
 "כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד"
 ('ירמיהו לא)

   -יכולים לגמול לחברנו המתים , החיים, המעט שאנו"
 "ואיתנוהוא הזיכרון ההולך אחריהם 

                                                              
 . יצחק רבין

 :  חקר

 יהודית ואפרים  

 רונן

 17.6.1930 -6.194810. 2017', אוג 
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 דף נופל:  1מסמך 

 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור

תאריכי  , שמות הורים: חסר

 מדוייקיםלידה ועליה 



( אוסי)המספר האישי של משה 
 :רובינשטיין הינו

 173331 

 בארכיון ההגנה" יזכור"דף : 2מסמך 
 אתר ארכיון ההגנה: מקור



 רובינשטיין בחלקה הצבאית בקיבוץ גזר( אוסי)המצבה של משה : 3מסמך 
 billiongravesאתר : מקור

 :טעויות על המצבה
 סיון' ג-תאריך נפילה

 בנפלו 18בן 

 ויקיפדיה: מקור. בית העלמין בגזר



 ח"דף חלל מאתר הפלמ: 4מסמך 

 www.info.palmach.org.il: מקור

 

 ויקיפדיה: מקור, ח"סמל הפלמ



 ובו הכרטיס של משה, דף כותרת של רשימת יהודים מהונגריה במעצר בקפריסין:  5מסמך 
 78810346 מיסמך, ארולסן ITSארכיון  :מקור

 ארכיון ההגנה: מקור,קפריסיןמחנה המעצר 



 Indersdorfרובינשטיין  במנזר אוסקר הכרטיס של : 6מסמך 

   34643811 מיסמך ארולסן ITSארכיון  :מקור

אימות לשמות  

 ההורים

 

 :שם האב

Bernat 

 Rubinstein  

 Bergl: שם האם

Katalin 

על בסיס רשימת יהודים מהונגריה שהיו   בארולסןמסמך זה הוכן 

 בקפריסין לאחר המלחמה  



שמות הוריו של אוסקר רובינשטיין  מצוינים 
 :ועיר הולדתו

 
  Bernat Rubinstein:   שם האב 
           Bergl Katalin:  שם האם 

 
. משה רובינשטיין בנם של  ברנט וברגל קטלין

 אוסי= אוסקר 

 רשימת יהודים מהונגריה במעצר בקפריסין: 7מסמך 

   34643811 מיסמך ארולסן ITSארכיון  :מקור



    ארגון סיוע של יהודי הונגריה   - DEBOGי ארגון "ניצולים שהוכנה עכרטסת : 8מסמך 

 .לאחר המלחמה ליהודים שגורשו מהונגריה ניצולי שואהשסייע              

 ארכיון יד ושם :מקור

 

 אוסקר רובינשטיין

 .הונגריה', במוהץ 1930נולד ב 

 

 Bergl Katalin: שם האם 
 1945המסמך מאוגוסט 

 
 .(ב7ראה , י יהודית שטייר"תרגום המסמך ע)



                          טופס אישי

  יום11 חודש אוגוסט 1945                     בודפשט 

 מספר רשום ......   

    , על הדנובה, כיום Mohácsשם: אוסקר רובינשטיין  מקום לידה: מוהאצ' ]   

 סמוך למפגש הגבולות סרביה, קרואטיה והונגריה בצד ההונגרי - א.ש.[ 

  א.ש.[  ]שנת לידה ? 1930מצב משפחתו:    

              שם אמו: קטלין ברגל  לשעבר מקום מגוריו הקבועים: בודפשט רחוב    

  = לב - י.ש.[  .Sziv u ]      26סיב 

           מקום מגוריו עכשיו: בבית של עזרה לאומית ברחוב רוטנבילר    

[Rottenbiller u] 

 עיסוקו ........   

     ז. א.300מבקשים את מסירותם של הבגדים הרשומים:               -.    

                                                                  לשלם שלוש מאות פנגו 

                                                                  עזרה במזומן 

                                                                         ............מזון לימים

                                                                              אפשרי למסירה

  מעיל עליון  ........      מעיל עליון .........1                

  מעיל קצר   ........      שמלה ..............      1                

                 1                             .............   מכנסיים ...........      חצאית 

   

  תחתונים ...........       מכנסיים ..........1               

                   נעליים .............       קומבינזון ..........

                   גרביים ............        גרביים ............

  ]לא ניתן לקריא[         נעליים ...........    עד ל.................1              

                                                                      מצרכים לקיום למסירה

 אני מאשר את קבלת הסכום                                  הפניה למגורים   

 הרשום למעלה          

 הערות ............   

                           Törzslap                                      

                            Budapest, 1945 VIII hó 11 nap                           

  Név: Rubinstein Oszkar    Szül.hely: Mohács   Csal. áll: 1930 

  Anyja neve: Bergl Katalin  Volt áll. Lakhelye: Bp. Sziv u. 26  

                     Jelenlegi lakhelye:  Nemzeti segély Rottenbiller u  

                               Foglalkozása.... otthona  

                    Következö ruhanemük kiadását kérjük        300.- azaz 

  Háromszáz  

  Pengö készpénzsegély kifizetendö 

  Napra............................ 

  szolo élelmezés kiadhato       1 felsökabát .......   felsökabát ....... 

                                                     1 zako..........           ruha ................ 

                                                     1 nadrág ........        szoknya ........... 

        1 ing …         bluz……   Uti csomag kiadhato 

                                                    1 alsonadrág....       nadrág......... 

                                                       Cipö.......             kombiné ....... 

                                                      Harisnya.....        harisnya ........ 

   ........ig                                 1 (olvashatatlan j.s.)   cipö ........... 

  Természetbeli ellátás kiadhato 

  Otthonba beutalva                            A fenti összeg átvételét igazolom   

                                                                                             

  Megjegyzés .......... 

 .מכרטסת הניצולים –המקורי מובא בדף קודם  המסמךתרגום המסמך : 9מסמך 

 שטיירי יהודית "פוענח ותורגם ע :מקור



   Mohacs - במוהאץ 1930 -מסמך רישום של משה רובינשטיין שנולד ב: 10מסמך 

   אינדרסדורף  Kloster -היותו בבית ילדים יתומים במנזר מתקופת              

 68859018 מיסמך ארולסןארכיון  :מקור

  

 

 :מקור. 30-שנות ה, מוהאץ

http://helytortenet.com/mohacs-1930-cca-dunapart-

hajoallomas-hajoallomas-regi-kepeslap-14248 

 



הכרטיסים הוכנו בארולסן על בסיס רשימת ילדים שהיו בבית ילדים במנזר   
 אינדרסדורף לאחר המלחמה

 
  17.3.1930: על פי הכרטיס ישנו אימות לתאריך הלידה של משה רובינשטיין

 Indersdorfהכרטיס של משה רובינשטיין  במנזר : 11מסמך 

   34644066מסמך  ארולסןארכיון  :מקור



 – UNRAAדף ראשון מרשימת  
רשימת הנערים ללא הורים שרוכזו במנזר   

Indersdorf 

כותרת לרשימת הנערים ללא הורים   - UNRAAכרטיסיית הכוחות האמריקאים  : 12מסמך 

 Indersdorfשרוכזו במנזר 

 81998789 מיסמך ארולסן ITSארכיון  :מקור



 משה רובינשטיין וידידו  

(  לימים גד רון)אשר רוטקל 

 Indersdorfברשימת 

 

  17.6.1930: מצוין כי משה נולד ב

 .  הגיע מבודפסט, בהונגריה

 

משה ואשר הגיעו מבודפסט והיו  

 באותה חברת נוער בקיבוץ חפציבה

 

 Indersdorfרשימת הנערים ללא הורים שרוכזו במנזר  - UNRAAדף שני מרשימת  : 13מסמך 

 81998791 מיסמך ארולסן ITSארכיון  :מקור

 ביתמונהאתר : מקור. 40-קיבוץ חפציבה שנות ה



 רובינשטיין( אוסי)דף הספד בקיבוץ חפציבה על משה : 14מסמך 
 קיבוץ חפציבה: מקור
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הלימודים היו קשים  . ללמוד עבריתוהשתדל .. במחצבהעבד בשקידה "
כשהחלה מלחמת המולדת דרש  . אך במנהגיו נתחבב על החבורה, עליו

 ..."ח"של פלמ 1ומשעמד בתוקף על רצונו גויס וצורף לגדוד ...לגייסו



לאחר  , מכל משפחתו רק הוא שרד. הוריו של משה נרצחו באושוויץ

נתנסה בתלאות ובמחלות אך , שהתגלגל ממחנה עבודה אחד למשנהו

 .  החזיק מעמד עד לשחרור

,  אחרי שחרור הונגריה מהכיבוש הנאצי עבר משה לבירה בודפשט

עם חברים מארגונו יצא  . החל לעבוד והצטרף לארגון נוער ציוני

לאחר המתנה  , 1946בסוף . ומשם ניסו להעפיל ארצה, לגרמניה

כנסת  "הפליג משה לארץ ישראל באוניית המעפילים , ארוכה

האונייה נתפסה על ידי הבריטים ומעפיליה גורשו למחנה  ". ישראל

 . מעצר בקפריסין

עליית  "משה המתין בקפריסין עד לקבלת רשיון עלייה במסגרת 

עם בואו נשלח  . 1947באוגוסט  27והגיע לארץ ביום , "הנוער

הוא נקלט  . לחברת נוער עולה במשק חפציבה שלמרגלות הגלבוע

. עבד בשקידה במחצבת השיש והשתדל ללמוד עברית, במשק

אך בהתנהגותו ובהשתדלותו נתחבב על , הלימודים היו קשים עליו

 .  החברים

  

החברה . כשפרצה מלחמת העצמאות דרש משה כי יגייסוהו

,  כי לדעתם עוד לא השתרש דיו בחיי הארץ, והמדריכים התנגדו לכך

לבסוף נעתרו להפצרותיו . אך הוא עמד בתוקף על רצונו להתגייס

במשך שבועיים עבר אימונים במחנה  . גויס 1948באפריל  1-וב

הגדוד הראשון של   -" העמק"ואחר צורף לגדוד , בגבעת זייד

הועבר הגדוד צפונה ומאז לחם   1948בשלהי אפריל . ח"הפלמ

 ".  הגנה"ב 11חטיבה מספר  -" יפתח"במסגרת חטיבת 

משה השתתף עם גדודו בקרבות מלכיה כנגד צבא הפלישה הלבנוני  

,  1948י במחצית מאי 'הערבי בפיקוד קאוקג" צבא ההצלה"ו

 .  ובפעולות נוספות בגליל העליון

"  דני"הורד הגדוד לאזור לטרון כדי לסייע במבצע  1948ביוני 

והוצב באזור הכפר הערבי אל קובאב , לפתיחת הדרך לירושלים

,  ומשה ביניהם, חלק מאנשי הגדוד(. כיום מושב משמר איילון)

נשלחו לסייע בהגנת קבוצת גזר מפני כוחות הלגיון הערבי שחנו  

 . בסמוך לה

שעות אחדות לפני  , (6.6.1948)ח "תש ח באייר"כ בצהרי יום

,  התארגן הכוח הערבי, כניסת ההפוגה הראשונה במלחמה לתוקף

ותקף את קיבוץ , כוחות בלתי סדירים ושריוניות, שמנה פלוגת לגיון

האש הכבדה שהומטרה הרסה את עמדות המגן ושיתקה כל  . גזר

הירדנים הצליחו לפרוץ למשק  . אפשרות של התנגדות מאורגנת

עוד  . בקרב זה נפלו כשלושים לוחמים ומשה ביניהם. ולכבוש אותו

 .  כשלושים מגינים נפלו בשבי הירדנים

 .  שעות ספורות לאחר מכן" יפתח"קיבוץ גזר שוחרר על ידי לוחמי 

  

הובא למנוחת עולמים בבית . עשרה בנפלו-משה היה בן תשע

 .  העלמין בגזר

 . זכרו של משה הועלה בחוברת לזכר חללי חפציבה

  

 

י 'שנערך ע', יזכור'דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי )

 (משרד הביטחון

 "יזכור"תיקון נדרש בדף   

 (אוסי)רובינשטיין משה ' טור

 המשך סיפור חייו

יש לתקן תאריך נפילתו של משה  " יזכור"בדף 

   10.6.1948ח "סיון תש' ג -רובינשטיין  ל( אוסי)

 (    מקור הטעות בדף הספד של קיבוץ חפציבה)

 רובינשטיין( אוסי)דף הספד בקיבוץ חפציבה על משה : 15מסמך 
 קיבוץ חפציבה: מקור
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 דף נופל:  16מסמך 

 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור

והממצאים שנמצאו אודות  , בעקבות החקירה

קיימים מספר  , החייל משה רובינשטיין

 :תיקונים שיש לעשות בדף הנופל לזכרו

   17.6.1930 -משה נולד ב

   10.6.1948ח "סיון תש' ונפל בתאריך ג

 


