
15.8 .1948-12.12 .1928

וילינגרמשה מור נח 
:החוקרת
שפרה  
חובב

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

-יכולים לגמול לחברנו המתים , החיים, המעט שאנו"

"ואיתנוהוא הזיכרון ההולך אחריהם 

.  יצחק רבין



דף נופל: 1מסמך 
אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

שם אמו: חסר



לפני החלפת המצבהוילינגרמצבתו של משה : 1מסמך 
לתת פנים לנופלים: מקור 



מטרואהבאוניהרשימת העולים : מסמך
ארכיון הציוני: מקור

הגיעה עם מטרואההאוניה
מור  וילינגרבוכנוואלדילדי "

מופיע ברשימה

, מטרואההמעפילים אונית
אינטרנט: מקור



וילינגרכרטיס עליית הנוער על שם משה מור : מסמך
הארכיון הציוני: מקור

ברנרד ופרידה: וילינגרשמות הוריו של משה 
Mor: שם נוסף 

בוכנוולד, בירקנאו, שהה באושוויץע"מלחהבתקופת 



חייםהגעה לישראל ומעבר לטיפול רפואי בסנטוריום מקור אישור : מסמך
:  מקור

Mor: השם  Willinger

וילינגרמשה : השם בעברית 



גיוסו של משה להגנה: מסמך
ל"ארכיון צה: מקור

ויקיפדיה: מקור, סמל ההגנה



רשימת ותמונות חניכי גרעין  : מסמך
עלומים בני עקיבא ירושלים

:מקור



זלמנוביץ(  רוןאורית היא )" ויזלרחל "שרה פרידמן ו

תמונות חניכי שבט עלומים בני עקיבא: מסמך
:  מקור



תמונות חניכי שבט עלומים בני עקיבא: מסמך
:  מקור



תמונות של חבריו של משה  : מסמך
משבט עלומים בבני עקיבא

לתת פנים לנופלים: מקור

: מופיעים
,  אמיתיויחיאל ( ויזלרחל )רון אירית 

חברו הטובים של משה מבני עקיבא  
בירושלים



:מסמך
:מקור

:מופיע
,  כרם: שכונה

רובנשטייןבית 
דירת פינק 

ישראלי

משהוילינגר
ראש משפחה

רווק, 18בן 
רוסיה: ארץ לידה

שנה בירושלים

:  תאריך
13.3.1947



:מסמך
:מופיע:מקור

מורוילינגר
12.12.1928: תאריך לידה



ובבוכנוואלדמסמכים המעידים על נוכחותו של משה באושוויץ : מסמך
:מקור



ובבוכנוואלדהמעידים על נוכחותו של משה באושוויץ מסמכים : מסמך
:מקור



ובבוכנוואלדמסמכים המעידים על נוכחותו של משה באושוויץ : מסמך
:מקור



1945אסירים אושוויץ ינואר רשימת : מסמך
: מקור

אינטרנט: מקור, הכניסה למחנה ההשמדה אושוויץ



1945אסירים אושוויץ ינואר רשימת : מסמך
: מקור



מסמכים המעידים על נוכחותו  : מסמך
ובבוכנוואלדשל משה באושוויץ 

:מקור

גרמניה, בוכנוואלדלמחנה שער הכניסה 
אינטרנט: מקור



ובבוכנוואלדמסמכים המעידים על נוכחותו של משה באושוויץ : מסמך
:מקור



:  מסמך
:מקור



וילינגרהזמנת קבורה על שם משה : מסמך
קדישא ירושליםחברא: מקור

:מופיע
נהרג מכדור צלף, וילינגרמשה 

ויזלבת דודה רחל : משפחה בארץ
בית צעירות מזרחי, 

שכונת כרם בית : כתובת הנפטר
אצל פינקרובנשטיין

ח"אב תש' י, 15.8.1948: תאריך

רובנשטייןשכונת כרם בית , 6רחוב מודיעין 
אינטרנט: מקור



וילינגרכתבות על משה : מסמך
ההסטוריתאתר העיתונות היהודית : מקור

הצופה כתבות שהתפרסמו בעיתון 
1948-1949בשנים 



עקיבאבוגרי בני 1948בקרב הנופלים וילינגרתמונתו של משה : מסמך
עיתון זרעים: מקור



ברוך ופרידה/ ברנט/ברנרד: שם ההורים 
כוסלובקיה'צאוזהורוד–מקום מגורים 
1930ילידת , יוליה–אחות למשה 

וילינגראיתור בני משפחת : מסמך
ITSאתר : מקור

כוסלובקיה'צהורוד'אוזהעיירה 
אינטרנט: מקור



:  מסמך
הארכיון הציוני: מקור

:מופיע
לאורהרוטשטיין: שם המבוקש

'סבריג: כתובת
מורוילינגר: שם המבקש

:  תאריך פתיחת הכרטיס
26.11.1945

:תשובת המדור לחיפוש קרובים
מורוילינגר: עבור
לאורהרוטשטיין: מאת

שנמצאת כעת בשבדיה
י  "משרד א: י"המכתב הגיע ע

בפריז



אביו של משה, וילינגרדף עד על שם ברנט : מסמך
יד ושם: מקור

: מופיע
וילינגרברנט : שם

ברנס: שם האב
1898: תאריך לידה

Uzhgorod: כתובת

Czechoslovakia
חקלאי: מקצוע

1944: תאריך הגירוש
מחנה: מקום אחרון ידוע



וילינגרויאולהדף עד על שם : מסמך
יד ושם: מקור

: מופיע
וילינגרויאולה: שם

ברנס: שם האב
1930: תאריך לידה

Uzhgorod: כתובת Czechoslovakia
1944: תאריך הגירוש

מחנה: מקום אחרון ידוע



וילינגראילן יוחסין משפחת : מסמך
MyHeritage: מקור



בת דודה של היתההולצמןלבית וילינגרברוריה 
,גילדנהורןנחמיה 

אתל  , אמו. בעלת האלבום, אביה של גליה רגב
,  אחות אמה של ברוריההיתה, פייגלשטייןלבית 

.פייגלשטייןלבית הולצמןנחמה 
כיום (בדומברוביצהמקורה של המשפחה 

).אוקראינה
(  1939ילידת )וילינגרדליה , התינוקת בתצלום

היא למדה בבית ספר לילדים  . חירשתנולדה 
.דבר שהיה חידוש בזמנו, חירשים אילמים

ונולדו להם ילדים  , דליה נישאה לבחור חירש
בשנת  . היא מתה מסרטן בדמי ימיה. שומעים

.נולד אחיה יעקב1946
היה עולה , וילינגראהרון , אב המשפחה

, גרה בתל אביבוילינגרמשפחת . מהונגריה
.בבית חד קומתי, 24ברחוב ריינס 

להם חנות מכולתהיתהבחזיתו של הבית 

של משה בתל אביבאהרון וברוריה -והדודה אדולףהדוד : מסמך
"שראל נגלית לעיןי"אתר : מקור

: וילינגרכרטיס ברכה לשנה החדשה ממשפחת 
:אהרון ובתם דליה, ברוריה



וילינגרשל הדוד בנימין אחיו של ברוך קברו  :מסמך
לתת פנים לנופלים: מקור

וילינגרמשה נח : שמו של החייל כשם סבו 



:מסמך
:מקור



ושמו אנדרטה  וילינגרמצבתו החדשה של משה נח : מסמך
לתת פנים לנופלים: מקור



טקס גילוי המצבה החדשה של משה: מסמך
לתת פנים לנופלים: מקור



טקס גילוי המצבה החדשה של משה: מסמך
לתת פנים לנופלים: מקור


