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              במהלך מלחמת העצמאות                   
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 נולד ב- ז"התרפט באלול "כ 

ח"התשו באייר "ט -ונפל ב  

 

 .יהי זכרו ברוך







 Velyikyiy)קיב 'טוביה נולד בבית חולים בעיירה וליקי ביצ

Bychkiv )של חסידות   בחיידרהוא למד . כוסלובקיה'בצ

 ".                               קרעטשניף"

 .יהודי לחיידרהיהודים היו הולכים  קיב'בביצ  

 .המשפחה של טוביה גדלה בעיירה שרובם היו דתיים

טוביה היה הילד  . שמונה ילדיםבמשפחת מרמלשטיין היו 

 .במשפחההחמישי 

לבית משפחת  )לישראל לייב וחנה  26.9.27טוביה נולד בתאריך 

 (.פוגל

 .שפת האם של טוביה הייתה יידיש





 בני משפחת מרמלשטיין
 

,  אמו של טוביה. 6/6/1884 -נולד ב, ישראל לייב, אביו של טוביה

 .  1893-4 -נולדה ב, לבית משפחת פוגל( בלועזית הלנה)חנה 

 :  ואלו שמונת ילדיהם

הוא התחתן עם  . 1919 -בנולד ,  הבכור, ל"יהודה מרמלשטיין ז. 1

(  מייטי)אריה מרמלשטיין ומריה : ילדים 2להם חנה ונולדו 

 .'לייבוביץ

קיב ועלה ארצה עם משפחתו מעיירה 'ביצ בוליקייהודה נולד 

בשואה יהודה ברח לרוסיה והצליח לשרוד  . 1980בשנת  ראחוב

 .המלחמהאת 

 בוליקי 1921 -בנולד , ל"אליקים מרמלשטיין ז גצלחיים . 2

ונולדו להם שני ( הולנדרלבית )גילה / הלהעם והתחתן קיב 'ביצ

.  ל"זמרמלשטיין  ברטי/ ציון -ובןמרמלשטיין ( וילי) וילמוש: בנים

 .1980גצל עלה ארצה עם משפחתו בשנת 

. קיב'ביצ בוליקי 1925 -בנולדה , ל"יפה מרמלשטיין ז/ שיינדל. 3

שהיה בנו של , (קיב'גם יליד ביצ) ויזלהתחתנה עם לייזר 

 . ויזלאלכסנדר 



ואיטה   1946 -פוקס שנולדה ב ויזלחנה : נולדו להם שתי בנות

עלתה ארצה עם משפחתה בשנת   שיינדל. 1951-שנולדה ב ויזל

כך שהיא עלתה ארצה ראשונה מאחיו של טוביה לאחר  , 1974

 .שטוביה נפל

-כ, אפשהיליד , ליוסף פוקסנשואה , טוביהשל אחייניתו , חנה

,  בןברק ויש להם  -בבניהם גרים . קיב'ביצ מוליקימ "ק 20

 .לאה/ ליאת, ובת, אברהם

התחתנה היא . ברחובותגרה ,  שיינדלהשנייה של בתה , איטה

 .קיב'ביצ מוליקילא רחוקה , חוסתמעיירת ', לבוביץעם מרדכי 

הייתה החברה הכי טובה של , שיינדל, שאמהחנה מספרת 

במחנה יחד ושתיהן היו ( ומריהשל אריה אמא )חנה גיסתה 

 .אושוויץ

ידוע שם ולא ,לא ידוע שנת לידתה . לאה מרמלשטיין. 4

התחתנה עם מישהו לפני השואה . משפחתה לאחר הנישואין

.  נולדה להם בת אחת. קיב'ביצ לוליקיקרוב  רקבה'צמהעירייה 

שלושתם נספו בשואה באושוויץ כשהבת של לאה הייתה בת 

 .שלוש או ארבע

 .קיב'בביצ 27/9/1927 -טוביה מרמלשטיין נולד ב. 5  

 

 



 . 27.9.1930 -נולדה ב. מרמלשטייןמרים . 6

 . 13.12.1935 -נולד ב. סמואל מרמלשטיין. 7

 .7/3/1936 -נולד ב. הרמן מרמלשטיין. 8

. עליהם פרטיםנספו בשואה ואין  הסמואל והרמן כנרא, מרים

 .  שמעו עליהם ולא יודעים פרטיםבקושי האחיינים 

 







 :קיב'בביצהיהודי ראשיתו של היישוב 
 

.  18-בראשית המאה ה קיב'בביצהיהודים הראשונים התיישבו 

שתי משפחות של  קיב'בביצנרשמו  1728במפקד של שנת 

יש להניח שהיו . לא היו בהמות או רכושהאלו למשפחות . יהודים

 .עניים

רק יהודי אחד  , יהודיםנרשמו כמעט ולא  1735במפקד בשנת   

                                                                          .  אך ברשותו היו משרת ומשרתת, ללא אישה וללא ילדים

נפקדה , שבו לא נרשמו שמות היהודים 1746של במפקד 

בת חמש נפשות ואף לעזרתה שני אחת , יהודיתמשפחה 

                                                   . שנה 100מכאן ואילך יהודי לא דרך בעיירה כמעט . משרתים

  קיב'בביצלא נראה אף יהודי  1768מקום במפקד של שנת מכל 

יהודיים במחוז  שבה כבר התגוררו אלפי  1830ואפילו בשנת 

לא  עדיין , (מארמארושקיב נמצאת במחוז 'ביצ)  מארמארוש

יש להניח ולשער  . קיב'בביצהותרה התיישבותם של יהודים 

יסודה בחוק ההונגרי  קיב'בביצשהסיבה לדחיקת רגלי יהודים 

 .                               האוסר על יהודים ישיבת קבע באזור מכרות



באותה הייתה היא , עצמה לא היו מכרות קיב'שבביצלמרות 

ומוקד   סעק-רונאמנהלי למכרות המלח של תקופה מרכז 

היו  נציגי השלטון . מסחרי לחלוקת המלח בכל רחבי הממלכה

שמרו  , המדינההיה לשמור על אוצרות שמתפקידם בדרג בכיר 

ושלא  , על העיירה בשבע עיניים שהיהודים לא יסתננו לתוכה

בעלי אחוזות ומשקים חקלאים  , בני אצולה קיב'בביציתגוררו 

שהיו מעוניינים בקרבתם של יהודים העשויים להביא  , נרחבים

להם תועלת לא מעטה בניהול הצד העסקי והמסחרי של  

אין אנו יודעים אימתי החלה הנהירה של יהודי  . האחוזות

שהדבר החל רק לאחר הסרת ההגבלות  , יש לשער. קיב'ביצ

הראשונות   50-כלומר בשנות ה, 1848לאחר מהפכת החוקיות 

הקהילה  בתקופה ההיא צמח הגרעין לחיי . 19-של המאה ה

 .                                                             תוססים



ד"בס  



אף על , קיב הייתה עיירה של חכמים ותלמידי תורה נודעים'ביצ

והיא הייתה  , פי שלא היה לה רב רשמי עד קרוב לשנות השואה

 .הסמוכה קרעטשניףבגליל הרבני של 

 

שעיקר עיסוקו  , פישל' היה ר קיב'בביצאחד מהרבנים הידועים 

ומלאכתו  , היה בתורה שעל לימודיה שקד בשקידה גדולה

'  נעשה ר קיב'בביצזמן קצר לאחר התיישבותו . הייתה ארעית

ראש המדברים במקום ורבים פנו אליו   פלדמאןפישל 

הן בעניינים הנוגעים לפרט והן  , וספיקותיהםבשאלותיהם 

 .  בענייני קהילה

 

הזדרז לקום  , פישל' התעורר ר, ה"שנת תרסבכסלו ד "ביום כ

,  יום פטירתיהגיע "ואמר לאשתו ובניו , ומיהר לטבול במקווה

ציווה לבניו לטבול במקווה  ". העולםהיום אני מסתלק מן 

כי   סיגטאנו נוסעים לעיר : "להםואמר , נקייםוללבוש לבנים 

 ".ברצוני להיקבר שם

 



אבל הוא פקד ".  ?אבא מה אתה סח. "אשתו ובניו פרצו בבכי

ובני ביתו . אנשים ליוו אותו. לסיגטלרתום את המרכבה ולנסוע 

עגלות  , קרעטשניףכשהגיעו ליישוב , בדרך. איתונסעו יחד 

 לסיגטאת הדרך לכל אורך הכביש המוביל חסמו עמוסי עצים 

 .לסיגטלהגיע במשך היום אפשרות כל ולא הייתה 

קברו של הרב יד  -עלפישל ציווה לבדוק אם יש קרקע פנויה ' ר

בדקו ומצאו כי באוהל שבו  , הלכו. קרעטשניףד "אב, ריינמאן

פישל ציווה לכרות את קברו  ' ר. שוכב הרב אין מקום לקבר נוסף

את  הוא זימן . בקושי מצאו שם מקום. הרבסמוך לאוהל של 

אמר  , מאנשי החברה קדישא, נפרד מבני ביתו, החברה קדישא

. קרא קריאת שמע ונשמתו יצאה בטהרה באותו היום, וידוי

פטירתו לאחר . קיב'ביצמטעם הכמוס לא רצה להיקבר בעירו 

 .את ספריו פלדמאןמשה ישראל ' הדפיס בנו ר

 .קיב'רבי פישל היה אחד מהצדיקים הגדולים שהיו בעיירת ביצ

 



.  





ד"בס  



 קיב'מביצהחל ריכוז היהודים , (16.4.1944))חג פסח  -באסרו

הגדול בעיר לבית הכנסת הם הועברו . לקראת העברתם לגטו

רק לאחר שלושה  . ושם נשדדו מכל רכושם ורבים מהם אף הוכו

 .  אשר בהונגריה מאטעסאלקאימים הם הועברו לגטו בעיר 

משפחתו  , קיב גם משפחת מרמלשטיין'כמו רוב משפחות ביצ

.  עברה את אותו גורל, (בלועזית טוביאסהנקרא )של טוביה 

מלמדים כי טוביה ומשפחתו  ( ITS -ומה" )יד ושם"ממסמכים מ

 .גורשו למחנה ריכוז באותה שנה

רוזן הייתה רשת  -גרוס. 16.2.1945 -רוזן ב -טוביה נאסר בגרוס

חודש  . כוסלובקיה ובפולין'צ, של מחנות ריכוז במזרח גרמניה

כשלושה חודשים  . עדיין היה בחייםכי טוביה לאחר מכן דווח 

שהיה ידוע כאחד  , מדורנאולאחר מכן דווח כי טוביה חזר 

 . רוזן -המחנות של רשת גרוס



   גונזקירכןדווח כי טוביה חזר ממחנה   18.1.1945-ב

(Gunzkirchen) . זה היה אחד ממחנות המשנה של מחנה מחנה

 .  גוזן -מטהאוזןההשמדה 

ביחד כשלושה  לייב היו ישראל ואביו  גצלאחיו חיים , טוביה

 .ישראל לייב, טוביהושם נרצח אביו של  במטהאוזןחודשים 

 .1945שיחרר את המחנה במאי האמריקני הצבא 

 



:אבא של טוביה, ישראל לייבגרסאות על מותו של  2יש   

יום אבל . המחנותגרסה אחת מספרת שישראל שרד את . 1

אחד הוא הלך ומצד אחד טוביה החזיק אותו ומצד שני חיים  

ואחד הגרמנים ירה  , נפל, כלשהוהוא נתקל בדבר ואז  גצל

.עליו ורצח אותו  

לצום ביום כיפור לייב רצה גרסה שנייה מספרת שישראל . 2

 -זה היה במחנה ב. עליו כי הוא לא הסכים לאכולירו ולכן 

1944.  

 

אבא שלי היה מציין  , שאני זוכרמאז : "אריה מספר

של אביו ביום( יום האזכרה" )יארצייט"את ה  

היה מקבל עליה לתורה  ביום זה   .הכיפורים

."לזכרו של אבא שלו  

 

,   ר"טוביה גדל בבית ציוני עם נטייה של אנשי בית

ברגל כדי ' למונקץ קיב'מביצהיו הולכים הם .  רוויזיוניסטים

-הם הלכו מרחק של כ. בוטינסקי'לשמוע את ההרצאות של ז

!מ ברגל"ק 200  



שמציין שטוביה היה אסיר  ITS -מסמך של ה
 .1945רוזן בשנת  -במחנה גרוס

 

 

 

 

 

 

 

 

שמציין שטוביה היה אסיר   ITS-מסמך של ה
 .דורנהאובמחנה 

 







 ":  המארמארושספר "מתוך הספר  
 

היהודים התאכזבו לאור  , קיב'כאשר כבשו ההונגרים את ביצ

הם סבלו בעיקר בתחום  , תחילה. האנטישמיות שספגו מהם

לאחר מכן החלו ההונגרים במצוד אחר  . הכלכלי

בין הקורבנות הראשונים של מצוד זה היו  ". קומוניסטים"ה

וכן  , שהיה ציוני חשוב וחבר בהנהגת הקהילה', פישל מושקוביץ

שניהם הואשמו  . 'אייזיקוביץעובד במרתף הבירה בשם 

בעוד ששניהם אנשים  , שהם קומוניסטים פעילים, בעלילות כזב

בתגובה לרצח אביו  ', אייזיקוביץבנו של . שקטים ללא פעילות

הוא התיישב בבודפשט ורכש ניירות . החליט לנקום במשטר

מזויפים וכך הצליח לפעול במסווה כחבר פעיל במפלגה 

.  בזכות מעשיו ניצלו יהודים רבים ממוות. הנאצית ההונגרית

 . לאחר המלחמה עלה ארצה והיה אחד ממייסדי קיבוץ פרוד

 



  קיב'מביצכאשר החלה העברת היהודים , 1944באסרו חג פסח 

היו  .  אספו אותם תחילה בבית הכנסת הגדול בעיר, לגטאות

אשר רובם שיתפו פעולה  , אך אנשי העיר, לברוחכאלה אשר ניסו 

 . הסגירו אותם, עם הנאצים

שהכין לו , סוחר עצים עשיר', אילוביץמשפחת : לדוגמא

לא יהודי , הוא הביא לאחד ממכריו. ולמשפחתו מקלט ביער

לאחר ששדד  . מ שיספק לו מזון"סכום כסף ע, אשר גר בעיר

 .אותו מכר הסגיר אותם והם הוכנסו לגטו, אותו מכל כספו

זלמן , צעיר כבן עשרים: היו גם מקרים של עזרה, כמו כן

ברח ליער ושם החביא אותו שומר היער בתוך ערמה  , זלמנוביץ

בכדי לא לסכן את  . של שחת במשך חודש ימים וכן סיפק לו מזון

 .את היער' זלמנוביץאותו איש עזב 

רוסית וכן יהודי  -כית'הצ  קיב'בביצכיום מתגוררים יהודים אחדים 

 .השייכת לרומניה קיב'בביצבודד 



 









וחזר לביתו על מנת לחפש את   ממטהאוזןטוביה שוחרר 

.                                חזר מרוסיה, יהודה, טוביהשל דודו . משפחתו

.  לו שטוביה גם נמצא ברכבתאמרו , כשיהודה הגיע לרכבת  

חיפש אותו כמה פעמיים ולא מצא אותו כי הוא לא זיהה  יהודה 

בסופו של דבר הם מצאו אחד את השני  . אותו אחרי המלחמה

.   וחזרו יחד לגור באותה העיירה שבה גרו לפני השואה האיומה

.                         אך בעיירה כבר לא היה להם בית ומקום לחיות בו

,  (יפה) ושיינדל גצלחיים יחד עם , והוא. 18טוביה היה אז בן   

הם הלכו לאנשים שנשארו להם  . חיפשו יחד מקום להתגורר בו

.בתים וגרו כמה משפחות ביחד  

אחד  כל . הישרדותכל העבודה לאחר המלחמה הייתה עבודת 

.עם זה היה צריך לחיות, עבדלפי מה שהוא   

.חזר לעבוד במאפייה לאחר המלחמה כפי שעבד לפני כןיהודה   

 
 



, ויזללייזר ,  שיינדלבעלה של לאחר המלחמה טוביה עבד עם 

וכך , קיב'בביציש בית שנשאר  ויזללמשפחת . של סוסיםבחוה 

היה עשיר  בעלה . הרוסהבית היה . איפה להתגורר לשיינדלהיה 

אך כשהם חזרו לא נשאר להם שום דבר מהרכוש  , המלחמהלפני 

 . שהיה להם

אנשים התחתנו  . החתונה לאחר המלחמה הייתה דבר שונה מהיום

המשך הם ידעו שהם חייבים להקים דור . רק בגלל שצריך להתחתן

 .למרות כל הזוועות שעברו בשואה האיומה, חיים חדשיםולהתחיל 

הוא עבד  שם , גצללבית של חיים  שיינדלטוביה עבר בין הבית של 

 .רפתןבחקלאות והיה 



כאשר טוביה קיבל צו גיוס גמרה בליבו ההחלטה כי הוא איננו  

מוכן לשרת וליפול אצל הסובייטים לאחר ששרד את המלחמה 

טוביה מחליט שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל וכך  . הקשה

באותם הימים לא היה אישורי  .  להינצל מהגיוס לצבא הסובייטי

ולכן טוביה החליט לברוח יחד עם עוד  , יציאה וכניסה מהארץ

משפחתו של טוביה לא רצו שטוביה  . כמה חברים לארץ שיראל

כנראה עקב הסכנה הגדולה הנשקפת  , יעלה לארץ ישראל

אך כל ניסיונות השכנוע לא צלחו וטוביה החליט . במעשה זה

 !שהוא עולה לארץ ישראל

 

 



  רצית כבר הלאה, רצית לעוף
  עם חצי חיוך עלית למעלה

  מיליון כוכבים בשמיים
  תופסים את הצבע שלך בעיניים

  אחת לומר לך שלום שניהתן רק עוד 
 

  הלכת רחוק מדי, רצית לעוף
  בתוך הטרוף אין מי שישמור עלי

  מיליון כוכבים בשמיים
  תופסים את הצבע שלך בעיניים

  אחת לומר לך שלום שניהרציתי 
 

  אני רציתי לשיר
  אתה הרמת גיטרה

  מלאך מנגן לי עכשיו
  אז איתך אני שרה

  מיליון כוכבים בשמיים
  תופסים את הצבע שלך בעיניים

  לומר לך שלום, רציתי לשיר לך
  אחת לומר לך שלום שניהרציתי 

  אחת לומר לך שלום שניהתן רק עוד 





 :'טטי' אוניית

, (חנהדוד של בן ) ויזלאליעזר ', זלמנוביץיחד עם שלמה , טוביה

לארץ   באוניההם הגיעו . ברחו לארץ ישראל, ועוד שלושה חברים

 .  15/5/1948ח "העצמאות תשביום 

 

האוניה הראשונה שהגיע לתל אביב  , "טטי" באוניתהם עלו 

ההפלגה הייתה  . ומניפה את דגל המדינה שזה עתה נולדה

  330 -כשעל סיפונה היו כ ממרסייהאוניה יצאה . 1948במאי  

(.   ל"מתנדבי חו)ל "והשאר מח( ל"מגויסי חו)ל "רובם גח, צעירים

,  יהודים פינים 11 -רוסיה ו, הצעירים הגיעו מדרום אפריקה

                                                            .                               וותיקי מלחמת העולם השנייה

האנשים  . 14/5/1948 -האונייה הגיעה למעגן תל אביב בליל ה

של " המעבדה"הגיעו עם ויזות מזויפות שנעשו על ידי אנשי 

     .                                                                                                                             בצרפת' המוסד לעליה ב

האנשים שהורדו מהאוניה גויסו ביומה הראשון של מדינת  

צורפו  רובם . מאירהקליטה בקרית והיו במחנה , לצבאישראל 

 .כהכנה לקרב על לטרון, ואלכסנדרוני 7לחטיבה 



 ' טטי'האוניה 

  15, בבוקר 5-ב, אפריקה-מדרום לניקים"מח: בתמונה
.                                            'טטי'על סיפונה של האוניה , אביב-במעגן תל, 1948במאי 

ברקע התמונה נראה דגל ישראל שהונף בחמש בבוקר  
הראשונה  לאוניה' טטי'ובכך הפכה , במקום הדגל הבריטי

המניפה את דגל המדינה החדשה ולא את דגל המנדט 
 .הבריטי



,  בן דוד של חנה, ויזלהמשפחה של חנה קיבלה מכתב מאליעזר 

  לצידויחד עם טוביה בלטרון והיה נלחם , לארץשעלה עם טוביה 

שטוביה שרד את  הודיע למשפחה של חנה אליעזר  . כשנפל

נפל ,  ימים לאחר עלייתו 10-לצבא ומיד  גוייס, לארץהעלייה 

 .במלחמת העצמאות

 

הם התכתבו  . עלתה ארצההתכתבו עד שחנה ואליעזר חנה 

 .ביידיש

 .העבירו אותו להר הרצל 1950טוביה היה קבור ברחובות ובשנת 

 

 



.קיב'בביצשלח למשפחה  ויזלזאת התמונה שאליעזר   

 טוביה הוא הראשון בצד ימין



  





 



ד"בס  





 :רקע

ל "קרבות לטרון היו סדרה של חמישה קרבות קשים בין צה

במהלך , 1948ביולי  18-במאי ו 24והלגיון הערבי בפאתי לטרון בין 

 .מלחמת העצמאות

באזור לטרון עבר הכביש היחיד שחיבר את ירושלים עם 

חמישה ניסיונות  . ומכאן נגזרה חשיבותו האסטרטגית, השפלה

,  שנעשו במטרה לכבוש את לטרון מידי הלגיון הירדני נכשלו

 .ולטרון נותרה תחת שליטה ירדנית עד מלחמת ששת הימים

 

טוביה מרמלשטיין היה במבצע הראשון שבו ניסו לכבוש את  

 ".'נון א -בןמבצע "מבצע זה נקרא . לטרון

 



 :'נון א -בןמבצע 

נערך ניסיון ראשון   במאי 25-ל 1948במאי  24 בלילה שבין

התוקף היה  הכוח . 'נון א -בןלכבוש את לטרון במסגרת מבצע 

הכוח . קצין לשעבר בצבא הבריטי, שלמה שמיר שלבפיקודו 

, ח"חלקם אנשי פלמ, הורכב מלוחמים ברמות הכשרה שונות

וחלקם  "( הגנה"ה חיל השדה של ארגון) ש"חי חלקם אנשי

.  שעלו לארץ זמן קצר לפני כן( גיוס חוץ לארץ)ל "גח אנשי

לא היה ידוע לפיקוד  , עקב העדר מידע מודיעיני מהימן

האויב במתחם לטרון נהנה מעדיפות מספרית  הישראלי שכוח 

הכוח נכשל בניסיונו לכבוש  . ואיכותית גדולה על הכוח התוקף

את הנקודות השולטות ברכס לטרון ונאלץ לסגת לאחר שספג 

במהלך נסיגתו ניתנה הוראה להותיר פצועים  . אבדות קשות

להוראה שאין , כלקח מקרב זהזו שונתה הוראה . בשטחקשה 

'  נון א -בןאבדות החטיבה במבצע . משאירים פצועים בשטח

טוביה היה  . רביםששה שבויים ופצועים , הרוגים 74-הסתכמו ב

  24 -בהנופלים ביום הראשון של תחילת הקרבות בלטרון בין 

 (.ח"ו באייר תש"ט) 1948במאי 

 
 



אך יש כאלו , חיילים ישראלים 168ההתקפות עלו בחייהם של 

נאספו עצמות   1949באוקטובר  . 200-לכהמנפחים מספר זה 

,  הרצלוהובאו לקבורה בהר , החללים שנותרו בשדה הקרב

יחד עם הרוגים נוספים בקרבות בירושלים  , כחודש אחר כך

 .וסביבתה

המוקדש  , ל"מוזיאון של צה -כיום שוכן במקום אתר יד לשריון 

 .לחיל השריון ולמלחמת העצמאות

מבקשים  הודעה שבה " חירות"פרסמו בעיתון  1950בשנת 

מקרובי משפחה לבוא ולמסור פרטים שיעזרו בזיהוי חללים 

לאחר מכן טוביה נקבר בקבר  . ביניהםוטוביה היה , מהקרבות

 .אחים בהר הרצל של חללי לטרון

 

 



  .דמעות של מלאכים
  דמעות שקטות

  .דמעות יפות ועצובות
  ...זולגות באופק דמעות ומחפשות

  ...אהה? מה הן מבקשות
 

  כי כשהמלאכים בוכים
  ,בעולם אחר

  אז בעולם הזה
  .עצוב לנו יותר

 
  .דמעות של מלאכים

  ?מדוע הם בוכים המלאכים
  אולי בגלל שזה לא קל

  ,להיות מלאך
  .בעולם עצוב כל כך

 
  ...כי כשהמלאכים בוכים

 
  וגם אנחנו כאן

  איתם לבכותרוצים לבכות 
  ?מה לעשות

  ,רוצים לבכות והדמעות אינן יורדות
  .הדמעות אינן יורדות



 







 

היה סבל במפעל של  , אבא של טוביה, ישראל לייב

שם היו מייצרים פחם מעץ  " קרטלידה"' כימיקלייג

הייתה תופרת בעיירה  , אמו של טוביה, וחנה. וחומץ

 .הייתה התופרת של העיירהוהיא  קיב'בביצ

 

בעלה של לאה היה מנגן ולא רצו אותו כי מוסיקה  

 .  זה לא היה מקצוע מבוקש

 

פה במדינה יש  ! אין כמו מדינת ישראל: אריה אומר

 !אבל פה טוב, יותר מידי ביקורת על עצמנו

אחרי שבוע ישר התחלתי  . 1980-באני הגעתי ארצה 

כ  "העבודה הייתה קשה אבל אח, לעבוד במכונאות

  20הלכתי ללמוד הנדסת חשבון ועבדתי במגה 

 .  שנה

 

 



 
עם כלתו שושנה ויזל( לייזר)החתונה של אליעזר   

בנו של חנה ויוסי , בר מצווה של אבי  

, ליאת פוקס: בתמונה מופיעים מימין לשמואל  
,  בגאדהרב , אבי פוקס, יוסי פוקס, חנה פוקס

(.מרמלשטיין) ויזל שיינדל, ויזלאליעזר   



עובד כרופא  , אחיינו של טוביה, וילי

שבבאר  " סורוקה"בבית החולים 

יום אחד הגיע אליו לעבודה  . שבע

שסיפר לו שהוא מכיר   לוטינגריצחק 

הם דיברו  ". מרמלשטיין"אדם בשם 

וגילו שטוביה היה עם אותו  ביניהם 

סיפר שהם היו  יצחק . אדם בצבא

יחד באותו מחנה אימונים בחדרה  

הוא  . אך הם לא נלחמו יחד בלטרון

תמונה שצולמה כמה   לויליהביא 

 תמונה, ימים לפני היציאה לקרב

 .גם טוביה היהבה   

                                                        

 כנראה שזאת תמונתו  

 .של טוביההאחרונה 

 



 תמונה קבוצתית של דתיים במחנה אימונים
.אולגהבבסיס בגבעת " הגנה"של ה   

 
, תושב באר שבע, לוטינגריצחק    

. מרמלשטיין לוילימסר תמונה זו   
 יצחק הוא אחד מהחיילים 

. ששהה יחד עם טוביה במחנה האימונים  
. 

 יצחק טוביה



 







 



אחיו של  , גצלשל חיים הלידה תעודת 
את שמותיהם של שבה מציינים  ,טוביה  

( ושל טוביה) גצלחיים של ההורים   



ממחנה   גצלשל חיים  השיחרורתעודת 
1945בשנת  מטהאוזןהריכוז   

. 



 

שמציין את   ITS -מסמך של ה
גירושם של משפחת מרמלשטיין  

,  מדובר בהורים. למחנה ריכוז
: ישראל לייב וחנה וארבעת ילדיהם

 . סמואל והרמן, מרים, טוביה

 



 



 כל שנה מאז שטוביה נהרג האחיינים

 .עושים לטוביה אזכרה 

 הבן של אריה מתגורר כיום בחיפה

 אבל כל פעם שהוא מגיע לירושלים   

 הוא עובר קודם כל בהר הרצל 

 הולך להדליק נר בקברו של טוביה  

 .ומשם ממשיך לכותל

 ואריה עולים לקבר ביום העצמאותוילי 

בגלל שביום הזיכרון יש הרבה אנשים ורעש                                   

 .  והם אוהבים את השקט שלהם

 .חנה לעומתם כן עולה ביום הזיכרון כמו כולם

 





, חוקר מתנדב, גלייזרדברי סטיבן   

"לתת פנים לנופלים"פרויקט   
 

אשר נפלו למען  , ל הינו חייל אחד בין רבים"טוביה מרמלשטיין ז

הוקרה תקומת המדינה ואשר נעלמו מבלי שקיבלו 

התבוננות במצבתו אשר בבית העלמין בהר הרצל ועיון    .מספקת

מעידים על כך , של משרד הביטחון" נזכור"באתר , בסיפור חייו

מעט מאד , מעבר לזה  .1948שטוביה נפל בקרב בלטרון במאי 

מה עבר בחייו  ? התגוררוהיכן ? משפחתו היתהמי . היה ידוע עליו

בה מצא את  , מה הסיפור המלא של עלייתו לישראל? הקצרים

לתת פנים  "כמתנדב בארגון ? 19כעבור ימים ספורים בגיל , מותו

 .לקחתי על עצמי לחקור ולמלא את החסר, "לנופלים
 

אצל " לבקר"עליתי להר הרצל בירושלים כדי , 2014-ביום הזיכרון ב

ניגשתי למצבתו של טוביה הנמצאת ליד ". שלנו חיילים"מהחלק 

,  מצאתי את מצבתו של טוביה. קבר אחים של חללי קרבות לטרון

פתק על מצבתו  הנחתי . עלייהחסרה שמות הורים וללא תאריך 

ואולי , ממי שיבקר בקברובקשתי . שליעם שמי ומספר הטלפון 

התקשר  , כעבור מספר ימים. יודע משהו על טוביה שיתקשר אלי

שבע ומסר לי  -בבאר" סורוקה"ח "ר וילי מרמלשטיין מביה"אלי ד

 .שבביקור משפחתי שערך בהר הרצל נמצא הפתק שלי



סיפר שבארץ נמצאים מספר אחיינים של , אחיו של טוביה-וילי בן

 .שמעולם לא הכירו אותו אבל יודעים לספר עליו, טוביה
 

מ משנות  "בריהעולי , מרמלשטיין' נולדה היכרותי עם משפמכאן  

' של טוביה וסיפורם של בני משפסיפורו . והשמוניםהשבעים 

עיירה  : מהעם היהודימרמלשטיין הוא בעצם סיפורו של חלק גדול 

,  עלייה ארצה, הרס, שואה, חינוך יהודי מסורתי, מזרח אירופאית

גל עלייה  , ואז  .קבורה ואבל גדול, נפילה במלחמת השחרור

 .וימים טובים יותר, קליטת שאר בני המשפחה, מ"מבריה
 

למחרת יום הזיכרון  , ו"ז באייר תשע"ט, כותב את דברי היוםאני 

טוביה נפל בקרב בלטרון בהיותו  , החקירהלפי . טוביההעברי של 

דבריו    .כדור בחזה סמוך ללבקיבל . 7בחטיבה  מקלען שני 

 .אמר, ",אוי אמא", נגעו לליבי , האחרונים טרם מותו
 

י בנות אולפנת  "שהוכן לזכרו של טוביה מרמלשטיין עהאלבום 

משקף היטב את חייו הקצרים של טוביה וחייהם של " צביה"

 .להןתודה   .משפחתו

 .יהי זכרו ברוך
 

 ירושלים, גלייזרסטיבן                                                                   

                                                                                        24.5.2016 

 

   



על ידי דורית   2012הוקם בשנת , "לתת פנים לנופלים"פרויקט 

, ששמו להם למטרה, חוקרים -פרי ואורי שגיא מתנדבים 

אשר  להשלים פרטי חייהם של חללי מערכות ישראל 

 .חסרות מידע וקורותיהם אינם ידועיםמצבותיהם 

 .הפרויקט פועל בסיוע היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פריודורית  גלייזרסטיבן : בתמונה                       
 

הוא דוגמא ממשית לסיפורם של אותם , של טוביהסיפורו 

לארץ נשלחו לשדה הקרב ונפלו   הגיעםשמיד עם , מעפילים

 .לעיתים גם שמם נותר עלום, מבלי שנודעו פרטי חייהם

אשר נקראו לדגל לשם , ל"ל ומח"כמו שאר חיילי גח, טוביה

 .הכוחות הלוחמים תיגבור

 

 

 



טוביה שעבר את  . נגע לליבי, סיפורו האישי של טוביה

ואשר , שהה במחנות הריכוז והעבודה, מוראות השואה

יכול היה להגר לארצות הברית  , את רוב משפחתו, איבד בה

בחר לעלות לארץ ולקחת חלק , תחת זאת. או לשבדיה

תוך ידיעה ברורה , במאבק להקמתה של מדינת ישראל

 .שבכך הוא מסכן גם את נפשו שלו

 

מצבתו החסרה של טוביה לא נתנה לנו מנוח עד שפענחנו  

 .  את סיפור חייו

המדינה נבנתה  , זהו פרויקט ערכי וציוני ממדרגה ראשונה

 .בזכות אלו ששילמו בנפשם כדי שאנו נוכל לחיות כאן

 .יהי זכרו של טוביה ברוך

 



!למשפחת מרמלשטיין היקרה  
 

שלא  האם נצליח להתחבר לאדם , חששנוהדרך בתחילת 
?האם נצליח להנציח אותו כפי שמגיע לו? הכרנו  

מאוד  , שוניםכשאספנו מידע ופרטים על טוביה ממקורות 
.שמחנו שהצלחנו לחבר את פיסות המידע לתמונה כוללת  

עברנו תהליך עמוק ומשמעותי בו התחברנו לטוביה ולמדנו על  
.ליבוועל אומץ גבורתו על , חייו  

ולאחר מכן נאסר בגרוס   מטהאוזןטוביה היה בשואה במחנה 
.  שם קרובי משפחהונפש ואיבד גוף  יסוריהוא חווה שם . רוזן

.'טטי' באוניתמאוחר יותר ברח לארץ עם חברים ובן דוד   
.  מעט מאוד זמן" טעם החופש"בארץ ישראל ידע טוביה את 

.הוא התגייס לצבא ולאחר זמן קצר נפל בקרב בלטרון  
 -איש צעיר שחייו היו מלאי סבל ולא הספיק לבנות משפחה

,  נחמה היא לחשוב שהוא מת בקרב על מולדתו כאדם חופשי
.הנאצים המרצחיםבידי ולא   

כשלומדים על אדם שלא מכירים מגיעים לשלב בו מרגישים  
.וזה מה שקרה לנו עם טוביה -שאותו אדם הפך להיות קרוב  

טוביה לא השאיר אחריו משפחה וצאצאים שימשיכו את דרכו  
לארץ  השואה וילדיהם והגיעו את אלא ששרדו , לקרוביואבל 

.חשוב היה להנציח אותו, ישראל  
ההנצחה שלו ומודים  מפרויקט אנו מרגישות זכות להיות חלק 

את  עמנו שהסכמתם להיפתח בפנינו ולחלוק , המשפחה, לכם
.המידע ואת רחשי ליבכם על טוביה  

הטהורה של ולעילוי נשמתו זה יהיה לזכר ופרויקט יהי רצון   
.טוביה  

 
.נעמה כהן ונעמי מצליח, שירה בכר, פיקלאביה , אביטל נקש  

 
  24/05/20016 -ו "ז אייר תשע"ט



 
  כל עוד בלבב פנימה

  הומייהנפש יהודי 
  ולפאתי מזרח קדימה

  .עין לציון צופיה
 

  עוד לא אבדה תקוותינו
  התקווה בת שנות אלפיים
  להיות עם חופשי בארצנו

.ארץ ציון וירושלים  

  אני מאמין
  באמונה שלמה
  .בביאת המשיח

 
  ,ואף על פי שיתמהמה
  עם כל זה אחכה לו
  אחכה לו בכל יום

  שיבוא


