


 ל"ז יעקבסון( הוגו)צבי 



 חברי טירת צבי : לקראת הכנתו של ערב שעסק בנושא
 

 ,השניהשהתנדבו והתגייסו לבריגאדה היהודית בימי מלחמת העולם 
 
 ל"ז יעקבסוןשמו של צבי , התגלה בין מסמכי הארכיון
 

 .שהיה חבר טירת צבי ונפל בעקבות פציעתו כחייל בבריגאדה
 

 נספר הערב את סיפור חייו ומותו של חבר טירת צבי
 

 .שכמעט ונשכח במרוצת השנים



 ,יעקבסוןצבי הוגו 
ז  "ו בתשרי תרע"הוא נולד בט. היה בנם של אסתר וברוך

(  כיום פולין), בעיר ברסלאו שבגרמניה( 12.10.1916)
 .  למשפחה דתית

 .  ספר יסודי ובגימנסיה היהודית-שם למד בבית

 בית הכנסת
 ,בעיר ברסלאו

 .שנשרף בליל הבדולח



 בית המשפחה והחנות 
 בעיר ברסלאו בגרמניה



 .בתמונה זו מצולמים בני המשפחה בעיר הולדתם
 .אלה ורות, אדולף, הוגו-צבי, הייני-חיים: ההורים ברוך ואסתר והילדים

 



 ,  כבר בנערותו נמשך צבי לספורט
 .  והתמסר בעיקר למשחק הכדורגל" מכבי הצעיר"הצטרף לאגודת 

 . האפיהבמשך שלוש וחצי שנים למד את מקצוע , כמו כן



בארץ הצטרף לקבוצת  . ישראל-עלה לארץ 1935בשנת  
 שחבריה התכוננו לעלייתם על הקרקע  " רודגס"

 .בעמק בית שאן



 .צבי-היה צבי בין מייסדי קיבוץ טירת 1937ובשנת  



 צבי בתקופת היותו נוטר
 במשטרה הבריטית

 שימש צבי כנוטר 1941-1938בשנים 
 .בטירת צבי



 .  מאלבומה של בינה הראל.  בחצר הטירה
 ,  מליונריעקב , (דולב)רבקה כהן . צפורה ק, זהבה: מימין

 .  מילשטייןאשר  הוכמןיוסף 
 .פרסלרשמואל , בירגרשמואל , יעקבסוןצבי , אלן חורין, חיימקה: למטה

 שלישי משמאל, למטה –צבי 



 . מנוחת העובדים
 ,צפורה קלי.4? .3, מרקוביץלני .2, פרלסוןחנה .1: מימין

 . יעקב ברט.9, דוד שוורץ. 8? ,.6, יעקובסוןצבי .5 

 צבי חמישי מימין



 בהגנה על הדרך לטירת צבי, שנפל כעבור שנה ,(חמוש ברובה ציד)אריה וייל , מימין - 1938
 .במדי נוטר במשטרה הבריטית יעקבסוןצבי ומשמאל 



 צבי חייל
 בבריגאדה היהודית 

התנדב   1941באפריל 
 .  צבי לצבא הבריטי

,  גם אחיו חיים
,  מקיבוץ אשדות יעקב

 . התגייס עמו לצבא
  . 



 צרפת והולנד  , בלגיה, לוב, צבי שירת במצרים
 .ולבסוף הועבר לאיטליה



,  במהלך שירותו באיטליה
עלה צבי על מוקש ביום  

 .  ורגלו נקטעה 25.4.1945
 

שוחרר צבי    1945בסוף  
ולא שב לטירת   מהבריגדה

הוא עבר לגור בדירת  . צבי
שם הוא  . הוריו בחיפה

 .השתקם מהפציעה הקשה
 

 החולים הצבאי -בבית
יעקב הותקנה לו  -בבאר

אך קשה היה לו  , פרוטזה
 .  להסתגל אליה

. 
הוא עבר לבית הוריו  

שם  , בחיפה, ואחותו
התגורר בתנאי צפיפות 

 .קשה עם בני משפחתו

 חיילי הבריגאדה היהודית באיטליה



 וטען כי , לשמחתו התקבל צבי לעבודה במפעל גבס
 ".  רגל העץ אינה מתעייפת או כואבת לעולם"

 את שעותיו הפנויות מעבודה  
 .  הקדיש לשמיעת מוסיקה ולקריאת ספרים

 .אולם צבי לא החלים מפציעתו הקשה ומצבו החמיר



 ,ימים אחדים לפני חג הפסח( 31.3.1947)ז "בניסן תש' ביום י
 יעקבסוןנפטר צבי 

 .  מרסיסים שהגיעו לליבו בעקבות פציעתו
 .עד מותו, יתכן שרשמית הוא נשאר חבר טירת צבי

 .היה בנפלו 31בן 
 .בחיפה" חוף הכרמל"הוא הובא למנוחות בבית העלמין האזרחי 

   



 זו המצבה האזרחית  שהונחה  
   יעקבסוןקברו של צבי על 

 .בבית העלמין חוף הכרמל בחיפה
 
 

בשנה שעברה כשהוכן ערב לזכרם  , כאמור
 ,  חברי טירת צבי הבריגדהשל מתנדבי 

 .  מצאנו בארכיון מידע קלוש על עברו של צבי
,  י ראובן אור"בבדיקה נוספת שנעשתה ע

   יעקבסוןהתברר שצבי 
מופיע ברשימה של חללי מערכות ישראל  

 .  י משרד הביטחון"שפורסמה ע
 

 



נולדה  , לאחר מותו של צבי
לחיים אחיו של צבי שהיה  

,  יעקב-חבר קיבוץ אשדות
   צביהבת שנקראה 

 .על שם אחיו צבי
 

בעידודם של חברי  , השנה
ראובן אור  , טירת צבי

 ,   ואבשלום דולב
 רוזנטל צביהפנתה 

 (  יעקבסוןלבית ) 
 לאגף השיקום  

בבקשה  , במשרד הביטחון
 להקים מצבה צבאית 
 .על קברו של הדוד צבי

 רוזנטל  ינושובעלה ( יעקבסון) צביה

 אשדות יעקב איחוד



 הבקשה נענתה
 .ולאחרונה הונחה מצבה צבאית חדשה



פעם נוספת   יעקובסוןהשכול פקד את משפחת 
אמו של צבי נהרגה במלחמת  , כאשר אסתר

-1969ההתשה שהתחוללה בעמק הירדן בשנים 
1970. 

 
סיפור חייה של אסתר הוא סיפור של הורים  

שברחו מגרמניה ערב מלחמת העולם השנייה   
 .ועלו לישראל בעקבות בניהם

 
,  בברסלאו( 1892)ב "אסתר נולדה בשנת תרנ

 .גרמניה
ונולדו   ברנהרד-משבגרה אסתר נישאה לברוך

 .צבי היה בנם השני: להם לחמישה ילדים
 

נמלטו   1939ב, ערב פרוץ מלחמת העולם
 ברנהרד-אסתר ובעלה ברוך ןעלומגרמניה 

 .לארץ ישראל והתגוררו בחיפה 
 



 .  שם חי בנם הבכור חיים, הצטרפו ההורים לקיבוץ אשדות יעקב,  לאחר נפילתו של צבי, 1950בשנת 
נשארה אסתר בקיבוץ וחיה בו  , לאחר מות בעלה. ואסתר עבדה במחסן הבגדים, בסנדלריהבקיבוץ ברוך עבד 

 .  אך לקחה חלק בחיי הקיבוץ, ולכן בישלה את מזונה בביתה, היא הייתה שומרת מצוות. שנה 20
 

ביום רביעי . מדי יום רביעי היא הצטרפה לחברי הקיבוץ שצפו בסרט השבועי בבית הקולנוע המקומי
בנה חיים ניסה לשכנע  . אסתר סירבה ללכת לסרט ונשארה בביתה, (30.04.1969)ט "ב באייר תשכ"י, הגורלי

 . סרבהאך אסתר , אותה להצטרף אליו



היא פתחה את דלת ביתה ולפתע נחתה על העץ  
הייתה זו תחילת הפגזה , הסמוך פצצת מרגמה

 .ירדנית על עמק הירדן
 

וצנחה בגינה חסרת  , אסתר נפצעה באופן אנוש
ם  "אסתר הובהלה לבית החולים רמב. הכרה

 .שם אושפזה במצב קשה, בחיפה
 ,  היא נפטרה כעבור שבועיים 

 (.15.05.1969)ט "ז באייר תשכ"ביום כ
 

 .  במותה 77אסתר הייתה בת 
היא הובאה למנוחות בבית העלמין בקיבוץ  

 .אשדות יעקב איחוד

 .אסתר מוכרת כנפגעת פעולת איבה ושמה מונצח בהר הרצל
 

 .שנה למותה של האם השכולה שנהרגה במלחמת ההתשה 50ימלאו , בעוד שבוע ימים בדיוק
 



 ,עם השנים
 .והתרחבה יעקבסוןגדלה משפחת 

 
 נולדו דורות חדשים 

 .של בנים ונכדים



 ל"ז יעקבסוןיעלה שמו של צבי , איש לא העלה בדעתו שכמעט במקרה, בחלוף השנים
 .מתוך דפי ההיסטוריה של הקמת טירת צבי



 ,משפחה שעלתה מגרמניה טרם השואה, סיפורה של משפחה אחת
 ,משפחה שאחד מבניה זכה להשתתף בהקמתו של קיבוץ דתי

 .ל"זכה להלחם באויב הנאצי ונקבר באדמת הארץ כחלל צה
 . סיפורה של משפחה שאיבדה אם ובן במלחמותיה של ישראל על עצמאותה



 .היה חבר טירת צבי בחמש שנותיה הראשונות יעקבסוןצבי 
 

 ?במה השקיע את כוחו ומרצו? מה היה חלקו בבנייתה של טירת צבי
 

 .יתכן שלא נדע וכיום אין כמעט מי שיוכל לספר על האיש הצעיר ופועלו
 

 ,לספר מעט מסיפור חייו ולכבד את זכרו, אבל זכינו להעלות את שמו
 

 .בעשור התשיעי לקיומה של טירת צבי 
 
 

 , גם המצבה הצבאית שהונחה השנה על קברו
 

 . משיבה לצבי את הכבוד שהיה ראוי לו במותו על תקומת ישראל
 
  



 יהי זכרו ברוך

 . יהיה שמור בין מקימיה ובוניה הראשונים של טירת צבי  יעקבסוןשמו של צבי 


