צבאי מצרי .המתחם הותקף כבר באוקטובר  ,1948בעת מבצע "יואב" ,אך
ההתקפה הישראלית נכשלה והמצרים ביצרו את האזור עוד יותר ,כחלק מ"כיס פלוג'ה" בו
ישבו כוחותיהם המכותרים על ידי ישראל.
במבצע "חורב" הוחלט לתקוף שוב את האזור ,כחלק מהמתקפה שנועדה לסלק את הצבא
285

המצרי מהנגב .ביום כ"ו בכסלו תש"ט ) (28.12.1948פרצו כוחות "אלכסנדרוני" לעיראק אל
מנשיה מדרום והשתלטו על חלקו ,אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה .בינתיים
התאוששו המצרים ,יצאו להתקפת נגד ואילצו את כוחותינו לסגת .בשעת הנסיגה נלכד חלק
מהכוח בתוך הכפר 87 .מלוחמי "אלכסנדרוני" נפלו בקרב זה ,ושלמה ביניהם.
שלמה היה בן תשעעשרה בנפלו .נטמן בפלוג'ה ,וכעבור שנה הועבר למנוחת עולמים בבית
העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
דודתו של שלמה סיפרה כי ערב צאתו לקרב האחרון לא חש בטוב ,אבל התנגד להצעתה
להזמין רופא ואמר" :על הזדמנות כזאת לא אוותר".
למרות הכישלון בעיראק אלמנשיה הצליחו הכוחות לחדור לתחומי סיני .כעבור שבוע,
בתחילת ינואר  ,1949הושגה הפסקת אש ופסקה הלחימה בחזית הדרום.
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פקר ,יהושע )שיקה(
יהושע ,בנם של חיה )חייקה( ויעקב ,נולד ביום י' בסיוון
תרפ"ז ) (10.6.1927בפולין ,בעיר סטולפצ'י במחוז נובוגרודק,
על גבול רוסיה .אביו היה עסוק בטחנת קמח קטנה שהקים
בעצמו .יהושע היה בן בכור ,אחריו נולדו שני אחיו ואחותו.
למד בבית הספר "תרבות" בעירו .אחרי הלימודים אהב לעזור
לאביו בעבודתו.
בספטמבר  ,1939עם תחילת מלחמת העולם השנייה ,נכבשה סטולפצ'י בידי הצבא האדום
הרוסי וסופחה לברית המועצות .כעבור פחות משנתיים הופרה הברית בין גרמניה לברית
המועצות ,וביום  27ביוני  1941כבשו הגרמנים את סטולפצ'י .זמן קצר לאחר מכן הוקם
בעיר גטו בו רוכזו כל  3,000יהודי המקום .כמה מאות הועברו למחנות עבודה ,קבוצה קטנה
נמלטה ליער ,וכל הנותרים נרצחו בספטמבר .1942
יהושע ואביו נשלחו על ידי הגרמנים לעבודת פרך במחנה עבודה במינסק ,ושאר בני המשפחה
נותרו בגטו .זמן קצר אחר כך היו השניים בין האמיצים שביהודי מינסק ,שהחליטו להימלט
אל הפרטיזנים .יהושע הצטרף לפלוגת פרטיזנים יהודים שחייתה ביערות ,ולחם בגרמנים
ככל יכולתו .לימים שב ומצא את אביו ביער נליבוקי שבביילורוסיה ,במחנה הפרטיזנים
של בילסקי ,וגם שם לא ישבו בשקט .הם החלו לארגן טחנת קמח ,ויהושע היה זה שנהג
את הסוסים מהבוקר עד חצי הלילה מדי יום .מעולם לא התלונן על העבודה ,אהב לעזור
לבני עירו והביא להם קמח לשתק את רעבונם הקשה .באותם ימים נודע יהושע כ"שיקה
הפרטיזן".
לאחר סריקה שערכו הגרמנים ביער הפרטיזנים נפלו יהודים רבים בידיהם ונהרגו .אף על פי
כן התלכד מחנה פרטיזנים גדול והמשיך במערכה .לבסוף החלה נסיגת הגרמנים .לפרטיזנים
היהודים ניתנה פקודה להכות בעורף האויבים ,והיהודים החלו פורקים את נשק הגרמנים
הבורחים ועושים בהם כלה .בבוא הסובייטים המשיכו יהושע ואביו במערכת הטיהור הזאת
מול שארית הצבא הנאצי .יום לפני השחרור נפל אביו של יהושע בקרבות.
כששב יהושע מן היער לעיר מולדתו נודע לו כי כל משפחתו נספתה עם כל יהודי הגטו ביום
י"ב בתשרי תש"ג ).(23.9.1942
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לאחר כמה חודשים ,בחורף  ,1945שמע יהושע שנפתחה דרך לנסוע לארץ ישראל והיה מן
הראשונים שעזבו את מולדתם .בדרך ,בלודז' ,מצא לו משפחה :חברת ההכשרה של "השומר
הצעיר".
ב 19ביוני  1946עלה יהושע בנמל סוונה שבאיטליה על סיפונה של אוניית המעפילים
"יאשיהו וודג'ווד" .האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,נשאה על
סיפונה  1,257מעפילים מ 14ארצות ובהם ניצולים ממחנות ,חברי תנועות נוער ופרטיזנים
לשעבר .הבריטים איתרו את האונייה בלב ים ,הצמידו אליה משחתת והנחיתו על סיפונה
חיילים .המעפילים הניפו כרזה באנגלית בה נכתב" :שרדנו את היטלר ,המוות לא זר לנו.
דבר לא ירחיקנו ממולדת היהודים .דמכם בראשכם באם תעזו לירות באונייה בלתי חמושה
זו" .הבריטים אמנם לא ירו ,אך ליוו את הספינה עד הגיעה לנמל חיפה ,אז הורדו ממנה
המעפילים והובלו למחנה המעצר בעתלית.
יהושע שוחרר ממחנה עתלית כעבור שבועיים .תחנתו הראשונה הייתה קיבוץ גת של "השומר
הצעיר" .למעלה משנה שהה שם ,עבד בעבודות שונות ובעיקר בבניין וכל החברים אהבוהו
על טוב לבו ,יושרו ומסירותו לכול .אחר כך עבר לקיבוץ יקום .בהמשך עברה הקבוצה לגל
און ,ליד מרדכי ,ומשם עבר יהושע לקיבוץ כפר מנחם.
בהיותו ביקום יצר יהושע קשר עם אחות סבו ,ושמח מאוד בהיוודע לו שיש לו עוד קרובת
משפחה בחיים.
לקראת פרוץ מלחמת העצמאות התנדב יהושע לפלמ"ח ושירת בחטיבת "הראל" .בהמשך
צורף לחטיבת "הנגב"  חטיבה מספר  12ב"הגנה" .הוא זכור כמי שהצטיין בקרבות
בפעילותו ובקור רוחו ,וזכה לכינוי "שיקה הפלמ"חניק" .בהתקפות רבות נלחם והכה
באויב ללא חת במקלע "ברן" שבידו ,כשהוא בקומה זקופה ולעיתים ללא כובע פלדה
לראשו.
ביוני  1948השתתף יהושע במבצע "פלשת" בקרב על אשדוד.
צבא הפלישה המצרי נכנס לארץ מדרום מיד לאחר הכרזת העצמאות ,ובסוף מאי  1948הגיע
לעיירה הערבית איסדוד )כיום אשדוד( ,כשלושים קילומטר מדרום לתל אביב .הטור המצרי
התעכב ליד גשר הרוס על נחל לכיש )כיום גשר "עד הלום" ממזרח לאשדוד( ,שפוצץ כמה
שבועות לפני כן על ידי לוחמי "גבעתי".
לאחר שנכשל ניסיון לפגוע בכוח החוד המצרי בהפצצה אווירית הוחלט לעצור את המצרים
בהתקפה קרקעית גדולה ,שנקראה מבצע "פלשת" .לשם כך רוכז כוח ישראלי רב מחטיבות
"הנגב" ו"גבעתי".
בליל כ"ה באייר תש"ח ) (3.6.1948ניסו הכוחות לתקוף ,אך מיד בתחילת ההתקפה פתח
האויב בהרעשה כבדה והכוחות הישראליים קיבלו פקודה לסגת .יהושע שמע את הפקודה,
אך התעכב כדי לירות שתי מחסניות שנותרו לו ולזרוק רימון על האויב .בהיותו במרחק
ארבעים מטר מקווי האויב נפגע ונהרג.
למרות כישלון ההתקפה נבלם הצבא המצרי ,ולא התקדם עוד צפונה לעבר תל אביב.
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יהושע היה בן עשרים ואחת בנפלו .נטמן בניצנים ולאחר כשנה ,ביום ו' באלול תש"ט
) ,(31.8.1949הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
ספד ליהושע בן עירו:
" ...עוד אזכור את המילים שאמר בהגיע אונייתנו לחוף" :אנחנו מתקרבים לחיפה! לארץ
ישראל! לחברים שלנו! לקיבוץ! ההאמנת לפני שנה בהיכנסך לקיבוץ בפולין ,שהיום נעלה
כבר אל חוף מולדתנו?" כן ,אחת משאיפותינו ומשאיפותיו נתמלאה...
יהושע הצטיין בקרבות .יהושע העצבני הצטיין בקוררוחו ,יהושע השקט  היה לפעיל,
יהושע החולה ,החלש  היה לחזק ולגיבור .הוא היה קשור קשר אמיץ עם החברים ועם
הקיבוץ .בבואו הביתה התעניין בכל פרט ודאג לכל דבר .ואותה הדאגה ליוותהו גם בהיותו
רחוק אי שם בין "חיות הנגב"...
"לא אפול חי כל עוד רוחי בי ,והרימון  בשבילי הוא" ,היו דבריו האחרונים .יהושע הפצוע
קשה נשאר בשדה הקרב ויד הרוצחים השיגתהו...
מי שהכיר אותו לא ישכח במהרה את הצעיר ,שופע מרץ וחיים ,עם חיוכו הבריא ובלוריתו
הפרועה ,את ה"צבר" שלנו".
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פרידמן ,יצחק
יצחק ,בן גיטלדבורה וישראליוסף ,נולד ביום כ"ב בשבט תרפ"ז
) (25.1.1927בפולין ,בעיר ולאדא .למד בבית ספר "תרבות" בעירו.
חונך באווירה ציונית בבית הוריו ,שהשתוקקו כל הימים לעלות
לארץ ישראל אך הדבר לא נסתייע בידם.
בפולין חיו ערב מלחמת העולם השנייה כשלושה ורבע מיליון
יהודים בקהילות גדולות ומבוססות .עוד לפני המלחמה פרחה האנטישמיות במדינה ,ומצב
היהודים הורע כל הזמן.
ב 1בספטמבר  1939פרצה המלחמה כשגרמניה פתחה בכיבוש פולין .מיד לאחר הכיבוש
רוכזו יהודי המדינה בגטאות ,בהמשך נשלחו למחנות ריכוז והשמדה.
עד תום המלחמה נרצחו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
כל בני משפחתו של יצחק נשלחו על ידי הנאצים למחנה השמדה ונרצחו .רק הוא הצליח
לברוח ,ובשנת  1943הצטרף לפרטיזנים ביערות .מאז השתתף ככל יכולתו בפעולות הפרטיזנים
נגד האויב הנאצי.
כשהדפו הרוסים ב 1944את הגרמנים ,נשלח יצחק עם עוד כמה בחורים לעיר מוהילב
שברוסיה הלבנה ,שם עבר אימונים כדי לשרת בבולשת המדינה .בעת שהותו שם נזכר
בשאיפות הוריו ובדברי סבו ,ר' פייבל לדרמן ,שאל להם ליהודים להתמסר לשירות מגמות
זרות אלא לשחרור מולדתם ההיסטורית .יצחק החליט לברוח ,וביקש ממפקדיו חופשה כדי
לנסוע לעיר הולדתו ולראות אולי נשאר בחיים מישהו ממשפחתו ,אף כי ידע שלא שרד מהם
איש .בהגיעו לפולין יצא ב"נתיב הבריחה" לאיטליה.
"הבריחה" הייתה תנועת הגירת ההמונים אחרי מלחמת העולם השנייה ,ושמו של הארגון
שניווט את זרם היוצאים .במסגרת "הבריחה" עזבו את מקום מושבם כ 250,000ניצולי
שואה ,בעיקר ממזרח אירופה ,ונעו למחנות העקורים בארצות המערב )גרמניה ,אוסטריה
ואיטליה( ,משם ביקשו להגיע לנמלי יציאה מהם יוכלו להפליג לארץ ישראל.
תנועת הבריחה החלה באופן ספונטני ,אך קיבלה צורה מאורגנת ומתוכננת כאשר "המוסד
לעלייה ב'" של ה"הגנה" טיפל בהשגת ספינות ,בציודן ובהעלאת המעפילים לארץ.
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יצחק הגיע לאיטליה והעפיל מנמל בארי .הגיע ארצה ב ,1946וזמן קצר אחר כך התיישב
בחיפה והחל לעבוד בבית חרושת לטקסטיל.
עם בואו התאכסן יצחק לזמן מה ב"מצודת זאב" בתל אביב והצטרף למחתרת האצ"ל )הארגון
הצבאי הלאומי( .בהמשך סיים קורס מ"כים .הכינוי המחתרתי שלו היה "המפקד צדקיהו".
במסגרת המחתרת השתתף בפעולות רבות נגד הבריטים ואחר כך נגד הערבים באזור הצפון,
בז למוות ולסכנות ונודע בעוז רוחו.
באפריל  1948נודע לאצ"ל כי רכבת בריטית עמוסה בתחמושת עתידה לצאת מחיפה ,והארגון
נערך לסכל את האפשרות שהנשק יימסר לערבים .ביום ט' בניסן תש"ח ) (18.4.1948יצא
כוח שמנה עשרות לוחמים מבסיס האצ"ל בשוני .לכוח נלוו סבלים וכארבעים משאיות.
הכוח פוצץ את המסילה והניח מארב לרכבת בסמוך לפרדס חנה .הרכבת שהגיעה נעצרה,
ולוחמי האצ"ל הסתערו עליה .כוח אבטחה בריטי שישב בשני קרונות משוריינים פתח באש
כבדה על הלוחמים ,ממנה נהרגו שלושה אנשי אצ"ל וביניהם יצחק.
לוחמי האצ"ל המשיכו להמטיר אש על הרכבת ,תוך שהם קוראים לחיילים הבריטים
להיכנע .משנכנעו הבריטים והאש פסקה הסתערו לוחמי האצ"ל על הרכבת והוציאו ממנה
עשרות טונות של תחמושת יקרה ,שכללה פגזים לתותחים ופצצות למרגמות כבדות .חלק
מהתחמושת שימש בהמשך את לוחמי האצ"ל בקרב על יפו ויתרתה נמסרה לצה"ל ,אשר
עשה בה שימוש רב במלחמת העצמאות.
יצחק היה בן עשרים ואחת בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת
יצחק.
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פרידמן ,יששכר דוב )בערל(
יששכר דוב ,בן שיינדיל ויוסף ,נולד ביום י"ט בסיוון תרפ"ז
) (19.6.1927בעיר חוסט בצ'כוסלובקיה )רוסיה הקרפטית ,כיום
אוקראינה( .התחנך ב"חדר" ,הצטיין בלימודיו והמשיך ללמוד
בישיבה.
בעקבות הסכמי ועידת מינכן בספטמבר  ,1938ערב מלחמת העולם
השנייה ,חולקה צ'כוסלובקיה בין כמה מדינות .הונגריה השתלטה על אזור הקרפטורוס ,כולל
חוסט.
בחוסט התגוררו באותה עת כ 6,000יהודים ,שמיד לאחר ההשתלטות סבלו מאפליה הולכת
וגדלה ומהחוקים האנטישמיים שנחקקו בהונגריה ,בדומה ל"חוקי נירנברג" .רבים מהם נלקחו
לעבודת כפייה ולפלוגות "שירות העבודה" של הצבא ההונגרי ,ורכושם נגזל.
הגרמנים פלשו להונגריה בתחילת  ,1944ובחודש מרס השתלטו על חוסט .בעיר הוקם גטו
ומיד החלו ההכנות למשלוחים למחנות ריכוז .ביוני  1944גורשו כל יהודי הגטו ונשלחו
לאושוויץ.
יששכר דוב וכל משפחתו נשלחו גם הם לאושוויץ .כולם מלבדו נספו .רק הוא שרד בעבודה
הקשה ,ונשלח למחנות עבודה בגרמניה ובפולין .הודות לזריזותו ולאומץ לבו הצליח תמיד
להשיג מזון ,ובמסירות נפש היה חולק אותו עם חבריו הגוועים ברעב.
לימים ,גם שנים אחרי נפילתו של יששכר דוב ,עוד הגיעו לקרוביו מכתבי תודה מאנשים
שזכרו אותו מימי השואה ,וסיפרו כי בזכותו נותרו בחיים.
בתום המלחמה נדד יששכר דוב לרומניה ,משם עלה לארץ ישראל באונייה "מקס נורדאו",
שאורגנה על ידי נציגי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ביוון .האונייה הפליגה מנמל קונסטנצה
ב 7במאי  1946כשעל סיפונה  1,633מעפילים מרומניה ופולין ,ניצולי שואה וחברי תנועות
נוער חלוציות .סמוך לחוף קיסריה התנגשה האונייה במשחתת בריטית אשר שיגרה לעברה
צוות השתלטות .האונייה הובלה לחיפה ,ותוך שהם מניפים את הדגל העברי הורדו המעפילים
והועברו למחנה המעצר בעתלית.
כששוחרר כעבור כמה שבועות הצטרף יששכר דוב לקבוצת "פועלי אגודת ישראל" בראשון
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לציון .בהמשך עבר לתל אביב ,ועבד כחשמלאי .הוא שאף להשתלמות רוחנית ,הצטרף לאנשי
חב"ד ובכל שעה פנויה למד בהתלהבות את תורתם.
כשפרצה מלחמת העצמאות היה מן הראשונים להתגייס .יששכר דוב שירת בפלוגה הדתית
בגדוד  33של חטיבת "אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  3ב"הגנה" .הגדוד התארגן בסוף 1947
מחברי החי"ש )חיל השדה( של ה"הגנה" ביישובי גוש דן ונפות השרון ,אליהם הצטרפו
מגויסים נוספים.
יששכר דוב השתתף בפעולות רבות של הגדוד ,התנדב למשימות נועזות וצוין לשבח על ידי
מפקדיו.
בדצמבר  1948לחם יששכר דוב בקרב בעיראק אלמנשיה במבצע "חורב".
עיראק אלמנשיה היה כפר ערבי ששכן בסמוך לקריית גת של ימינו )כיום אזור תל עיראני(.
שימש אחד המשלטים של הכוחות המצרים שפלשו לארץ וכותרו ב"כיס פלוג'ה" .במבצע
"חורב" הוחלט לשחרר את הדרך לנגב ולאלץ את המצרים לסגת ,ובמסגרת זו נערך מבצע
"חיסול" נגד כוחות האויב ב"כיס פלוג'ה".
על יחידתו של יששכר דוב הוטל לפרוץ לעיראק אלמנשיה .ביום כ"ו בכסלו תש"ט
) (28.12.1948פרצו כוחות "אלכסנדרוני" לכפר מדרום והשתלטו על חלקו ,אך הסתערותם
על התל שמצפון לכפר נהדפה .בינתיים התאוששו המצרים ,תקפו ואילצו את הכוחות
הישראליים לסגת.
כתשעים מלוחמי היחידה נפלו בקרב ,ביניהם יששכר דוב .חבריו ציינו כי גילה אומץ לב
למופת ,והיה ממתנגדי הנסיגה מהכפר.
למרות כישלון ההתקפה בעיראק אלמנשיה הצליחו הכוחות להתקדם דרומה ,ובתום מבצע
"חורב" ,בינואר  ,1949הסכימו המצרים להפסקת אש ולנסיגת כוחותיהם .בכך פסקה הלחימה
בחזית הדרום.
יששכר דוב היה בן עשרים ואחת בנפלו .נחשב תחילה כנעדר ,ומשנמצאה גופתו נקבר
בפלוג'ה .כעבור שנה ,בי"ז בכסלו תש"י ) (8.12.1949הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין
הצבאי בנחלת יצחק.
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פרידמן ,משה
משה ,בן אסתר ואבא ,נולד ביום א' בסיוון תרפ"ז )(1.6.1927
בליטא ,בעיר שאוולי .התחנך בבית ספר יסודי והמשיך לתיכון
בעירו ברוח המסורת והציונות.
מתום מלחמת העולם הראשונה עד שנת  1940הייתה ליטא מדינה
עצמאית .חיו בה כ 170,000יהודים ,רבע מהם בבירה קובנה .היא
נודעה כמרכז חינוכי ,רוחני ותרבותי חשוב של יהדות מזרח אירופה ,וכמוקד לפעילות ציונית
ענפה .בשנת  1940סופחה ליטא לברית המועצות ,אז נסגרו מוסדות החינוך העבריים וחוסלו
רוב ארגוני התרבות והחברה.
ב 24ביוני  ,1941ימי מלחמת העולם השנייה ,כבשו הגרמנים את ליטא .רק כמה אלפי
יהודים הצליחו להימלט לתוך שטחי ברית המועצות קודם לכיבוש .מיד לאחר מכן החלו
התעללויות ביהודים והם רוכזו בגטאות ,שאחד הגדולים בהם היה גטו שאוולי.
בסתיו  1943הפך גטו שאוולי למחנה ריכוז .ביולי  ,1944בהתקרב הצבא האדום הרוסי
לליטא ,הצליחו הגרמנים להעביר כ 10,000מהיהודים שנותרו במחנה למחנות הריכוז דכאו,
קאופרינג ושטוטהוף בגרמניה.
עד תום המלחמה נספו למעלה מ 140,000מיהודי ליטא.
כל משפחתו של משה הושמדה בידי הנאצים .רק הוא שרד את המלחמה לאחר שהועבר
לגרמניה ,ושוחרר ממחנה דכאו על ידי הצבא האמריקני.
לאחר השחרור עבר בנתיב השרידים עד דרום איטליה ובסוף  1945העפיל ארצה באונייה
"ברל כצנלסון" )"דימיטריוס"( .האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה",
הפליגה מנמל לווריון ב 17בנובמבר  1945כשעל סיפונה  211מעפילים  מרביתם מיוון
והיתר ממזרח אירופה .בין המעפילים היו יוצאי מחנות ריכוז ,שבויי מלחמה לשעבר וחניכי
"עליית הנוער" .במהלך ההפלגה נקלעה האונייה לסערה קשה ,אך ביום  22בנובמבר 1945
הצליחה להגיע לחוף שפיים ושם ,בעזרת לוחמי הפלוגה הימית )הפלי"ם( של הפלמ"ח הורדו
מרבית המעפילים.
דייגים ערבים שהיו בסביבה נעצרו על ידי הלוחמים הישראלים ,אך דייג אחד ברח ודיווח
לשלטונות .כשהגיעו הבריטים הספיקו רוב המעפילים להיטמע ביישובי הסביבה ועל הספינה
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נמצאו מעפילים מעטים בלבד ,שנעצרו ונכלאו במחנה המעצר בעתלית .כפעולת תגמול ,תקף
הפלמ"ח ביום  24בנובמבר  1945את סידני עלי ואת משטרת החוף בגבעת אולגה.
משה הגיע בשלום לארץ ,התיישב באזור המרכז ומצא פרנסה בענף הפוליטורה .בסוף 1947
נשא לאשה את טובה.
עם פרסום צו הגיוס של המוסדות התייצב משה לשירות העם וצורף לחטיבת "הנגב" ,חטיבה
מספר  12ב"הגנה" ,שהוקמה בפברואר  1948על בסיס גדודי הפלמ"ח שפעלו באזור הנגב.
לוחמיה באו מכל רחבי הארץ ובראשית המלחמה הגנו על יישובי הנגב ועל דרכי האספקה
ואבטחו את צינור המים לנגב.
משה עבר אימונים בקיבוץ ניר עם בצפוןמערב הנגב ,ומאז השתתף בהגנת האזור  קיבוץ
רוחמה ,קיבוץ ניר עם ומקורות )קו המים לנגב( .באזור זה נפל בקרב ביום י' באייר תש"ח
).(19.5.1948
משה היה בן עשרים ואחת בנפלו .נקבר בניר עם .בכסלו תשי"א )דצמבר  (1950הועבר
למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בנחלת יצחק.
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פרידריך ,משה
משה ,בן חיה ונתן ,נולד ביום כ"ב באייר תרפ"ג ) (8.5.1923בפולין,
בעיר סלומניקי שבקרבת קרקוב ,מחוז קיילצה .כבן למשפחה
דתית מכובדת ,עוד לפני היותו בר מצווה למד בקבוצת נערים "בני
מצווה" .בהדרכת אחותו רכש לו ידיעות יסוד בלימודים כלליים,
והוסיף להשתלם בהם.
כשהיה משה בן  13יצא מהבית בלא הסכמת הוריו והלך לישיבת
ברנוביץ .משם המשיך לישיבת "חכמי לובלין" .הוא הצטיין
בתפיסה מהירה ובזיכרון נפלא ,למד בהתמדה ובגיל  17קיבל היתר הוראה.
ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בלובלין כ 40,000יהודים .העיר נכבשה על ידי הגרמנים
ב 18בספטמבר  1939ומיד החלו שילוחים לעבודת כפייה .משה גלה עם ראש הישיבה לעיירה
קטנה ,שם המשיך בלימודיו .אחר כך חזר לעיר הולדתו סלומניקי ,שכבר הייתה כלולה בתחום
הממשל הגרמני ,הוקם בה יודנראט אך רוב היהודים המשיכו בחייהם הרגילים.
בשנת  1942השתנה המצב בסלומניקי ,היהודים רוכזו ובראשית יוני  1942גורשו רבים
למחנה ההשמדה בלז'ץ .בספטמבר  1942נערכה האקציה האחרונה ,בה גורש גם משה .הוא
נשלח למחנה לעבודות כפייה בסקרז'יסקו קמינקה שבמחוז קיילצה.
במחנה העבודה הועסק משה באחד ממפעלי הנשק .מבין  30,000היהודים שעבדו במקום
נספו למעלה מ 20,000מחמת התנאים המחפירים ,ההתעללות האכזרית וההוצאות להורג.
משה שרד ,ובסוף יולי  1944הועבר לבוכנוואלד.
במאי  1945שוחרר משה מבוכנוואלד ,בבוא הצבא האמריקני.
עם שחרורו נסע משה לפולין בתקווה למצוא את בני משפחתו .תקוותו נכזבה שכן כולם,
עד האחרון שבהם ,הושמדו על ידי הגרמנים .זמן מה עסק בהברחת יהודים מפולין לגרמניה,
ובסוף שנת  1945עבר לשם גם הוא.
משה הצטרף לתנועת "נוח"ם" )נוער חלוצי מאוחד( .במחנה העקורים דגנדורף שבבווריה
הדרומית היה ממייסדי קיבוץ "לנגב" ועסק בו בפעילות תרבותית .כשהגיעה למחנה קבוצת
נוער מפולין דאג להכשרתם .הוא ראה זאת כמשימת חייו ללמד את הילדים ,שרידי המחנות,
ולחנכם כבנים נאמנים לעמם ולארצם .משה הקים בית ספר והורה בו בהתאם למה שזכר
מלימודיו ,הוציא עיתון והירצה במסיבות ובשיעורים.
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עם חברי "לנגב" עלה משה ארצה באוניית המעפילים "לטרון" ,שאורגנה על ידי המוסד
לעלייה ב' של ה"הגנה" .האונייה נקנתה בשוודיה בשנת  1946ומשם הפליגה לצרפת1,252 .
מעפילים הועלו על סיפונה בנמל להסיוטה בריביירה הצרפתית ,ומשם הפליגו ארצה ב19
באוקטובר  .1946הבריטים עקבו אחר האונייה מרגע צאתה לדרך ,ובהגיעה ללב ים השתלטו
עליה תוך הפעלת כוח" .לטרון" נגררה לנמל חיפה ,ובראשית נובמבר  1946הורדו ממנה
המעפילים בכוח והועלו על אוניות גירוש ,שלקחו אותם למחנות המעצר בקפריסין.
בקפריסין נתפלג הקיבוץ בו היה חבר משה .ייאושו היה גדול כל כך שכמעט שם קץ לחייו,
אך חבריו הקרובים מנעו בעדו והצילוהו.
ביום  18באפריל  1947הגיע משה שנית לחופי הארץ ,ונשלח למחנה המעצר בעתלית .בשבתו
במחנה כתב סיפורים ומחזות ,כן ליכד סביבו קבוצת נוער דתי והורה להם שיעורים בתלמוד.
לאחר שחרורו מהמעצר הצטרף משה לכפר עציון ,ראשון יישובי גוש עציון בלב הר חברון.
הוא נקלט בהדרגה בחברת בני הקבוצה ,עבד קשה ונקשר לסביבה .פרט לעבודתו הרגילה
עסק בכפר עציון גם בלימודים ובהוראה ,וכהרגלו ריכז סביבו חוגים שונים .חברי הקבוצה
תלו בו תקוות רבות ,ולא בכדי :היה בדעתו להוציא לאור ספר "היסטוריה לילדים" עליו עבד
עוד בהיותו בגולה .כמו כן החל לשקוד על הכנת סיפור תולדות חייו של הרמ"א )הרב משה
איסרליש ,אשר על שמו אמור היה להיקרא בית הכנסת המתוכנן של הכפר( וכן ליקט דיני
מטבח ,להתאימם לצורכי מטבח קיבוצי גדול ולהוציאם בחוברת מיוחדת.
על פי החלטת החלוקה של האו"ם מיום  29בנובמבר  1947לא נכלל גוש עציון בתחומי
המדינה היהודית .מיד לאחר מכן פתחו ערביי הסביבה בהתקפות על הגוש ועל הדרכים
אליו מירושלים וצרו עליו מכל עבר .בחודשים הבאים הגיעה אספקה לגוש רק בשיירות
מאובטחות או מהאוויר.
כל מתיישבי הגוש הבוגרים שירתו בהגנתו במסגרת חטיבת "עציוני" )חטיבת "ירושלים"(
 חטיבה מספר  6ב"הגנה" .גם משה היה במגינים ,ובהתלהבות חסידית ממש היה כותב על
אימוני השדה ,שהשתתף בהם לראשונה.
זמן קצר לאחר תחילת ההתקפות על הגוש ,ביום א' בטבת תש"ח ) ,(14.12.1947נפל משה
באחת מעמדות ההגנה בכפר עציון.
בן עשרים וארבע בנפלו .משה נקבר בכפר עציון.
אחרי שהחזיקו מעמד חצי שנה ,ביום ד' באייר תש"ח נכבש כפר עציון על ידי הערבים .למחרת
נכבשו שלושת יישובי הגוש האחרים ,גוש עציון חדל מלהתקיים ושרידי מגיניו הלכו בשבי
הירדני.
גופות הנופלים נותרו בשטח ירדן למעלה משנה ,עד שנאספו על ידי הרבנות הצבאית .ביום
כ"ה בחשוון תש"י ) (17.11.1949הועבר משה ,עם שאר חללי הגוש ,למנוחת עולמים בבית
העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.
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פרייס ,אברהם )הירשקה(
אברהם ,בן רוזה ומשה ,נולד בשנת תרפ"ז ) (1927בעיירה קרוז'
בליטא .בן לאב סוחר ,אח לזאב ולדוד .סיים בית ספר עממי
בעיירת הולדתו .גילה כישרונות גדולים בלימודיו ,אהב מוזיקה
ולמד נגינה בפסנתר.
ליטא ,בה חיו למעלה מ 170,000יהודים ,סופחה לברית המועצות
ערב מלחמת העולם השנייה .בשנת  1941הופרה הברית בין סטלין להיטלר והגרמנים כבשו
את האזור .עם הכיבוש הגרמני נערך קרב בקרבת קרוז' והעיירה נשרפה כליל .היהודים
הצטופפו במבנה אחד ששרד ,ולשם הובאו גם יהודי הכפרים מסביב .בחודשים הבאים נרצחו
על ידי הגרמנים ועוזריהם הליטאים מרבית יהודי האזור .עד תום המלחמה נרצחו כתשעים
אחוז מיהודי ליטא.
כל בני משפחתו הענפה של אברהם נרצחו בשואה ,רק הוא שרד והגיע ליום השחרור.
בראש השנה תש"ז )ספטמבר  (1946עלה אברהם לארץ ישראל והתיישב בבני ברק .הוא למד
את מלאכת הטווייה ועבד בה .נקשר לארץ ,וכשהגיעה דודתו מאמריקה לבקרו וביקשה כי
יצטרף אליה ויחזור עמה לשם  סירב ללא היסוס.
זמן קצר לאחר בואו לארץ הצטרף אברהם ל"הגנה" .עם פרוץ מלחמת העצמאות התייצב
בשורות המגינים ,ועם הקמת צה"ל צורף לפלוגה הדתית בגדוד  33של חטיבת "אלכסנדרוני"
 חטיבה מספר  .3לחם בשורות הגדוד באזור המרכז ,ובהמשך בדרום.
בדצמבר  1948השתתף אברהם בקרב בעיראק אלמנשיה במבצע "חורב".
עיראק אלמנשיה היה כפר ערבי ששכן בסמוך לקריית גת של ימינו )כיום אזור תל עיראני(.
שימש אחד המשלטים של הכוחות המצרים שפלשו לארץ וכותרו ב"כיס פלוג'ה" .במבצע
"חורב" ,לקראת תום מלחמת העצמאות ,הוחלט לשחרר את הדרך לנגב ולאלץ את המצרים
לסגת ,ובמסגרת זו נערך מבצע "חיסול" נגד כוחות האויב ב"כיס פלוג'ה".
על יחידתו של אברהם הוטל לפרוץ לעיראק אלמנשיה .ביום כ"ו בכסלו תש"ט )(28.12.1948
פרצו כוחות "אלכסנדרוני" לכפר מדרום והשתלטו על חלקו ,אך הסתערותם על התל שמצפון
לכפר נהדפה .בינתיים התאוששו המצרים ,תקפו ואילצו את הכוחות הישראליים לסגת.
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כתשעים מלוחמי היחידה נפלו בקרב ,ביניהם אברהם.
אברהם היה בן עשרים ואחת בנפלו .נקבר בפלוג'ה .ביום י"ז בכסלו תש"י )(8.12.1949
הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
למרות כישלון ההתקפה בעיראק אלמנשיה הצליחו הכוחות להתקדם דרומה ,ובתום מבצע
"חורב" ,בינואר  ,1949הסכימו המצרים להפסקת אש ולנסיגת כוחותיהם .בכך פסקה הלחימה
בחזית הדרום.
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פרמינגר ,גדליה )דלציו(
גדליה ,בנם של שושנהרייזל ושמעון ,נולד ביום ז' בחשוון תר"ץ
) (10.11.1929ברומניה ,בעיר צ'רנוביץ בחבל בוקובינה )כיום
אוקראינה( .למד בבית ספר יסודי בעיר מגוריו.
בפרוץ מלחמת העולם השנייה )ספטמבר  (1939הכריזה רומניה
על נייטרליות ,אך כעבור כשנה הצטרפה לגרמניה הנאצית .עם
כניסת הגרמנים לצ'רנוביץ ,ביולי  ,1941נרצחו אלפי יהודים וכ 50,000נכלאו בגטו .למעלה
ממחצית הכלואים גורשו למחנות בטרנסניסטריה ,שם נרצחו רובם .רק כ 20,000יהודים
מהאזור שרדו את המלחמה.
גדליה ,הוריו ושלוש אחיותיו נכלאו במחנה הסגר באוקראינה .שני אחים נוספים שלו נרצחו
עם כניסת הגרמנים לעיר .בחודשים הבאים נספו כל בני המשפחה .גדליה היה היחיד שניצל,
ונאסף על ידי דודיו.
לקראת תום המלחמה חזר גדליה לרומניה ,וביום  17ביולי  1944עלה ארצה עם ילדי
טרנסניסטריה במסגרת "עליית הנוער".
בארץ התחנך גדליה במוסד החינוכיחקלאי "עליה" בפתח תקווה .דודו רצה לקחתו אליו
לארצות הברית ,אולם גדליה סירב לעזוב את הארץ .הוא זכור כתלמיד ירא שמיים ,מצטיין
וראשון בכיתתו" :מלא מרץ ,ער ופעיל ,על אף שמטבעו שתקן היה וצנוע" .כארבע שנים שהה
במוסד ,בשקט ובהתמדה עשה את דרכו בחיים ובלימודים.
בפרוץ מלחמת העצמאות התגייס גדליה עם חבריו לפלמ"ח .בינואר  1948צורף לפלוגה
דתית ,עבר אימונים צבאיים בשדה אליהו והוצב בגדוד "העמק" בחטיבת "יפתח"  חטיבה
מספר  11ב"הגנה" .השתתף כמקלען בקרבות הראשונים בעמק ובגליל.
ערב ההפוגה הראשונה במלחמה ,בתחילת יוני  ,1948הורדה חטיבת "יפתח" לסייע במערכה
על הדרך לירושלים ,וגדליה השתתף בקרב על משלטי לטרון.
עם חידוש הלחימה בתום ההפוגה השתתפה חטיבת "יפתח" במבצע "דני" באזורי לוד ,רמלה
ולטרון.
בליל  17/18ביולי  ,1948שעות מספר לפני שנכנסה לתוקף ההפוגה השנייה ,תפס גדוד
300

"העמק" את משלט שילתא בחלקו המזרחי של רכס קוריקור )אל בוריג'( ,כדי לאיים על
אגפו של מערך הלגיון הירדני בלטרון .בבוקרו של יום י"א בתמוז תש"ח ) (18.7.1948התברר
כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי ,השולט ,של הרכס .האויב הסתייע בשריוניות ותקף את
הכוח שישב במשלט משני כיוונים .הכוח הישראלי נאלץ לסגת ,ובנסיגה הקשה בשטח פתוח
הנתון לאש צולבת נפלו למעלה מארבעים לוחמים.
גדליה ,שנשלח להודיע למחלקתו שעליה לסגת ,נהרג מפגיעת כדור בראשו.
גדליה היה בן שמונהעשרה בנפלו .גופות הנופלים נותרו בשטח ירדן ,ושרידיהם נאספו על
ידי הרבנות הצבאית כעבור יותר משנה והובאו לקבר אחים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל
בירושלים ביום י"א באדר תש"י ).(28.2.1950
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צימבל ,שלום
שלום ,בנו של חיים ,נולד בשנת תרפ"ט ) (1929בפולין ,סמוך
לווהלין .גדל והתחנך בעיר הולדתו.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של
יהדות העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית,
החברתית והתרבותית .חיו במדינה כשלושה ורבע מיליון יהודים,
שעם החרפת המשבר הכלכלי שפקד את העולם בסוף שנות השלושים סבלו מחרם כלכלי
אנטייהודי ומפוגרומים שהלכו והתרבו.
ב 1בספטמבר  1939פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין וכיבושה
במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד לאחר מכן פורסמו צווים ותקנות אנטייהודיות שהביאו
לבידודם החברתי של היהודים ,לנישולם הכלכלי ולערעור כל מערכות חייהם .בחודשים
שאחרי הכיבוש רוכזו היהודים בגטאות ,והכשירים שביניהם נשלחו למחנות עבודה.
בשנים הבאות חוסלו גטאות פולין על ידי שילוח יושביהם למחנות השמדה .עד תום המלחמה
נרצחו כשלושה מיליון מיהודי פולין.
לא ידועים קורות בני משפחתו של שלום ,אך ידוע כי כולם מלבדו נספו בשואה .רק שלום,
ששהה במחנות עבודה בגרמניה ,זכה לראות את השחרור עם הגעת צבאות בעלות הברית
למחנה.
מיד לאחר שחרורו הגיע שלום למחנה העקורים בפרנוואלד שבקרבת מינכן ,שם הצטרף
לתנועת הנוער "השומר הצעיר" .עם חבריו לתנועה עבר להוכלנד ,בה הקימו משק חקלאי
קטן.
בזכות מיקומו המוצנע בעָבי היער הפך היישוב הקטן בהוכלנד לבסיס אימונים והדרכה של
מדריכי ה"הגנה" בגרמניה ,שנשלחו מארץ ישראל כדי להכין את המתכוננים לעלייה ליום
פקודה .מאחר שבמחנה לא ניתן היה להתאמן בנשק חם אימנו את הצעירים בקרב פניםאל
פנים בשיטות הלוחמה של המזרח ,ועד מהרה התגלה שלום כלוחם מצטיין .מדריכיו ידעו
להעריך את כוחו הפיזי הרב ואת זריזותו ובחרו בו להימנות עם השליחים העוסקים בעלייה
ב' ,היא העלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל .בתפקיד זה סיכן לא אחת את נפשו ,וגם חלום
העלייה ארצה נדחה למועד אחר.
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בחודש ספטמבר  ,1948לאחר שעסק כשנתיים בארגון מעפילים בגרמניה ,הגיע שלום לארץ.
הימים ימי מלחמת העצמאות ,והוא התגייס והוצב בחטיבת "הנגב"  חטיבה מספר  .12שלום
נמנה עם לוחמי הגדוד השביעי )גדוד "באר שבע"( ,ובשבועות הספורים שהשתתף בקרבות
עם הגדוד הביא לידי ביטוי את כל הידע שצבר בשנות השליחות ,ההדרכה והאימונים.
באוקטובר  1948השתתף שלום בקרב בעיראק אלמנשיה במבצע "יואב".
עיראק אלמנשיה היה כפר ערבי ששכן בסמוך לתל עתיק )כיום תל עיראני ,בקרבת קריית
גת( והפך למתחם מצרי מבוצר ,כחלק מ"כיס פלוג'ה" בו נלכדו אלפי חיילים מצרים לאחר
קיץ תש"ח .הכוחות המצריים התבססו בסמוך לכביש בין מג'דל )כיום אשקלון( לבית ג'וברין
)כיום בית גוברין( ,במטרה לחבר בין ציר פלישתם במישור החוף לכוחותיהם בהר חברון.
מערך הביצורים המצרי שקם לרוחב הנגב הצפוני ניתק את הנגב ממדינת ישראל הצעירה
וסיכן את היישובים היהודיים הסמוכים .לפיכך נעשו כמה ניסיונות לכבוש את עיראק
אלמנשיה ,שהראשון בהם היה כבר ביולי  ,1948במסגרת מבצע "גי"ס" .ניסיון זה נכשל,
והמצרים הגבירו את התבצרותם באזור.
מטרתו של מבצע "יואב" הייתה לסלק את צבא הפלישה המצרי מהארץ ולפרוץ את הדרך
לנגב .המשימה של חיסול האויב בקטע שבין פלוג'ה לעיראק אלמנשיה הוטלה על הגדוד
השביעי של חטיבת "הנגב" בסיוע כוח משוריין מחטיבה "שמונה" ,ארטילריה ואף מטוסים.
הגדוד השביעי נערך בעמדות מצפון למוצבים שליד הכפר ,מחופה בכוח טנקים .בבוקר י"ג
בתשרי תש"ט ) (16.10.1948החלה ההתקפה באש תותחים ומרגמות ובהפצצת הכפר הערבי
על ידי מטוסי חיל האוויר .הטנקים הישראליים התקדמו בחיפוי האש הארטילרית עד לגבעה
ששימשה כנקודת התפרסות של המצרים ,אולם כבר בתחילת הקרב נותק הקשר בין הכוח
הרגלי לטנקים .הלוחמים הישראלים נתקלו בהתנגדות מצרית חזקה ,ולפיכך הוחלט לסגת.
בעת הנסיגה הצטיין שלום באיסוף פצועים משדה הקרב 12 :פעמים עבר בריצה ,זחילה
וקפיצה מרחק של  500מטר ,בשטח חשוף לאש קטלנית של המצרים ,והעביר על גבו שישה
פצועים .המצרים ירו מגגות הכפר והשטח המישורי היה מכוסה כולו באש מקלעים כבדים,
אך שלום לא נפגע .רק כאשר הגיעו הלוחמים לבסיסם ליד קיבוץ גת פגע בו פגז מצרי ,והרגו
במקום.
למרות כישלון ההתקפה על עיראק אלמנשיה הצליחו היחידות בהמשך מבצע "יואב" לכבוש
את המערך המצרי ,להבקיע את הדרך לנגב המנותק ואף כבשו את באר שבע.
שלום היה בן תשעעשרה בנפלו .נקבר בבית העלמין של קיבוץ גת .כעבור שנה הועבר
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
סיפור גבורתו של שלום בחילוץ הפצועים פורסם בספר "בכל מאודם :מעשים למופת
במלחמת ישראל" ,שיצא לאור בהוצאת "מערכות".
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צ'כנוביץ ,ישראל )איסקה(
ישראל ,בן דבורה וגדליהו ,נולד ביום י"ב בתשרי תרפ"ח
) (8.10.1927בעיר קיבארט שבליטא ,הסמוכה לגבול הגרמני.
בהיותו בן שש נתייתם מאמו ,והאב עבר עם שני ילדיו  ישראל
ואחותו הגדולה יהודית  לקובנה ,שם גידלם במסירות רבה.
ישראל הצטיין בלימודיו בבית הספר היסודי ,המשיך לתיכון וגם
שם בלט בהתמדתו והצטיינותו.
ליטא סופחה לברית המועצות ערב מלחמת העולם השנייה ,אך שנה וחצי מתחילת המלחמה
הופרה הברית בין סטלין להיטלר והגרמנים כבשו את האזור ביוני .1941
ב 24ביוני  1941הוקם גטו בו רוכזו כל יהודי קובנה ,שבהמשך אולצו לעבוד עבודות פרך
ורבים מהם מתו מאפיסת כוחות או מרעב .בסתיו  1943הוסב גטו קובנה למחנה ריכוז .במרס
 1944בוצעה אקציה במהלכה נרצחו ילדים וזקנים תושבי הגטו ,ובראשית יולי  ,1944עם
התקרבות הרוסים ,החליטו הגרמנים על חיסול המחנה והיהודים שנותרו בו פונו למחנות
הריכוז דכאו ושטוטהוף.
ישראל ובני משפחתו היו בין יושבי הגטו .אחותו של ישראל ,יהודית ,נספתה שם .לא פעם
עמד גם ישראל בסכנת מוות אך שרד .בשבתו בגטו כתב יומן בו פירט את רשמיו וסבלותיו.
זיכרונותיו ,הכתובים ביידיש ספרותית ,קובצו תחת השם "אין אויף גרונד פון לעבן" )מתהום
החיים(.
באחד הקטעים ביומן מתאר ישראל הוצאה להורג המונית של יהודים:
" ...אלפיים נפש צועדות אל עבר ההר .והעיניים מורמות השמימה והמבטים מתחננים
והלבבות פועמים וקולות בכי פולחים את האוויר ...והתמונה הולכת ומתבהרת :הכל מתחילים
להבין .הנה ילדים נאחזים באמותיהם ,נשים בבעליהן ,ובצעדים כבדים הם עולים בהר כשבני
בליעל מזוינים מאיצים בהם ....הנה מתגלה כבר איש צבא העומד ומצפה לקבל את הפקודה,
להיות שלוחו של מלאך המוות ...ונשמעו יריות רובים בלולות בקללות שיכורים!
אך פתאום  ומעשה נועז מתחולל .ילד כבן שתיםעשרה מתפרץ מקרב אביו ואמו ,אחיו
ואחיותיו ,ומבלי שיחכה לבוא מותו ,או מבלי שיובל אליו ככל השאר ,קופץ קפיצת פתע
מראש ההר וקול מזעזע מחריד כל לב' :שמע ישראל!'
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ולא היו רגעים מועטים ו'שמע ישראל' זה עולה על כל לשון  ו'שמע ישראל' אחד מסתתר
וטובע במטר יריות הניתן כהרף עין ...ומשטח השלג הלבן מוכתם בדם יהודי טהור!"
בשנת  1944הועברו ישראל ואביו למחנה דכאו שבגרמניה ,שם עונו בעבודות פרך .אביו של
ישראל מת תוך כדי עבודה ,ובנו כרה את קברו.
ישראל היה היחיד ממשפחתו שהגיע ליום השחרור ,עם הגעת הצבא האמריקני לדכאו.
מיד לאחר השחרור הצטרף ישראל לנוער העולה והחל בנדודיו לארץ ישראל .הוא נסע עם
קבוצתו לאיטליה ,שם התיישבו במחנה הפליטים והמתינו לתורם לעלות .כשנה ומחצה
שהה ישראל במחנה ,שירת במשטרת העולים ובזמנו הפנוי שקד על לימודי העברית .דודו
שגר באמריקה שלח לו הזמנה ורשיון כניסה ודרש כי יבוא אליו ,אך ישראל החזיר לו את
התעודות בצירוף תשובה" :מי שלא עבר מה שעבר עלינו אינו מסוגל להרגיש מה היא מולדת
לעם ,ולי אין דרך אחרת אלא לארץ ישראל".
ב 11בספטמבר  1946הפליג ישראל באוניית המעפילים "פלמ"ח" בדרכו לארץ ישראל.
האונייה ,שנרכשה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,יצאה מנמל להספציה שבאיטליה
כשעל סיפונה  414מעפילים .בהגיעה סמוך לראש הנקרה התגלתה על ידי משחתת בריטית
ונצטוותה לעצור .בתחילת העימות הבריטים התיזו סילוני מים ואילו המעפילים השיבו
ביידוי אבנים ,בהמשך עשרות חיילים בריטים עלו על הספינה ובפעם הראשונה מאז מלחמת
העולם השנייה הפעילו נשק חם .במהלך העימות נהרג אחד המעפילים ועוד כמה נפצעו.
ישראל וכמה מחבריו קפצו מהאונייה בניסיון להגיע אל החוף בשחייה ,אך נתפסו והוחזרו
לאונייה.
האונייה נגררה לנמל חיפה ,שם הורדו המעפילים לספינות גירוש והוגלו למחנות בקפריסין.
את הזמן במחנה ניצל ישראל ללימודים ולמשחקי שחמט ,וחיכה בקוצר רוחו לעלייתו
המחודשת .לאחר כחצי שנה ,באפריל  ,1947שוחרר ועלה ארצה .כאן נאלץ לשהות כמה
שבועות במחנה המעצר בעתלית ,ומששוחרר עבר לתל אביב.
תחילה התגורר אצל דודו ,ואחר כך שכר ישראל חדר בשכונת מונטיפיורי .באין בידו אמצעים
להמשיך בלימודים ,כפי שחפץ לעשות ,התחיל לעבוד במרכזת הטלפונים ובחשמלאות.
בראשית מלחמת העצמאות היה ישראל בין הראשונים להתייצב .לאחר שבועיים של אימונים
צורף לגדוד  42בחטיבת "קרייתי"  חטיבה מספר  4ב"הגנה" .לוחמי הגדוד הגנו על תל אביב
וסביבתה מול הערבים המתנכלים ,וישראל השתתף בשמירה ובקרבות בדרום העיר ,ליד כפר
סלמה.
ביום י"ט באדר א' תש"ח ) (29.2.1948נשלח ישראל עם עוד שבעה אנשי "הגנה" )יחידת
"כוכבי הגרב"( לעמדת בית החרושת "היוצק" ליד מקווה ישראל ,שהייתה עמדת משמר
לאבטחת הדרך לירושלים ולדרום ושלטה גם על הדרך ליפו הערבית .הימים עדיין ימי המנדט
הבריטי ,והשלטונות נהגו לשלוח מדי פעם חיילים לחפש נשק בלתי חוקי במקום .באותו יום
הגיעו למקום חיילים בריטיים והחלו לחפש נשק.
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אנשי ה"הגנה" קיבלו פקודה ממפקדם לא להתנגד ומסרו את נשקם ,אז אילצו אותם הבריטים
לעמוד במשך שעות אחדות כשידיהם מורמות ובינתיים קלקלו את הרכב שעמד בחצר .רק
לפנות ערב נתנו הבריטים לחבורת המגינים היהודים ,שהיו נטולי כל נשק ,שהות של שתי
דקות להסתלק "בחסותם" מהמקום .בזמן הקצר שהוקצב להם לא הצליחו הבחורים להתניע
את הרכב המקולקל ,ועוד לפני שעברו למכוניתם השנייה עזבו הבריטים .מיד לאחר שעזבו
הגיעה למקום כנופיה ערבית מכפר יאזור ואנשיה פתחו בירי עז לעבר היהודים בעמדה.
עשרה מהיהודים שהיו בעמדה ,לוחמים ופועלים ,נרצחו.
ישראל היה אחד ההרוגים במקום .בן עשרים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין
הצבאי בנחלת יצחק.
בכרך א' של "גוילי אש"  ספר שערך משרד הביטחון ובו מעזבונם הספרותיאמנותי של
הבנים שנפלו  פורסמו קטעים מיומני הגטו של ישראל ,תחת הכותרת "מתהום החיים".
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קוחן ,יוסף
יוסף ,בנם של בלומה ואלתרמנחם הכהן ,נולד בשנת תרפ"ז
) (1927בפולין ,בעיר אולקוש שבמחוז קיילצה .בן למשפחה
מהמכובדות בעיר ,אביו היה סוחר תבואות אמיד .יוסף למד
ב"חדר" וסיים בית ספר יסודי בעירו .גדל באווירה של הבנה,
חיבה וחום משפחתי רב ,והיווה את מקור האושר של הוריו.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו באולקוש כ 2,700יהודים .עם כניסתם של הכוחות הגרמנים
לאזור )ספטמבר  (1939החלה רדיפת היהודים והחרמת רכושם .בעיר הוקם יודנראט ורבים
מהיהודים נשלחו למחנות עבודה בכפייה בשלזיה.
בספטמבר  1941רוכזו יהודי העיר בגטו .במאי  1942עברה האוכלוסייה מצור ,כאשר
ננעלה למשך מספר ימים על ידי הגרמנים בגימנסיה המקומית ללא מזון ושתייה .מעטים
מהאוכלוסייה הפולנית ניסו לסייע ,וסיפקו לנצורים לחם וארוחות צהריים.
ביוני  1942גורשו כל יהודי אולקוש למחנה ההשמדה אושוויץ.
הוריו ,אחיו ואחיותיו של יוסף נספו באחד ממחנות ההשמדה .רק הוא שרד לאחר שעבר את
שנות המלחמה באחד ממחנות הריכוז הגרמניים ,עבר את כל מדורי הגיהינום וניצל בנס.
עם תבוסת גרמניה יצא יוסף מהמחנה והוא שלם בגופו ,ואף רוחו החלה להתחזק .עד
מהרה החל להסתגל לתנאים החדשים ,הצטרף לתנועה החלוצית והתכונן לעלייה .ב19
באוקטובר  1946עלה בנמל לה סיוטה שבריביירה הצרפתית על אוניית המעפילים "לטרון",
שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" .האונייה ,שנשאה  1,252מעפילים  ניצולי
שואה ממדינות מזרח ומערב אירופה וחברי תנועות נוער ,הייתה נתונה למעקב הבריטים
מרגע צאתה לדרך .בלב ים השתלטו עליה הבריטים תוך הפעלת כוח ,האונייה נגררה לנמל
חיפה ,המעפילים הורדו ממנה בכוח והועלו על אוניות גירוש ,שלקחו אותם למחנות המעצר
בקפריסין.
כעבור כשבעה חודשים השתחרר יוסף ,והגיע ארצה ביום  5במאי  .1947עם בואו התגורר
בחיפה ועבד במחצבת "ויצמן" שבסמוך לעיר .על אף כל התלאות שעברו עליו היה שמח ,ער
ועליז ומלא ביטחון בעתידו ובעתיד עמו .הארץ מצאה חן בעיניו והוא נקשר אליה בכל לבו.
הוא זכור כאדם תמים וטהור ,בעל אופי ישר ומזג נעים .מעט דיבר על מחנות הריכוז בהם
310

שהה ,ונראה כי הזוהמה בה טבל במשך שנים לא זיהמה אותו ולא השאירה כל עקבות .דבר
לא הרתיעו :לא המחסור בדירה ,לא חבלי ההסתגלות ,דבר לא העיב על רוחו .את תלונות
חבריו ביטל תוך הבעת ביטחון בעתיד.
מתוך אותו ביטחון נרתם יוסף למפעל הגנת היישוב עוד קודם למלחמת העצמאות .לחבריו,
שהתייחסו בזלזול להתנדבותו למסירותו וראו אותו כ"אידיאליסט" ,ענה כי רק בהתמסרות
למען העם הוא רואה טעם לחייו.
לאחר החלטת עצרת האו"ם מיום  29.11.1947על חלוקת הארץ התנדב יוסף לכוחות ה"הגנה"
וצורף לגדוד  22של חטיבת "כרמלי"  חטיבה מספר  .2מאז עסק בהגנת אזור הצפון ,בין
היתר כמלווה שיירות בקו זכרון יעקב  חיפה.
בהמשך היה יוסף אמור לצאת לקורס מרגמות ,אך הוא וחבריו לקורס צורפו באפריל 1948
לחיילי החטיבה שהוזעקו כתגבורת למשמר העמק.
קרבות משמר העמק ורמת יוחנן ,שהתחוללו באפריל  ,1948היו בין הקרבות הגדולים
שהתחוללו בצפון הארץ ואף בארץ כולה בתחילת המלחמה .מפקדת ה"הגנה" ,שעמדה על
חשיבות האזור ,הזרימה לשם כבר בראשית המלחמה כוחות תגבור רבים מחטיבות "גולני",
"אלכסנדרוני"" ,יפתח" ו"כרמלי" .בראש החזית הוצב יצחק שדה ,מבכירי מפקדי ה"הגנה"
והפלמ"ח.
תחילת הקרבות ביום  4באפריל  ,1948כאשר "צבא ההצלה" הערבי בפיקוד קאוקג'י תקף
את קיבוץ משמר העמק .קאוקג'י קיווה כי יוכל לחסום את כביש ואדי מילק הסמוך לקיבוץ,
בו עברה התחבורה היהודית מתל אביב והשרון לחיפה ,ולאחר מכן יסתער על שכונותיה
היהודיות של חיפה.
הכוחות הערבים יצאו מג'נין ונעו לעבר משמר העמק ,תוך שהם מפגיזים את הקיבוץ באחת
ההתקפות הכבדות שידע עד אז יישוב יהודי .בעקבות ההפגזה הרצופה ,במהלכה הגיעו
משורייני האויב עד גדרות המשק ,נמנו אבדות בקרב המגינים וחברי הקיבוץ ונזק רב נגרם
למבנים .אך קו ההגנה לא נשבר ,המגינים עמדו בגבורה מול התופת והשיבו אש.
הפסקת האש שהושגה בתיווך הבריטים החזיקה מעמד כמה ימים .הצעתם של הבריטים
לפינוי המקום נדחתה ,אך הפצועים והילדים פונו למקום מבטחים.
קרבות משמר העמק נמשכו עד ה 13באפריל  1948ובמהלכם עברו המשלטים שסביב
הקיבוץ מיד ליד .בתום עשרה ימי לחימה קשים נהדפו הערבים לאזור הוואדי ,הכוחות
הישראליים כבשו כפרים נוספים באזור ששימשו בסיסי תקיפה של האויב וחסמו את הדרך
מג'נין לחיפה הערבית.

באחד הקרבות ליד אבו זוריק )סמוך לקיבוץ הזורע( ,ביום ג' בניסן תש"ח ),(12.4.1948
לחם יוסף כקשר של מפקד המחלקה .הוא נפצע קשה בראשו ,הובהל לבית החולים "העמק"
בעפולה אך שם מת מפצעיו.
כעשרים לוחמים ישראלים נפלו בקרבות משמר העמק ,אך תוצאות הקרב הגדול השפיעו
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רבות על גורל המערכה בצפון הארץ וכן בהיבט הכללארצי :יוקרתו של הכוח הערבי נפגעה,
ואילו ה"הגנה" הצליחה להתארגן היטב לקראת המשך הלחימה ופתיחת מתקפת האביב על
הכוח הערבי בארץ .חלומו של קאוקג'י לנתק את הגליל והעמק מאזור חיפה נופץ ,וכוחות
המגן הישראלים הרחיבו את שטח שליטתם.
יוסף היה בן עשרים ואחת בנפלו .נחשב כנעדר שמקום קבורתו לא נודע .מצבה לזכרו הוקמה
בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים ,בחלקת הנעדרים.
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קויפמן )דרייסיגר( ,אסתר
אסתר ,בתם של בלומה ומשה דרייסיגר ,נולדה ביום כ"ז בחשוון
תרפ"ד ) (6.11.1923בעיר מילץ שבפולין .בת למשפחה שומרת
דת .מהשנה השישית לחייה התחנכה בבית דודה ודודתה חשוכי
הילדים בעיירה אושווינצ'ים ,בדרוםמערב פולין .גם בית דודה
היה בית דתי חסידי .משסיימה את חוק לימודיה בבית הספר
הפולני העממי עזרה לדוד בבית מסחרו.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בפולין כשלושה ורבע מיליון יהודים ,שכבר שנים לפני
המלחמה סבלו מאנטישמיות רבה .בספטמבר  1939החלה המלחמה עם כיבוש פולין על ידי
גרמניה ,ובחודשים הבאים רוכזו היהודים בגטאות ,כשהכשירים מביניהם נשלחו לעבודות
כפייה.
בשנים הבאות נספו כתשעים אחוז מיהודי פולין במחנות השמדה .המחנה הגדול מכולם
הוקם סמוך לאושווינצ'ים ,מחנה אושוויץ.
כל בני משפחתה של אסתר ,הוריה וכן דודיה המאמצים ,נספו בשואה .רק היא ניצלה לאחר
שהועברה ממחנה למחנה ,שהתה בחז'אנוב ,אחר כך הועברה למחנה העבודה באונברג ומשם
למחנות אחרים ,עד שראתה את יום השחרור.
בתום המלחמה ,משלא מצאה שריד ממשפחתה ,החליטה אסתר להצטרף לקיבוץ הכשרה של
תנועת "איחוד" באוסטרוביץ ,סמוך לקיילצה .עם הקיבוץ עברה לגרמניה ,למחנה הפליטים
בדגנדורף ,שם החל להתארגן קיבוץ ההכשרה "לנגב" של תנועת "נוח"ם" )נוער חלוצי מאוחד(
בחוות מינקופן.
בחודש דצמבר  1945יצאו אסתר וחבריה מהאזור האמריקני של גרמניה ועברו לברגן
בלזן ,שאחרי השחרור הפך למחנה עקורים .משם תכננו לעבור בגניבה את הגבול הגרמני
הבלגי ולהצטרף לריכוז החלוצי בבלגיה ,אך נתפסו ונשפטו למספר חודשי מאסר בבית
סוהר בהמבורג .עם שחרורם עברו ללנדסברג ,ובאביב  1946עברו לאיטליה .שם ,בוילמדונה,
הצטרפה אסתר לקבוצת "אילה" של תנועת "בני עקיבא".
ב 2באוגוסט  1946עלתה אסתר עם קבוצתה על אוניית המעפילים "כ"ג יורדי הסירה".
האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל בוקה דה מגרה
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באיטליה כשעל סיפונה  790מעפילים .בהגיעה לאזור קפריסין נתגלתה הספינה על ידי מטוס
סיור בריטי ששלח אליה משחתת ,המלחים הבריטים השתלטו על הספינה וגררו אותה לנמל
חיפה .המעפילים פתחו בשביתת רעב במחאה על גירושם הצפוי ,אך לאחר מאבק אלים
הועלו לאוניית גירוש והובלו למחנות המעצר בקפריסין.
בראשית  1947שוחררה אסתר מאי הגירוש ,הגיעה לארץ והצטרפה לכפר עציון ,ראשון
יישובי גוש עציון .אט אט נקלטה במקום ובחברה.
בכסלו תש"ח ,חודשים אחדים לאחר בואה ,נישאה אסתר לזלמן קויפמן ,תושב כפר עציון.
על פי החלטת החלוקה של האו"ם מיום כ"ט בנובמבר  1947לא נכלל גוש עציון בתחומי
המדינה היהודית .מיד לאחר מכן פתחו ערביי הסביבה בהתקפות על הגוש ועל הדרכים אליו
מירושלים וצרו עליו מכל עבר .בחודשים הבאים היה הגוש במצור ,אספקה הגיעה אליו רק
בשיירות משוריינות או מהאוויר.
כמו כל מתיישבי הגוש הבוגרים שירתה אסתר ב"הגנה" במסגרת חטיבת "עציוני"  חטיבה
מספר ) 6חטיבת "ירושלים"(  והשתתפה בשמירה על הכפר בימי המצור .ה"הגנה" תגברה
את הגוש בלוחמים מחטיבת "הראל" של הפלמ"ח ומאנשי החי"ש )חיל השדה( של הארגון
מירושלים ומתל אביב.
בשל חשיבות גוש עציון במערכה במרחב ירושלים פתח הצבא הירדני הסדיר )"הלגיון הערבי"(
במתקפה עזה עליו עוד קודם לסיום המנדט וצאת הבריטים מהארץ .ההתקפה החלה ביום
 12במאי  ,1948בו הצליחו הכוחות הערבים לכבוש כמה משלטים בסביבות כפר עציון.
למחרת ,ביום ד' באייר תש"ח ) ,(13.5.1948פתחו הכוחות הערבים במתקפה כוללת על
הכפר וכבשו אותו בסערה .אסתר וחברותיה ,שהיו אחראיות על מתן העזרה הראשונה ,שהו
במקלט שמתחת למנזר הגרמני בכפר .כוח הלגיון לא הצליח לחדור למקלט ,על כן פוצץ את
הבניין על יושביו והם נקברו תחת ההריסות.
למעלה ממאה מגיני הכפר נפלו באותו יום ,רבים נרצחו לאחר שנכנעו .בין הנופלים היו גם
אסתר ובעלה.
למחרת ,ביום ה' באייר תש"ח ) 14במאי  ,(1948יום הכרזת המדינה ,נכנעו מגיני יתר שלושת
יישובי גוש עציון :רבדים ,משואות יצחק ועין צורים .ביום זה חדל הגוש מלהתקיים ושרידי
מגיניו הלכו לשבי הירדני.
אסתר הייתה בת עשרים וארבע בנפלה .גופות הנופלים נותרו במקום נפילתם ,שטח ירדן,
במשך כשנה ויותר .שרידיהם נאספו בשנת  1949במבצע מיוחד של הרבנות הצבאית ,והם
הובאו למנוחת עולמים בקבר אחים גדול בהר הרצל בירושלים בטקס ממלכתי שהתקיים
ביום כ"ה בחשוון תש"י ).(17.11.1949

314

קונסטנטינו ,רפאל )רינו(
רפאל ,בן ליזה ואלחנן .נולד ביום י"ב בתמוז תרפ"ז )(12.7.1927
בקורפו שביוון .גדל והתחנך בעיר הולדתו.
ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה חיו ביוון כ 75,000יהודים,
מהם כ 1,800בקורפו .יהודי קורפו היו בעלי אזרחות איטלקית
או יוונית.
יוון נכבשה על ידי הגרמנים באביב  1941וחולקה לשלושה אזורי
כיבוש  האיטלקי ,הגרמני והבולגרי .קורפו נשלטה על ידי האיטלקים ,ובאותה תקופה
המשיכו היהודים בחייהם כמעט כרגיל.
לאחר כניעת איטליה לבעלות הברית ,בספטמבר  ,1943השתלטו הגרמנים על קורפו ומיד
החלו מעשי ההתעללות ביהודים .אקציית הגירוש מקורפו נערכה בראשית יוני  .1944היהודים
נאסרו על ידי יחידות המשטרה הצבאית הגרמנית ורוכזו במבצר העתיק בעיר ,לאחר מסע
מפרך בן שבעה ימים הגיעו לאתונה ומשם נשלחו לאושוויץ.
עד תום המלחמה נרצחו כ 65,000מיהודי יוון ,ביניהם כמעט כל יהודי קורפו.
משפחתו של רפאל הושמדה כולה באושוויץ ,רק הוא ניצל עם שחרור הצבא האדום.
לאחר שחרורו התגורר זמן מה בבית דודו בעיר ז ַנ ְתֶה ,וכעבור חצי שנה שלח אותו הדוד
לארץ ישראל.
בשנת  1945העפיל רפאל לארץ ,ואף כי הבריטים תפסו את אוניית המעפילים בה נסע הצליח
להתחמק מידיהם והגיע לקיבוץ עין חרוד .כעבור חודשים מספר ,משלא הסתדר בקיבוץ ,עבר
לתל אביב ,שם עבד כפחח ובעבודות סבלות שונות.
עם פרוץ מלחמת העצמאות היה רפאל בין הראשונים להתגייס .כשישה חודשים היה בין
מלווי השיירות לירושלים ואף עבר להתגורר בעיר.
באחד הקרבות בירושלים נפצע רפאל בעינו הימנית ,הועבר לבית חולים ואחרי ניתוח הורכבה
לו עין מלאכותית.
מאז הניתוח היה רפאל נתון בכאבים רבים שלא פסקו ,ומדי פעם נזקק לטיפול .במרס
 1949הועבר לטיפול בבית החולים בחיפה ,אך בעת שהמתין לניתוח ,ביום ה' באדר תש"ט
) ,(6.3.1949נפטר.
רפאל היה בן עשרים ושתיים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה.
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קורן ,ישראל )שרוליק(
ישראל ,בנם של בילה ומרדכי ,נולד ביום י"א בתשרי תר"ץ
) (15.10.1929בעיר לודז' שבפולין .גדל והתחנך בעיר הולדתו.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של
יהדות העולם בתחומי הפעילות הדתית ,הלאומית ,הפוליטית,
החברתית והתרבותית .במדינה חיו כשלושה ורבע מיליון יהודים,
ובלודז' לבדה ישבו כ 225,000יהודים ,הקהילה השנייה בגודלה אחרי ורשה הבירה.
יהודי לודז' תרמו רבות לפיתוחה של העיר .לבד מייסוד מפעלי תעשייה רבים הייתה העיר
גם מרכז תרבות יהודית חשוב .נבנתה בה רשת בתי ספר יהודיים ,אנשי רוח דגולים פעלו בה
ופעילות פוליטית וציבורית ערה התנהלה בין אנשיה.
הגרמנים כבשו את פולין בספטמבר  ,1939ומיד לאחר מכן הוחמר מצב היהודים במדינה.
מתחילת הכיבוש ועד מרס  1940גורשו מהעיר כ 70,000יהודים .רבים מבין אלו שיצאו
מרצונם נמלטו למזרח ,לאזורים שבשליטת הסובייטים.

ב 8בפברואר  1940הוקם בלודז' גטו .הגטו נסגר באפריל  1940וכ  200,000יהודים נדחסו
בו בתנאים בלתי אנושיים .יהודי הגטו נוצלו ככוח עבודה זול ואולצו לעבוד במפעלי ייצור
עבור הגרמנים .במהרה היה הגטו לאתר תמותת המונים :הצפיפות ותנאי התברואה הירודים
גרמו מגפות ,והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב .במהלך שנת  1942שולחו מהגטו כ80,000
איש למחנות השמדה ,בעיקר לחלמנו.
גטו לודז' ,שהיה האחרון שהתקיים בפולין ,חוסל באביב  .1944לשם כך הופעל מחדש
מחנה ההשמדה חלמנו ,אליו גורשו היהודים במסווה של שילוחים למחנות עבודה בגרמניה.
מאוגוסט  1944גורשו כל היהודים שנותרו בגטו למחנה ההשמדה אושוויץ.
עד תום המלחמה נרצחו כמעט כל יהודי לודז' .גורלם היה כגורל תשעים אחוז מיהודי פולין.
ישראל היה בן עשר שנים כשנלקח לגטו .עד תום המלחמה עונה בידי הנאצים ,תחילה
בגטו לודז' ואחר כך במחנות המוות אושוויץ ודכאו ובמחנות אחרים בגרמניה ,אך שרד .עם
שחרורו פנה לחפש את בני משפחתו ,ומשנודע לו כי כולם עד האחרון שבהם נרצחו הועבר,
כיתומים אחרים ,לכפר נוער באיטליה.
ב 9בנובמבר  1945עלה ישראל לארץ ישראל במסגרת "עליית הנוער" .לאחר כשבוע במחנה
316

עתלית הגיע למוסד החינוכיחקלאי במגדיאל ,שם שהה עד פברואר  .1947בשל מחלת
ריאות קשה ,שקיננה בו מאז הימים שכלוא היה במחנות הריכוז ,נמצא שאינו מסוגל להמשיך
בעבודה חקלאית וישראל עבר למעון "עליית הנוער" בבני ברק ,שם למד חייטות ועבד זמן
מה במקצועו.
בתחילת מלחמת העצמאות התגייס ישראל .הוא צורף לגדוד  21בחטיבת "כרמלי"  חטיבה
מספר  2של ה"הגנה" .בתחילת יוני  1948השתתף במערכה על ג'נין מול צבא הפלישה
העיראקי שחדר לארץ.
משם נשלח עם יחידתו לגליל המערבי ,לאזור ראש הנקרה.
ראס אלנקורה )ראש הנקרה( ,בה עבר מעבר היסטורי ללבנון ,הייתה תחנת גבול ומשטרה
בריטית שנשלטה על ידי הערבים מאז סיום המנדט .ביום  23במאי  ,1948בסיום מבצע "בן
עמי" ,כבשו לוחמי "כרמלי" את המקום ,אך הערבים ,מעמדותיהם בלבנון ,תקפו את משטרת
הגבול וכבשו אותה חזרה כעבור שבועיים וחצי ,ב 11ביוני .1948
בו ביום ,ד' בסיוון תש"ח ) ,(11.6.1948כבשו לוחמי "כרמלי" מחדש את המשטרה בקרב
קשה ,ומאז נותר המקום בשליטת ישראל .בקרב זה נפצע ישראל אנושות בראשו .לזמן מה
נראה שהתאושש מפצעו ,אך שלושה שבועות לאחר פציעתו היה זקוק לניתוח נוסף .בניתוח
זה ,ביום כ"ז בסיוון תש"ח ) ,(4.7.1948מת בבית החולים בנהריה,
ישראל היה בן תשעעשרה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנהריה.
מעון "עליית הנוער" בבני ברק הקים ספרייה וחדר תרבות לשם הנצחת שמו של ישראל.
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קירשנבוים ,חיים )חיימק(
חיים נולד ביום כ"ה באייר תרפ"ז ) (27.5.1927בפולין ,בראדום
שבמחוז קיילצה .גדל והתחנך בעיר הולדתו.
ב 8בספטמבר  ,1939שבוע מפרוץ מלחמת העולם השנייה,
נכבשה ראדום על ידי הגרמנים .אלפי יהודים שהתגוררו במחוזות
הקרובים הובאו לעיר ,ואילו אלפים מיהודי העיר גורשו ממנה.
במרס  1941הוקמו שני גטאות בהם רוכזו היהודים .ב 4באוגוסט  1942הוחל בחיסול הגטו
ומרבית תושביו נשלחו למחנה ההשמדה טרבלינקה ,שם נרצחו.
ביוני  1944גורשו רוב היהודים שנותרו לאושוויץ.
כשהובל חיים לגטו עם כל משפחתו היה ילד רך ,לא גבוה ,וכבר נאלץ להתחיל לעבוד עבור
גייסות הכובשים .בגטו עבד כעוזר לצלם ולידיו הגיעו גלופות שונות לפיתוח .לעתים נפל
בגורלו לפתח תצלומים בהם ראה ייסורים ועינויים שעמו התנסה בהם.
אך "גן העדן" אצל הצלם לא נמשך זמן רב .כשחוסל גטו ראדום חוסלה גם משפחתו של
חיים .הוא ואחיו ,היחידים שנותרו ,נשלחו למחנה עבודה ושם מת אחיו .חיים נותר בגפו,
התענה ונדד בין מחנות העבודה והריכוז בפולין ובגרמניה ובדרך נס נשאר בחיים .בשנת 1945
שוחרר על ידי צבאות בעלות הברית והוא בריא בגופו ובנפשו.
עם השחרור חיים הצטרף לתנועת נוח"ם )נוער חלוצי מאוחד( ,שאיגדה נוער יהודי מכל
המגזרים ומכל המפלגות הציוניות בשאיפה לעלות לארץ ישראל ולחיות בה חיי הגשמה.
הוא עבר הכשרה חקלאית בקיבוץ בוכנוואלד שבגרינגסהוף ,וכך מספרים עליו חבריו מאותם
ימים" :הוא היה אז נער גבוה וצנום ,בעל בלורית גדולה ,עיני קטיפה שופעות עליזות
ותמימות .עד מהרה התחבב על החברים ונעשה לחלק בלתי נפרד מהחברה .עליז ושמח ,שר
ורוקד .בשדמות גרינגסהוף התחדשו ימי עלומיו .פה הוא גדל ,התפתח ,התקשר בקשר אמיץ
לטבע ,לכפר ולקיבוץ ...ממרומי העגלה היה שר ,שר בלי סוף .כשהיה נכנס לאורווה בכובע
הטירולי ,במגפיים ,רענן ושופע מרץ  כאילו היה מביא אתו את האביב" .חיים עבד בכל
עבודה שנדרשה בשדה :חרש וקצר והוביל בסוסיו את האלומות לגורן .אחרי יום של עבודה
קשה היה לומד ,מכין עיתוןחי ,מארגן מסיבות עונג שבת וריקודים ועוד .אהבתו הרבה לארץ
318

ישראל הייתה ניכרת ,וכך גם חיבתו לכל הסובב אותו  חי ודומם.
חברי קיבוץ בוכנוואלד עלו לארץ דרך איטליה .בדרכם בהרי האלפים עזר חיים למפגרים
ולחלשים ולאחר מכן התנדב ,על אף הסכנה שבדבר ,לחזור לגרמניה כדי להודיע לתנועה על
המצב הקשה בקיבוצי ההכשרה שבאיטליה .כעבור מספר ימים חזר ,והמשיך את דרכו יחד
עם החברים.
הקבוצה העפילה לארץ ישראל באוניית המעפילים "מורדי הגטאות" .האונייה ,שאורגנה על
ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה ביום  13במאי  1947מנמל מטפונטו שבאיטליה
כשעל סיפונה  1,457מעפילים ממדינות מזרח אירופה  ניצולי מחנות וחברי תנועות נוער .לא
הרחק מחוף תל אביב זוהתה הספינה על ידי הבריטים ,ובשל סירובה להישמע להוראותיהם
ננגחה על ידי משחתות שאף התיזו עליה סילוני מים ,הטילו רימוני גז מדמיע והנחיתו לתוכה
חיילים .משך שלוש שעות התנהל באונייה קרב פנים אל פנים .אחדעשר יום לאחר צאתה
לדרך נגררה הספינה לנמל חיפה ,המעפילים הועברו לספינת גירוש ושולחו לקפריסין.
בעת שהותו במחנה הגירוש התגייס חיים ל"הגנה" ,עבר קורס מדריכים ובמסירות והתמדה
הדריך בחורים ובחורות לקראת תפקידיהם בארץ .בסתר ,כשאימת השומרים מרחפת עליו,
אימן חברים בנשק והיה הראשון שהניף את הדגל הלאומי בעמדות.
בתחילת  1948השתתף חיים בחפירת מנהרה מתחת לגדרות המחנה ,הצליח להימלט
ובראשית מרס  1948הגיע לארץ .מיד בבואו התנדב לפלמ"ח ,עבר קורס מפקדים ועלה
לדרגת סגן .הוא הצטרף לגדוד השביעי ובחודשים הבאים השתתף בליווי שיירות לירושלים,
בקרבות על הקסטל ובפריצת הדרך לנגב ,בקרב על עיראקסואידן ובירעסלוג' ובכיבוש
אילת .בכל הקרבות הצטיין באומץ רוחו ,מרצו ויוזמתו .היה אהוב מאוד על אנשיו ומפקדיו,
אשר נתנו בו את אמונם המלא.
חיים היה איש של שלום ועבודה ,ואף בסערת הקרבות לא שכח את חזונו ונשאר נאמן
לחברה ולקיבוץ .כשחבריו מגרמניה התיישבו בקיבוץ בוכנוואלד )כיום  נצר סירני( הצטרף
אליהם .היה מתעניין בכל הנעשה בקיבוץ ותכנן להשתחרר מהצבא ,ולו גם באופן זמני ,כדי
לעבוד בקיבוצו .את ימי חופשתו בילה בקיבוץ ,בין חבריו ,והרגיש עצמו בבית.
במאי  1949הועבר חיים לגדוד השמיני ,וזמן קצר אחר כך הוצב לשרת כמפקד כוח בהרי
אילת .ביום כ"ב בתמוז תש"ט ) (19.7.1949עלה בשדה התעופה באילת על מטוס צבאי קל
ויצא לסיור כדי להכיר טוב יותר את הסביבה .זמן קצר לאחר ההמראה נפל המטוס והתרסק
באזור ואדי ג'ירפאי )כיום נחל גרופית ,מצפון לאילת( .בהתרסקות נהרגו שני הנמצאים
במטוס ,חיים והטייס אליעזר פדר.
חיים היה בן עשרים ושתיים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בקיבוצו ,נצר
סירני.
במלאות שלושים למותו של חיים הוציא קיבוצו חוברת לזכרו.
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קרבט ,דויד
דויד ,בנם של שרה ושמואלאברהם ,נולד בשנת תר"פ ) (1920בעיר לודז' בפולין .סיים בית
ספר יסודי ותיכון בעירו ,ובהמשך למד צילום ועבד במקצועו.
ערב מלחמת העולם השנייה הייתה פולין למוקד המרכזי של יהדות העולם בתחומי הפעילות
הדתית ,הלאומית ,הפוליטית ,החברתית והתרבותית .במדינה חיו כשלושה ורבע מיליון יהודים,
ובלודז' לבדה ישבו כ 225,000יהודים ,הקהילה השנייה בגודלה אחרי ורשה הבירה.
יהודי לודז' תרמו רבות לפיתוחה של העיר .לבד מייסוד מפעלי תעשייה רבים הייתה העיר
גם מרכז תרבות יהודית חשוב .נבנתה בה רשת בתי ספר יהודיים ,אנשי רוח דגולים פעלו בה
ופעילות פוליטית וציבורית ערה התנהלה בין אנשיה.
הגרמנים כבשו את פולין בספטמבר  ,1939ומיד לאחר מכן הוחמר מצב היהודים במדינה.
מתחילת הכיבוש ועד מרס  1940גורשו מהעיר כ 70,000יהודים .רבים מבין אלו שיצאו
מרצונם נמלטו למזרח ,לאזורים שבשליטת הסובייטים.
ב 8בפברואר  1940הוקם בלודז' גטו .הגטו נסגר באפריל  1940וכ 200,000יהודים נדחסו
בו בתנאים בלתי אנושיים .יהודי הגטו נוצלו ככוח עבודה זול ואולצו לעבוד במפעלי ייצור
עבור הגרמנים .במהרה היה הגטו לאתר תמותת המונים :הצפיפות ותנאי התברואה הירודים
גרמו מגפות ,והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב .במהלך שנת  1942שולחו מהגטו כ80,000
איש למחנות השמדה ,בעיקר לחלמנו.
גטו לודז' ,שהיה האחרון שהתקיים בפולין ,חוסל באביב  .1944לשם כך הופעל מחדש
מחנה ההשמדה חלמנו ,אליו גורשו היהודים במסווה של שילוחים למחנות עבודה בגרמניה.
מאוגוסט  1944גורשו כל היהודים שנותרו בגטו למחנה ההשמדה אושוויץ.
עד תום המלחמה נרצחו כמעט כל יהודי לודז' .גורלם היה כגורל תשעים אחוז מיהודי
פולין.
אין מידע על קורות דויד ומשפחתו בשואה ,אך ידוע כי מלבדו כולם נספו .רק הוא שרד
במחנות המוות עד יום השחרור .עם תום המלחמה החל לנדוד בנתיבי הבורחים לאיטליה,
ומשם הגיע באוניית מעפילים עד לקרבת הארץ .האונייה נתפסה על ידי הבריטים וכל
נוסעיה הוגלו לקפריסין.
בסתיו  1947שוחרר דויד ממחנה המגורשים והגיע לארץ ישראל.
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בהגיעו התגורר במעון העובדים ברמת גן ,והחל לעבוד כצלם ברחובות תל אביב ובחוף הים.
הוא הצטרף ל"הפועל המזרחי" ואת שעותיו הפנויות הקדיש לתנועה .חיבת הארץ ואמונתו
הדתית חיזקוהו לשאת את מצוקתו החומרית ולקוות לימים טובים יותר ,כשיתבסס ויקים
לו בית בישראל.
לאחר תחילת מלחמת העצמאות גויס דויד .באפריל  1948גויס לשורות ה"הגנה" ונשלח
למחנה הקלט בקריית מאיר ,שם עבר סדרת אימונים .סיפר שכנו לצריף" :התנהגותו השקטה
להפליא ואצילותו ,ודיבורו החם והמלבב המתובל בפסוקי תנ"ך השרו עידוד ומרץ בלב רבים
אשר גילו אותו פחד ומורך לקראת הבאות".
כחודש ימים שהה במחנה הקלט בקריית מאיר ואז נשלח למחנה גדעון ,ליד כפר גדעון
שבעמק יזרעאל ,שם התארגן גדוד "יזרעאל" של חטיבת "גולני"  חטיבה מספר ) .1לימים
קיבל הגדוד את מספרו   .(113ממשיך חברו ומספר" :הגענו יום לפני החג האחרון של פסח
לבלפוריה שבעמק ,כאן חולקנו בין המשפחות ליום החג האחרון ,וביום החג ,אחרי האוכל,
שוטטנו יחד בתחומי המושב .דוד לא פסק מלהתפעל ממראה עיניו' .זו אתחלתא דגאולה',
היה אומר' ,ושבו בנים לגבולם וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו' .יומיים אחרי החג עלינו
לבית לחם ]הגלילית[ שבעמק וכאן התחילו חיינו הצבאיים ממש .אימונים במשך היום
ושמירה בלילות ,ודוד בהחזיקו בפעם הראשונה נשק ביד ,נשק עברי ובגלוי רחב לבו והתפעל,
ובאחד הלילות בעמדנו על המשמר בנעצנו עיניים אל חשכת הלילה ,החריש שעה קלה שקוע
בחשכה ובהרהורי לבו ואחר פלט תוך לחש קל שהגיע לאוזניי בקושי ,נונו ,כך כובשים
מולדת בנתינת הכולהכול למולדת ,ללא כל שיור ,אפילו את הנפש כאבותינו החשמונאים
בשעתם .מדי יום ביומו בהתפללו ובשעותיו הפנויות הגה בספר התנ"ך ,אהב את ה' ועבדו
באמונה שלמה ,הסתייג ממאכלים אשר ידע כי הם לא כשרים ,למופת היה לנו באמונתו
ובאצילותו .ובהגיע העיתון מדי יום ביומו היה דוד מבקשני ,קח את העיתון וקרא בקול רם
למען נשמע כולנו ,כי עיתון אחד קיבלנו לעשרים איש וכולנו רצינו לדעת מה חדש ברחבי
הארץ הטבולים באש ובדם .והיות ואני שלטתי בשפה העברית נבחרתי להשמיע את החדשות
בקול רם לכל הכיתה .זה היה נעשה על פי רוב בערבים ,אחרי יום האימונים ,כשכולם ישבו
על קצה מיטותיהם ואני קורא בקול רם .דוד עקב בהתעניינות רבה על כל המתרחש בארץ.
ומלא חרדה היה על מהלך הקרבות באותה תקופה שלא פעם נלחצנו אל הקיר ,וכך בלילות
הרבים שבהם עמדנו יחד על המשמר שוחחנו על עניינים שונים ועל ידי כך הצלחתי לדובבו
על כל אשר עבר עליו ואשר רשומים כאן".
דויד השתתף בפעולות סיור ולחימה רבות בעמק ובגליל התחתון ,בסביבת זרעין ולוביא .עיקר
התפקידים שמילא הגדוד היה שמירת גבולות העמק המזרחי בחזית "המשולש"  עד לג'ון
ומגידו .בכל אלה נטל דויד חלק .בכל מקומות שירותו היה מתפלל יוםיום ונזהר בשמירת
דיני הכשרות ,ועם כל ידיעה על התקדמות בשחרור הארץ היה משמיע פסוקי נביאים.
ביולי  1948השתתף דויד בקרב במוג'דיל במבצע "דקל".
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מבצע "דקל" ,מיד לאחר ההפוגה הראשונה במלחמה ,נועד לסלק את "צבא ההצלה" של
קאוקג'י שהתבסס בגליל ,מתוך חשש שמאחזיו ישמשו עמדות לצבאות הפלישה הסורי
והלבנוני .במבצע שותפו יחידות מחטיבות "גולני"" ,שבע" ו"כרמלי".
ביום ט' בתמוז תש"ח ) (16.7.1948יצאה מחלקתו של דויד מגניגר לתגבר את הכוח הלוחם
שעלה לכבוש את הכפר מוג'דיל )כיום מגדל העמק( ליד נצרת .נצרת שימשה כמפקדתו של
קאוקג'י ,מפקד "צבא ההצלה" הערבי ,ומטרת הכוחות שנעו מדרום להרי נצרת הייתה לחסום
את דרך הנסיגה של הכוחות הערבים.
על שאירע בשעות הקרב מספר אחד מחבריו של דויד" :התרכזנו כל הכוח הלוחם בגניגר.
חולקו התפקידים למחלקות .דוד יצא עם מחלקתו לחסום את דרכי הנסיגה של האויב לכיוון
נצרת .האויב בנסיגתו לעבר נצרת נתקל במחלקה החוסמת והתפתח קרב ביניהם .דוד ,שהיה
באגף הקיצוני ביותר ,נפגע על ידי צלף ערבי בכדור בראש .תיכף הועבר במשוריין לשומרון
ליד נהלל ,ולמחרת הובל לקבורה בעפולה".
נצרת נכבשה למחרת היום ו"צבא ההצלה" הערבי נסוג ממרבית עמדותיו בגליל התחתון .בכך
הוסר איום חמור מעל יישובי צפון הארץ.
דויד היה בן עשרים ושמונה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בעפולה.
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קרבצ'יק ,ברוך )בולֶק(
ברוך ,בן שרה וצבי ,נולד בשנת תרפ"ח ) (1928בוורשה בירת
פולין .אביו ,שהיה סבל ובעל עגלה ,פרנס ביגיע כפיו את ששת
ילדיו .ברוך קיבל השכלה יסודית בעיר הולדתו.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בוורשה למעלה מרבע מיליון
יהודים ,הקהילה היהודית הגדולה ביותר במדינה .המלחמה החלה
ב 1בספטמבר  1939בפלישת הגרמנים לפולין .ורשה נכנעה לגרמנים ביום  28בספטמבר,
לאחר שלושה שבועות של עמידה בהפצצות והפגזות .לעיר הובאו  90,000פליטים ותנאי
החיים החמירו באחת.
בנובמבר  1940נסגר גטו ורשה ,בו רוכזו יהודי העיר ,והוקף בחומה .היהודים איבדו את
רכושם ,וזרם הפליטים שנדחסו בו הגדיל את התמותה במספרים מתעצמים.
ברוך היה אז כבן  ,13וכבר ידע להשתמש בנשק חם .הוא שיחק בנשק בגלוי בתוך הגטו ,ללא
מורא ,עד שבאחד הימים נתפס על ידי הנאצים .אלו עמדו להורגו אך ברוך בעל התושייה
הצליח להימלט מידי שוביו .כעבור שלושה ימים נודע לו שאביו נרצח ,ומתוך ידיעה כי
הנאצים דולקים אחריו החליט לעזוב את העיר ,למגינת לבה של אמו אותה לא שב לראות
עוד .הוא הגיע לאחד הכפרים ,שם התחזה לנוצרי וחי אצל איכר פולני .בפולנית קולחת סיפר
ברוך ,בעל המראה ה"ארי" ,לאיכר כי נשאר יתום לאחר שהוריו נהרגו בהפצצות ומאז הוא
מתגלגל ממשק למשק .האיכר האמין לו וקיבל אותו לעבודה.
כעבור זמן קצר הצטרף ברוך למחתרת הפולנית .עד מהרה הצטיין בפעולותיו ועלה לדרגת
קצין.
ביום  3במאי  1943קיבל ברוך בן ה 15פקודה ממפקדיו במחתרת לעבור בחוצות ורשה
במסע תעמולה ,רכוב על אופנוע ,לבוש מדי הצבא הפולני ודגל פולין בידיו .ברוך ידע כי אם
יסרב ייהרג והחליט כי אם נגזר עליו למות ,ימות כגיבור .הוא עשה כפי שנתבקש ,ובראותו
שנאצים דולקים אחריו הגביר את המהירות ,הצית את פתיל המוקש שהיה מחובר לאופנוע
והטיל את עצמו לתעלה .האופנוע התפוצץ וברוך נפצע ,אך נותר בחיים .כשהנאצים גילו את
מקום מחבואו והתקרבו אליו ללוכדו הטיל בהם את הרימון האחרון שהיה ברשותו ,והרגם.
כשהדגל בידו זחל ברוך הפצוע לאורך שישה קילומטרים ,עד לכפר הסמוך בו הגישו לו
עזרה.
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עם חזרתו לוורשה נודע לברוך כי אחותו יושבת בבית הסוהר שבגטו תחת שמירת שוטר
יהודי .ברוך הלך להצילה והציע לשוטר סכום כסף גדול ,אך הלה ביקש יותר .משהחל ברוך
לאיים עליו באקדח הזעיק זה את חבריו השוטרים .ברוך ירה בו למוות ונמלט על נפשו.
בערב חג הפסח תש"ג )אפריל  (1943השתתף ברוך במרד גטו ורשה .המרד פרץ לאחר שנודע
על כוונת הגרמנים לחסל את הגטו .הלוחמים ,חברי ה"אי"ל" )ארגון יהודי לוחם( שהתאמנו
לקראת המרד והכינו בונקרים ונשק ,הצליחו לבלום למשך שבועות אחדים את הגרמנים
והפילו בהם חללים .המרד דוכא רק אחרי שהגרמנים שרפו את בתי הגטו ולמורדים לא היה
היכן להסתתר .לאחר שדוכא המרד חוסל הגטו ,ואחרוני אנשיו נשלחו למחנה השמדה.
ברוך הצליח להימלט מהגטו בתום המרד ,ושהה בכפר אצל האיכר שהכיר עד יום השחרור.
בתום המלחמה שב ברוך לעיר ולא מצא איש מבני משפחתו .אחד מחבריו שכנע אותו
להצטרף לקבוצה אשר עמדה לעלות לארץ ישראל בתוך כמה שבועות .ברוך הצטרף ,עבר
עם חברי הקבוצה לאיטליה ומשם העפיל ארצה ביום  2באוגוסט  ,1946בספינה "כ"ג יורדי
הסירה" .הספינה הפליגה מנמל בוקה דה מגרה באיטליה כשעל סיפונה  790מעפילים .בהגיעה
לאזור קפריסין נתגלתה על ידי מטוס סיור בריטי ששלח אליה משחתת ,החיילים הבריטים
עלו על סיפון האונייה וציוו להוריד את הדגל הלאומי מעל התורן .ברוך ,שישב ליד הדגל,
סירב להיענות לדרישה ,ולא גילה פחד גם כשהשוטר שלמולו איים עליו בנשק שלוף" .כ"ג
יורדי הסירה" נגררה לנמל חיפה ,ולמרות שביתת הרעב בה פתחו המעפילים במחאה על
גירושם הצפוי הם הועלו על אונייה בריטית והובלו למחנות בקפריסין.
ארבעה חודשים שהה ברוך במעצר בקפריסין ,ובראשית שנת  1947הגיע לארץ .הוא התגורר
עם חברי קבוצתו בעפולה ועבד כפועל בניין .היה חבר פעיל בסניף ה"הגנה" המקומי.
עם פרוץ מלחמת העצמאות התגייס ברוך גיוס מלא לגדוד  14בחטיבת "גולני"  חטיבה
מספר  1ב"הגנה" .הוא עבר אימונים ,השתתף בקורס חבלנים ונטל חלק בליווי שיירות
לירושלים .במהלך הפעילות נשברה ידו ,אך הדבר לא מנע מבעדו לצאת לקרבות משמר
העמק ,בהם לחם עם יד שבורה .בהיותו בעמק הירדן ,בסוף חודש מאי  ,1948ביקש להצטרף
לגדוד הפשיטה  גדוד  (89) 81בחטיבה "שמונה".
עם סיום ההפוגה הראשונה במלחמה ,ביולי  ,1948יזמה ישראל את מבצע "דני" לפתיחת
הדרך לירושלים .זאת על אף שכבר התגברו על המצור על העיר הודות ל"דרך בורמה",
שנפתחה כחודש קודם לכן.
המבצע התנהל בכמה חזיתות ,שהמרכזיות שבהן היו הערים לוד ורמלה .ערב המבצע
התגוררו ברמלה ובלוד רבבות תושבים ערבים עוינים שהיוו סכנה משמעותית ליישובי גוש
דן ולמושבות הדרום .אלפי לוחמים ערבים מבני המקום הצטרפו לצבא הירדני שפלש לארץ,
ויחד היוו כוח גדול ומאיים על הדרך לירושלים.
משימת כיבוש לוד הוטלה בעיקר על גדוד  .(89) 81ביום ד' בתמוז תש"ח ) (11.7.1948פרץ
טור משוריין לעבר לוד כשבראשו משוריין קרבי שנלקח שלל בקרב מהצבא הירדני ,ואשר
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זכה לכינוי "הנמר הנוראי" ,ובעקבותיו זחל"מים וג'יפים .השיירה המשוריינת נכנסה לקרב
קשה עם החיילים הירדנים המבוצרים במקום .בקרב זה נפלו כמה מחיילי הגדוד ,ביניהם
ברוך.
כיבוש לוד הושלם כעבור זמן קצר על ידי לוחמי חטיבת "יפתח" .לאחר מכן נפלה גם רמלה
ונכבשו כפרי אזור מודיעין הסמוכים .הישגי המבצע הסירו את החשש מפני חבירה של הצבא
הירדני החונה באזור לטרון לרמלה ולוד ,חבירה שעלולה הייתה לאיים על לב מדינת ישראל
הצעירה.
ברוך היה בן עשרים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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יד הזיכרון לחללי נצר אחרון בקצה השביל המחבר בין יד ושם להר הרצל .ירושלים ,אפריל 2004

רובינשטיין ,משה )אוסי(
משה נולד בשנת תרפ"ט ) (1929בעיירה מוהאץ' בדרום הונגריה,
במחוז ברניה .גדל בקהילה של יהודים מתבוללים .למד בבית
ספר עממי בעיירת הולדתו ,אך לאחר שסיים שש כיתות ,כאשר
החמירו הגזרות על היהודים ,הוכרח להפסיק את לימודיו ולעזור
להורים במלחמת הקיום.
במוהאץ' חיו ערב מלחמת העולם השנייה כמה מאות יהודים .בפרוץ המלחמה )ספטמבר
 (1939הייתה העיירה למקום ריכוז של יחידות צבא בדרכן לאוקראינה .עקב הברית בין
הונגריה לגרמניה אמנם לא הגיעו הגרמנים למדינה ,אך היהודים סבלו רבות מהאנטישמיות
המתגברת של תושבי הונגריה .צעירים יהודים רבים נשלחו למחנות עבודה של הצבא
ההונגרי.
ב 1944הופרה הברית וגרמניה כבשה את הונגריה .במאי  1944הוקם סמוך למוהאץ' גטו ובו
נכלאו כ 5,000איש ,רובם ככולם גורשו חודשים ספורים לאחר מכן לאושוויץ ושם נרצחו.
הוריו של משה נרצחו באושוויץ .מכל משפחתו רק הוא שרד ,לאחר שהתגלגל ממחנה עבודה
אחד למשנהו ,נתנסה בתלאות ובמחלות אך החזיק מעמד עד לשחרור.
אחרי שחרור הונגריה מהכיבוש הנאצי עבר משה לבירה בודפשט ,החל לעבוד והצטרף לארגון
נוער ציוני .עם חברים מארגונו יצא לגרמניה ,ומשם ניסו להעפיל ארצה .בסוף  ,1946לאחר
המתנה ארוכה ,הפליג משה לארץ ישראל באוניית המעפילים "כנסת ישראל" .האונייה נתפסה
על ידי הבריטים ומעפיליה גורשו למחנה מעצר בקפריסין.
משה המתין בקפריסין עד לקבלת רשיון עלייה במסגרת "עליית הנוער" ,והגיע לארץ ביום
 27באוגוסט  .1947עם בואו נשלח לחברת נוער עולה במשק חפציבה שלמרגלות הגלבוע.
הוא נקלט במשק ,עבד בשקידה במחצבת השיש והשתדל ללמוד עברית .הלימודים היו קשים
עליו ,אך בהתנהגותו ובהשתדלותו נתחבב על החברים.
כשפרצה מלחמת העצמאות דרש משה כי יגייסוהו .החברה והמדריכים התנגדו לכך ,כי
לדעתם עוד לא השתרש דיו בחיי הארץ ,אך הוא עמד בתוקף על רצונו להתגייס .לבסוף
נעתרו להפצרותיו וב 1באפריל  1948גויס .במשך שבועיים עבר אימונים במחנה בגבעת
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זייד ,ואחר צורף לגדוד "העמק"  הגדוד הראשון של הפלמ"ח .בשלהי אפריל  1948הועבר
הגדוד צפונה ומאז לחם במסגרת חטיבת "יפתח"  חטיבה מספר  11ב"הגנה".
משה השתתף עם גדודו בקרבות מלכיה כנגד צבא הפלישה הלבנוני ו"צבא ההצלה" הערבי
בפיקוד קאוקג'י במחצית מאי  ,1948ובפעולות נוספות בגליל העליון.
ביוני  1948הורד הגדוד לאזור לטרון כדי לסייע במבצע "דני" לפתיחת הדרך לירושלים,
והוצב באזור הכפר הערבי אל קובאב )כיום מושב משמר איילון( .חלק מאנשי הגדוד ,ומשה
ביניהם ,נשלחו לסייע בהגנת קבוצת גזר מפני כוחות הלגיון הערבי שחנו בסמוך לה.
בצהרי יום ג' בסיוון תש"ח ) ,(10.6.1948שעות אחדות לפני כניסת ההפוגה הראשונה
במלחמה לתוקף ,התארגן הכוח הערבי ,שמנה פלוגת לגיון ,כוחות בלתי סדירים ושריוניות,
ותקף את קיבוץ גזר .האש הכבדה שהומטרה הרסה את עמדות המגן ושיתקה כל אפשרות
של התנגדות מאורגנת .הירדנים הצליחו לפרוץ למשק ולכבוש אותו .בקרב זה נפלו כשלושים
לוחמים ומשה ביניהם .עוד כשלושים מגינים נפלו בשבי הירדנים.
קיבוץ גזר שוחרר על ידי לוחמי "יפתח" שעות ספורות לאחר מכן.
משה היה בן תשעעשרה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בגזר.
זכרו של משה הועלה בחוברת לזכר חללי חפציבה.
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רוגובין ,אליעזר
אליעזר ,בנם של רישה וצבי )הירש לייב( ,נולד ביום ח' באייר
תרפ"ב ) (6.5.1922בפולין ,בעיר וולוז'ין )כיום במחוז נובוגרודק
ברפובליקה הביילורוסית( .בן למשפחה ציוניתדתית של סוחרים
אמידים .בהיותו בן שנה נתייתם מאמו ,ואביו נשא לו אישה
שנייה .אליעזר למד בבית ספר יסודי והמשיך לתיכון עבריציוני.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בוולוז'ין כ 3,500יהודים .העיר נתפרסמה בישיבת "עץ
חיים" ,בה למדו מאות תלמידים וממנה יצאו הוגי דעות גדולים ,רבנים ידועי שם ,חכמים
ומשוררים .שירו של חיים נחמן ביאליק "המתמיד" מתאר במידה רבה את חוויית הלימודים
בישיבה זו.
בסוף  ,1939עם פרוץ המלחמה ,סופחה וולוז'ין לברית המועצות .לאחר שהופרה הברית בין
סטלין להיטלר כבשו הגרמנים את האזור .ב 25ביולי  1941נכנסו הגרמנים לעיר ומיד לאחר
מכן החל אספסוף מקומי להתפרע ,רצח יהודים והעלה באש בתי כנסת .הגטו הוקם באוגוסט
 ,1941ויהודים רבים הובאו אליו מעיירות הסביבה וגם מווילנה.
בסתיו  1941התקיימה האקציה הראשונה 200 ,יהודים הוצאו להורג יחד עם ראש היודנראט.
באקציה השנייה ,ב 10במאי  ,1942רוכזו כ 1,700יהודים ליד בית המרחץ ,הופשטו
מבגדיהם ונורו למוות .ב 29באוגוסט  1942נערכה האקציה השלישית ,בה נרצחו שרידי
הקהילה היהודית.
בין האקציות הצליחו כ 80מיהודי וולוז'ין להימלט ליערות ,וביניהם אליעזר .שאר בני
משפחתו נרצחו בגטו .הוא הצטרף לפרטיזנים הרוסים ביערות בסביבות נאליבוקסטולפץ
והשתתף בניסיונותיהם לפגוע במאמץ המלחמתי הגרמני.
עם התקדמות החזית הוקמו בברית המועצות חטיבות לאומיות מקרב הפרטיזנים .אחת מהן
הייתה הבריגדה "צ'קלוב" ,שאליעזר היה אחד מחבריה .הוא הצטיין במלחמה נגד הכובשים
הנאצים ונתמנה למקשר בבריגדה ,ובשנת  1943מונה למפקד פלוגת חבלנים בת  25איש,
שעסקה במיקוש דרכים ,מסילות ורכבות .בתקופת פעולתו חיבל אליעזר ב 18רכבות
עמוסות חיילים ותחמושת ,הועלה לדרגת לוטננט )סגן( וזכה באותות הצטיינות רבים,
וביניהם התואר והסמל של "גיבור ברית המועצות".
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אחרי שחרור וולוז'ין ,ביולי  ,1944נתמנה אליעזר למפקד השירות החשאי בעיר .בשל הריגת
איכר בשוגג ,בשעת ניסיון לתקן מכונת ירייה שנתקלקלה ,נענש ונשלח אל החזית .בווילנה
הרג משתף פעולה עם הנאצים ,שלפי ידיעותיו היה לו חלק בהשמדת משפחתו.
בתום המלחמה שוחרר אליעזר וניתן לו לחזור לפולין .כשהגיע לעיר לודז' נודע לו כי כל בני
משפחתו נספו בידי הנאצים .הוא הצטרף לקיבוץ "גורדוניה" ,ולימים היה אחד ממנהליו.
מלודז' יצא עם חבריו בנתיב "הבריחה" .בהמשך היה אליעזר פעיל במחנות העקורים בזלצבורג,
בווינה ובאיטליה כמדריך ומורה לעברית ,וסייע בהוצאתה לפועל של עלייה ב' הבלתי לגאלית
שאורגנה על ידי "ההגנה" .בעודו באיטליה הצטרף לאצ"ל )הארגון הצבאי הלאומי(.
משהגיע תורו העפיל אליעזר לארץ ישראל ,אך אונייתו נתפסה בידי הבריטים ועם שאר
המעפילים גורש לקפריסין .פעמיים ניסה לברוח ,אך לא הצליח .רק במחצית שנת ,1948
אחרי שהות של למעלה משנה באי הגירוש ,הורשה לעלות ארצה.
מיד בבואו הצטרף אליעזר לחטיבה   12היא חטיבת "הנגב" של הפלמ"ח ,ומאז השתתף
בקרבות בנגב במלחמת העצמאות .הוא שירת במטה מחוז הנגב כקצין חבלה  המקצוע בו
התמחה כפרטיזן.
בשוך הקרבות בנגב נשלח אליעזר לפרק מוקשים בשטחים שעברו לרשות ישראל .ביום
כ"ד בכסלו תש"ט ) ,(26.12.1948בהתפוצץ מוקש בכפר מוחרקה ,כ 15ק"מ ממזרח לעזה,
נהרג.
אליעזר היה בן עשרים ושש בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות.
לאחר נפילתו הועלה לדרגת סגן.
סיפורי גבורתו של אליעזר בימי השואה נזכרים בספרו של שלום חולבסקי" :מרי ולוחמה
פרטיזנית" ,ובדף המוקדש לוולוז'ין באתר האינטרנט של "יד ושם".
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רוזינגר ,שמואל
שמואל ,בן גיזלה ואלכסנדר )שנדור( ,נולד ביום ה' בניסן תרצ"ב
) (11.4.1932בבודפשט בירת הונגריה .אביו היה פקיד בחברת
חשמל ,והאם עסקה במשק בית .סיים את לימודיו בבית ספר
עממי ולאחר מכן סיים ארבע כיתות של בית ספר תיכון.
בבודפשט חיו ערב מלחמת העולם השנייה כמיליון איש ,למעלה
מחמישית מהם יהודים .כמדינת חסות של גרמניה חוקקה הונגריה
כבר בשנת  1938שורה של חוקים אנטייהודיים ,בדומה ל"חוקי נירנברג" .מקיץ 1939
נלקחו הגברים היהודים לפלוגות "שירות העבודה" של הצבא ההונגרי ,ששימשו כאמצעי בידי
הממשל לסילוקם מחיי החברה ,התרבות והכלכלה.
לאחר כיבוש הונגריה בידי הגרמנים ,במרס  ,1944פוזרו יהודי בודפשט בבתים מיוחדים
שסומנו במגן דוד .בנובמבר  1944הם נכלאו בגטו והאלימות כלפיהם גברה.
עד תום המלחמה נרצחו כ 100,000מיהודי בודפשט ,חלקם בגטו ורובם באושוויץ.
הוריו של שמואל נרצחו בימי השואה .רק הוא שרד את זוועות המלחמה וזמן קצר לאחר
השחרור ,בקיץ  ,1946העפיל לארץ ישראל .ביולי  1946הפליג באונייה "הגנה" ,שנרכשה
בקנדה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,אך האונייה אותרה על ידי הבריטים ובהגיעה
לנמל חיפה ,ביום  2באוגוסט  ,1946הורדו מעפיליה והועברו למחנה המעצר בעתלית.
לאחר כמה שבועות שוחרר שמואל ממחנה המעצר .בשנתיים הבאות חי ולמד בבית הספר
החקלאי בבן שמן ,שם עסק גם בענייני גדנ"ע )גדודי נוער( .לאחר מכן שהה זמן מה בקיבוץ
דן שבצפון כחבר בגרעין הכשרה ,ועסק במקצועו  חשמלאי.
ביוני  1950גויס שמואל לצה"ל ,לגדוד נח"ל  .909כעבור כשנה הצהיר על רצונו לעבור לגרעין
התיישבותי והחל בשירות ללא תשלום במחלקת דן  גוש תל חי.
בדצמבר  1951התגייס שמואל לשירות קבע לשלוש שנים ,ומיד לאחר מכן ביקש להתנדב
למקצועות צוות קרקע של חיל האוויר .עבר לחיל האוויר ,למד בקורסים שונים ובהם קורס
אחזקת מטוסים ובסיומם הומלץ על ידי מפקדו ,שכתב כי הוא בעל רצון ,חרוץ ומוכשר.
לאחר מכן שירת בבסיס חיל האוויר ברמת דוד כמכונאי גוף המטוס.
ביום כ' בתשרי תשי"ד ) (29.9.1953נפטר שמואל .נראה כי התאבד על רקע מחלת לב ממנה
סבל.
בן עשרים ואחת במותו .שמואל הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה.
333

רוזמוביץ ,יחזקאל
יחזקאל ,בנם של רחל ואברהם ,נולד בשנת תרפ"ה ) (1925בעיר
סלטונסקהדולי בצ'כוסלובקיה .בגיל צעיר מאוד החל ללמוד
תורה ב"חדר" והצטיין בלימודיו .המשיך את לימודיו בבית ספר
יסודי .מחוסר אפשרות להמשיך את לימודיו בבית ספר תיכון
למד את מקצוע האפייה ,החל להתפרנס ממקצוע זה וגם תמך
בהוריו.
צ'כוסלובקיה נוצרה בתום מלחמת העולם הראשונה ,לאחר פירוק האימפריה האוסטרו
הונגרית ,וכללה את השטחים המתועשים ביותר של הממלכה .לאחר חתימת הסכם מינכן,
בספטמבר  ,1938באה הרפובליקה הצ'כוסלובקית אל קצה :סלובקיה זכתה בעצמאות
והייתה למדינת חסות של הגרמנים .הצבא הנאצי פלש במרס  1939לצ'כיה והיטלר הכריז על
"פרוטקטורט" )חסות( בשטחים בהם התגורר מיעוט גרמני :בוהמיה ומורביה .הצבא ההונגרי
פלש לקרפטורוס  החלקים הדרומיים של המדינה.

בצ'כוסלובקיה חיו ערב מלחמת העולם השנייה למעלה מ  300,000יהודים .כאשר פרצה
המלחמה ,בספטמבר  ,1939הוחמר מצב היהודים בכל האזורים והחל שלטון הטרור .חופש
התנועה שלהם הוגבל ,הם פוטרו ממשרותיהם ומנות המזון קוצצו .היהודים שסופחו
להונגריה זכו לחופש יחסי עד  ,1944אך אז כבשו הגרמנים את המדינה וגם הם נשלחו
לגטאות ולמחנות השמדה.
עד תום המלחמה הושמדו כשני שליש מיהודי צ'כוסלובקיה.
בשנת  1944הובלו יחזקאל והוריו למחנה ההשמדה באושוויץ .ההורים נספו ,ורק יחזקאל
הצליח להחזיק מעמד עד סוף המלחמה.
כתום המלחמה נפגש באיטליה עם בן דודו ,אשר מסר לו את זכות העלייה לארץ ,וביום 14
בדצמבר  1945עלה יחזקאל על אוניית המעפילים "חנה סנש" .האונייה ,שנרכשה באיטליה
על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" ,הפליגה מנמל סוונה שבאיטליה כשעל סיפונה 252
מעפילים  רובם חברי תנועות נוער ציוניות .תנאי ההפלגה היו קשים :הצפיפות הייתה רבה,
האוויר דחוס ,והמזון והמים לא הספיקו .הים סער ומספר החולים גדל במהלך ההפלגה.
עשרה ימים לאחר צאתה לדרך עלתה האונייה על שרטון בחוף נהריה .אנשי קבוצת החוף
334

של הפלי"ם )הפלוגה הימית של הפלמ"ח( ,בסיוע תושבים מנהריה והסביבה ,סייעו להעביר
את המעפילים אל החוף באמצעות חבלים .לאחר מכן הם הוסעו באוטובוסים ובמשאיות
לקיבוצי הסביבה ,משם פוזרו ברחבי הארץ .בחוף נהריה הושאר לבריטים דגל ובו נרשם" :שם
הספינה חנה סנש ,הורדה בעזרת ארגון ההגנה העברית .תהיה ספינה זו בחוף נהריה אחת
המצבות לששת מיליוני אחינו ואחיותינו".
עם בואו לארץ הצטרף יחזקאל לקיבוץ הדתי תקומה שבנגב .זמן קצר בלבד שהה שם ,ולאחר
מכן עבר לגור בחדרה והחל לעבוד במאפייה.
בפרוץ מלחמת העצמאות היה יחזקאל בין המתנדבים הראשונים .עם התארגנות צבא הגנה
לישראל התגייס גיוס מלא וצורף לחטיבת "אלכסנדרוני" ,היא חטיבה מספר  .3מאז מילא
בחטיבה תפקידים שונים ,בעיקר בקרבות באזור מרכז הארץ.
ביום י"ד באב תש"ח ) ,(19.8.1948בהיותו במחנה צבאי בקרבת החוף בנתניה ,ירד יחזקאל
לרחוץ בים ,טבע ומת.
בן עשרים ושלוש במותו .יחזקאל הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנתניה.
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רוזנבלום ,מנחם
מנחם ,בנם של טובה ומשהאהרן ,נולד ביום ה' בניסן תרפ"ט
) (15.4.1929בפולין ,בעיר פביאניצה במחוז לודז' .גדל והתחנך
בעיר הולדתו ,למד בבית ספר יסודי.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בפביאניצה כ 8.000יהודים.
העיר נכבשה על ידי הגרמנים בספטמבר  ,1939ימים אחדים
לאחר תחילת המלחמה .בשנת  1940הוקם בה גטו ,שהיה
אחד הגטאות הראשונים בפולין ,ובו רוכזו כ 9,000יהודים ,ביניהם פליטים שהגיעו
לאזור .כ 1,200עובדים מקצועיים מהגטו נוצלו ככוח עבודה זול במפעל טקסטיל ,שם עסקו
בייצור מדים לצבא הגרמני.

במרס  1942סומנו כל תושבי הגטו ,והכשירים לעבודות כפייה הופרדו מהאחרים .ב 16
במאי כותר הגטו בכוחות משטרה גדולים ,היהודים רוכזו במגרש הספורט שבמרכז העיר
ובמשך יומיים הוחזקו בצפיפות איומה .מי שניסו להסתתר או להתנגד  נורו במקום.
כ 5,500יהודים שסומנו ככשירים הועברו לגטו לודז' ,וכמעט כל היתר הובלו ברכבת אל
מחנה ההשמדה חלמנו ,שהיה הראשון בו נרצחו המונים בגז .באותו חודש אף חוסל בית
החולים של הגטו :הנאצים השליכו חולים ונכים מן החלונות בקומות הבניין היישר לרחוב,
וכך גרמו למותם או לפציעתם הקשה .בדרך זו נרצחו  150מהמאושפזים.
בשנת  1944חוסל גטו פביאניצה ,ויתרת תושביו שולחו לאושוויץ .עד תום המלחמה נרצחו
כמעט כל תושבי העיר.
כל בני משפחתו של מנחם נספו במחנה ההשמדה אושוויץ .רק הוא שרד במחנה והגיע ליום
השחרור.
עם השחרור יצא מנחם בדרך הבריחה ,והגיע לארץ ישראל בשנת  .1946הוא התקבל בבית
קרוביו ברחובות ,וכעבור זמן קצר החל לעבוד בבית מסחר.
בפרוץ מלחמת העצמאות גויס מנחם וצורף לגדוד  53בחטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר 5
של ה"הגנה" .מאז נטל חלק בקרבות הגדוד ,בעיקר באזור הדרום.
ביום י' בסיוון תש"ח ) (17.6.1948נהרג מנחם בעת מילוי תפקידו ,בתאונת דרכים שאירעה
ליד באר טוביה.
מנחם היה בן תשעעשרה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות.
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רוט ,מנחם )קיצ'י מנדי(
מנחם נולד בשנת תר"ץ ) (1930ברומניה ,בעיר קלוז' שבחבל
טרנסילבניה .למד בגימנסיה העברית בעירו.
בספטמבר  ,1940שנה מתחילת מלחמת העולם השנייה ,נכנס
לקלוז' הצבא ההונגרי .מיד לאחר מכן הוטלו על היהודים הגבלות
בתחום הפעילות הכלכלית .בקיץ אותה שנה גורשו מזרחה מאות
משפחות שלא הייתה להן אזרחות הונגרית ,ורובן נרצחו בעיר המבצר קמנץפודולסקי
שבאוקראינה .בקיץ  1942גויסו כמה מאות יהודים ונשלחו לחזית.
במרס  1944כבשו הגרמנים את הונגריה והגיעו גם לקלוז' .בעיר הוקם גטו בו נכלאו
כ 18,000יהודי האזור .תנאי החיים הקשים חוללו מגפה אשר הרגה מאות מהם .כמה
חודשים לאחר מכן גורשו היהודים לאושוויץ ,שם נרצחו מרביתם.
משפחתו של מנחם שולחה למחנה המוות והושמדה שם .רק הוא שרד במחנה וזכה להגיע
ליום השחרור.

לאחר המלחמה חזר מנחם לעיר הולדתו והצטרף לקבוצת "להגשמה" ,שמנתה כ  120צעירים
יהודים ומטרתה הייתה לעלות לארץ ישראל וכאן להקים יישוב המושתת על עקרונות
השוויון .בשנת  ,1945במסגרת ההכשרה של חברי הקבוצה ,יצא לקולנטינה ,חווה חקלאית
קטנה בפרברי בוקרשט ,רומניה .בהיותו הצעיר בקבוצה ,כונה מנחם בן ה 16בשם "קיצ'י
מנדי" ,שמשמעותו  מנחם הקטן.
למרות גילו הצעיר בלט מנחם בידיעותיו  ובעיקר בשליטתו בשפה העברית  ברעיונותיו
ובכשרונותיו ,והיה אהוב על כולם .בקולנטינה הוא חיבר את המנון הקבוצה ,שלימים ליווה
את חבריה עד להתיישבותם בקרקע" :קדימה לארץ ,קדימה לבנות!  /השם 'להגשמה' בשביל
שניאות  /נדע חובותינו לעזוב הגולה  /לבנות בארצנו ארץ חדשה  /ואם בדרכנו יהיו מכשולים
 /כולנו כאיש אחד ידינו נרים  /ואז בדמנו בעוז וגבורה  /נקים קבוצתנו ,קבוצת 'להגשמה'".
בשנת  1946חצו מנחם ועוד ארבעים מבני קבוצתו את הגבול ליוגוסלביה ומשם עברו
לאיטליה .יחד עם קבוצת צעירים נוספת הגיעו למחנה אונרווה ,בכפר קטן בדרום איטליה.
הסבל והייסורים שהיו מנת חלקם בדרכים גיבשו את הקבוצה ,שהפכה עבור מנחם למשפחה
חמה ותומכת .במחנה זה התארגנה הקבוצה והקימה ועדות ,הוציאה עיתון קיר ,יזמה הופעות,
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הפעילה חוגים ,קיימה פעילות ספורטיבית והנהיגה שיעורי עברית  בהם היה מנחם פעיל
מרכזי.
לאחר תלאות רבות הצליחו חברי "להגשמה" לעלות על אוניית המעפילים "ברכה פולד"
 אוניית חופים קטנה שנרכשה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" באיטליה .האונייה
הפליגה ב 9באוקטובר  1946מנמל מולה דיבארי כשעל סיפונה  626מעפילים  ניצולי
מחנות ריכוז וחניכי תנועות נוער קיבוציות .בדרכה חברה לאוניית המעפילים "אלברטינה"
וקלטה עוד  180מעפילים .ההפלגה התאפיינה בתקלות רבות ובתנאי מזג אוויר קשים.
בהגיעה ללב ים נתפסה "ברכה פולד" על ידי הבריטים ,נגררה לנמל חיפה ,ולאחר מאבק קשה
גורשו נוסעיה לקפריסין .בעקבות האירועים האלימים שהתפתחו בעת הגירוש כתב נתן
אלתרמן בטורו השבועי את השיר "ברכה פולד".
בקפריסין שהה מנחם עם חבריו במשך כשנה .הם הקימו במחנה מתחם אוהלים משלהם ,בו
למדו עברית ולימודים כלליים שהועברו על ידי שליחי ה"הגנה" .מנחם התמיד בלימודיו ,ולא
נמנע מוויכוחים אידיאולוגיים עם מוריו ועם מבוגרים ממנו.
בסוף שנת  1947הגיע מנחם לחופי הארץ בשנית ,וקבוצתו הועברה למחנה המעצר בעתלית.
כעבור חודש שוחררו ונשלחו לקיבוץ אושה ,להמשך ההכשרה .בסיומה עברו לקריית בנימין,
לתקופת הכשרה נוספת שנקראה "עצמאות" ,לקראת העלייה לקרקע והקמת יישוב חדש
בארץ.
רצף ההכשרה נקטע כאשר חברי הקבוצה נאלצו לנדב חמישה חברים לגיוס לצה"ל .שמו של
מנחם לא עלה בהגרלה ,אך הוא התנדב להחליף חבר שנבחר אשר היה ערב נישואיו .עם
ארבעת חבריו התגייס מנחם לגדוד  21של חטיבת "כרמלי"  חטיבה מספר  2של ה"הגנה".
ביוני  1948השתתף מנחם בקרב ברמות נפתלי.
רמות נפתלי שבגליל העליון נוסדה בשנת  1945כהיאחזות פלמ"ח .בהיותה אחד היישובים
היהודיים הבודדים בהרי נפתלי הייתה יישוב משלט חשוב במהלך מלחמת העצמאות,
והיוותה בסיס ללוחמים הישראליים במערכה על הגליל העליון .בשל קרבתה לאחת מדרכי
המעבר החשובות מלבנון לארץ התבססו באזור כוחות "צבא ההצלה" הערבי בפיקוד קאוקג'י
כבר בחודשי המלחמה הראשונים ,ואליהם הצטרפו ערביי הסביבה .על המקום הגנו לוחמי
גדוד  21של "כרמלי" ואיתם תגבורת מחטיבת "יפתח".
ביום ג' בסיוון תש"ח ) ,(10.6.1948ערב ההפוגה הראשונה במלחמה ,נעשה מאמץ ערבי
גדול לנתק את יישובי הגליל העליון המזרחי בעמק החולה ובהרי נפתלי ממדינת ישראל
הצעירה .המאמץ כלל התקפות שבוצעו הן ממזרח והן מלבנון .משמר הירדן נכבשה על ידי
הצבא הסורי ,ובמקביל השתלטו הכוחות הערביים על מלכיה והתקדמו משם לעבר רמות
נפתלי .כוח סורי הצליח להבקיע את תחום ההגנה של היישוב ולחדור לבונקר בו התבצרו
מנחם וחבריו .מנחם ועוד לוחם נשלחו קדימה לעצרם ,אך הסורים זרקו לעברם רימונים
והרגו אותם.
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בפעולה נפלו מנחם ועוד עשרים לוחמים .היישוב רמות נפתלי החזיק מעמד ,והכוח הערבי
נהדף סופית מהאזור באוקטובר  ,1948במבצע "חירם".
מנחם היה בן שמונהעשרה בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה.
בני הזוג חנה ושמואל ליבר ,חבריו של מנחם ,קיימו את בקשתו מהם ערב גיוסו וקראו לבנם
על שמו.
שלושה חודשים לאחר נפילתו של מנחם הקימו חברי קבוצת "להגשמה" את קיבוץ להגשמה,
אשר ברבות הימים היה למושב שורש בפרוזדור ירושלים .בשנת  ,1973במסגרת חגיגות 25
שנה לעלייה על הקרקע ,הוקם גלעד לזכר מנחם במרכז המושב.
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רויטרנד ,דוב
דוב נולד בשנת תרפ"ה ) (1925בפולין .גדל והתחנך בקרקוב ,השלישית בגודלה בערי
המדינה.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בקרקוב כ 50,000יהודים .העיר נכבשה על ידי הגרמנים
ב 6בספטמבר  ,1939ומיד לאחר מכן הוכרזה כבירת הגנרלגוברנמן )הממשל הגרמני( .מאז
סבלו היהודים מהתעללויות רבות ,רכושם נגזל ,בתי כנסת הועלו באש וזכויותיהם הבסיסיות
ניטלו מהם.
במאי  1940החל גירוש יהודי קרקוב לעיירות הסביבה .עד מרס  1941גורשו כ 40,000יהודים.
בחודש זה הוקם בעיר גטו בו נדחסו כ 18,000איש ,יהודי העיר ופליטים מהסביבה.
ביוני  1942החלו השילוחים למחנות ההשמדה .אלפים מבין יהודי הגטו גורשו למחנה
ההשמדה בלז'ץ ,שם נרצחו בתאי גזים .עד תום המלחמה נרצחו כמעט כל יהודי קרקוב.
דוב ומשפחתו היו בין תושבי הגטו .בהיותו שם נאלץ דוב לצפות במו עיניו ברציחתם של כל
בני משפחתו .הוא לא נשבר ונשבע כי כל חייו ינקום בגרמנים .כעבור זמן מה הצליח להימלט
מהגטו לכיוון החזית הרוסית ,בזכות מראהו הארי לא זוהה כיהודי והצטרף לקבוצת חיילים
רוסים שברחו מהשבי הגרמני והתארגנו כקבוצת פרטיזנים ביערות ברוסיה .מאז השתתף
בפעולות הפרטיזנים נגד הגרמנים עד תום המלחמה.
לאחר המלחמה חי דוב עוד זמן מה בפולין ,ובתחילת שנת  1948עלה לארץ .קבוצתו צורפה
לקיבוץ עין גב שבמזרח הכנרת.
סמוך לאחר בואו ,ימי מלחמת העצמאות ,התגייס דוב .בהיותו יתום ובודד בארץ יכול היה
להתקבל ליחידה שאינה קרבית ,אך הוא מיאן והתנדב לחטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר 5
ב"הגנה" .שירת בגדוד  ,52שלוחמיו השתתפו בכל שדות המערכה של החטיבה.
ביום  22באפריל  1948עלה דוב על מוקש באזור הכפר הערבי אלבריה שמצפון ללטרון,
בזמן טיהור הכפר .הוא נפצע אנושות והועבר לבית חולים ,אך כעבור חודשיים ,ביום ט"ו
בסיוון תש"ח ) ,(22.6.1948נפטר מפצעיו.
בן עשרים ושלוש בנפלו .דוב הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות.
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רוסנוואסר ,יצחק
יצחק ,בנו של אייזיק ,נולד בשנת תרפ"ז ) (1927בצ'כוסלובקיה,
בעיר אוּז'גוֹרוֹד במחוז קרפטורוס )כיום באוקראינה( .גדל והתחנך
בעיר הולדתו ,מצעירותו היה חניך תנועת "בית"ר".
צ'כוסלובקיה נוצרה לאחר מלחמת העולם הראשונה ,לאחר פירוק
האימפריה האוסטרוהונגרית ,וכללה את השטחים המתועשים
ביותר של הממלכה .לאחר חתימת הסכם מינכן ,בספטמבר  ,1938עוד לפני מלחמת העולם
השנייה ,באה הרפובליקה הצ'כוסלובקית אל קצה :סלובקיה זכתה בעצמאות והייתה למדינת
חסות של הגרמנים .הצבא הנאצי פלש לצ'כיה וסיפח את בוהמיה ומורביה .מחוז קרפטורוס
סופח להונגריה.

באוז'גורוד שבקרפטורוס חיו באותה תקופה כ  10,000יהודים ,מרביתם אורתודוקסים .בעיר
פעלו בית ספר יסודי ובית ספר תיכון בעברית ,תלמוד תורה וישיבה .תחת שליטת הונגריה
סבלו יהודי העיר מן החוקים האנטייהודיים שנחקקו בהונגריה ,בדומה ל"חוקי נירנברג",
אשר הגבילו את פעילותם הכלכלית .מקיץ  1940נלקחו גברים רבים ל"שירות העבודה" של
הצבא ההונגרי ,במסגרתו נשלחו לחזית המזרחית .רבים מהם נספו.
ב 1944הופרה הברית בין גרמניה להונגריה ,ובחודש מרס כבשו הגרמנים את הונגריה.
שלושה ימים לאחר כיבושה של הונגריה ,ב 19במרס  ,1944נכנסו הגרמנים לאוז'גורוד ומיד
כוננו יודנראט .מצבם של היהודים החריף באחת :הם נצטוו להעביר סכומי כסף אדירים
לשלטונות ,רכושם הוחרם ,והוטלה חובת ענידת טלאי צהוב .יהודים נתפסו באקראי ונחטפו
לעבודות כפייה ,ועל האחרים הוטל עוצר .ביומו האחרון של חג הפסח תש"ד נלקחו 18,000
יהודים מסביבות אוז'גורוד ורוכזו במפעלי לבנים ועצים בתנאים בלתי אנושיים ,בתיהם נבזזו
וכ 7,000איש גורשו.
בחודשים מאייוני  1944גורשו יהודי אוז'גורוד וסביבתה למחנה ההשמדה אושוויץ בשבעה
משלוחים .רק כ 2,000מהם שרדו עד תום המלחמה.
בתקופת מלחמת העולם השנייה הושמדה כל משפחתו של יצחק על ידי הנאצים .הוא עצמו
נשלח למחנה ריכוז גרמני ,שם שרד בתנאים הקשים ושוחרר בשנת .1945
מאחר וידע כי איש מבני משפחתו לא נותר בחיים החליט להכשיר עצמו לעלייה לארץ .הוא
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יצא בנתיב "הבריחה" ,ועבר הכשרה חקלאית לקראת עלייתו.
ביום  19באוקטובר  1946עלה יצחק על אוניית המעפילים "לטרון" ,שאורגנה על ידי המוסד
לעלייה ב' של ה"הגנה" .האונייה נקנתה בשוודיה בשנת  1946ומשם הפליגה לנמל מרסיי.
 1,252המעפילים  ניצולי שואה ממדינות מזרח ומערב אירופה וחברי תנועות נוער  הועלו
על סיפונה בנמל להסיוטה בריביירה הצרפתית .מרגע צאתה לדרך עקבו הבריטים אחר
האונייה ,ובלב ים השתלטו עליה תוך הפעלת כוח" .לטרון" נגררה לנמל חיפה ,ובראשית
נובמבר  1946הורדו ממנה המעפילים בכוח והועלו על אוניות גירוש ,שלקחו אותם למחנות
המעצר בקפריסין.
יצחק שהה במחנה הגירוש תשעה חודשים תמימים .באוגוסט  1947שוחרר ,ובהגיעו לארץ
קבע את מקומו בחדרה ועבד בחקלאות.
עם פרוץ מלחמת העצמאות התגייס יצחק ,ונשלח לאימונים במושבה בת שלמה .בגמר
האימונים צורף לגדוד  31של חטיבת "אלכסנדרוני" ,חטיבה מספר  3של ה"הגנה" ,שחנתה
בסביבות חדרה .מאז השתתף בקרבות החטיבה להגנת יישובי השרון והדרכים אליהם.
במאי  1948השתתף יצחק בקרב על כפר קרע במסגרת מבצע "יובל".
את מבצע "יובל" יזמה מפקדת ה"הגנה" בראשית מאי  .1948מטרתו הייתה למשוך כוחות
אויב לאזור ואדי ערה ,משום שאלו החלו לאיים שוב על אזור משמר העמק ,פחות מחודש
לאחר הקרבות הקשים שם באפריל .1948
בליל  7/8במאי יצאו כוחות "אלכסנדרוני" לעבר כפר קרע ,עם שחר הסתערו עליו והצליחו
לכבוש חלק ממנו .אך תגבורת ערבית גדולה שהוזעקה לאזור פתחה במתקפה עזה ,וחלק
מלוחמי היחידה נאלצו לסגת מהכפר .במהלך הקרב ב 8במאי נפצע יצחק באורח קשה .הוא
הועבר לבית החולים בילינסון ,אך שם נפטר למחרת ,ל' בניסן תש"ח ).(9.5.1948
למרות האבדות שספגה החטיבה הושגה מטרת המבצע ,וכוחות ערביים גדולים פינו את אזור
משמר העמק.
יצחק היה בן עשרים ואחת בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחדרה.
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רייצר ,צבי אלימלך )צביקה(
צבי ,בן משה והדסה ,נולד בשנת תרפ"ה ) (1925בהונגריה ,בעיר
נאדיורוסי .בן למשפחה דתית ,למד בבית ספר יסודי והמשיך
ללימודים בישיבה.
בהונגריה חיו ערב מלחמת העולם השנייה כ 800,000יהודים .עוד
לפני המלחמה סבלו יהודי המדינה מן החוקים האנטייהודיים
שנחקקו בהונגריה ,בדומה ל"חוקי נירנברג" ,אשר הגבילו את פעילותם הכלכלית .מקיץ 1940
נלקחו גברים רבים ל"שירות העבודה" של הצבא ההונגרי ,במסגרתו נשלחו לחזית המזרחית.
רבים מהם נספו.
ב 1944הופרה הברית בין גרמניה להונגריה ,ובחודש מרס כבשו הגרמנים את הונגריה.
בחודשים הבאים רוכזו היהודים ונשלחו למחנות השמדה.
עד תום המלחמה נרצחו כחצי מיליון מיהודי הונגריה.
אין פרטים על קורות צבי ומשפחתו במלחמה .ידוע כי מלבדו כולם נספו בשואה ,רק הוא
שרד את המחנות וניצל.
לאחר השחרור הצטרף צבי להכשרה חלוצית בהונגריה ,ועד מהרה היה מעמודי התווך שלה:
הדריך והרצה בשאלות הציונות ,הוסיף מידיעותיו בתנ"ך והיה הרוח החיה בחבורה .כל מי
שבא אתו בקשר העריצו על אופיו והתמסרותו ,ידיעותיו וענוותנותו.
דרכם של חברי הקבוצה לארץ ישראל חלפה במספר ארצות והייתה מלווה בקשיים רבים.
אחד מחברי ההכשרה מספר כי צבי היה מפיח בחבריו עידוד ומרץ בנפול רוחם ,ומדבר
בשקיקה על החיים הלאומיים בארץ.
לאחר דרך ייסורים ארוכה ומפרכת הגיעה הקבוצה ליוון ושם נתפרדה החבילה .צבי העפיל
לארץ בקיץ  1946באונייה "הנרייטה סאלד" ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה".
הייתה זו ספינת עץ קטנה שמעפיליה )יחד עם מעפילי "יגור"( היו בין הראשונים שגורשו
לקפריסין.

האונייה יצאה ב  30ביולי  1946מאתונה כשעל סיפונה  394מעפילים ,רובם ניצולי מחנות
ופרטיזנים מהמפלגה הקומוניסטית היוונית וחלקם ניצולי מחנות מהונגריה .לאחר שנתגלתה
על ידי משחתות בריטיות ניסתה הספינה להפליג צפונה מקיסריה ,אך נאלצה להשליך עוגן
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במפרץ חיפה .באחד מכיכרות הלחם שסופקו לספינה הוטמן פתק שבו נאמר לנוסעים כי הם
עומדים להיות מגורשים לקפריסין וכי עליהם להתנגד לכך ,וכך החלה התארגנות להתנגדות
שנמשכה כמה שעות ,ובמהלכה מלחים בריטים שעלו לסיפון נלקחו בשבי ונכלאו בחדר
שהוכן לכך.
הבריטים הפעילו זרנוקי מים ,ארבע משחתות ועשר סירות מנוע הקיפו את הספינה ,חיילים
בריטים הטילו רימוני עשן לסיפון והמעפילים אולצו להיכנע .ב 12באוגוסט  1946נגררה
הספינה לנמל .לאחר מכן הועברו המעפילים ,תוך התנגדות פסיבית ,לאוניית גירוש ונלקחו
לקפריסין.
בשהותו בקפריסין המשיך צבי לשלוח לחבריו מכתבי עידוד .בדצמבר  ,1946עם שחרורו
ממחנה המגורשים ,הצטרף לחבורתו והם השתקעו בפרדס חנה.
תחילה עבד צבי כפועל ,ולאחר מכן החל ללמוד את מלאכת הצבעות .לאחר יום עבודה קשה,
כשהוא עייף ורצוץ ,נוהג היה להתייחד עם ספריו ,וכן למד בהתכתבות" .לא אחת משתומם
הייתי על מורי הצעיר וחברי כי הנו משלים כה בנקל עם חיי העמל הקשים אשר לא היה
רגיל בהם" ,מספר אחד החברים .ומשהעיר לו כי מקומו על ספסל הלימודים ,היה מחייך צבי
ועונה" :הן באתי לבנות את המולדת!"
ממשיך החבר" :משהיינו יושבים ולומדים יחדיו רואה הייתי כי לעולם לא אגיע לעמוד עמו
בדרגה שווה .היה זה מוח מעמיק של בחור ישיבה שאין דבר נשכח ממנו .משהנך סח על
דא או הא הוא מעלה ממכמניו ומחלק לך ביד נדיבה מכל הטוב אשר לו .מעולם לא ראיתיו
מתכעס .בשקט הנפשי ללא גבול אשר לו היה משליט את ההגיון הבריא שלו .כולנו הערצנוהו
בשל לבו הטוב והחמים ,בשל חוכמתו וידיעותיו הרבות".
צבי היה חבר פעיל ב"הגנה" ,ולא ויתר על אף אימון .לעתים היו חבריו מבקשים אותו שינוח
וישמור על כוחותיו ,אך הוא סירב להם באומרו כי צו השעה מחייב ו"אסור לדלג אף על
קורס אחד".
במחצית דצמבר  ,1947בעקבות החלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ לשתי מדינות,
התגייס צבי לגדוד  31של חטיבת "אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  3של ה"הגנה" .מאז
השתתף בפעולות רבות באזור הגליל ,בין היתר בקרבות משמר העמק והסביבה ,זרעין
וצפת .כך התנהל מחזית לחזית ,ומשהיה שב לחופשה היה מחייך כהרגלו ,ממשיך לדבוק
בתורתו  "אל ייאוש ,יהיה טוב!"  ומיד מבקש לשאול ספר כלשהו .מעידים חבריו:
"למרות שהמוח אינו פנוי לקריאה ולימוד ,בכל זאת היה לצביקה זמן לכול :להניח
תפילין ,לקלוע בהצטיינות למטרה ,לכתוב מכתבים בעלי תוכן ולהיות העדיף בכוח
שבחבורה".
כשהציעו לצבי שחרור מהקרבות בשל היותו שריד יחיד ממשפחתו היה חיוך מסתמן על
שפתיו והוא ענה" :וכי לשם מה באתי לכאן?" וחבריו השתתקו ,כי ידעו שלמען המולדת מוכן
הוא לכול ,ולשם כך בא.
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ערב הקמת המדינה השתתף צבי בקרב על כיבוש כפר סבא הערבית וטירה.
טירה ,כפר ערבי גדול ששכן בין הריכוזים הערביים בשומרון ,היה ידוע בעוינותו ליישובים
היהודיים הסמוכים כבר בשנות השלושים ,וכך נמשך המצב מיד עם ראשית מלחמת
העצמאות .בגבור החשש כי צבאות הפלישה הערבים יתבססו בו ויאיימו על לב השרון
היהודי הצר הוחלט לכבשו ,והמשימה הוטלה על חטיבת "אלכסנדרוני".
בליל ה' באייר תש"ח ) (14.5.1948יצא כוח מגדוד  31מכפר הס והגיע למבואות טירה ,ליד
רמת הכובש .שם הופתע הכוח ממכת אש חזקה שניתכה מסביבות הכפר הערבי ,עליו הגנו
גם לוחמים ערבים מ"צבא ההצלה" .עקב ההתקפה נאלץ הכוח הישראלי לשוב על עקבותיו
ולסגת חזרה לכפר הס ,תוך שהוא סופג אבדות קשות .בקרב נהרגו כעשרים לוחמים ,וביניהם
צבי.
מספר חבר לקרב" :הקרב התנהל במלוא עוזו ואנו עייפים מכדי שנוכל לשאת את התחמושת.
'צבי ,עזור ,לך יש תמיד כוח' ,כך אמרנו .הוא לא אכזב .בנפש חפצה היינו נרדמים לקול
הפגזים והכדורים השורקים סביב .תורו היה להשקיף .כנראה שנצנוץ משקפיו גילהו".
צבי נפגע בראשו בשעת התצפית ,הועבר לבית החולים בילינסון אך עוד בדרכו לשם נפטר
מפצעיו .בן עשרים ושלוש בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בפתח
תקווה.
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רינגוולד ,יהודה )טומי(
יהודה ,בנם של מרים ויוסף ,נולד ביום י"ג באלול תר"ץ )(6.9.1930
בצ'כוסלובקיה ,בעיר ברטיסלבה באזור סלובקיה .גדל והתחנך
בעיר הולדתו.
צ'כוסלובקיה פורקה עוד לפני מלחמת העולם השנייה ,אחרי
הסכם מינכן בסוף  :1938בוהמיה ומורביה היו לאזורים בחסות
הנאצים ,קרפטורוס נמסרה לשליטת הונגריה ,וסלובקיה הייתה למדינה עצמאית בחסות
גרמניה.
עם הקמת המדינה הסלובקית החלה רדיפת היהודים בברטיסלבה .בשנת  1941גורשו אלפי
יהודים לערים אחרות ,ובאביב  1942נשלחו משפחות שלמות למחנה ההשמדה מיידאנק.
בהמשך שולחו אלפי יהודים ללובלין ולאושוויץ.
עד תום המלחמה נרצחו כ  70,000מיהודי סלובקיה ,כשמונים אחוז מהיהודים שחיו באזור
לפני המלחמה.
הוריו של יהודה נספו באחד ממחנות ההשמדה .יהודה הנער נמלט מעירו ,הצטרף לכוחות
הפרטיזנים בסלובקיה וכך ניצל ממחנות הריכוז .בשנת  1944אומץ על ידי קרובים ,שחינכוהו
לציונות ולאהבת עמו .יחד עמם הסתתר בבונקרים וביערות ,ועבר את תלאות המלחמה
בשלום.
אחרי השחרור המשיך יהודה את לימודיו בבית ספר .בשנת  1946החליטו הוריו המאמצים
לעלות לארץ ישראל ,ושלחוהו לפניהם במסגרת "עליית הנוער" .יהודה התחנך בחברת הנוער
בדגניה ב' ,חיש מהר התאקלם ,תפס את מקומו בעבודה ,הצטיין בלימודים והיה פעיל בחיי
החברה .עליז ותוסס חיים היה ,מתלהב מחיי הקבוצה ,מסור אליה ואהוב ביותר על חבריו.
עם סיום ההכשרה הצטרפו יהודה וחבריו לקבוצת גבים שבנגב.
לקראת ההכרזה על הקמת המדינה היה יהודה בין הראשונים שהתנדבו לחטיבת "הנגב" 
חטיבה מספר  12ב"הגנה" ,שהמטה שלה היה בקיבוץ גבים .מאז השתתף בקרבות החטיבה
באזור הדרום.
ביולי  1948השתתף יהודה בהתקפה על משלטי כאוכבה במבצע "מוות לפולש".
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מבצע "מוות לפולש" שנערך בנגב היה חלק ממבצעי "עשרת הימים" שיזמה ישראל ביולי
 ,1948לאחר ההפוגה הראשונה במלחמה ,להדיפת צבאות הפלישה הערבים מהארץ .המבצע
נועד לפרוץ את הדרך לנגב הנצור לפני תחילת ההפוגה השנייה.
בליל י"א בתמוז תש"ח ) (18.7.1948תקפו לוחמי חטיבת "הנגב" את משלטי המצרים
בכאוכבה וחוליקאת )כיום אזור חלץ( .המצרים בנו רשת של מוצבים חפורים היטב ואף
נסתייעו בארטילריה ,וההתקפה של לוחמי "הנגב" על המשלטים המצרים נכשלה .בקרב
נהרגו כעשרים לוחמים ,ביניהם יהודה.
שלושה חודשים מאוחר יותר ,במבצע "יואב" ,הצליחו לוחמי "הנגב" ו"גבעתי" לסלק את
שארית צבא הפלישה המצרי ולפתוח את הדרך לנגב הנצור.
יהודה היה בן שמונהעשרה בנפלו .הוריו המאמצים ,רעיה ומשה לוינגר ,הגיעו לארץ רק
אחרי נפילתו.
יהודה נקבר במקום נפילתו על ידי המצרים .כמה חודשים אחר כך ,בעת הקרבות על
פתיחת הדרך לנגב ,נמצאה גופתו והוא הועבר לבית העלמין ברוחמה .ביום י"א בתמוז תש"י
) (26.6.1950הועבר למנוחת עולמים בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בכפר ורבורג.
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רפאל ,משה )מוריס(
משה ,בן אסתר וחיים ,נולד בשנת תרפ"ז ) (1927ביוון .גדל והתחנך בעיר הולדתו ,למד בבית
ספר עממי.
יוון נכבשה על ידי הגרמנים במאי  ,1941כשנה וחצי לאחר תחילת מלחמת העולם השנייה,
לאחר התקפה אווירית כבדה .המדינה חולקה לשלושה אזורי כיבוש  האיטלקי ,הגרמני
והבולגרי.
יהודי יוון סבלו בתקופת הכיבוש מרעב כבד ורבים מתו ממחלות ומאפיסת כוחות .הצעירים
נלקחו למחנות עבודה ,והקהילה היהודית אולצה לשלם כופר בעדם .בפברואר  1943יושמו
באזור הכיבוש הגרמני "חוקי נירנברג" והיהודים בודדו בשלושה גטאות עיקריים בסלוניקי
ובסביבתה.
השמדת יהודי יוון נעשתה במספר שלבים :במרס  1943היה הגירוש מתרקיה וממקדוניה,
ובמקביל הגירוש מסלוניקי והסביבה .בעקבות כניעת איטליה והשתלטות הגרמנים עליה
בקיץ  1944גורשו היהודים משאר חלקי יוון .כ 54,000יהודים שולחו לאושוויץ והושמדו
בגזים ,או נשלחו לעבודת כפייה ומתו מקור ,מרעב ,ממחלות ומאכזריות השומרים.
רבים מבני העם היווני סייעו ליהודים להסתתר בהרים או להימלט ,אך יהודים מעטים
בלבד הצליחו להינצל .עד תום המלחמה נספו למעלה משמונים אחוז מיהודי יוון ,כ67,000
איש.
בני משפחתו של משה היו בין המשולחים למחנות בפולין ,שם נרצחו .רק הוא שרד מכל
המשפחה ,לאחר שברח ליערות והצטרף לפרטיזנים שלחמו בנאצים ככל יכולתם.
בתום המלחמה חי עוד כשנה ביוון ,עד שהצליח לעלות לארץ ישראל .ב 2ביוני  1946עלה
כמעפיל באונייה "חביבה רייק" .האונייה יצאה מכף קאטו סואניון ביוון כשעל סיפונה 343
מעפילים ,וכעבור שלושה ימים צורפו אליהם עוד כ 120מעפילים מהאונייה "רפי" .ב7
ביוני התגלתה האונייה על ידי הבריטים שגררו אותה לחיפה ,וכל מעפיליה הובאו למעצר
בעתלית.
כעבור כמה שבועות שוחרר משה מהמעצר והתיישב בתל אביב .עד מהרה החל ללמוד עברית
ולעבוד בבית חרושת לעורות .בשעות הפנאי ,זוכרים מכריו ,אהב מאד להאזין למוזיקה
ולצפות בסרטים.
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זמן קצר לאחר בואו הצטרף משה לאצ"ל )הארגון הצבאי הלאומי( ומאז השתתף בפעולות
המחתרת נגד הבריטים והערבים .בין היתר היה שותף לתקיפת ערבים ביהודיה בפברואר
.1948
עם הקמת צה"ל ופירוק האצ"ל צורף משה לגדוד  52בחטיבת "גבעתי" ,חטיבה  .5מאז
השתתף בלחימת החטיבה במלחמת העצמאות ,בעיקר באזור הדרום.
בתום מבצע "יואב" לפריצת הדרך לנגב )אוקטובר  (1948נותרה חטיבה מצרית מכותרת
ב"כיס פלוג'ה" )אזור קריית גת ,מערבה ומזרחה( .כוחות "גבעתי" ביצעו שורת פעולות להידוק
הכיתור על הכוח המצרי ,וביניהן ניסיון לכבוש משלטים שחלשו על "דרך בורמה המצרית"
 דרך שסללו המצרים מפלוג'ה מערבה לעיראק סואידן )כיום מצומת פלוגות למצודת יואב(
ואשר שירתה את כוחותיהם הלכודים אחרי שישראל שלטה על הדרך הראשית.
בהתקפה על אחד המשלטים הללו ,משלט ) 7משטרת נגבה( ,נפל משה ביום א' בחשוון
תש"ט ).(3.11.1948
משה היה בן עשרים ואחת בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בכפר
ורבורג.
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צעדת השביל המחבר במסלול היוצא מבקעת הקהילות ביד ושם ומסתיים בחלקת גדולי האומה בהר הרצל ,ירושלים.
הצעדה התקיימה לראשונה באפריל 2004

שוארץ ,יונה )יונל(
יונה ,בן שרהרבקה ומשה ,נולד בשנת תרפ"ז ) (1927ברומניה,
בכפר אטיה במחוז סאטמאר )טרנסילבניה( .היה הבכור במשפחה
מרובת ילדים ,אביו כלכל את משפחתו בדוחק רב מאוד .גדל
והתחנך בכפר הולדתו.
בין שתי מלחמות העולם פעלה ברומניה רשת חינוך יהודית
עצמאית ,היצירה היהודית פרחה והתנועה הציונית תפסה מקום ניכר בחיי הנוער .ערב
מלחמת העולם השנייה חיו במדינה כ 600,000יהודים.
אך כלכלתה הנחשלת של רומניה והיעדר היציבות הפנימית היוו קרקע פורייה לצמיחת
תנועות ימניות לאומניות ולפריחת האנטישמיות .היהודים הואשמו באחריות לאסונות
שפקדו את העם הרומני וסבלו מרדיפות ,הגבלות והתפרצויות אלימות .בימי משטר הרודנות
של המלך קרול השני ,מפברואר  1938ועד ספטמבר  ,1940הוצאו היהודים בהדרגה מכל
תחומי הפעילות והעיסוק.
עם פלישת הגרמנים לברית המועצות ,ביוני  ,1941הצטרפו אליהם הרומנים בעלי בריתם,
בשאיפה להחזיר לעצמם את השטחים שנלקחו מהם .באותה תקופה גורשו כ40,000
יהודים שהתגוררו בכפרים ועיירות מבתיהם ,חלקם הועברו למחנות מעצר ורבים היו
למקרי סעד.

ביוני  1941הוחל ברציחתם של יהודי בסראביה ובוקובינה .כ  160,000יהודים נרצחו בסיועה
של האוכלוסייה המקומית  רומנים ואוקראינים .במחצית ספטמבר  1941גורשו כ150,000
יהודים לאזור טרנסניסטריה  האזור שנמסר על ידי היטלר לרומניה בתמורה להשתתפותה
במלחמה ,ושהפך לעמק המוות עבור היהודים .עד תום המלחמה נספו כמחצית מיהודי
רומניה.
בתקופת השואה נלקחה כל משפחתו של יונה למחנה המוות אושוויץ ,שם נספו מרביתם ורק
שלושה שרדו  יונה ושניים מדודיו ,אחיה של אמו.
בהגיע יום השחרור היגרו דודיו של יונה לארצות הברית .הוא עצמו חזר לעיר הולדתו
והצטרף לקבוצת צעירים יהודים שהתארגנה במטרה לעלות לארץ ישראל ללא סרטיפיקטים,
באופן בלתי ליגלי .הם הצליחו להגיע לארץ בסוף .1946
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כאן החל יונה לבנות את חייו החדשים .התגורר בתל יהודה שברמת גן ,עבד ואף הכיר נערה
ועמד להינשא לה.
בפרוץ מלחמת העצמאות התגייס יונה לחטיבת "אלכסנדרוני"  חטיבה מספר  3ב"הגנה".
החל להתאמן בגדוד  ,33שהתארגן בעיקר מקרב חברי החי"ש )חיל השדה( ביישובי גוש דן
ונפות השרון.
ביום א' באדר א' תש"ח ) ,(11.2.1948בעת אימונים באזור אפעל  כפר אז"ר ,הותקפה
יחידתו של יונה על ידי ערבים שארבו בפרדס סמוך .בקרב שהתפתח הוא נהרג.
בן עשרים ואחת בנפלו .יונה הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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שוארץ ,מרדכי )מיקי ,מיקלוש(
מרדכי ,בן רוזה ושמואלאלכסנדר ,נולד בשנת תרפ"ו )(1926
בצ'כוסלובקיה ,בעיירה שהיצ'שירי .בן למשפחת עובדי אדמה
היה .למד בבית ספר יסודי עד כיתה ח' ובהתאם למסורת
המשפחתית ולרצון הוריו תכנן להיות חקלאי.
הרפובליקה הצ'כוסלובקית באה אל קצה לאחר חתימת הסכם
מינכן בספטמבר  ,1938עוד קודם למלחמת העולם השנייה :סלובקיה זכתה בעצמאות והייתה
למדינת חסות של הגרמנים .צבאות גרמניה הנאצית פלשו לצ'כיה במרס  1939והיטלר הכריז
על "פרוטקטורט" )חסות( בשטחים בהם התגורר מיעוט גרמני :בוהמיה ומורביה .הצבא
ההונגרי פלש לקרפטורוס  החלקים הדרומיים של המדינה.
גורלם של היהודים היה דומה בכל האזורים ,הם רוכזו בגטאות ובהמשך נשלחו למחנות
השמדה .בקרפטורוס שתחת שלטון הונגריה היו חייהם מעט נוחים יותר בשנים הראשונות,
אך בתחילת  ,1944לאחר שגרמניה כבשה את הונגריה ,גם שם רוכזו היהודים ונשלחו
למחנות.


עד תום המלחמה נספו כ  200,000יהודים ,שני שליש מיהודי צ'כוסלובקיה ערב המלחמה.
כבר בראשית המלחמה נלקחו הוריו של מרדכי למחנה הסגר והשמדה ושם נספו .מרדכי בן
ה 13ניצל הודות לעגלון הונגרי נוצרי שעבד אצל אביו :העגלון לקח אותו תחת חסותו,
צירף אותו למשפחתו והחביאו בביתו עד בוא השחרור .בכל אותן שנים ,עד לסיום המלחמה,
עבד מרדכי כעגלון.
בתום המלחמה החליט מרדכי ,שלא נותר לו כל קרוב בארץ הולדתו ,לעלות לארץ ישראל.
בהיותו חבר ב"המכבי הצעיר" הצטרף לקבוצה מחברי תנועתו שהפליגה לארץ מאיטליה
באוניית מעפילים ,כנראה "דלין" .מיד עם הגיעם לחופי הארץ ,ביום  2בספטמבר ,1945
נכלאו במחנה המעצר הבריטי בעתלית.
במחצית שנות הארבעים כבר הכיל המחנה בעתלית מאות מעפילים .באוקטובר  1945החליטה
ה"הגנה" ,במסגרת מאבקה בהגבלות העלייה של השלטון הבריטי ,לפרוץ את המחנה ולשחרר
את כלואיו .לצורך כך הסתננו כמה לוחמי פלמ"ח מוסווים ,שארגנו את האסירים ויצרו קשר
עם השוטרים היהודים שנמנו עם שומרי המחנה .במבצע נועז פרצו לוחמי הפלמ"ח בליל 10
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באוקטובר  1945את גדרות המחנה ,ורבים מעצוריו ברחו ממנו .המשטרה הבריטית נזעקה
למקום וניסתה לעצור את הבורחים ,אולם הנמלטים הצליחו להערים עליהם בעזרת אלפים
מיהודי חיפה והסביבה ,שבשוטטם בשטח הפתוח סייעו לבלום את השוטרים הבריטים.
כמאתיים מן הכלואים במחנה עתלית הצליחו להימלט באותו לילה ,ולאחר מסע לילי מפרך,
כשהם מלווים בלוחמי הפלמ"ח ,הגיעו דרך הכרמל אל הקיבוצים יגור ובית אורן .משם
התפזרו בין היישובים היהודיים בארץ.
מרדכי היה בין הבורחים מהמחנה .בהמשך נדד בין יישובים שונים .עם חבריו לגרעין
ההתיישבותי שהה במצובה ,תקופה מסוימת עשה בעיינות ,בחולדה ובכפר המכבי .בשנת
 1947היה עם קבוצתו בין המתיישבים הראשונים שעלו לקיבוץ צאלים בנגב.
כחבר ה"הגנה" גויס מרדכי בפרוץ מלחמת העצמאות וצורף לגדוד השמיני בחטיבת "הנגב"
 חטיבה מספר  12ב"הגנה".
ביולי  1948השתתף בקרב בחוליקאת במבצע "מוות לפולש".
במסגרת מבצעי "עשרת הימים" שיזמה ישראל ביולי  ,1948בתום ההפוגה הראשונה במלחמה,
במטרה להדוף את צבאות הפלישה הערבים מהארץ ,נערך בנגב מבצע "מוות לפולש" .המבצע
נועד לבלום את הכוחות המצריים המבוצרים היטב שאיימו להתקדם צפונה לאורך מישור
החוף.
ביום י"א בתמוז תש"ח ) ,(18.7.1948בהתקפה על משלט מצרי בחוליקאת )כיום אזור חלץ(,
נתקלו הכוחות הישראלים בהתנגדות עזה ,ספגו אבידות כבדות ולא הצליחו לכבוש את
השטח .בקרב זה נפל מרדכי.
הדרך לנגב הנצור נפתחה שלושה חודשים מאוחר יותר ,במבצע "יואב" שנערך באוקטובר
.1948
מרדכי היה בן עשרים ושתיים בנפלו .תחילה נחשב כנעדר .כעבור כמה חודשים ,בעת שנפרצה
הדרך לנגב ונהדפו המצרים ,נתגלה קבר אחים ליד משטרת חוליקאת .גופותיהם של מרדכי
וחבריו הועברו לקיבוץ רוחמה ונקברו שם .ביום י"א בתמוז תש"י ) (26.6.1950הועבר מרדכי
למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בכפר ורבורג.
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שוארצמן ,נחום )ניוניק(
נחום ,בנם של פרומה ויוסף ,נולד בשנת תרפ"ו ) (1926בפולין,
בעיר הנפה לודמיר במערב מחוז ווהלין .גדל והתחנך בעיר הולדתו,
סיים שבע כיתות בבית ספר עממי.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בלודמיר כ 22,000יהודים.
בתחילת המלחמה )ספטמבר  (1939סופח האזור לברית המועצות.
כשהופרה הברית בין היטלר לסטלין השתלטו הנאצים על המקום ,ובחודש יוני  1941הוקם
יודנראט והוכרז על חובת התייצבות לעבודה.
ב 13באפריל  1942רוכזו יהודי לודמיר בגטו ,אליו הובאו גם יהודים מן העיירות הסמוכות.
הגטו חולק לשני חלקים והפרידו בין הפרודוקטיביים ,הכשירים לעבודה ,לבין הבלתי מועילים.
מראשית ספטמבר  1942חוסלו בגטו לודמיר כ 18,000יהודים .הנותרים חוסלו בנובמבר
 ,1942ובגטו נותרו רק כ 500בעלי מקצוע .עד תום  1942חוסלו כמעט כל יהודי לודמיר.
הוריו של נחום היו בין הנרצחים בגטו .הוא עצמו נלקח למחנות עבודה ,החזיק מעמד
בכוחותיו האחרונים והצליח להישאר בחיים.
מיד בתום המלחמה הצטרף נחום לשיירות הפליטים ,והגיע למחנה עקורים ליד מינכן .בשנת
 1946עלה ארצה .התגורר ברמת יצחק שברמת גן ,ומאוגוסט  1946עד דצמבר  1947עבד
בבית חרושת "אדרת"  מטווית צמר סרוק ובית חרושת לאריגה בתל אביב.
באותם ימים הצטרף נחום למחתרת האצ"ל )הארגון הצבאי הלאומי( ונטל חלק בפעולות
הארגון נגד הבריטים.
בשנת  1948התגייס נחום לחטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר  .5הוא שובץ בגדוד 53
)"הפרברים"( ונטל חלק בקרבות הקשים שניהלה החטיבה כנגד הפולש המצרי והירדני.
בקרבות הביא לידי ביטוי את הניסיון והידע הרבים שרכש בימי שירותו באצ"ל.
ביולי  1948השתתף בקרב בכרתיה במבצע "מוות לפולש".
במבצע "מוות לפולש" ,בתום ההפוגה הראשונה במלחמה ,נעשה מאמץ גדול לכבוש את
רצועת הביצורים המצריים שהוקמה לרוחב הנגב ,ואשר ניתקה אותו מלב מדינת ישראל
הצעירה .כרתיה היה כפר ערבי קטן ששכן בנגב הצפוני )כיום אזור המושבים קוממיות
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ורווחה( ובתחומו בנה צבא הפלישה המצרי מתחמים מבוצרים ,כחלק משורת ביצורים גדולה
שחיברה בין ציר הפלישה המצרי באזור החוף לזה שבהר חברון.
בבוקר י"א בתמוז תש"ח ) (18.7.1948הצליח הכוח הישראלי לכבוש את כרתיה .בעת הדיפת
התקפת הנגד של המצרים נהרג נחום.
הדרך לנגב אמנם לא נפרצה כליל במבצע "מוות לפולש" ,אך הודות ללחימתם העיקשת של
נחום וחבריו הושג מאחז ישראלי חשוב .מאחז זה סייע רבות בהבקעת הדרך לנגב הנצור
מאוחר יותר ,במבצע "יואב" באוקטובר .1948
נחום היה בן עשרים ושתיים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בבאר
טוביה.
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שורץ ,ברוך
ברוך נולד ברומניה .גדל והתחנך בעיר הולדתו .מנעוריו היה ציוני וחבר בית"ר.
ערב מלחמת העולם השנייה )ספטמבר  (1939חיו ברומניה למעלה מ 600,000יהודים.
מתחילת המלחמה שיתפה רומניה פעולה עם גרמניה הנאצית ,ושמה לה למטרה לסלק את
היהודים מהמדינה תוך שדידת רכושם.

בשנת  1941נערכו פרעות יאשי ,בהן וברכבות המוות נהרגו כ  15,000מיהודי רומניה.
בתמורה להשתתפותה במלחמה העניק היטלר לרומניה את אזור טרנסניסטריה ,במערב
אוקראינה בין הנהרות בוג ודנייסטר .באזור חיו כ 300,000יהודים ,שעשרות אלפים מהם
נרצחו מיד עם כניסת הגרמנים .הרומנים ריכזו במקום יהודים שגורשו על ידם ,ובסך הכול
רוכזו למעלה מ 150,000איש במחנות והועסקו בעבודות כפייה.
לאחר מכן נערכו גירושים המוניים של יהודי בוקובינה ובסרביה לטרנסניסטריה .במהלך
הגירושים נרצחו יהודים רבים ,ורבים מהמגורשים מתו כתוצאה מחיי המצוקה אליהם
נדחקו .יהודי צפון טרנסילבניה הועברו יחד עם השטח לריבונות הונגרית ,ומרביתם נשלחו
למחנות המוות.
עד תום המלחמה נספו כמחצית מיהודי רומניה .רבים מהם נרצחו בטרנסניסטריה ,שהייתה
לגיא ההריגה של ארץ זו.
ברוך היה היחידי ששרד מכל משפחתו .לאחר המלחמה חי ברוך עוד זמן מה ברומניה ,עד
שעלה לארץ ישראל .אוניית המעפילים בה עלה נעצרה על ידי הבריטים וכל אנשיה נשלחו
לקפריסין ,משם הצליח ברוך להגיע לארץ רק במאי  ,1948סמוך להכרזת המדינה.
מיד בבואו ,בעיצומה של מלחמת העצמאות ,התגייס ברוך בתל אביב ונשלח לבסיס בתל
ליטוינסקי )תל השומר( .שם ,בין המתגייסים הרבים ,אבדו לו תצלומי משפחתו ,שהיו
הזיכרון היחיד מחייו ברומניה.
ברוך הוצב לחטיבת "גבעתי"  חטיבה  .5חבר שהתגייס עימו מעיד עליו כי היה מלא שמחה
על כי ניתן לו להיות חייל ולשאת נשק ,מרגע שקיבל את רובהו לא הניחו מידו ולא נפרד
ממנו .אותו חבר אף סיפר כי ברוך היה מאושר כפליים משנודע לו שמחלקתו נשלחת לנגב
להילחם בפולש המצרי.
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ב 20.5.1948נשלחו כמה יחידות של "גבעתי" כתגבורת לקיבוץ ניצנים.
קיבוץ זה ,ששכן צפונה מאשקלון במישור החוף הדרומי ,סבל מהתנכלויות ערבים מראשית
המלחמה ,היה מבודד ואספקה הגיעה אליו רק בשיירות מאובטחות ,שהותקפו בדרכן לעיתים
קרובות .ב 15.5.1948פלש הצבא המצרי לישראל ,ולאחר שנבלמה התקדמותו צפונה ליד
אשדוד נותר קיבוץ ניצנים בעורפם .המצרים הבינו כי נקודה זו יכולה לשמש בסיס לפעילות
כוחות ישראל וריכזו כוח ניכר כדי לכובשה .באותו זמן כבר פונו מהקיבוץ מי שאינם לוחמים,
ונותרו בו כ 70חברים ושתי מחלקות של "גבעתי".
ההתקפה המצרית על ניצנים החלה בליל  6/7ביוני  .1948מבעוד לילה הופגז המשק קשות,
ועם בוקר החלה הסתערות הרגלים .ההסתערות הראשונה נבלמה באש המגינים ,אך בצהריים
הצליחו המצרים לחדור למשק .מגיני המשק נסוגו למבנה שכונה "הארמון" ,ובשעה ,16:00
לאור אבידותיהם ,חוסר הקשר עם החוץ וכיתורם המוחלט ,נאלצו להיכנע.
בקרב ביום כ"ט באייר תש"ח ) (7.6.1948נפל ברוך .היה אחד ההרוגים האחרונים לפני
הכניעה.
ברוך היה בן כעשרים ושתיים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בקבר אחים בניצנים.
שמו מונצח על גבי האנדרטה המוצבת בבית העלמין של הקיבוץ .יומיים לפני נפלו אמר
למפקדו" :אם אפול כאן ,אנא כתוב על קברי באותיות ברורות :כאן שוכב החייל שורץ
מרומניה ,אשר נפל למען המולדת".
בקרב בניצנים נהרגו למעלה משלושים לוחמים ,כמחציתם חברי הקיבוץ והיתר חיילי
"גבעתי" .כמאה איש נלקחו לשבי המצרי.
קיבוץ ניצנים ההרוס שוחרר על ידי צה"ל במבצע "יואב" באוקטובר  .1948על חורבות
המקום הוקם כפר נוער ,ובסמוך הוקם מחדש הקיבוץ.
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שטרנפלד ,יצחק
יצחק ,בנם של רישלזיסל ואלחנןבנימין )חונה( ,נולד בשנת
תרפ"ה ) (1925בפולין ,בעיר לודז' אשר מצפוןמערב לבירה
ורשה .אחרי שסיים את לימודיו בבית הספר היסודי החל לעבוד
במפעל האריגה שניהל אביו ולהתמחות במקצוע .לזמן מה עברה
המשפחה לגור בעיירה הסמוכה קונסטנטין ,שם התגוררו בקרב
גרמנים ,אך עם פרוץ מלחמת העולם השנייה חזרה ללודז'.
בלודז' חיו ערב מלחמת העולם השנייה כרבע מיליון יהודים .הם תרמו רבות לפיתוחה של
העיר .לבד מייסוד מפעלי תעשייה רבים הייתה לודז' מרכז תרבות יהודית חשוב .בעיר נבנתה
רשת בתי ספר יהודיים ,אנשי רוח דגולים פעלו בה וניהלו פעילות פוליטית וציבורית ערה.
לודז' נכבשה על ידי הגרמנים ב 8בספטמבר  ,1939שבוע מתחילת המלחמה ,וסופחה
לרייך הגרמני .מיד לאחר מכן התחילו רדיפות אכזריות של יהודים ,חטיפות לעבודת פרך
והתעללויות .הם חויבו לשאת טלאי צהוב ,ורבים גורשו מהעיר.
ב 8בפברואר  1940הוקם בלודז' גטו ,בו רוכזו כ 200,000גברים ,נשים וטף בתנאים בלתי
אנושיים .יהודי הגטו נוצלו ככוח עבודה זול ואולצו לעבוד במפעלי ייצור עבור הגרמנים.
במהרה היה הגטו לאתר תמותת המונים :הצפיפות ותנאי התברואה הירודים גרמו מגפות,
והאוכלוסייה סבלה מקור ומרעב.
במהלך שנת  1942שולחו כ 80,000מיהודי הגטו למחנה חלמנו ,שם נרצחו מרביתם .עד
אביב  1944שולחו להשמדה כמעט כל יהודי גטו לודז' .האחרונים גורשו למחנה ההשמדה
אושוויץ.
כל בני משפחתו של יצחק נרצחו במחנות .רק הוא הצליח לשרוד בחיים את מחנות אושוויץ
בירקנאו והגיע ליום השחרור.
בתום המלחמה יצא בנתיב הבריחה למחנות העקורים בגרמניה ובאיטליה .מגרמניה יצר קשר
מכתבים עם קרובי אמו באמריקה ,ואלה שלחו לו את כל התעודות הדרושות כדי שיוכל
לנסוע אליהם ,אך יצחק ויתר על כך והעדיף לעלות לארץ ישראל.
יצחק הצליח לעלות לארץ בשנת  1947מבלי שייתפס על ידי הבריטים ,התיישב באזור המרכז
ומצא עבודה במקצוע האריגה ,תחום בו התמחה ,בבני ברק.
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עם פרוץ מלחמת העצמאות התגייס יצחק וצורף לגדוד  33בחטיבת "אלכסנדרוני"  חטיבה
מספר  3ב"הגנה" .מראשית המלחמה הגנו לוחמי החטיבה על יישובי השרון ואבטחו את
דרכי התחבורה היהודית בכביש תל אביב  חיפה .הם הדפו התקפות על יישובים ,פוצצו
גשרים ,עסקו בפעולות תגמול כנגד התחבורה הערבית וכבשו בסיסי אויב ומתקני צבא בריטי
שהתפנו עם סיום המנדט.
ערב הקמת המדינה השתתף יצחק במבצע "מדינה" לכיבוש כפר סבא הערבית.
כפר סבא הערבית הייתה כפר ערבי גדול ממזרח למושבה כפר סבא היהודית ,ותושביה
הירבו להתנכל לשכניהם היהודים כבר מראשית המלחמה .עם התקרב מועד הכרזת המדינה
והפלישה הצפויה של צבאות ערב גבר החשש כי הכפר ישמש לבסיס קדמי עבורם ועבור
כוחות "צבא ההצלה" הערבי ,לפיכך הוחלט לכבוש את המקום .המשימה הוטלה על לוחמי
"אלכסנדרוני" .בשל הסמיכות לתאריך הכרזת העצמאות של מדינת ישראל כונה המבצע
בשם "מדינה".
ב 13במאי  1948הסתערו הלוחמים הישראלים וכבשו את הכפר ,אך הערבים פתחו בהתקפת
נגד תוך שהם מסתייעים במשורייני קרב נושאי תותח .קרב קשה התנהל גם ליד החסימות
שהציבה החטיבה ,בין כפר סבא הערבית לקלקיליה .למעלה מעשרה לוחמי "אלכסנדרוני"
נפלו באותו יום ,אך הפעולה הצליחה וביום הקמת המדינה היה כל השטח שממערב לקלקיליה
נתון בידי כוחות ה"הגנה".
ביום הקרב בכפר סבא הערבית נפצע יצחק קשה .הוא הועבר לבית החולים בילינסון ,אך
מאמצי הרופאים להצילו עלו בתוהו ולמחרת ,ה' באייר תש"ח ) ,(14.5.1948נפטר מפצעיו.
בן עשרים ושלוש בנפלו .יצחק הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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שילק ,משה יעקב )מוניק(
משה ,בן שרה וצביאברהם ,נולד ביום ג' באייר תרפ"ד )(7.5.1924
בפולין ,בעיר קאליש שבמחוז לודז' .למד בבית ספר יסודי ותיכון
בעירו.
ערב מלחמת העולם השנייה מנתה הקהילה היהודית בקאליש
כ 15,000יהודים .עם פרוץ המלחמה )ספטמבר  (1939נמלטו
רבים מהעיר .סמוך לתחילת המלחמה נכבשה העיר על ידי הגרמנים ,מיד לאחר מכן
רוכזו מרבית היהודים בשטח השוק העירוני ומשם גורשו לשטח הגנרלגוברנמן ,הממשל
הגרמני.
בשנים הבאות נוצלו היהודים הכשירים לעבודות כפייה ובהמשך שולחו למחנות השמדה,
שם נרצחו מרביתם .עד תום המלחמה נספו כמעט כל יהודי קאליש.
עם הכיבוש הגרמני נתפסו משה ומשפחתו ושולחו למחנות .משה הופרד מהוריו ושהה
במחנות בפולין ובגרמניה .פעמיים ניסה לברוח ונתפס ,אך כמה חודשים לפני השחרור הצליח
להימלט בקפיצה מהרכבת בשעת דהירתה .בקפיצה זו נשברו כל שיניו.
משהסתיימה המלחמה שב משה לעיר הולדתו ונוכח לדעת כי נותר שריד יחידי מכל משפחתו.
כעבור זמן מה החליט לעלות לארץ ישראל .עד מהרה נמנה על החברים הפעילים בתנועת
"הבריחה" ,היה בין מארגני העלייה ועסק בעיקר בהברחת ניצולים דרך הגבולות .משה נהג
להתחפש כיווני וכך היה מעביר עולים דרך גבול איטליהאוסטריה .הוא נפצע כמה פעמים
כאשר ברח מפני שומרי הגבולות אולם לא ויתר ,והמשיך בעבודתו זו עד שהגיע תורו לעלייה
לארץ ישראל.
באפריל  1946הגיע לנמל האיטלקי לה ספציה .המעפילים התכוונו לעלות על הספינות "דב
הוז" )"פדה"( ו"אליהו גולומב" ,שנרכשו בידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה" .המאורעות
הקשורים בהפלגת שתי האוניות זכו לכינוי "פרשת לה ספציה".
הפרשה החלה כאשר הבריטים ,ששלטו אז בחלקים מאיטליה ,ניסו למנוע את הפלגת
האוניות .המעפילים נערכו למאבק ממושך ופתחו בשביתת רעב שנמשכה כשלוש יממות,
שביתה שמשה היה ממארגניה .אל המעפילים הצטרפו ,כאות הזדהות ,מנהיגי היישוב היהודי
בארץ .הפרשה התפרסמה כשברקע מתנהלים משפטי נירנברג לפושעים הנאצים ,עוררה הד
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תקשורתי וציבורי נרחב והביכה את הבריטים .בלחץ דעת הקהל העולמית ולאחר משא ומתן
ממושך נאלצו הבריטים להיכנע ולאפשר את הפלגתן של שתי האוניות.
"דב הוז" ,ועליה  675מעפילים וביניהם משה ,ו"אליהו גולומב" ועליה  339מעפילים ,יצאו
בדרכן לארץ ביום  8במאי  .1946עם הגעתן לנמל חיפה כעבור חמישה ימים הורשו נוסעיהן
לרדת בהסכמת השלטונות הבריטים ובפיקוחם ,ופוזרו בשלום ברחבי הארץ.
עם הגיעו החל משה בעבודה חקלאית בפרדס חנה ובכרכור .אחר כך עבר לגור אצל קרוביו
בשכונת שפירא בתל אביב ועבד כטפסן בבניין .בשעות הפנאי למד עברית יחד עם חבריו
יוצאי המחנות.
משה היה פעיל ב"הגנה" החל מזמן קצר לאחר בואו לארץ .עם תחילת מלחמת העצמאות
התגייס לפלמ"ח ושירת בגדוד הרביעי )"הפורצים"( במסגרת חטיבת "הראל"  חטיבה מספר
 10ב"הגנה".
באביב  ,1948לקראת מבצע "נחשון" ,הועבר הגדוד לגזרת ירושלים .מאז ישבו הלוחמים
באזור הקיבוצים מעלה החמישה וקריית ענבים ,משם יצאו למלחמה על העיר ירושלים
ופריצת הדרך אליה.
קיבוץ קריית ענבים ספג הפגזות רבות מתחילת מלחמת העצמאות .ב 10ביוני  ,1948ערב
ההפוגה הראשונה במלחמה ,הפגיז הצבא הירדני את קריית ענבים בעוצמה רבה .אחד הפגזים
פגע במדרכה המובילה לחדר האוכל ,שם עמדו לוחמי "הראל" .הרסיסים ,שהתפזרו לכל עבר,
גרמו למותם של כעשרה לוחמים ולפציעתם הקשה של רבים נוספים.
משה היה בין הפצועים בהפגזה .הוא הובהל לבית החולים ,אך כעבור יומיים ,בה' בסיוון
תש"ח ) ,(12.6.1948נפטר מפצעיו.
בן עשרים וארבע בנפלו .משה נטמן בבית הקברות הארעי בשכונת סנהדריה בירושלים .ביום
ט"ז בחשוון תשי"ב ) (15.11.1951הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל,
ירושלים.
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שכנר ,צבי )הירש(
צבי ,בנם יחידם של בתשבע ופייבוש ,נולד ביום א' בניסן תרפ"ז
) (3.4.1927בפולין ,בעיירה זאלשצ'יק בגליציה ,על גדת נהר
הדנייסטר .גדל והתחנך בעיירת הולדתו.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה )ספטמבר  (1939מנתה הקהילה
היהודית בזאלשצ'יק כ 2,500יהודים .בתחילת המלחמה נכבש
האזור על ידי הגרמנים ומיד לאחר מכן רוכזו היהודים בגטאות .בחודשים הבאים נשלחו
הכשירים למחנות עבודה ובשנים הבאות שולחו כמעט כל יהודי האזור למחנות השמדה.
עד תום המלחמה נרצחו כמעט כל יהודי גליציה על ידי הנאצים.
כל בני משפחתו של צבי חוסלו בידי הגרמנים .אף הוא עצמו היה על סף המוות כאשר הועמד
בשורה מול הרוצחים שעמדו לירות בו ובעומדים לידו ,אך הצליח להימלט .צבי מצא מקלט
אצל איכרים נוצרים ,למראית עין קיבל את כל מנהגי חייהם אך גם במקום מחבואו בכפר
קיים את מצוות היהדות בסתר .כך נהג עד תום המלחמה ,כשהוא נודר לעצמו להגיע לארץ
ישראל מיד כשיוכל.
בשנת  1946העפיל צבי לארץ באונייה "דב הוז" )"פדה"( ,שנרכשה על ידי המוסד לעלייה
ב' של ה"הגנה" .האירועים הקשורים בהפלגתה ובהפלגת אחותה "אליהו גולומב" זכו לכינוי
"פרשת לה ספציה" ,על שם הנמל האיטלקי ממנו אמורות היו האוניות להפליג.
הפרשה החלה כאשר כאלף מעפילים נאספו בנמל האיטלקי ,מתכוננים לעלות על האוניות.
הבריטים ,ששלטו אז במקום ,גילו את התוכנית וניסו למנוע את הפלגתם .המעפילים נערכו
למאבק ממושך ופתחו בשביתת רעב שנמשכה כשלוש יממות ,כשאליהם מצטרפים ,כאות
הזדהות ,מנהיגי היישוב היהודי בארץ .הפרשה ,כשברקע מתנהלים משפטי נירנברג לפושעים
הנאצים ,עוררה הד תקשורתי וציבורי נרחב והביכה את הבריטים .בלחץ דעת הקהל העולמית
ולאחר משא ומתן ממושך נאלצו הבריטים להיכנע ולאפשר את הפלגתן של שתי האוניות.
"דב הוז" ו"אליהו גולומב" יצאו בדרכן לארץ ביום  8במאי  .1946כעבור חמישה ימים ,עם
הגעתן לנמל חיפה ,הורשו נוסעיהן לרדת בהסכמת השלטונות הבריטים ובפיקוחם ופוזרו
בשלום ברחבי הארץ.
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בהגיעו קבע צבי את מקום מגוריו בחולון .קרוביו בארצות הברית הפצירו בו כי יבוא אליהם,
אך הוא סירב לעזוב את הארץ ובחר בחיי פועל .גם כשנתבקש מטעם ארגון יוצאי זאלשצ'יק
לבוא ולפעול אצלם מיאן לעזוב את הארץ .הוא עבד בנגרות רהיטים ובבית החרושת
"לודז'יה" ,ותקופה מסוימת שירת כנוטר .בת דודתו מספרת על אדם בעל רוח רעננה ונדיבה,
שהפיץ סביבו אור ושמחה ושהיווה עבורה מקור נחמה ותמיכה .צבי היה מסור לחבריו בכל
נפשו ,התייחס אליהם כמו לאחיו ובאהבה חלק אתם פת לחם.
עוד לפני מלחמת העצמאות היה צבי חבר ה"הגנה" .כשפרצה המלחמה לא המתין לקריאה
אלא מיהר להצטרף ללוחמים .הוא שירת בגדוד  51של חטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר
 5ב"הגנה" .במסגרת זו השתתף בפעולות רבות ,בתחילה כרובאי ובהמשך כרגם .נטל חלק
בקרבות שהתחוללו סביב חולון ובת ים ,בקרב תלאריש ,בית דג'ן ועוד.
באחד הקרבות ,שהתחולל בלילה אפל ונטול כוכבים ,תעה צבי בדרך בין עמדות האויב,
אך הצליח לחמוק ולחזור בשלום לבסיסו .בהתקפה על ג'בליה ,כשראה את חברו לנשק
מונח בשלולית דם ,רץ אליו תחת מטר אש והעבירו למקום מבטחים .באחת הפעולות נגד
כפר הפורעים יאזור התפוצץ "בקבוק מולוטוב" על ברכיו ,אך צבי התעשת במהרה וחזר
ללחימה.
במאי  1948השתתף צבי במבצע "מכבי".
מבצע "מכבי" החל ב 8במאי ומטרתו הייתה לפרוץ את הדרך לבירת ישראל ,לכבוש את
היישובים המאיימים בפרוזדור ירושלים ואת לטרון.
ביום ג' באייר תש"ח ) (12.5.1948יצא כוח מחטיבת "גבעתי" במספר משוריינים להעביר
תחמושת לכוחות "הראל" של הפלמ"ח בגזרה המזרחית .ליד דיראיוב )סמוך לחולדה( נתקל
הכוח בשריוניות בריטיות שפתחו עליו באש וספג נפגעים רבים ,בהם עשרה הרוגים .צבי,
שנסע במשוריין הראשון אשר שימש כפורץ דרך ,נפגע מפגז האויב ונהרג.
בן עשרים ואחת בנפלו .צבי הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק.
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שמולביץ ,אשר )אנשיל(
אשר ,בן חנהאיטה ויעקב ,נולד בשנת תרפ"ז ) (1927בפולין,
בעיירה ויירושוב במחוז לודז' .גדל והתחנך בעיירת הולדתו.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו במחוז לודז' כמה מאות אלפי
יהודים .הם התרכזו בעיקר בעיר לודז' ,ואלפים בודדים חיו
בעיירות סביבה .ב 1בספטמבר  1939פרצה המלחמה ופולין
נכבשה על ידי הגרמנים במלחמת בזק )"בליצקריג"( .מיד עם כניסתם לוויירושוב רצחו
הגרמנים חלק מנכבדי הקהילה היהודית .הם כוננו בעיר יודנראט ומשטרת עזר ,ו1,200
היהודים שהתגוררו במקום נכלאו בגטו .הגברים הכשירים נשלחו למחנות עבודה.
בחודשים הבאים ,במקביל לשילוחים למחנות ההשמדה ,עסקו הגרמנים במבצעי חיסולן
של הקהילות היהודיות בערי השדה של פולין .למבצעים אלו קדמו "מבצעי הפחדה" שנועדו
לשבור את רוחה של הקהילה היהודית ,כמו תליות פומביות .גם יהודי ויירושוב חזו בכמה
אירועים כאלה.
מבצע חיסולו של הגטו בוויירושוב נמשך שלושה ימים ,והתרחש באוגוסט  1942באכזריות
רבה .תחילה נחטפו גברים בריאים ונשלחו למחנות לעבודות כפייה באזור פוזנן .למחרת רוכזו
יתר תושבי הגטו ,ובסלקציה שערכו הגרמנים נלקחו הגברים והנשים הכשירים לגטו לודז'.
במהלך הסלקציה הרגו הגרמנים מעל  100יהודים ,והאחרים נאלצו להעביר את גוויותיהם
של הנרצחים ולקבור אותם בקבר אחים בבית הקברות היהודי המקומי.
לאחר הטבח הוסעו היהודים הנותרים במשאיות למחנה חלמנו ,שם נרצחו כולם.
אשר הופרד מהוריו בתחילת המלחמה ובהמשך נדד בין מחנות השמדה שונים .תחנתו
האחרונה הייתה באושוויץ .אשר ,שרד יחידי מכל משפחתו.
בשנת  1946עלה לארץ כמעפיל .זמן קצר שהה אשר בקבוצת גניגר ,ובתחילת  1947עבר לתל
אביב .מחודש מרס  1947עבד כפועל ניקיון בבית הנכים בתל אביב.
במרס  ,1948ימי מלחמת העצמאות ,התגייס אשר לשורות ה"הגנה" .צורף לגדוד 53
)"הפרברים"( של חטיבת "גבעתי"  חטיבה מספר  .5הוא השתתף בליווי שיירות בקווי
רחובות ,גדרה ובאר טוביה ,בהמשך היה בין מגיני נגבה ונטל חלק בכל קרבות החטיבה
בדרום הארץ.
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באוקטובר  1948השתתף במבצע "יואב" לשחרור הנגב.
במבצע "יואב" פעל גדוד  53לראשונה במסגרת גדודית מלאה ,על כל יחידותיו ,והיה שותף
למאמץ לכתר את "כיס פלוג'ה" )כיום אזור קריית גת ,צומת פלוגות( ,בו נלכדו אלפי חיילים
מצרים .הלוחמים ביקשו למנוע את אפשרות חילוצם של המכותרים על ידי צבאות מצרים
וירדן ,שהתבססו בהר חברון ונתפסו כאיום על ירושלים והנגב .לפיכך ביצעה "גבעתי" שורת
פשיטות לעומק הר חברון ואזור חבל לכיש ,טיהרה מספר מוקדים ותפסה משלטים.
אחת הפשיטות נעשתה על הכפר סיקה ,כ 10ק"מ מדרוםמזרח לבית גוברין .ביום כ"ז
בחשוון תש"ט ) (29.11.1948הסתער כוח מגדוד  53על הכפר והשתלט עליו ,אך נתקל באש
צלפים ערבים שהומטרה מגבעות הסביבה .בקרב זה נפגע אשר אנושות בראשו .הוא פונה על
ידי חבריו לבית החולים תחת אש הצלפים ,אך כעבור זמן קצר נפטר מפצעיו.
המצרים הצליחו להחזיק ב"כיס פלוג'ה" עוד כחודש ,עד שבתום מבצע "חורב" בינואר 1949
הסכימו לנסיגה ולהפסקת אש.
אשר היה בן עשרים ואחת בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות.
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שניצר ,יצחק
יצחק ,בנם של רוזה ופייבל ,נולד ביום ב' באלול תרפ"ו )(12.8.1926
בפולין ,בעיר קרקוב .גדל והתחנך בעיר הולדתו.
קרקוב ,השלישית בגודלה בערי פולין ,היוותה מרכז רוחני ותרבותי
יהודי מן החשובים באירופה .ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה
חיו בה כ 60,000יהודים.
עם פלישת הגרמנים לפולין והתקרבותם לקרקוב נמלטו יהודים רבים למזרח .העיר נכבשה
ב 6בספטמבר  1939ומיד החל גל רדיפות יהודים ,רכושם נגזל ,בתי כנסת הועלו באש
וזכויותיהם הבסיסיות ניטלו מהם .קרקוב הוכרזה כבירת הגנרלגוברנמן )הממשל הגרמני(.
במאי  1940החל גירוש יהודי קרקוב לעיירות הסביבה .עד מרס  1941גורשו כ40,000
יהודים .בתחילת מרס  1941הוקם בעיר גטו בו רוכזו כ 18,000יהודים .רבים מהם אולצו
לעבוד במפעלים שהקימו הגרמנים.
ביוני  1942החלו השילוחים למחנות ההשמדה .אלפים מבין יהודי הגטו גורשו למחנה
ההשמדה בלז'ץ .רבים אחרים נורו ברחובות במהלך הגירוש.
לקראת חיסולו ,במרס  ,1943חולק הגטו לשני חלקים :הכשירים לעבודה הועברו למחנה
פלשוב ,והבלתי כשירים נורו למוות ברחובות העיר .אחרוני תושביו של גטו קרקוב נשלחו
לאושוויץ ,שם נרצחו בתאי הגזים.
אין פרטים על קורות יצחק ומשפחתו בשואה ,אך ידוע כי מלבדו כולם נספו.
זמן קצר אחרי תום המלחמה הגיע יצחק לאיטליה ,וב 19ביוני  1946עלה בנמל סוונה
על אוניית המעפילים "יאשיהו ווג'ווד" .האונייה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של
ה"הגנה" ,נשאה על סיפונה  1,257מעפילים מ 14ארצות ובהם ניצולים ,חברי תנועות נוער
ופרטיזנים לשעבר .הבריטים איתרו את הספינה בלב ים ,הצמידו אליה משחתת והנחיתו
על סיפונה חיילים .המעפילים הניפו כרזה באנגלית בה נכתב" :שרדנו את היטלר ,המוות
לא זר לנו .דבר לא ירחיקנו ממולדת היהודים .דמכם בראשכם באם תעזו לירות באוניה
בלתי חמושה זו" .הבריטים אמנם לא ירו ,אך ליוו את הספינה עד הגיעה לנמל חיפה,
שמונה ימים לאחר צאתה לדרך .בחיפה הורדו ממנה המעפילים והובלו למחנה המעצר
בעתלית.
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יצחק וחבריו מ"השומר הצעיר" שוחררו ממחנה עתלית לאחר שבועיים .הם חברו לגרעין על
שם טוסיה אלטמן  גרעין שהתיישב זמנית בקיבוץ עין המפרץ.
עם פרוץ מלחמת העצמאות ,לאחר החלטת עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר  1947על תוכנית
החלוקה ,נשלח הגרעין כתגבורת לקיבוץ דן בגליל העליון המזרחי.
קיבוץ דן ,מיישובי "חומה ומגדל" בצפון עמק החולה ,שכן על אחת הדרכים הקדומות שחיברו
בין סוריה לארץ ישראל .מיקומו האסטרטגי הפך אותו ליישוב משלט במלחמת העצמאות
)ואף שנים אחר כך( .מראשית המלחמה היו חבריו הבוגרים מגויסים לארגון ה"הגנה" ,ולאחר
מכן להגנה המרחבית של צה"ל .עם חבריו השתתף יצחק באימונים הצבאיים ובמהרה נשא
אף הוא בעול הביטחון .הוא מילא באחריות את חובותיו בעבודה ובשמירה ,ללא לאות ומתוך
הזדהות.
ביום כ"ב בניסן תש"ח ) (1.5.1948בשעות הבוקר החלה התקפה כבדה על קיבוץ דן מכיוון
תל אלקאדי )כיום תל דן( .הקיבוץ לא היה מבוצר וחסרו בו תעלות קשר .יצחק מיהר
לעמדת ההגנה שלו כשהוא חשוף לאויב ,ונפגע אנושות מצרור יריות .חבריו נשאוהו אל
נקודת העזרה הראשונה ,אולם הוא נפטר מאיבוד דם.
בן עשרים ושתיים בנפלו .יצחק הובא למנוחת עולמים בבית העלמין של קיבוץ דן .היה
הקורבן הראשון של הקיבוץ במלחמת העצמאות.
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שפיגל ,חיים ישראל )איזידור ,איזי(
חיים ,בן גיטל ומשהיוסף ,נולד בשנת תרפ"ה ) (1925ברומניה,
בעיר קרולה )קרלימארי( בגבול הונגריה .אביו ,שעסק במסחר
ובתעשייה ,היה מאמידי הקהילה היהודית במקום ,קהילה
אורתודוקסית בת מאות שנים ,ונשיאה במשך שנים רבות .חיים
למד בחדר ובבית הספר של הקהילה ,והמשיך לבית ספר תיכון.
בין שתי מלחמות העולם הייתה קרולה תחת ריבונות רומנית .בשנת  ,1940סמוך לאחר
תחילת מלחמת העולם השנייה ,היא הוחזרה להונגריה.
כמדינת חסות של גרמניה חוקקה הונגריה כבר בשנת  1938שורה של חוקים אנטי
יהודיים ,בדומה ל"חוקי נירנברג" .מקיץ  1939נלקחו הגברים היהודים לפלוגות "שירות
העבודה" של הצבא ההונגרי ,ששימשו כאמצעי בידי הממשל לסילוקם מחיי החברה,
התרבות והכלכלה.
לאחר כיבוש הונגריה בידי הגרמנים ,במרס  ,1944רוכזו יהודי המדינה בגטאות ונשלחו
למחנות השמדה .מרבית יהודי קרולה נרצחו באושוויץ.
עד תום המלחמה נספו כחצי מיליון מ 800,000יהודי הונגריה.
הוריו ,אחיו ואחיותיו של חיים נספו באושוויץ .הוא עצמו נשלח ,עם בני נוער אחרים ,למחנות
כפייה ,הועסק בעבודות פרך אך שרד .את יום השחרור זכה לראות במחנה בגרמניה.
בשנת  1947עלה חיים ארצה בנתיב ההעפלה .השתקע בירושלים וכעבור זמן קצר החל
לעבוד באוניברסיטה העברית.
כשפרצה מלחמת העצמאות גויס חיים והוצב בחטיבת "עציוני"  חטיבה מספר  6של
ה"הגנה" ,שלוחמיה באו מירושלים והסביבה .שירת בפלוגה ג' בגדוד  .67השתתף במשך
חודשים ארוכים ורצופים בהגנה על העיר ,על הדרכים אליה ועל יישובי הסביבה.
אחד ממוקדי ההתלקחות המרכזיים בירושלים היה אזור "בתי מנדלבאום" )כיום כיכר
פיקוד מרכז( .היו אלו בתים ששכנו בגבול שבין גוש השכונות היהודיות בצפון העיר לבין
השכונות הערביות באזור .בסמוך לבתי מנדלבאום ממוקם היה צומת כבישים חשוב ,בו עברה
הדרך להר הצופים .בשל חשיבותו של הצומת התחוללו במקום קרבות רבים כבר בראשית
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המלחמה ,שהלכו והתרחבו אחרי הכרזת העצמאות ,כאשר בסמוך עבר אחד מצירי הפלישה
של צבא ירדן לירושלים.
כוחות ה"הגנה" הצליחו להחזיק במספר בתים סמוכים בשכונה ,והפכו אותם לעמדות
ישראליות.
בפרוץ קרבות "עשרת ימים" ביולי  ,1948בתום ההפוגה הראשונה במלחמה ,ניסה הצבא
הירדני להשתלט על האזור במטרה להשיג מאחז בצפון העיר ולאיים על השכונות היהודיות.
ב 12ביולי  1948פתחו הירדנים בהפגזה כבדה על בתי מנדלבאום וארבעה ימים מאוחר
יותר תקפו רגלית וכבשו כמה מהעמדות הישראליות .לוחמי "עציוני" השיבו בהתקפות נגד,
וכבשו שוב את העמדות .במשך ארבע יממות רצופות התחוללו באזור כמה מהקרבות הקשים
שידעה ירושלים במלחמת העצמאות ,כאשר על העמדות והבתים משתלטים שני הצדדים
לסירוגין.
הקרבות הגיעו לשיאם ביום י"א בתמוז תש"ח ) ,(18.7.1948יום לפני ההפוגה השנייה
במלחמה .בקרבות ביום זה נפלו  15לוחמים ישראליים ,וחיים ביניהם.
בתום הקרבות ועם תחילת ההפוגה הירדנים נבלמו ונסוגו לעמדותיהם הקודמות .מאז עבר
באזור בתי מנדלבאום קו החזית החדש בין ישראל לירדן ,שלאחר מכן זכה לכינוי "קו הגבול
העירוני בירושלים" .אחרי המלחמה נפתח באזור זה המעבר הרשמי היחידי שהיה בין ישראל
לירדן עד מלחמת ששת הימים.
חיים היה בן עשרים ושלוש בנפלו .נטמן בשייח' באדר א' .ביום כ"ח באלול תש"י )(10.9.1950
הועבר למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.
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שפר ,שמשון
שמשון ,בן אסתר ויצחק ,נולד בחודש חשוון תרפ"ז )אוקטובר
 ,(1926ביוגוסלביה ,בעיר סומבור בסרביה .סיים בעירו בית ספר
יסודי ,אחר כך למד נגרות ועבד במקצועו.
בשנות השלושים של המאה העשרים נמנו ביוגוסלביה כ75,000
יהודים שהתרכזו בערים הגדולות ,ומרביתם ישבו בקרואטיה .רבים
מיהודי יוגוסלביה עסקו במסחר ובכספים ,ואחרים עסקו בתעשייה ,בפקידות ,במקצועות
חופשיים ועוד .הוקמו מוסדות סעד ,חינוך ,תרבות ,ספורט ונוער  כולם בזיקה ציונית.
"איגוד הקהילות" היה מוסד הגג של כל יהודי יוגוסלביה וייצגם בפני השלטונות.
עד לעליית הנאצים לשלטון בגרמניה נהנו יהודי יוגוסלביה מביטחון יחסי ומיחס אוהד של
השלטונות .מאז גברה האנטישמיות ,והגיעה לשיא עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,כאשר
הממשלה חוקקה חוקים אנטייהודיים.
בשנים  1933עד  1941עברו ביוגוסלביה כ 50,000פליטים יהודים שברחו מהנאצים .יהודי
המדינה עשו מאמץ ארגוני וכספי גדול למען הפליטים ,ועודדו מאוד את העלייה לארץ
ישראל מתוך זיקה ציונית מובהקת .פליטים רבים נותרו במדינה והגדילו את מספר היהודים
ל 80,000בשנת .1941
עם כיבושה של יוגוסלביה על ידי הנאצים ,ב 6באפריל  ,1941חולקה המדינה בין גרמניה
ובעלות בריתה  בולגריה ,הונגריה ואיטליה .הכובשים הנאצים הקימו בקרואטיה ממשלת
בובות ,וזו השמידה עשרות אלפי יהודים ,צוענים וסרבים.
סומבור נמסרה להונגריה ,ומרבית יהודי העיר נרצחו בשנת  ,1944כאשר הגרמנים כבשו את
הונגריה.

עד תום המלחמה הושמדו כ  65,000מיהודי יוגוסלביה.
שמשון ומשפחתו היו בין המשולחים לאושוויץ ,שם נרצחו ההורים .אחיו הבכור של שמשון
נמלט לרוסיה ושם מת ממחלה .רק הוא הצליח לשרוד מכל המשפחה .תחילה הצטרף
לפלוגת עבודה ,בהמשך הגיע למחנה ברגןבלזן ובו שהה עד תום המלחמה.
לאחר ששוחרר מהמחנה היה שמשון פעיל בארגון העלאת מעפילים לארץ .בשנת  1946עלה
אף הוא באונייה "אנצו סירני" .הספינה ,שאורגנה על ידי המוסד לעלייה ב' של ה"הגנה",
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הפליגה מנמל ואדוליגורה באיטליה ב 9בינואר  1946כשעל סיפונה  908מעפילים ,מרביתם
צעירים חברי תנועות נוער שונות .צפיפות רבה ,ים סוער ומחסור במים ובמזון גרמו לנוסעיה
סבל רב .לא רחוק מחופי הארץ נתגלתה האונייה על ידי משחתות הצי המלכותי הבריטי.
"אנצו סירני" הייתה אוניית המעפילים הראשונה שתפסו הבריטים אחרי מלחמת העולם
השנייה .האונייה אולצה להיכנס לנמל חיפה ,שם השתלטו החיילים הבריטים על המעפילים
והובילו אותם למחנה המעצר בעתלית.
כעבור כמה שבועות שוחרר שמשון ממחנה המעצר והתקבל בבית דודו יחיאל ,אחי אביו,
בתל אביב .בני המשפחה אימצו אותו לבן ,וכאן הוא מצא מרגוע מחייו הסוערים" .כמה טוב
להיות בין חברים" ,אמר בכל הזדמנות ,ועד מהרה החל ללמוד עברית ולעבוד כנגר.
במחצית שנת  1947הצטרף שמשון ל"הגנה" ועבר אימונים .בפרוץ מלחמת העצמאות הוא
צורף לחי"ש )חיל שדה( בתל אביב ,והשתתף בהגנת שכונת שפירא ושכונת התקווה.
באפריל  1948צורף שמשון לגדוד  54בחטיבת "גבעתי" ,חטיבה  5ב"הגנה" .מאז השתתף
בפעולות הלחימה ,ביניהן במבצע "נחשון" ובאבטחת שיירות לירושלים .בכל הפעולות
הצטיין כמקלען מעולה .בחופשותיו המעטות היה מגיע לנוח בבית קרוביו בתל אביב.
עם הפלישה המצרית לאחר הכרזת העצמאות הועבר הגדוד לאזור איסדוד )אשדוד( .בליל
 2/3ביוני  ,1948במסגרת מבצע "פלשת" ,תקפו כוחות "גבעתי" את המערך המצרי ליד גשר
כביש החוף )כיום  גשר "עד הלום"( .ההסתערות נבלמה באש כבדה של האויב והכוחות
נאלצו לסגת .ההתקפה נכשלה אמנם ,אך אילצה את המצרים להיערך במקום ובלמה את
התקדמותם צפונה לעבר תל אביב.
בקרב זה ,ביום כ"ה באייר תש"ח ) ,(3.6.1948נפלו למעלה מעשרים לוחמים וביניהם
שמשון.
שמשון היה בן עשרים ושתיים בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בכפר
ורבורג.
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שק ,יעקב נוח
יעקב ,בן רחל וראובן ,נולד ביום ב' באדר א' תרפ"א )(10.2.1921
בפולין .בילדותו היגרו הוריו לבלגיה והוא גדל באנטוורפן ,שם
קיבל חינוך דתי ולמד עברית ואידיש.
לאחר שסיים בית ספר תיכון למד את מקצוע ליטוש היהלומים,
ועבד בו.
ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בבלגיה כ 65,000יהודים שהתרכזו בערים הגדולות.
עשירית בלבד מקרב היהודים היו אזרחים בלגים והיתר  מהגרים ממזרח אירופה ומגרמניה.
המהגרים הרבים שהגיעו למדינה התארגנו בקהילות ,בבתי כנסת ובארגונים עצמאיים.
עם הפלישה הנאצית ,ב 10במאי  ,1940נוצרו שני מוקדי שלטון בלגיים רשמיים ,בעלי
נטיות שונות :הממשלה הגולה בלונדון  שעמדה לצד בעלות הברית ,והמלך  ששיתף
פעולה עם הגרמנים .במשך תקופת השלטון הגרמני פורסמו בבלגיה צווים אנטייהודיים
רבים .יהודים פוטרו ממשרותיהם הציבוריות ,תנועתם הוגבלה והם נושלו מחיי הכלכלה.
במאי  1942הושלמה מלאכת בידולם מהאוכלוסייה עם חיובם לענוד טלאי צהוב.
מיוני  1942גויסו כ 2,000יהודים לעבודות כפייה .רובם הועסקו במפעלי הביצורים לאורך
חופי צפון צרפת ,ומאוחר יותר נשלחו להשמדה.
ההרעה במצב החברתי והכלכלי השפיעה קשות על הקהילה היהודית ,ויצרה פער בין היהודים
בעלי האזרחות הבלגית ליהודים האחרים ,המהגרים.
יישום "הפיתרון הסופי" על יהודי בלגיה החל באביב  .1942בסוף יולי  1942החל ריכוז
היהודים במחנה מכלן ורבים נשלחו למחנות עבודה .הגירושים נמשכו עד ספטמבר .1943
מרבית המגורשים נספו באושוויץ .קבוצות קטנות נשלחו למחנות בוכנוואלד ,רוונסבריק
וברגןבלזן.
בסך הכול נאסרו וגורשו כ 35,000יהודים מבלגיה ,שרובם נספו.
כל משפחתו של יעקב נלקחה למחנות הסגר והשמדה ונרצחה .הוא היחידי ששרד בחיים,
לאחר שהיה כלוא שלוש שנים במחנה עינויים.
עם השחרור חזר לבריסל ,משם עבר לאנטוורפן וחיכה לאישור כניסה לארצות הברית ,שם
גרה דודתו ,קרובתו היחידה ששרדה .בימי הגזירות למד אמנם להסתגל לכל תנאי החיים,
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אבל החלטתו הייתה איתנה  לנטוש את היבשת הארורה ,בה איבד את כל היקר לו.
המאבק בבריטים ובערבים בארץ ,ובשורת מלחמת העצמאות שהחלה כאן ,עוררו ביעקב,
שעדיין שהה בבלגיה והמתין לאישור יציאה ,את רגש המולדת .מבלגיה עבר לצרפת ,הצטרף
למח"ל )מתנדבי חוץ לארץ( והגיע לארץ ב .12.7.1948על סיפון האונייה בה הגיע שימש
מתורגמן  דוברי שמונה לשונות היו באונייה זו ,וידיעותיו בעברית היו לעזר רב.
עם בואו לארץ צורף יעקב לגדוד  54בחטיבת "גבעתי" ,חטיבה  .5הוא הוכשר כחובש,
וגילה הצטיינות רבה בקרבות הגדוד בתפקידו כחובש פלוגתי .לקרוביו בארצות הברית שלח
מכתבים מלאי התלהבות מהארץ ,אם כי הדגיש ש"לא בא הנה לשם שעשוע".
בנובמבר  1948לחם יעקב עם יחידתו בדרום ,באזור עיראק אלמנשיה.
עיראק אלמנשיה היה כפר ערבי ששכן בסמוך לתל עתיק )כיום תל עיראני ,בקרבת קריית
גת( והפך למתחם מצרי מבוצר ,חלק מ"כיס פלוג'ה" בו נלכדו אלפי חיילים מצרים לאחר קיץ
תש"ח .הכוחות המצריים התבססו בסמוך לכביש שבין מג'דל )כיום מגדל( לבית ג'וברין )כיום
בית גוברין( ,במטרה לחבר בין ציר פלישתם במישור החוף לכוחותיהם בהר חברון.
מערך הביצורים המצרי ניתק את הנגב ממדינת ישראל הצעירה וסיכן את היישובים היהודיים
הסמוכים .לפיכך נעשו כמה ניסיונות לכבוש את עיראק אלמנשיה ,כולל במבצע "יואב"
באוקטובר  ,1948אך לא צלחו.
ביום כ"ג בחשוון תש"ט ) (25.11.1948השתתף יעקב בקרב של יחידתו באזור עיראק אל
מנשיה .במהלך הקרב ,עת חש לטפל בפצוע ,נפגע מכדור בראש ונהרג.
אזור עיראק אלמנשיה שב לשליטת ישראל לאחר מבצע "חורב" והפסקת האש עם מצרים
בינואר .1949
יעקב היה בן עשרים ושבע בנפלו .הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בכפר
ורבורג.
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