


פרק ראשון

ילדות  



בן פרידה  , נח( מור)משה 
נולד  , וילינגר( ברנרד)וברוך 
12, ט"תרפט בכסלו "ביום כ

בעיר  ,1928בדצמבר 
(  אונגוואר)הורוד 'אוז

.כוסלובקיה'שבצ

במסמך ניתן לראות את הכתובת  
האחרונה בה נמצא משה קודם שהייתו  

היא  , במחנות השואה
Ungvar,Füzes ut. 1



אביו,וילינגרברנרד
בשנתנולד,משהשל

-Stredaב1898
nad Bodrogom.

פרידלביןיולןהאם
-ב1906בשנתנולדה

Satoraljaujhel.
בחייועסקברנד

ואמו,האדמהבעבודת
הייתהמשהשל

.ביתעקרת



מביןהבכורהיהמשה
משפחתלביתאחיםחמישה
,לאחריושנתיים.וילינגר
אחותונולדה,1930בשנת

,מכןלאחרשנה.ויאולה
.הלנה,השנייהאחותונולדה

1940-ובק'וויצנולד,1935-ב
.הצעירהאח–ליושנולד



עדויות  
לארבעת  
האחים  

והאחיות של 
משה שנספו  

בשואה





דודו של –אהרון 
משה ואשתו ברוריה

–אמה אשתו של שמואל 
דודו של משה ופרחיה בתה



אהרון  , בנימין דודו
ברוריה אשתו של , דודו

אהרון ובתם דליה  

דודו של –בנימין 
רחל אשתו  , משה

ופרחיה בת דודתו



בירתהיאאונגוואר-הורוד'אוז
חשוביהודימרכז,זקרפטיהחבל

הואמיקומה.בשואהשחרב
אוקראינהמערבשלבגבול

קהילההייתההעיר.סלובקיהעם
ששימשה,וחשובהגדולהיהודית

קטנותקהילותלעשרותמרכז
המכריערובם.זקרפטיהבאזור

הושמדואונגוואריהודישל
.השואהבמהלך



מפת האזור  
הורוד על גבול  'אוז
,  כוסלובקיה'צ

הונגריה ואוקראינה

מפת העיר  
הורד'אוז



הסכםעם,1938בשנת
-איהסכם)ריבנטרופ-מולוטוב
המועצותבריתביןהתקפה
אתקבעהיתרשביןלגרמניה
שתיביןפוליןשלחלוקתה
כולוהאזורהועבר(המדינות
והחלה,הונגריתלשליטה
יהודיים-אנטיחוקיםאכיפת
.בעקבותיונוקשה

אונגוואר-הורוד'אוזהעיר סמל 



הנאציהצבאפלש1939בשנת
עלהכריזוהיטלרכיה'לצ
בשטחי(חסות)"פרוטקטורט"

התגוררבהם,ומורביהבוהמיה
כולהלובקיהס.גרמנימיעוט
שדרשובשטחיםנכללה

,כוסלובקיה'צמאזורההונגרים
,מההונגריםזאתמנעהיטלראך

חלקיהאתרקלכבושלהםונתן
.(הקרפטורוס)הדרומיים



גלהחלהכיבושעםמיד
.ורדיפותהסתות,מאסרים
נושלורביםיהודים

הערךוחפציממפעליהם
בפרוץ.נגזלושלהם

,השנייההעולםמלחמת
הוחמר,1939בספטמבר

שלטוןוהחלהיהודיםמצב
התנועהחופש.הטרור
פוטרוהיהודים,הוגבל

המזוןומנותממשרותיהם
.קוצצולהםשהוקצבו



מיהודירביםגויסו1940בשנת
תחתכפייהלעבודותהעיירה
הצבאבמסגרת,ההונגריהשלטון
לחזיתנשלחומהםרבים.ההונגרי

נגדהגנהתעלותלבנייתהמזרחית
.שםונספו,הסובייטיהצבא

מאונגווארגורשו1941באוגוסט
ובהגיעם,נתינותחסרייהודים

תחתשהייתהפודולסקילקמניץ
.נרצחו,הגרמניהשלטון

הכנסת  בית 
הורוד  'באוז

שהיה מבתי  
הכנסת  

הגדולים של 
זקרפטיה



שניהוקמו,1944אפרילבתחילת
יועדהאחד.באונגווארגטאות

במפעלונמצא,העיירהלתושבי
והשני,לעיירהשמחוץלבנים
תושבישאינםליהודיםיועד

גורשו,מכןלאחרשבוע.העיירה
לגטואונגוואריהודי14,000
שמחוץהלבניםמפעלבשטח
העירראשתלונתלאחר.לעיר

היהודיםאתלגרשובקשתו
תברואתיתפגיעההמהווים

שולחו,עירולתושביובריאותית
שנהבאותהבמאיהגטאותיהודי

לאושוויץ"משלוחים"בחמישה
.נרצחוושם



למחנהלהגיעהחלומאימאמצע
,הונגריהיהודיבירקנאו-אושוויץ

ליוליעדנמשכהוהשמדתם
1944.

למחנהמשהנשלח,יוליבחודש
.7679מספרכאסיר,הואגם

הכניסה למחנה אושוויץ



מסמכים המעידים על נוכחותו של 
.משה באושוויץ ובבוכנוואלד



1945ינואר , אסירי אושוויץרשימת 



הצבאהחלינוארבאמצע
היקףרחבתבמתקפההאדום
-ויסלהמתקפת,פוליןבדרום
שהחללאחרימיםארבעה.אודר
גורש,להתפנותהמחנהסגל

.בוכנוואלדלמחנהמשה

,  למחנה בוכנוואלדשער הכניסה 
גרמניה



שהתקבלוההחלטותפיעל
,1945בפברואר,יאלטהבוועידת
מחנהנמצאשבוהשטח

בריתבשליטתהיהבוכנוואלד
האמריקניהצבא.המועצות

אתסובייטיתלשליטההעביר
לאחרשבועותכמההמחנה
הפעילוהסובייטים.שחרורו
כמתקןהמחנהאתמחדש
עדפוליטייםלאסיריםכליאה

אחדזההיה.1950פברואר
בתיושלושהמחנותמעשרה

הכיבושבאזורשנבנוכלא
.הסובייטי



בוכנוואלדלמחנההגיעמשה
22-ב,המלחמהסוףלקראת
שההושם,1945בינואר
הוא.118002מספרכאסיר
הכלאמבתיבאחדנכלא

למשךבושהיוהסובייטים
.חודשיםמספר

קבוצות  
אסירים  
חוזרות  
למחנה  

ממשימות  
,  עבודות כפיה

,  בוכנוולד
גרמניה



פרק שני

עלייה לארץ



הכוחותידיעלשוחררבוכנוואלדמחנה
בעת.1945באפרילהאמריקנים

בגדיםהיולאמהילדיםלחלק,השחרור
נמצאהפתרון.להםהמתאימותבמידות
בגדיםאוחסנובושמחסןשנפרץלאחר

אזחולקואלו.ההיטלראיהנוערשל
שיוכלוכךבוכנוואלדתושבילילדים
.מכןשלאחרבחודשיםאותםלשמש

8-ישראל מאיר לאו בן ה
עוזב את מחנה הריכוז  

בוכנוולד כשבאופן אירוני  
הוא לובש בגד של 

את  ". היטלר יוגנד"ה
,  המזוודה, הרובה

הכומתה ושני המעילים  
קיבל במתנה מהחיילים  

המופיעים  )האמריקאים 
יחד עם  , ברקע התמונה

(.אחיו נפתלי



השנהאותהשלבמאי
קצין,מרקוסהרבהגיע
אתואסף,אמריקאי-יהודי

למחנהשהגיעוהילדיםכל
.לפלשתינהלנסועורצו

ניצולי בוכנוואלד  
צעירים מניפים  
את הדגל הציוני  

בחלון רכבת  
בגרמניה לאחר  
מלחמת העולם  

1945יוני , השנייה



ילדיעםיחדנשלחמשה1945ביוני
באקואי.לצרפתברכבותהמחנה

(Écouis)הבראהביתלהםחיכה
יהודיצדקהארגון,O.Zידיעלשנשכר
היהההבראהביתשם.צרפתי

“Kinderhilfswerk Ose”.במקום
,נערים500-כעתבאותההתקבצו

.בלזן-ומברגןמבוכנוואלד

,  לרכבותבעלייה ילדים יהודים מנופפים לשלום 
בוכנוואלדלאחר שחרורם ממחנה הריכוז 



מהנערים152יצאו1945ביולי
למסע,משהביניהם,באקואי

לווהנערים.ישראלארץלכיוון
.היהודיתהסוכנותבנציגי

על  בוכנוואלד ניצולי 
אניית  סיפון 

המעפילים  
,  חיפה, "מטרואה"

1945יולי 



הפליגה,מכןלאחרימיםחמישה
שלאונייהעלממרסייהקבוצה

,”Ascanius“,הצרפתיהצי
.שבאיטליהנובה'גלנמלוהגיעה
,נובה'בגכשעתייםששהולאחר

העוליםבאנייתהפליגו
ספוריםימיםוכעבור"מטרואה"

.חיפהלנמלהגיעו

"  מטרואה"ה



ההפלגהעםיחדהפליגמשה
,ביולי7-בשיצאההראשונה

שאנייתהפלגותשתימבין
בשנתקיימה"מטרואה"

1945.

1945ביולי 15, "מטרואה"ה



הייתה"מטרואה"האנייה
שהביאההראשונההאנייה
לאחרלישראלעולים

ילדי.השנייההעולםמלחמת
מרביתאתהיוובוכנוואלד
,האנייהעלשהיוהנוסעים

ילדיםהיוהנוסעיםושאר
.ובצרפתבשוויץשהוסתרו

שיתוףפריהיההמסע
האמריקאיהצבאשלפעולה

שהוקם',בלעלייהוהמוסד
הקשורבכללעסוקמנתעל

.ההעפלהלמפעל



בה  " מטרואה"רשימת העולים באונייה 
וילינגר מתוך הארכיון הציונימשה מסומן 



פרק שלישי

בארץ



.1945ביולי15-בארצההגיעמשה
שהקימהעתליתבמחנהשוכנוהניצולים
הוקםהמחנה.הבריטיהמנדטממשלת

במאיהבריטי"הלבןהספר"פרסוםלאחר
היהודיםהעוליםמכסתאתשהגביל,1939

נועדזהמחנה.ארצהלהיכנסהמורשים
-בלתיעוליםשלמעצרכמרכזלשמש
.חוקיים

ילדים ניצולי שואה  
יורדים מן הרכבת  

,  במחנה עתלית
1945יולי 



שלמעצרםלאחרחודש
חוקיים-הבלתיהעולים
פרץ,עתליתבמחנה
המחנהאלח"הפלמ

.העצוריםאתושחרר
אתברגלעלוהבורחים

אורןביתדרךהכרמל
.ליגורירדוומשם

מעפילים  
במחנה  
המעצר  
.בעתלית



מעתליתשהשתחררלאחר
לסנטוריוםמשההועבר

לחולי(הבראהבית)
"חייםמקור",שחפת

.שבירושלים
הפחםבמכרותהעבודה
למחלתלוגרמה,במחנות

.לטיפולנזקקולכן,ריאות



אשר הופנו לטיפול  , רשימת העולים באונייה מטרואה
רפואי מתוך הארכיון הציוני



בינוקשרנוצרהתקופהבאותה
,וילינגראדולף-אהרוןדודולבין

מלחמתלפניארצהשעלה
חנותבעלוהיההשנייההעולם

בנימיןדודוועםאביבבתל
.לפניושניםכמהועלהשנמלט

,  אהרון
,  ברוריה
בנימין  
ודליה



לחוגהצטרףמשה,בהמשך
הנוערתנועתשל"עלומים"

."עקיבאבני"הדתית
,בתנועההפעילותבמסגרת

,אמיתייחיאלאתהכירמשה
"מזרחיצעירותבית"נערות
הנערותבין.נוספיםשבטוחברי

,ויזלרחלנמנתה,שהכיר
.הטובהחברתונעשתהשלימים

הם"מזרחיצעירותבית"ב
שבטשלנוסףסניףפתחו

מסגרתשהיווה,עלומים
.הפנאישעותלבילוימשותפת



צעירותבית"בששהוהנערות
במסגרתארצההגיעו"מזרחי
בוכנוואלדילדיעליית

,טהרןילדיעלייתובמסגרת
בגמרמאירופהשהגיעה
משה.השנייההעולםמלחמת

,נערותאותןאלזיקהחש
.אליובדומההשואהאתשחוו
משה,זהמשותףמכנהבשל
ונהגעקיבאבבניפעילהיה

התנועהזמנואתלהעביר
חברועםיחד,רוזנוביץברחוב
.יחיאל



ביניהםהפגישהעל
זכורני":יחיאלמספר

:הראשוןהרושםאת
,צנום,גבוהבחור

מסולסלותשערות
רושם.בלונדיניות

בהחלטרגילחיצוני
היהאך.אחרכבחור

,מושךמשהובו
נחמדחיוך.מרתק
פעםאףירדשלא
שניותכעבור.מפניו
מיידעתיכברמספר

כברואנו,הואומה
".ידידים

יחיאל  
בצעירותו



עםדיברלאמעולםמשה
שעברהזוועותעלחבריו

,שאלולאמצדםהם.במחנות
אתעיכלולאצעיריםוכנערים
עלידעוהם.בשואההנעשה

משפחהללאלארץשעלהכך
לאהואאבל,במחנותושסבל

כבדרךרקלושאירעעלסיפר
לדכאלנושאנתןולא,אגב
.אותו

זה":כךעלמספרתויזלרחל
-לואופיינימאודשהיהמשהו

אלא,שרעמהעלמדבריםלא
".הטוביםהדבריםעלרק



משהשלעיסוקיהםבין
ריקודים,שירהנמנווחבריו

נעוריםאהבות,קבוצתיים
משה.בתנועהוטיולים
עםויצא,בחברההשתלב
.ולטיוליםלמחנותהתנועה

תמונות משבט עלומים בני עקיבא



דף הקשר של 
,  שבט עלומים
מופיעים בין 

יחיאל  : היתר
אירית רון , אמיתי

ויוסף  ( רחל ויזל)
.ימיני



שורה  , תמונות בני השבט עלומים
משה וילינגר: תחתונה השני מימין



כללבדרךהיוהשבטפעילויות
הפועללביתמתחת,החבשיםברחוב

.בעירהמזרחי
הכינוהבנותאיךמתארתלנג

קלופיםתפוזיםהאלהלמפגשים
כיבודהיהלאכי",יפהומפולחים

לשירמאודשאהבו,ה'החבר."אחר
אזשלבשיריםנזכרים,ולרקוד

אמיתי.הורהרקדושגםומספרים
.מקוםלכלאקורדיוןאתולהביאנהג

חברי שבט  
בני "עלומים 
"עקיבא



מחבריוגדולהיהמשה
ואופיו,בשנהלתנועה
עבורםשימשהבוגר
נתפסהוא.לחיקוימודל

כמעיןבעיניהם
."אוטוריטה"



היהשמשהמספריחיאל
הגדולהאחמעיןבשבילו
משה.רצהתמידשהוא

.משפחהכבןבביתוהתקבל
שללמשפחתוהצטרףהוא

,השישילארוחותיחיאל
לישוןונהגהחגארוחות

הוא".קבועבאופןבביתו
".אצלנוביתלבןהפך

לשבתנהגוויחיאלמשה
,יחיאלשלהקטןבחדרו

המרכזיתבכניסהשנמצא
ופטפטוישבושם,לביתו

.להנאתם



החזקיםהזיכרונותאחד
הואממשהיחיאלשלביותר

.משהרכבעליהםהאופניים
,יחיאלאתלהרכיבנהגמשה

.מכךמאודהתלהבויחיאל



אתאימצהיחיאלשלאמו
היא.רגשיאימוץמשה

ואחד,נהדרתבשלניתהייתה
-גפילטעהיהמתבשיליה

לשמורנהגההיא.פיש
פיש-גפילטעמנתלמשה

תבשילהכינהבהפעםבכל
אותואהבהואשכן,זה

כינוי.אליהבניגודמאוד
היהבפיהמשהשלהחיבה

בהמצאמשה."ה'מוישל"
וזו,לושחסרההאםאת

לחיבורהסיבותאחתהייתה
.ביניהםשנוצר



ויזלרחלשלפגישתם
התרחשה,(רוןאיריתלימים)

שלדודושלחתונתובעקבות
רחלשלדודתהעםמשה
.הכלהשלאחייניתה,ויזל

שהתפשטהלשמועהבניגוד
מזרחיצעירותבבית

רחל,דודיםבניהםשהשניים
קרוביהיולאומשה

ראוהם,אולם.משפחה
משוםדודיםבניבעצמם

נספושניהםשמשפחות
הרבהלהםהיוולאבשואה
.אחריםמשפחהקרובי



קירבהבינינוהייתהלא"
,אומרתרחל,"משפחתית

קרוביםמאודהיינואבל"
.משפחהכמווהרגשנו

,דודהקוראהיההואלאמי
אותיהפתיעלאולכן

-בת]הזהלכינוישזכיתי
.["דודה



צעירותלביתלהגיענהגמשה
נהגוורחלוהואאופניועלמזרחי
בהשהפנימייהמאחר.יחדלטייל
,דתיתפנימייההייתהרחללמדה

ביןקרובותחברויותהרבההיולא
.להמחוצהלבניםהפנימייהבנות
כבניורחלמשהשלהזדהותם,אך

קשרלנהללהםאפשרהדודים
הפנימייהשבנותבליקרוב

.רעהבעיןזאתתיראנה

המחזור  
הראשון  
של בית  
צעירות  

,  מזרחי
ירושלים 

1950



בעזרת לשכת העבודה של בני 
משה עבודה  עקיבא השיג 

הוא החל  . כחשמלאי בירושלים
לעבוד בחנות למוצרי חשמל 

.  שנמצאה במרכז העיר, "קאליש"



ליסיפרהשליאימא"
ממשרדלחנותשבאו

משהעלושאלוהביטחון
,קאלישדבאומר,"וילינגר

השושלתאתשממשיך
עםהמיתולוגיתבחנות

אמוכימוסיףהוא.אמו
עלבהתרגשותלהםסיפרה
.החרוץהנער

הכירהלא,האם,מרגוט
אך,אישיבאופןמשהאת

אצלעבדשמשהזכרה
טרם,בחנותבעלה

.נישואיהם



ההבראהמביתשחרורועם
פינקמשפחתאצלחדרשכר
שהיהמה,אברהםבכרם

העבודהעקבעבורואפשרי
."קאליש"ב

6רחוב מודיעין . הבית בו גר משה
מתוך  )רובינשטיין בית , שכונת כרם

(.1939מפקד ירושלים 



בובמקצועהצליחמשה
.בחלקומאושרוהיהעסק

,שקטבחורהיותואףעל
בחיימעורההיהמשה

בטובחייךתמיד.החברה
מפיוסרהלאוהבדיחהלב
ביןהשתלבהוא.פעםאף

ובשל,לתנועהחבריו
חבריובפיכונהשובבותו

.(אותיחפשו)"זיכמיר"
בפישדבקנוסףכינוי

."מוישה"היהחבריו



חייםעלחלםמשה
-ולאט,בארץשקטים

.דרכואתמצאלאט
כאשר,הימיםבאחד
שאינוכךעללוהעירו
לבססכדיכסףחוסך

למה",ענה,עתידואת
לאואנילעתידלדאוגלי

לכן,מחריהיהמהיודע
בשלווהכעתחיאני

לחיותלאחריםונותן
".כך



פרק רביעי

צבא



מלחמתפרצה1947בנובמבר29-ב
הרוחהלךעלמספריחיאל.העצמאות

ריח":המלחמותבזמןברחובותששרר
,ירושליםרחבימכלנדףהמוות

ואיןהרביםהאויבמפגזינפלוקורבנות
הנוראיםהימיםהיואלה.משיב

בןלכליפההידועיםוהאיומים
.הפחדבא,הערבבואעם.ירושלים
ורק,מאנשיםהתרוקנוהרחובות

חולףדהוא-מאןנראהלעתים
.ונעלםבמהירות

.ממשהרחוקהיההפחדאך

עוברים ושבים  
בשוק הכרמל  
תופסים מחסה  
מאש צלפים  

הנורית ממסגד  
בק  חסן 



חשוךלילהזכורני"
מעופפיםרביםופגזים
ריחהספוגבאוויר
בחדרייושבאני.המוות
צלצולקולנשמעוהנה

המוכרצלצול.אופניים
שלאופניו,היטבלי

ממקומיקפצתי.משה
.תמיההוכולילדלתישר

בשעהכעת?הייתכן
אליייבואכזאתאיומה
?משה



חיוךעםמשהזההיה,ואומנם"
לפניישבתיכיאודה.הפניםעל
,העתידמפנימוות-פחדאחוזכן
חיוכואתשראיתיברגעאך

ופרצתיהפחדממניסרהשוקט
?בביתיושבאתהמה'.בצחוק

אלו'!בעירקטןלטיולנצאבוא
שבחוץבשעהאליידבריוהיו
בשעה,חיהנפשנראתהלא

רסיסלקבלעלולהנךרגעשכל
זהכלאך.אויבכדוראו,מוות
פחדלאהוא,ממשהרחוקהיה

".מהמוות

.  1948מאי , ירושלים



,הצבאישירותותקופתבעת
בביתלבקרנהגמשה

יחיאל.יחיאלשלמשפחתו
משהאתזוכרהואכימספר

.מדיםלובשבעודולבקרםבא



:סיפרמשהעםששירתחבר
לפניחודשיםכארבעההכרתיו"

דרומהעללהגןיצאנועת,נפלו
עםהתנהגותו.ירושליםשל

אתבינתנוהחולמותועיניוחבריו
לחבורתנקלעשילדההכרה
-ומעלה30בניבינינוהיו.מגנים
לחלוקתכשהגענואולם

הזה'ילד'שהנוכחנוהתפקידים
הוא.מהאחריםיותרמוכשר
הפעמוניםרשתאתהתקין

עזרהקריאתלצורךבעמדות
ברשותנוהיולאטלפוןמכשירי)

.(זהלצורך



הראשוניםבימים"
צורךהיהשםלישיבתנו

אנשיםכמהלשלוח
חשובהלפעולה
אחדהיהוהוא,בסביבה

יצאואשרמאלה
אתלמלאבשמחה
".תפקידם



הגדוליםבקרבותשירתמשה
.תלפיותובצפוןרחלברמת
,היישובמראשיהפקודהבבוא
,1948אפרילחודשבסוף

העםלהגנתמשההתייצב
.מרשימהביטחוןנימתב

שהפחדיחיאלמספרכךעל
חשבהואכי,והלאהממנוהיה
על,הניצחוןעל,החייםעל

.שקטיםחייםועלמולדת

הקרבות  
ברמת  

1948רחל 



היא,"עציוני"לחטיבתגויסמשה
מספרחטיבה-"ירושלים"חטיבת

הוקמהזוחטיבה."הגנה"השל6
במטרהאליההצטרפותוטרםשנה
.וסביבתהירושליםעללהגן

ליחידתצורףמשה,מכןלאחר
והועבר(משמרפלוגת)ם"פל

משניאחד,"מכמש",63לגדוד
.החטיבהשלהראשוניםגדודיה

חטיבת  
עציוני  

במלחמת  
השחרור  



הועברירושליםשלמדרומה
הצפוניתלגזרהיחידתועםמשה

הטלפוניתהיחידה.העירשל
באזורנמצאהמשההועבראליה
.(ראח'גשייח)מנדלבאוםבתי
הגבולמעבראתהיווהזהאזור

חלקיהשניביןהיחיד
–1948השניםבין,ירושליםשל

שםעלכךנקראזהאזור.1967
הזוגבנישלביתם

,למעברסמוךשהיהמנדלבאום
ישראלביןההפקרבשטח

.ירדןממלכתלבין



שכנומנדלבאוםבתי
גוששביןבגבול

היהודיותהשכונות
והשכונותהעירבצפון

אחדאתוהיוו,הערביות
ההתלקחותממוקדי

והמסוכניםהמרכזיים
בתקופתבירושלים

.העצמאותמלחמת



היההבתיםשלמיקומם
כבישיםלצומתבסמוך
הדרךעברהבוחשוב
.הצופיםלהר
הצהרתלאחרמיד
תכניתעלם"האו

אשתקריות,החלוקה
החלועזיםוקרבות

.זהבאזורמתרחשים
ורבוהלכואלותקריות
.הלחימהבהמשך



גםהיווהמנדלבאוםבתיאזור
שלהפלישהמציריאחדאת

כוחות.לירושליםירדןצבא
במספרלהחזיקהצליחו"הגנה"ה

אותםולהפוךסמוכיםבתים
פרוץעם.ישראליותלעמדות
ביולי,"הימיםעשרת"קרבות
עללהשתלטהלגיוןניסה,1948

מאחזלהשיגבמטרה,הבתים
השכונותעלולאייםהעירבצפון

וביתשעריםמאההיהודיות
,עזיםקרבותלאחר.ישראל

ירושליםשידעהמהקשים
נבלמו,העצמאותבמלחמת
לעמדותיהםונסוגוהירדנים

.הקודמות



והתמיד,משהשירתזהבאזור
כלטלפוןקולתקןאולהתקין

.שנדרשאימת
משה,חשמלאישהיהכיוון

כחשמלאיהחזיתותלכלנשלח
המצבמכורחאך.וטלפוניסט

חיילכלנאלץ,הימיםבאותם
תפקדולכן,בכולמוכשרלהיות

.המחלקהשלכמקלעןמשה

מלחמת  
השחרור  

1948



:מספרלגדודמחבריואחד
שהיההדברהיהאופייני"

אתלבקרלעמדותבא
היהשלאאפילוהחברים

מבדחהיה.לשמורמתפקידו
קונדסבמעשיהחבריםאת

היה,העסיסיותובהלצותיו
לושהיהמהמכלמחלק

צדקרדףהוא.לחברים
ביןתמידנשאר,ואחווה

ולזכויותלחופשותהאחרונים
".אחרותחברתיות



פרק חמישי

תקרית הירי



ח"תשבאב'יליוםאור
אנשיניסו(15.8.1948)

בשייחהנמצאיםהלגיון
.העירהלהתפרץראח'ג

שטחכלאתהפציצוהם
אחד.פגזיםבאלפיהחזית

בטלפוןפגעהפגזים
מנדלבאוםביתאתהמחבר

,מכךכתוצאה.המטהעם
המפקדהעםקשרהיהלא

האפשרותונמנעה
למתןהמיועדתלתקשורת

שלקריטיבשלבהוראות
.המלחמה



לצאתמידהתנדבמשה
במטרהחברעודעם

אך,הקואתלתקן
אותועצרהמפקד
בשלפעולהמנקיטת

.האויבמתקפתכובד
הלכהלעירהסכנה
ולמפקד,בינתייםוגדלה

אלאברירהנותרהלא
שלליציאתולהסכים

.הקואתלתקןמשה



טענומשהשלחבריו
שעותאלוהיוכיבפניו

הפסקתלפניאחרונות
מוטבכיואמרוהאש

בוהפצירוהם.להמתין
,ענהמשהאך,ללכתלא
קיבלתי,חיילאני"

,"למלאותהועלייפקודה
.והלך



רגעיועלחבריומספרים
,זקוףהלךהוא":האחרונים

וחייך,פחדשלשמץבלי
וחברומשה."בביטחון
הקואתלתקןהצליחו
דרךלחזורוהחלו,הקרוע
בשכונתהראשיהכביש

קירהיהלאבו,יצחקנחלת
ראשוןעברחברו.מחסה
,אחריוזינקומשהבשלום

השיגוהדרךבאמצעאך
והואערביצלףשלכדור
.בבטנונפגע



לביתהובהלמשה
במצב"זיו"החולים

נפטרשםאך,אנוש
מותולאחר.מפצעיו
ויזללרחלחפציוהועברו
משה.הטובהחברתו
רחלעלבמסמכיודיווח
וביקש,דודתוכבתויזל

כלאתלהלהעביר
לושיקרהבמידהרכושו
.משהו



העזיםהקרבותבשל
ברחביהתנהלושעוד
יכלולאחבריו,הארץ
אחרוןכבודלולחלוק

.בלוויהולהשתתף



פרק שישי

הנצחה



פניםלתת"פרוייקט

2012בשנתהוקם"לנופלים
ואוריפרידוריתידיעל

,חוקרים-מתנדביםשגיא
להשלים,למטרהלהםששמו

חללישלחייהםפרטי

אשרישראלמערכות

מידעחסרותמצבותיהם

.ידועיםאינםוקורותיהם
בסיועפועלהפרויקט

החייללהנצחתהיחידה

.הביטחוןבמשרד



נפלואשרחיילים811מתוך

,1940-1950השניםבין
שלחייהםסיפוריהושלמו

.ולוחמותלוחמיםעשרות
עוליםאוהארץילידי

.השונותישראלמתפוצות
הנופליםמביןגדולהלקבוצה

שיאמרמיואיןקברכללאין

.קדישעליהם

מיוזמות,פרידורית

לאאני":סיפרה,הפרוייקט

.ריקהמצבהבפנילעמודיכולה
חיילכל.סיפורישחייללכל

ריקהמצבה.ומלואועולםהינו

.לשקוףהחיילאתהופכת
וציוניערכיפרויקטזהו

להנחילשישראשונהממדרגה

נבניתהמדינה.בכלללציבור

לנוומאפשרתהזיכרוןעל



בהשלמתרואיםאנו"

שלחייהםבסיפורפרטים

,ערכיתחשיבותהנופלים
זה.וציוניתאנושית

כדילעשותשניתןהמעט

קמהשבזכותםמיאתלכבד

.ישראלמדינת

,"לנופליםפניםלתת"בפרויקט
אשרמתנדבים20חלקלוקחים

חברואליהם,למשימהנרתמו

בארץוארכיוניםארגונים

בחיפושמסייעיםאשרל"ובחו

,הציוניהארכיון:ובהםובמידע
ארכיון,הפניםמשרד,ושםיד

,בוורשההיהודיהמוזיאון
.ועודקדישאהחברה



המצבהגילויטקס

לפרויקטהודותהתקיים

."לנופליםפניםלתת"
,שגיאואוריפרידורית
לתת"פרויקטיוזמי

פתחו,"לנופליםפנים

שלהחללתיקאת

במשרדוילינגר

מצאולאאבל,הביטחון

מסמךמלבדדברבו

לאישהאותםשהפנה

."ויזלרחל"הקרויה



נמשכוהחיפושים

,הציוניבארכיון
ובידל"צהבארכיון

הציוניבארכיון.ושם

עלייתכרטיסנמצא

וילינגרמורשלהנוער

.(כית'בצמשהשלשמו)
שמותהופיעוזהבכרטיס

מחנותושמותהוריו

שבהםוההשמדההריכוז

:בפרךועבדשהה
אושוויץ,בוכנוואלד

.ובירקנאו



כרטיס עליית הנוער של משה



בנוסףמצאוושגיאפרי

קרוביםחיפושכרטיס

.וילינגרמורשםעל
1945בדצמבר4ב־

ניצולתאותוחיפשה

לאורהבשםשואה

במארס6וב־רוטשטיין

אותוחיפשההיא1946

הכרטיסעל.בשנית

באותהשההשמשהצוין

ההבראהבביתהעת

חייםמקורבשכונת

הבראהבית,בירושלים

שלהקשר".שחפתלחולי

לאעדייןאליולאורה

מספרת",לנוידוע

שהייתהייתכן".פרי

".שלוילדותחברת



כרטיסי חיפוש קרובים  
.  באדיבות הארכיון הציוני

לאורה  , בכרטיס הראשון
;  מחפשת אחר משה

משה  , בכרטיס השני
.מחפש אחר לאורה



בנישל"זרעים"בעיתון

השנהבראששיצא,עקיבא

ושגיאפרימצאו,ט"תש

וילינגרהוזכרשבהכתבה

בעיתון.עקיבאבניכחניך

שתימצאוהם"הצופה"

במשהשעסקוכתבות

חתוםהיהשעליהן,וילינגר

.אמיתייחיאל
כתבהראשונההכתבהאת

נפילתושלאחרבשבועיחיאל

כתבהשנייהואת,משהשל

.לנפלושנהכעבור







אתלחפשהחלוושגיאפרי

וילינגרמשפחתשרידי

פרויקטבאמצעותגםמסלובקיה

,"לעיןנגליתישראל"
אתאנשיםמשתפיםשבמסגרתו

תמונותבאלבומיחייהםתיעוד

שלשמועלהכך.ומסמכים

שלבנו,יעקב.אהרון,הדוד

לבניאותםחיבר,אהרון

יקותיאלכמו,אחריםדודים

,בנימיןשלילדיו-ומרים
.אהרוןאחי



שביצעוהחקרבמסגרת

גםהגיעו,השניים

.אמיתיליחיאל
שאולישאלהאשאלאני"

פתחה",קלהלאתהיה

.ליחיאלהתקשרהבדורית
משהבשםאדםהכרת"

"?וילינגר
לימעלהשאתיודעתאת"

ענה",מהאובהזההשםאת

.ארוכהדקהאחרייחיאל
והבחור,מבוגראדםאני"

,שליילדותחברהואהזה
בראשהזמןכלונמצא

לאנפלשהואמאז.שלי

חשבתישלאאחדיוםעבר

עלהמהחשבתישלא,עליו

כשאנייקרהומהבגורלו

משהאתיזכורמי,אמות

".וילינגר



קרויהשעתה,ויזלרחל

ויחיאל,רוןאיריתבשם

משרדביוזמתנפגשו

נעשתההפגישה.הביטחון

שהוכנהכתבההכנתלצורך

ידיעל,הטקסלכבוד

."היוםישראל"עיתון
השנייםשנהמשישיםיותר

.התראולא



עלבפגישהסיפרהרוןאירית

עכשיו".שמהלשינויהסיבה

שמאזהיאהאמת.איריתליקוראים

.איריתליקוראיםהחמישיםשנות
,ישראלבעליעםלהתחתןכשעמדתי
קוראיםשלולאימאשגםהתברר

אז,עליולוותררציתילא.רחל

".הפרטישמיאתלהחליףהלכתי

אירית רון  
ויחיאל  
אמיתי  

משלימים  
פערים



,משהשלדודובן,יקותיאלגם
בעוד,אולם.בפגישהנכח

,בקצבדיברוואיריתיחיאל
והקשיבבשתיקהישביקותיאל

יקותיאל.בחדרלמתרחשבעניין

משוםמשהאתהכירלאכלל

לפנישניםארבענפלשמשה

.שנולד

בני דודו 
של 
,  משה

יקותיאל  
,  ומרים

בטקס  
גילוי 

המצבה  
בהר  
הרצל



11בשעה,2015למאי14-ב
גילויטקסהתקיים,בבוקר

בגושוילינגרמשהשלהמצבה

ח"תשחלליחלקת,5חלקה'א
.הרצלבהרהצבאיהעלמיןבבית

קברו של 
משה  
ועליו 

מצבתו  
החדשה  
ותמונתו  



.איש100-כנכחובטקס
משהאתהכירולאכללרובם

בין.עליושמעולאואף

משפחתובני:היוהנוכחים

משרדנציגי,חבריו,משהשל

והארכיוןושםיד,הביטחון

,לחקרשותפיםשהיוהציוני
,ל"בצהטירוניםשלמחלקה

ספרמביתתלמידים

שלקבוצות,בירושלים

העלמיןבביתשהיומטיילים

פניםלתת"ומתנדבי

."לנופלים

טקס גילוי 
המצבה  



פרחים,דגליםהוצבו,הטקסלכבוד

.משהשלקברוסביבלבניםוכיסאות
שלחבריושבההראשונההפעםזוהייתה

לאכלל,לאחרונהעד.לקברועלומשה

בני,לעומתם.קייםשהקברידעו

.שניםכמהלפניהקבראתמצאוהמשפחה
67לפניאותושאיבדו,משהשלחבריו
.הראשונהבשורההתיישבו,שנים

המצבהבטקס גילוי ויוסף ימיני אמיתי יחיאל 



צבאיחזןאמרהטקסבמהלך

ויחיאל"רחמיםמלאאל"

קברועלקדישאמראמיתי

לומרבחירתואת.משהשל

נימקיחיאלמשהעלקדיש

אני,ברשותכם":כך

משהעללומרמתכוון

בןבשביליהיההוא.קדיש

ואח,אחכמוממש,משפחה

שסוףשמחאני.קדישאומר

עללנוחיכולהואסוף

".בשלוםמשכבו
אתסיפרהפרידורית

יחיאל,מרים.החקרסיפור

אתשחקרהחובבושפרה

אמרו,משהשלחייוסיפור

.משהשללזכרומילים



שנאמרו על ידי , ל"דברים לזכרו של משה וילינגר ז
יחיאל אמיתי בטקס גילוי המצבה החדשה

.משה יקר ואהוב

בשנות היכרותנו היינו חבריים קרובים  . חבר יקר שלי
והתאבלתי עליך . ביותר אחד עם השני וכאח היית לי

כאשר כדור של אויב פגע בך , אח על אחיוכהתאבל
.והביא למותך

בודד וללא , ניצול שואה, 19היית צעיר לימים בן 
משפחה ושבקושי הספקת לחיות כאן בארץ מספר שנים 

בודדות כאדם חופשי לאחר זוועות השואה ממנה 
.ניצלת

שנה חלפו מאז אותו יום מר בו נפלת חלל בהגנה 67
נפלת כגיבור שפעל ללא היסוס כדי  . על ירושלים

למלא אחרי ההוראות של מפקדך ולא היססת לבצע 
, למרות הסכנה הרבה , את המשימה שהוטלה עליך

.משימה שעלתה בחייך

.משה יקר ואהוב שלנו
, שנה לא הושלה המצבה הניצבת על קברך והיום67

חונכים היום , חברים וקרובים, אנחנו כאן ידידים, משה
את המצבה החדשה שמכסה את קברך ושמספרת עליך 

.ועל הוריך

כמו אז גם היום אנחנו נזכרים בעצב רב על שהלכת  
,  אך למרות השנים הרבות שחלפו, שנה67מאתנו לפני 

לא נשכחת מאתנו ומלבנו וזכור נזכור אותך לאורך 
.ימים

.תהא נשמתך צרורה בצרור החיים



לתת פנים לנופלים בטקס  "דבריהן של שיפי ושיר מתנדבות בפרויקט 
:  גילוי המצבה



:  דבריה של מרים קאופמן בתו של בנימין



וילינגרשלקברועלבמצבה

שםובהם,רביםפרטיםחסרו

.שלוהלידהותאריךאמו
שצויןהגילשגםהתברר

בטקס.שגויהיה,19,עליה

במקוםחדשהמצבההונחה

החדשההמצבה.הישנההמצבה

למצבותודומהבפרטיהשלמה

העלמיןבבתיהמקובלות

.הצבאיים

יחיאל  
אמיתי ליד 

מצבתו  
החדשה  

משהשל 



,וילינגרנחמשה":כתובשהונחההמצבהעל
נולד.43674טוראי.וברוךפרידהבן

,ט"התרפבכסלוט"ככוסלובקיה'בצ
בקרבנפל.1945ה"בהתשעלה.12.12.1928

20בן.15.8.1948ח"התשבאב'י,בירושלים
נמצאתהמצבהבתחתית".ה"תנצב.בנפלו

שנספתהלמשפחתואחרוןנצר":הכתובת

".בשואה

.משהמצבתו החדשה של 



,ספרנובביתהקהילתיתהפעילותבמסגרת

הזוועותאףעל,משה.משהאתלהכירזכינו

מעולם,משפחתוכלאתאיבדבה,בשואהשעבר

אתבכךשיתףאולושאירעעלהתאונןלא

אתשיתףאילו.ארצהבהגיעושרכשהחברים

היההמידע,לואירעבאשראחתפעםולוחבריו

היההשואהמןוזיכרונותיו,זהבאלבוםמופיע

שיזכרולכךאחראימשה.מהנצחתוחלקמהווה

וכחיילבחייוכלוחם,ושמחאופטימיכאדםאותו

רוחואתשהשרהנאמןכחבר,מדינתולמען

.לתנועהחבריובקרבהצוהלת

אתציטטיחיאל,אמיתייחיאלעםבפגישתנו

המתעלגזרה",בגמראהמופיעההאמרה

היאהאלבוםמטרתכימאמינותאנו."שיישכח

הנצחתידיעל,מה-במידתהגזרהאתלעכב

.קייםשעודנוהזיכרון



שלבליבםגםנצורמשהאתשהזיכרוןלכךנוכחנו

כדוגמת,אישיבאופןאותוהכירושלאאנשים

והמשפחה"לנופליםפניםלתת"מהפרויקטהחוקרים

אותםביןלהיכללגאותאנחנו.להכירוזכתהשלא

כךידיעלרקולו,להנצחתוהדואגיםהאנשים

.בליבםחישזיכרונו

רוןלאירית,ליקותיאללהודותנבקש,זובהזדמנות

עללהםהידועאתאתנושחלקועל,אמיתיוליחיאל

,המידהבאותה.האלבוםלכתיבתתרמוובכךמשה

"לנופליםפניםלתת"לפרויקטמודותאנחנו

שהודות,עברואודותהחקירהעלשעמלוולחוקרים

שלומצבתו,מידעשלרבהכמותמכילהאלבוםלהם

בפרטלהודותברצוננו.כבעברהריקהלאמשה

אותנושהנחתהולמירי,הפרויקטמקימת,לדורית

.בהכנתוחלקולקחההאלבוםיצירתבתהליך

.ברוךזכרויהי

.קבסהומורןרובינובאילנה



:תכנית זו נעשית בשיתוף הגופים הבאים

משרד החינוך  -אגף הכשרת עובדי הוראה

ארגון יד לבנים

י בעיריית ירושלים"מנח-היחידה להתנדבות

" לתת פנים לנופלים"ארגון המתנדבים 

בתי ספר בעיר ירושלים

מכללות  האקדמיות לחינוך  

כתיבה ועריכה  
תלמידי בית הספר 
התיכון הישראלי  
למדעים ואומנויות

:התלמידים
רובינובאילנה 
קבסהמורן 

ליווי והנחיה 
:סטודנטית

מירי אפרים
ממכללת דוד ילין

,  אלבום זה הוא חלק מפרויקט ההנצחה הארצי

אשר במסגרתו בני נוער פוגשים משפחות  , מיזם חינוכי

ומכינים אלבום , לומדים ושומעים על יקיר ליבן, שכולות

.הנצחה

מבצעים את פעילותם , התלמידים המשתתפים בתכנית זו

.במסגרת מעורבות חברתית

התלמידים מלווים בכל שלבי הפעילות 

.על ידי פרחי הוראה ממכללות האקדמיות לחינוך 


