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

יצחק רבין

קופפרמןלאה :נחקר בידי

ב"ח בסיוון תש"כ-ף"תרבניסן ' ט
28.03.1920 -13.06.1942
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קוםטרםשנפלו,איבהפעולותונפגעיישראלמערכותחללישלבהנצחהעוסק'לנופליםפניםלתת'המתנדביםארגון

.השחרורובמלחמתהמדינה

להשלמתהמתנדביםמפניםהלבתשומתעיקראת.שונותהנצחהופעולותתוכניותבקידוםעוסקיםהארגוןמתנדבי

ואיןתמונותיהםחסרותהביטחוןמשרדשליזכורושבאתרמידעחסרמצבותיהםשעל,עלומיםחייליםשלחייהםפרטי

.קורותיהםעלמידע

בודדיםחייליםאו,שואהוניצולישרידי,למשפחתםאחרוןנצר,אירופהילידיהםעלומיםחייליםאותםשלרובם

.זכרםשמנציחהיחידהואחייהםוסיפורלפקודשאפשרמצבהאוקבראיןלחלקם.ערבמארצות

וחבריםמשפחהבנילאתרמנסים,ל"ובחובארץ,בארכיוניםהחוקריםנוברים,החסרחייהםסיפורהשלמתלצורך

.פניהםתמונתובעיקרהחסרחייהםסיפורלהשלמתלהובילשיכולומידעחוטקצהכלולדלות

.המסמך הזה הוא סך המסמכים שנמצאו על אודות החייל ואפשרו למעשה את השלמת סיפור חייו ומותו

על אודות
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דף יזכור

משרד הביטחון, אתר נזכור את כולם: מקור

.היחידות בהן שרת ונפל, שנת עליה שגויה, חסרה תמונה:  חסרים 

שמות ההורים באתר  

מאלו שעל  שוניםיזכור 
אבן הזיכרון 

האזפטר 
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דף יזכור
משרד הביטחון,  אתר יזכור: מקור

שם , שנת עליה שגויה, חסרה תמונה
.המשפחה שונה משם משפחת הוריו

אתר יזכור: מקור
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".באפס"בפלוגת הרגלים השישית  של הקורפורלהיה האזפטר 
".קבוצת חקירות מיוחדות"-התנדב ליחידת הקומדו היהודית 1942בשנת 
חיפה, ארכיון היסטורי של הטכניון: מקור

שמאל-ארכיון גן–גידי סיון : באדיבות
קלוגרזולטן: צלם

גב התמונה
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גדל והתבגר בברנובביתם , ווילם האסבלנקהפטר האס נשא את שמם של 
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אונגרברטה ' הודעה שנשלחה לדר

תל אביב 6הס ' רח

על היעדרותו של פטר האס                    

13.6.1942מיום  

S25/8965הארכיון הציוני   : מקור

סמלה של היחידה
https://www.wikiwand.com/en/Buffs_

(Royal_East_Kent_Regiment)

The Buffs (Royal East Kent Regiment), 
formerly the 3rd Regiment of Foot

https://www.wikiwand.com/en/Buffs_(Royal_East_Kent_Regiment)
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מופיעים שמות שני זוגות ההורים, 'נוסח א

האז-ווילם בלנקה, אונגרוגרטרודהרודי קליינר 
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שינוי שמות ההורים בקורות החיים', נוסח ב
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האזפטר
האזווילם בלנקהבן 

ארכיון ההגנה: מקור
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פרטים אישיים וציון מקום ההנצחה, עמוד זיכרון

עלמייןבבית העלמין אל 
אתר הצבא הבריטי  www.cwgc.org : מקור
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שמם של פטר האס ואליהו גוטליב הונצח                                      

עלמייןבמצבת הזיכרון לחיילים שמקום קבורתם לא נודע באל 
www.cwgc.org אתר הצבא הבריטי  : מקור

נתפס והוצא להורג, אליהו גוטליב השתתף במבצע עם פטר

אתר יזכור: מקור
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שמו של פטר האס נחקק על מצבת הזיכרון לחיילים שמקום קבורתם  

El Alamein , עלמייןאל 87מספר , לא נודע
אתר הצבא הבריטי www.cwgc.org : מקור

https://www.twgpp.org/photograph/view/2220836

https://www.twgpp.org/photograph/view/2220836
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רשימת עולים באוניה גליל
9.9.1939

3/סרטיפיקט ב19פטר האס בן 

ארכיון המדינה: מקור

http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/5297590

http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/5297590
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https://kriegsfreiwilligen.files.wordpress.com/2010/11/sdt_2.jpg

he.wikipedia.org : מקור

לפולין ונספתה שםמטרזישטטשולחה אונגרמשפחת . טרזישטטמבוסקוביץ ומשפחת האס מברנו גורשו למחנה אונגרמשפחת 

1939מרץ, לברנוהנאצים נכנסים 

https://kriegsfreiwilligen.files.wordpress.com/2010/11/sdt_2.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/1939
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הפלוגה השישית בצבא הבריטי

היחידה נשלחה לחיפה  .שם עברה אימון פלוגתי משלים, ויצאה לבקעת הירדןבסרפנדעברה אימון בסיסי 1940בחודש דצמבר 

,  לסקובחייםבין לוחמיה היו. מחסני ציוד חומרי ביצורים ומפקדות, והתפצלה לקבוצות קטנות שעסקו בשמירה על שדה התעופה

.ישראל כרמי ופטר האס

ואזור הקריות ליד חיפה ובליווי משלוחי נשק למצרים מפקד הפלוגה  בכורדאניהפלוגה עסקה באבטחה ובשמירה על מחסנים )

(אפרים בן ארציהיה

השניהמוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם :מקור
http://www.jwmww2.org

6פלוגת רגלים 
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ח"המחלקה הגרמנית בפלממתוך מאמר על 
מרדכי ברקאי: מאת
עיתונות יהודית היסטורית:מקור

דבר, 29.07.1966, 22' עמ
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,באירופה" הבריחה"השתתף בפעולות ישראל כרמי 
בעת בברנוווילם בלנקהמתאר את פגישתו עם 

.שהגיע לספר להם על מות הגבורה של בנם

ישראל כרמי: מאת " בדרך לוחמים: "מקור
97-98' עמ,  1976" מערכות"הוצאת 
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תמר פוקס, יד בן צבי: מקור

שייניקאדולף -מתוך סיפורו של אריה שי 
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles

/etmol203shubert.pdf

28.08.1946הצופה : מקור

היחידה  , ח"הקמת היחידה הגרמנית בפלמ
נשאה את שמו של פטר האס

:  המאמר פורסם גם בעיתונים

28.08.1946,הארץ והעולם

עיתונות יהודית היסטורית: מקור
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1942ספטמבר  10 ,הארץ

1946אוגוסט  28 ,הארץ
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1946אוגוסט  29 ,העולם 1946אוגוסט  28 ,הצפה
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https://www.mako.co.il/pzm-magazine/army-stories/Article-0ec3a1fa647a541006.htm : מקור

, הם דיברו גרמניתהשניהכך פעל הקומנדו היהודי במלחמת העולם 

לבשו מדים של הצבא הנאצי והרבה מהפעולות שהם ביצעו בעומק  

זהו סיפורה הלא ייאמן  . שטחי הכובש הנאצי נותרו בגדר סוד ותעלומה

הקומנדו היהודי שלחם תחת הצבא הבריטי ,  SIG -של יחידת ה
.במלחמת העולם השנייה
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(טוטיס)האס ובלנקההוריו וילם האס . עמוד הנצחה על שם פטר האס באתר הזיכרון של העיר ברנו

וצילום רחוב מגוריו לפני המלחמהבברנומצבה סמלית של פטר האס בבית העלמין היהודי 
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=3664 :מקור

Brno-město Dra Bedřicha Macků

הפך לחבר ביחידה מיוחדת של הצבא  

'  קבוצת החקירה המיוחדת'הבריטי בשם 

(SIG) ,  המורכבת ממתנדבים יהודים דוברי

משימתם הייתה  .  רובם מפלסטין, גרמנית

במדים גרמניים לחדור מאחורי קווי האויב  

במדבר המערבי ולבצע פשיטות הסחה 

.וסיור בסגנון קומנדו

במהלך מבצע הלחימה של נהרגפטר האס 

להרוס את שדה  היתהשמטרתו , SIG-ה

.התעופה הגרמני בדרנה

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=983
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Gender: Male

Birth: March 28, 1920
Brno, Brno-City District, South 
Moravian Region, Czech Republic

Death: June 13, 1942 (22)
Derne, Tripoli, Tripoli, Libya (killed 
in combat)

Immediate 
Family:

Son of Ing Vilém Haas, and Blanka
Haas

Added by: Jan Fertig on January 25, 2015

Ing. in memoriam Petr Haas

,        בברנונולד , האסובלנקהכבנם של וילם , של ברנוובאינציקלפדיהפטר נרשם בבית ספרו 

(לשם כבודנר'אינגתואר )תואר בהנדסת מכונות , לזכרו, הוענק לו
https://encyklopedie.brna.cz :  מקור

Dalibor Fiala : מקור

https://www.geni.com/people/Vil%C3%A9m-Haas-Ing/6000000031011286363?through=6000000031044629603
https://www.geni.com/people/Vil%C3%A9m-Haas-Ing/6000000031011286363?through=6000000031044629603
https://www.geni.com/people/Blanka-Haas/6000000031011457958?through=6000000031044629603
https://www.geni.com/people/Jan-Fertig/6000000030923645785?through=6000000031044629603
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הקשרים המשפחתיים בין  

והאסאונגר:משפחות

,  ומשפחת האסאונגרמשפחת , טוטיסהקשר בין משפחת 

Geni, MyHeritage :  נמצא באילנות יוחסין באתרים

לוילהלםאמיל הוא אחיה של פאני שנישאה . אונגרוינטהגרטה היא בתם של אמיל 

.                                                                                                                            האסלוילםבתם נישאה בלנקה, טוטיס

מופיעים על מצבת הזיכרון לפטר האס בבית הקברות  ובלנקהשמותיהם של וילם 

בבית ספרו פטר היה  . כית לחללי תנועת ההתנגדות'הצובאינציקלופדיהבברנוהיהודי 

הוא היה  , בברנושנות ילדותו ובגרותו עברו על פטר . ווילםבלנקהרשום כבנם של 

. מסריקעל שם בגמנסיהתלמיד מצטיין 

.קושרים את פטר לרודי וגרטהואונגרקליינברגאילנות יוחסין נוספים של משפחות 
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נמצא  , ואונגרהאס , טוטיס: הקשר בין משפחות

Geni, MyHeritage :  באילנות יוחסין באתרים

הקשרים המשפחתיים בין  

והאסאונגר:משפחות

לוילהלםאמיל הוא אחיה של פאני שנישאה . אונגרנט 'גרטה היא בתם של אמיל וז

.                                                                                                                            האסלוילםבתם נישאה בלנקה, טוטיס

מופיעים על מצבת הזיכרון לפטר האס בבית הקברות  ובלנקהשמותיהם של וילם 

בבית ספרו פטר . כית לחללי תנועת ההתנגדות'הצובאינציקלופדיהבברנוהיהודי 

הוא  , בברנושנות ילדותו ובגרותו עברו על פטר . ווילםבלנקההיה רשום כבנם של 

. מסריקעל שם בגמנסיההיה תלמיד מצטיין 

.קושרים את פטר לרודי וגרטהואונגרקליינברגאילנות יוחסין נוספים של משפחות 
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אפילו בגן שמואל לא ידעו שנישא עוד לפני עלייתו  . הוא סיפור משפחתו שלו( אמנון זעיר)פרק עלום בחייו של רודי קליינר 

ולאחר מכן  , עלתה לארץ והייתה רופאה בעמק הירדן1923בשנת . כיה'צ, בברנועת למדה רפואה , אונגרלגרטרודה, לארץ

.הרופאה הראשונה בבית החולים בעין חרוד

כאשר יצא רודי  , 1939בשנת . כיה'בצגרטרודהילדותו הייתה אצל הוריה של . פטר שמו, נולד ילדוגרטרודהלרודי 

הוא מתנדב  . אבל לא לזמן רב, הוא מביא עמו ארצה את הבן פטר שמתחיל ללמוד בטכניון, לשליחות עלומה באירופה

.בצבא הבריטיס"הבאפלשרת בפלוגה השישית של  .

,  חייל בקומנדו הבריטי במחלקה הגרמנית15500. א.ט פטר האס מ"רב: "מברק, גרטרודה, מקבלת אמו13.6.1942ביום 

את הפרטים שנודעו מחייל שניצל  , ישראל כרמי, יותר מאוחר סיפר חברו ומפקדו של פטר". נעדר בקרב במדבר המערבי

:מאותו קרב

הייתה עמם משאית בה חצי טון . מחלקת קומנדו בפיקודו של פטר יצאה לפעולה התקפית על שדה תעופה גרמני"

,  גרמני עריק שחבר למחלקה הגרמנית. הם התקדמו עד לפתח המחנה ונעצרו לביקורת ליד השומר בשער. חמר נפץ

כאשר  . מיד לאחר מכן תקף המשמר הגרמני את אנשי המחלקה של פטר. 'כדי להסדיר את הניירות'ירד מן הרכב 

בפיצוץ נפגע בניין המפקדה  . פטר הטיל רימון לתוך משאית הנפץ. פתחו באש על המשמר הגרמני. הבינו שנבגדו

".חיילים גרמנים רבים ולוחמי המחלקה של פטר, הגרמני

.נטרפה עליה והיא שמה קץ לחייה בעקבות האובדןגרטרודהרודי סיפר שדעתה של 

".סיפור גדול על אמנון זעיר: מסיביר ועד לירוחם"-מתוך המאמרקטע :מקור

10.02.12:פורסם, נדב מן: מאת

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4187382,00.html

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4187382,00.html
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273' עמ 250' עמ

מתוך ספרה של תמר פינק ריינר בת גן שמואל
על רודי, סיפורה של שרה אמה של תמר

2012ב"תשע, זכרונותפרקי : תום השתיקה: מקור

רופאת  אונגרגרטרודר "סיפר שפטר היה בנו מנשואיו עם  ד,  קליינברגאמנון זעיר ,  רודי, לימים
."                                                                        אישתיזה היה סוד שלי ושל . " הילדים הראשונה בעמק בקיבוץ בית אלפא ובבית החולים בעין חרוד

(60' עמ, 1972, ויסליב-י דליה אמוץ"הוקלט ונערך ע, 1980" וינה גן שמואל: "מקור)
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IGRA מאגרי מידע ארץ ישראלים: מקור
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1920רשימת החברים בגן שמואל בשנת 

IGRA מאגרי מידע ארץ ישראלים: מקור
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אתר ההנצחה של קבוץ גן שמואל

אמנון רודי זעיר                    
14.03.1977-1.1.1897

אוסטריה, וינה: לידה

לבהליאח של : משפחה מורחבת
ארכיון גן שמואל: מקור

Billiongraves מקור:
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אונוויןמתוך הבלוג של ויקי ,  Vicky Unwin ,VICKY GOES TRAVELLING :מקור

(הכותב הרמן אחיה של גרטה נראה בפינה במדי צבא) Rodina Ungar Boskowitz, Mähren ,   בוסקוביץ, אונגרמשפחת 

באמצע מאחור עומדת האחות גרטה. מימין אמא, לפנים משמאל אבא: משפחת הכותב

, אונגרמשפחת 
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מתוך הכרונולוגיה שנכתבה על פי ספרו של  . נקודות שמעידות על הקשרים במשפחה

אונגרשכתב על חייו ועבודותיו של הרמן , סודהוףדיטר
https://hermannungar.com/ungar_chron.html מקור:

אונגרהקשרים בתוך משפחת 
אחיה של גרטהאונגרהרמן 

בוסקוביץ1893 באפריל 20
פראג באוקטובר 1929 28

, כי כתב בגרמנית הושפע מתומאס מאן בן דורו'סופר פרוזה ומחזאי צ
', ממורביאןקפקא 'ונחשב 

1893-נולד באונגרהרמן 

.  ראשית חינוכו היה ביתי

.בברנולמד בבית הספר התיכון -1910-1905

עברית , וילהלם בברלין למודי המזרח-למד באוניברסיטת פרידריך-1911/1912

במהלך תקופה זו נולדה  ,  "חשמונאה"וערבית והיה חבר באגודת סטודנטים יהודית 

.  קרוינקרוגוסטב פינרחברותו עם לודוויג 

.טוטיסבלנקהבאותה שנה התאהב בבת דודתו 

מכסימליאןתחילה באוניברסיטת לודוויג , למד למודי משפטים ומדעי המדינה-1912

".ירדניה"במינכן שם הצטרף לאגודת הסטודנטים 

הגרמנית והצטרף פרדיננדקרל באונברסיטתהמשיך את לימודיו בפראג -1913

".בארסיה"לאגודת הסטודנטים הציונית 

1915במהלך שנת . הקייסריהתגייס לצבא 1914באוגוסט 

.רנוביץ'צהשתתף בקרבות ההגנה מול שערי העיר 

.  הוענקה לו מדליית כסף על גבורתו1916בינואר 
בו עבדה אחותו גרטה יחד עם  , K&K Reserveנפצע ואושפז בבית החולים –1916יוני 

.חברתו, טוטיסבלנקה
.נותקבלנקההקשר עם -1917סוף 

תרגום לאנגלית של עבודת הדוקטורט של  

על חייו של הסופר היהודי  סודהוףדיטר

.1929-שמת ב, אונגרהרמן , כי'הצ

על  קיר בית אונגרלוח זיכרון להרמן 
המשפחה בבוסקוביץ

Hermann Ungar -
Boskovice, Czech Republic 

in Childhood Homes
waymarking : מקור
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בוינהסיימה את לימודי הרפואה גרטרוד
15.08.1895,  מורביה, נולדה בבוסקוביץ

1918-1925רישומי שנות לימודיה :מופיעים

GenTeam : מקור
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לקבלת אונגרגרטרודבקשה על שם 
, תעודת כניסה לארץ ישראל

, קבוץ בית אלפאהבקשה נתמכה על ידי 
הארכיון הציוני                                                             : מקור
6681תיק 
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,                                סרטיפיקט–תעודת כניסה לארץ ישראל
גרטרודהאונגרעל שם 

הארכיון הציוני: מקור
6681תיק 

אישור תשלום על שם ריכרד קאופמן                   

עבור אישור הכניסה לארץ
הארכיון הציוני : מקור
6681תיק 
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ברזילבאניה15.04.1927-עלתה לארץ בגרטרוד
ארכיון המדינה , רשימות עולים: מקור

אונגרגרטרודהכרטיס עולה על שם 
15.04.1927

,                                                                          לרפואה' דר
רופא העיניים מירושלים, טיכו' קרוביה דר/בין מכריה

הארכיון הציוני: מקור
6681תיק 
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1927למאי 17

מכובדי

ר  "בו המלצת על מתן ויזה לד, מסוף מרס..........'אני מתכבד להתייחס למסר שלך מס

Labour)תכנון הגירת עבודה /במסגרת תכניתאונגר Immigration Schedule ),  ואני

קבלה ויזה וכניסה  אונגרר "ד, הנדונההויזהמציין שלפני שניתן היה להוציא את 

.י התחזות שווא כתיירת"עלפלסטינה

ברצוננו לקבל , אבל לפני שניתן לקבל החלטה, כעת היא הגישה בקשה להישאר בארץ

.רד קאופמן'מידע על קרבתה למר ריצ

לא במקצועו  –תוכל להיות לעזר למר קאופמן אונגרר "כמו כן יש לציין שלא נראה  שד

"  C"ולא במשק ביתו וגם לא תוכל להשתתף בעבודה חקלאית מאחר וויזה מסוג 

(.לה)שבעת הזו למעשה שמורה , שעבורה היא קבלה את המלצה

'בברכה וכד

קצין הגירה ראשי

היאמסוןמ .א

המזכיר

הפלסטינית הציוניתהאקסקוטיבה
ירושלים

נשארה בארץ ותרמה אונגרגרטה ' דר
לעיצובה של המערכת הרפואית כרופאת  

ילדים בעמק ולאחר מכן בתל אביב

6681תיק הארכיון הציוני  : מקור
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חזרה מביקורגרטרוד1936בחודש פברואר 
.באותה עת נשאה את שם המשפחה זעיר

ארכיון המדינה, רשימות עולים: מקור
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https://www.nevo.co.il/law_word/law21/PG-1222-2.pdf :מקור
1942ספטמבר

1948-1799, ישראל-רופאיה של ארץ. 1: מקור

• יעל לוי, נסים לוי ' פרופ: מאת

פקודת הרופאים בעיתון הרשמי של        . 2

ממשלת המנדט

https://www.nevo.co.il/law_word/law21/PG-1222-2.pdf
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IGRA מאגרי מידע ארץ ישראלים: מקור
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The workers health in Eretz Israel

https://books.google.co.il מקור :

גרטה רופאת ילדים שתרמה לעיצובה של המערכת הרפואית בארץ
באנגלית ובעברית: שמה מופיע בשני הספרים

https://books.google.co.il מקור :

https://books.google.co.il/
https://books.google.co.il/
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1946, 12יוני , רביעייום, דבר

לרודי קליינר זעיראונגרעדות לקשר הנישואין ביו גרטה 

1946, 20מאי , שנייום, דבר

עיתונות יהודית היסטורית: מקור

חברות קדישא: מקור
https://gravez.me/
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1946, 20יוני , חמישייום, דבר: מקור

הצילום מתוך צילום בבלוג של  
Vicky Unwin

VICKY GOES TRAVELLING

היא הלכה  . גרטה הגיעה לארץ כרופאת ילדים מדופלמת"

רק  היתהלעין חרוד והתיצבה בראש מחלקת ילדים אשר 

את המקצועה קנתה לה אצל אחד המומחים  . בהתהוותה

גרטה תפסה מיד את  , קנפלמכר' פרופבוינההגדולים 

היא הכניסה שיטות  . המקום הראוי לה ושמה התפרסם והלך

היא רכשה את אמונם של  . חדישות ולמסירותה לא היה גבול

." החברים וביחוד של האימהות
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אפילו בגן שמואל לא ידעו שנישא עוד לפני עלייתו  . הוא סיפור משפחתו שלו( אמנון זעיר)פרק עלום בחייו של רודי קליינר 

ולאחר מכן  , עלתה לארץ והייתה רופאה בעמק הירדן1923בשנת . כיה'צ, בברנועת למדה רפואה , אונגרלגרטרודה, לארץ

.הרופאה הראשונה בבית החולים בעין חרוד

כאשר יצא רודי  , 1939בשנת . כיה'בצגרטרודהילדותו הייתה אצל הוריה של . פטר שמו, נולד ילדוגרטרודהלרודי 

הוא מתנדב  . אבל לא לזמן רב, הוא מביא עמו ארצה את הבן פטר שמתחיל ללמוד בטכניון, לשליחות עלומה באירופה

.בצבא הבריטיס"הבאפלשרת בפלוגה השישית של  .

,  חייל בקומנדו הבריטי במחלקה הגרמנית15500. א.ט פטר האס מ"רב: "מברק, גרטרודה, מקבלת אמו13.6.1942ביום 

את הפרטים שנודעו מחייל שניצל  , ישראל כרמי, יותר מאוחר סיפר חברו ומפקדו של פטר". נעדר בקרב במדבר המערבי

:מאותו קרב

הייתה עמם משאית בה חצי טון . מחלקת קומנדו בפיקודו של פטר יצאה לפעולה התקפית על שדה תעופה גרמני"

,  גרמני עריק שחבר למחלקה הגרמנית. הם התקדמו עד לפתח המחנה ונעצרו לביקורת ליד השומר בשער. חמר נפץ

כאשר  . מיד לאחר מכן תקף המשמר הגרמני את אנשי המחלקה של פטר. 'כדי להסדיר את הניירות'ירד מן הרכב 

בפיצוץ נפגע בניין המפקדה  . פטר הטיל רימון לתוך משאית הנפץ. פתחו באש על המשמר הגרמני. הבינו שנבגדו

".חיילים גרמנים רבים ולוחמי המחלקה של פטר, הגרמני

.נטרפה עליה והיא שמה קץ לחייה בעקבות האובדןגרטרודהרודי סיפר שדעתה של 

".סיפור גדול על אמנון זעיר: מסיביר ועד לירוחם"-מתוך המאמרקטע 

10.02.12:פורסם, נדב מן: מאת

ynet : מקור



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

273' עמ 250' עמ

מתוך ספרה של תמר פינק ריינר בת גן שמואל
על רודי, סיפורה של שרה אמה של תמר

2012ב"תשע, זכרונותפרקי : תום השתיקה: מקור

רופאת  אונגרגרטרודר "סיפר שפטר היה בנו מנשואיו עם  ד,  קליינברגאמנון זעיר ,  רודי, לימים
."                                                                        אישתיזה היה סוד שלי ושל . " הילדים הראשונה בעמק בקיבוץ בית אלפא ובבית החולים בעין חרוד

(60' עמ, 1972, ויסליב-י דליה אמוץ"הוקלט ונערך ע, 1980" וינה גן שמואל: "מקור)



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

IGRA מאגרי מידע ארץ ישראלים: מקור



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

1920רשימת החברים בגן שמואל בשנת 
IGRA מאגרי מידע ארץ ישראלים: מקור



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

אתר ההנצחה של קבוץ גן שמואל

אמנון רודי זעיר                    
14.03.1977-1.1.1897

אוסטריה, וינה: לידה

לבהליאח של : משפחה מורחבת
ארכיון גן שמואל: מקור

Billiongraves מקור:



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

Ghetto Theresienstadt Card File
Reference Code11422001

Number of documents177413
טרזנשטטרישומי הוריה של גרטה מגטו 

15.08.1940-ב בברנונאסר ונרצח אונגראמיל 
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/?s=Unger%20Emil

Arolsen Archives :מקור

הוריה של גרטהאונגרואמיל אנט'ז
אונוויןהתמונות מתוך צילום בבלוג של ויקי  VICKY GOES TRAVELLING

אונגראמיל  אונגראנט'ז
https://collections.arolsen-
archives.org/en/search/people/5123672/?p=1&s=Ungerova%20jeaneta

https://collections.arolsen-archives.org/en/search/?s=Unger%20Emil
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/5123672/?p=1&s=Ungerova%20jeaneta


ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

הוריה של גרטה אונגאראנט'וזדפי עדות על שם אמיל 
יד ושם : מקור

שטראוסקיטיאילנה : מצהירה
ומשם לפולין שעל אדמתה נספולטרזינשטטאמה של גרטה ואחיה פליקס נשלחו 



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

טרזינשטטבגטו אונגררישום של פליקס 

Ghetto Theresienstadt Card File
Arolsen Archives ד ושם י: מקור

19.03.1942-בלטרזינשטטאחיה של גרטה נשלח 
25.04.1942-ונשלח לפולין ב

דף עדות על שם פליקס אחיה של גרטה
יד ושם : מקור

שטראוסקיטיהמצהירה אילנה 



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

15.09.1887, ברנו, רישום לידתו של וילם האס בן יהודה יעקב האס

רישומים יהודיים -ארכיון לאומי  Národní archiv - Židovské matriky :מקור
Moravu 1866-1947   kn 2943



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

, 8.06.1919-שנערכו ב, ברנו, טוטיסלבלנקהרישום נשואיו של וילם האס 

28.07.1895-נולדה בבודפשט ב, אונגרבתם של וילהלם ופאני לבית בלנקה

רישומים יהודיים -ארכיון לאומי  Národní archiv - Židovské matriky :מקור
BRNO  Brno-město
1909-1924 kn 132

ובאינציקלפדיהאולם הוא נרשם בבית הספר שבו למד . בברנורישום לידתו של פטר לא נמצא 

. האסובלנקהכבנם של וילם , של ברנו



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

Ghetto Theresienstadt Card File
Reference Code11422001
Number of documents177413

Arolsen Archives ,יד ושם: מקור
https://collections.arolsen-
archives.org/en/search/people/5038972/?p=1&s_lastName=asc

8.4.1942-בלטרזינשטטווילם נשלחו בלנקה

לברנושוחררו וחזרו , הם שרדו

https://collections.arolsen-archives.org/en/search/people/5038972/?p=1&s_lastName=asc


ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

1945פניה למדור לחיפוש קרובים 

062/6681הארכיון הציוני תיק : מקור
וילם האס פנה לחפש את פטר 

.מטרזינשטטלאחר שחרורו 



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ (יט, ירמיהו לא)"כִּ

.                                כוסלובקיה'צבברנו(28.3.1920)ף"תרבניסן ' נולד בטאונגרוגרטרודקליינברגבן רודי זעיר ( PETR HAAS)האזפטר 

לאחר סיום לימודיו בגימנסיה  , 1939בחודש ספטמבר . נשא את שמם ונרשם כבנם, בברנוהאזווילם בלנקהפטר גדל והתבגר בביתם של 

.קצרההיתהתקופת לימודיו .ישראל ונתקבל כתלמיד בטכניון העברי בחיפה-עלה לארץ, בברנו

צורף ליחידה מיוחדת  1942במרץ. הבאפסהתנדב לצבא הבריטי והוצב לפלוגה השישית של , 1940במלחמת העולם השנייה בשלהי 

עשר  -פטר התנדב ליחידה זו עם עוד אחד(. SIG" ) קבוצת החקירות המיוחדת"שהוקמה באזור המדבר במצרים יחידת חבלה מיוחדת בשם 

לאחר השלמת אימונים  , 1942במאי. צעירים ארצישראליים דוברי גרמנית ושני שבויים גרמניים שהצהירו על התנגדותם למשטרו של היטלר

על אנשי היחידה הוטל להוביל  . הוזמנה היחידה להשתתף בפשיטה על שדות התעופה בעורף האויב, מרוכזים על פי שיטות הצבא הגרמני

ופטר היה בכוח שנועד לפשוט על , היחידה  חולקה לשתיים. רכב גרמניים לנווטם ולהעבירם דרך המחסומים הגרמניים-כוחות פשיטה בכלי

הגיע כוח , לאחר מסע מייגע ולאחר שהצליח לעבור מספר מחסומים(13.6.1942)ב"ח בסיוון  תש"בכ. שדה התעופה בדרנה שליד טוברוק

אליהו  , במשאית הראשונה נהג אחד השבויים הגרמניים ולידו ישבו פטר ועוד צעיר מן הארצישראליים. הפשיטה לקרבת שדה התעופה

.  וכשהגיעה המשאית למחסום ירד השבוי הגרמני בתואנה כלשהי ונעלם, הסתתרה חוליית הפשיטה, מתחת לברזנטים, מאחור. גוטליב

רימון אל תוך ערמת  גילגל, כעבור דקות אחדות הותקפה היחידה  על ידי כוח משמר גרמני ומשנוכח פטר לדעת כי בכך נכשלה המשימה

גורל הנעדרים הוברר רק כעבור  . הרסה חלק מבניין המפקדה וגרמה לאבדות במחנה האויב, המשאית התפוצצה, התחמושת שבמשאית

.פטר נהרג בהתפוצצות;רובם נהרגו או נשבו: חודשים רבים

,  כושר גופני מעולה: שהתכונות שנדרשו לחבריה היו, סיפר שהיה ראשון המרואיינים ליחידה המיוחדת, ישראל כרמי מפקדו וחברו של פטר

אמוששפת כסלובקיה'צממושקף וחסון יוצא אתליטפטר האס אינטלקטואל קורפורל. " אומץ לב יצר הרפתקני וידיעת השפה הגרמנית

כאשר בא לספר להם על מות הגבורה  , בברנו( ווילםבלנקהעם )תאר את פגישתו עם הוריו של  פטר " בדרך לוחמים"כרמי בספרו ". גרמנית

קרב עם הגרמנים כדי  -שחיפש כל דרך שהיא להגיע למגע, בחור ישר ותמים דרך, "באפס"הוא היה מהמתנדבים הראשונים ל. "של בנם

." נכון בכל שעה להושיט עזרה לכל, הוא היה אדם חביב וחבר טוב. לנקום נקמת העם מן הנאצים

.  כית לזכר נרדפי ההתנגדות לנאצים'הצובאיציקלופדיה" פרשיות נעלמות", "בדרך לוחמים"שמו הונצח בספרים 


