
   1944ובר  טיליד אוק , בוגי –בוגטי, או בקיצור  -סיפורו של יצחק קידר... לשעבר  
                          

א קשה.  הוא  שלי  מ   ך הסיפור  קשים  על  בולדתי  ני.  שלהיו  הקרבות  תחילת 
  10  -ו  ם שני  9ל  יבג   . במאוטאהאוזןכבר  אבא שלי היה    . 1944אוקטובר  ב  ,בודפשט

כבר  אעליו  אמרתי    חדשים  מחפש  קדיש.  לא  בצער, ני  אלו    השתתפות  אבל 
   עובדות.ה
 
היינו כשא  , ואני  ימא בזרועותיה  קנה  פעמיים   ני  פשיסטים    מקלע \אקדח  מול  של 

ן  יהודים וב  אחר   בבית יולדות היה חיפוש   לא שהגטו היה מקום מבטחים.   . הונגרים 
ותנו משם "לבית  א  ילץ ח )שהיה אחרי כן בלגיון הזרים(     BOGATI LACI דוד שלי 

  פעם שניה   איזה נעליים?  ?איזה בית? איזה מוגן? "מוגן"בית  איזה    ת בטוח. ו והציל אותנו ממו גן" מו
ע"י גשר "מרגיט" למי שהיה שם,   לי  על שפת הדנובה בצד בודה  אין  עין"  אבל..."ישועת ה' כהרף 

  כשהתור שלנו הגיע להיות מוצאים להורג הגיע רץ על אופנוע והורה להפסיק את ההרג  הסבר אחר. 
אמא שלי קראה תהילים בהונגרית כדי שתבין מה היא קוראת.    רק ניסים.  כי הרוסים קרובים מאוד.

  (  של צרות, לא מספר המטרים.  מעמקים "  קים קראתיך ה'מ)תהילים פרק ק"ל "שיר המעלות מן המע
 . לכן אין לי סיוטי לילה כי הייתי תינוק, כלום,  המזל שלי שאני לא זוכר

 
הדודים   בני  בזמן  לגבי  האמריקאי  אויר  בחיל  שהיו  שלי 

הנווט מעל    MILTON SWARTZסגן   המלחמה,  גם  היה 
והשתתףואושו ב  יץ  הצילום  אחרי    44לספטמבר    13  בגיחת 

ב הזיקוק  בתי  את  מעל    אושויינצ'ים. עיר  שהפציצו  הגיחה  על 
מכתב    יבל מחיל אויר שלנו ק   MILTONיץ כאות הוקרה ואושו

 מאחר והיה תקדים לכך.   , בראני טיפלתי בד כנפיים.  הערכה ו 
 

שנפ לפני  חולים,  ר  טערב  לו  בבית  כך  בישרתי  בטלפון  על 
. הכנפיים עם מכתב הוקרה  לילה החזיר נשמתו לבורא   ובאותו 
 SCRANTON-ב  בזמן שהמשפחה ישבה שבעה בדאר  הגיעו  

Pa. .    56לו  היו    בבית חולים.   שלנו   ע"י נספח חיל אוירטכס צנוע  מסגרת  בהמסירה היתה מתוכננת  
על רכבת  הונגריה.   מעל 6  ן מתוכ 24B- LIBERATIOR גיחות  זיקוק  , )תחנות  רכבות    , בתי  גשר 
לשלוח.( הוא זכר כל גיחה וגיחה מעל    ואשמח  יש לי מסמכים  , מישהו זה מעניין    אם)  . וכו'  שפוספס

שלו הטייסת  שם.  נולד  אביו  כי  את    הונגריה  שדות  הפציצה 
ב שהוא  לפ  רומניה,  פלויישטהנפט  בדרום  ני  לשרות  נכנס 
מס'  איטליה אויר  נאפולי  )  .FOGGIAבאיזור    15  בחיל  מול 

 ( בצד האדריאטי.
 
הה   B-17 בטייסתהיה    BERNARD SWARTZצעיר  אח 

  , קשר אוירי ומקלעןהיה    הוא   , בדרום אנגליה. 8-בחיל אויר ה
גרמניה   היה מעל  הזמן מאוד    קשות   מטרות  , רק  )כולל    .כל 

KIEL, PEENEMUNDE, DRESDEN ) .   מעל כן    כמו 
PILZEN  מעל מפעליSKODA עד שהמלחמה נגמרה.  גיחות 17. בצע בצ'כיה  

 
.  הדלק  י מיכל  בניקו  בגלל   ,חוסר דלק  עקב  , תת אונס ינח   DOVERבסמוך ל בגיחה האחרונה נחתו  

צוות  אנשי    חבורה של    שבועיים הטייסת הורדה למנחת ע"י מרסיי.  . כעבורכנפייםב. פגעו  מרסיסי נ.
יהוד ואו ודלק לטוס ליר  אירחה    היהודית  וקיבלו את מבוקשם. הסוכנות   ארץ ישראל ים ביקשו מטוס 

ימים.  כשבוע  בארץ  זו   אותם  לאח טיסה  נשק  להברחת  אגב  ת נוצלה  בטכני   , המחתרות.  נחתו    הם 
עד גמר החקירה,    הביתה  לא לספק דלק   -RAFה  היתה הוראה מ   ת נשק. על הברח  נתפסו ו  בחיפה



  להוכל החבורה ברחה בלי  במחתרת  דאגו וסיפקו דלקשדה תעופה בחיפה  בשראל  י  אבל אחינו בני 
 הסיפור הוא מורכב יותר אבל מעניין. בחזרה לאירופה. 

 
שלנו,    אלכס,לגבי   הטכני  נהדר הקצין  מ  בחור  אדם  מאוד ובן  מו  יוחד  הן  אנושיתבחיובי  והן    חינה 

)לגמור ביקורות במוסך  .  וגי נתן בכשאלכס ביקש  שביקש.  כגיבוי טכני    ותמיד נתתי ל  , טכניתמבחינה  
-FINAL'וכו וביקש להפסיק)הקצין הטכני של הטייסת(  , עד שגינת  (  זה    )כנראה   , את זה  עלה על 

   . חלוקת אחריות( בעיית
 

מחירהשתח ביוני  הל  רתי  מקבע  שירות   8כ לאחר  ,70אויר  בטכני,,  שנות    123,124.בט  כחייל 
.  נתתי את שלי  ,זה נולדה  אך ש  125.ט ב  כמו כן  .עם גינת   לאחר קורס בצרפת   , שהשתתפתי ביסודה
במילואים  דרגת  .  1988עד   בטייסת  המשכתי  שפקיבלתי  מדדה  משמירות.  טרס"ר  אותי  לאחר  ר 

גויסתי למטה    ,של יושרה   שמאוד לא אהבתי מכל מיני סיבות  , בחצריםשירות קצר במוזאון חיל אויר 
  שכולם הוכנסו לשימוש.   ה פרוייקטים,לאחר פרשת רמי דותן, שם בצעתי כמ  ,ענף הנעהחיל אויר  
   . 52, בגיל 1996-ב סופית ממילואיםשוחררתי 

 
. במסגרת  כמפקח ,+ שנות עבודה במינהל תעופה אזרחית41לאחר יצאתי לפנסיה  ,  2011בנובמבר  

כולם  המחייב אותי כלפי  אנושי  תוך שמירה על יושר ויחס  רב. כל זאת,  קצועי  ידע ונסיון מ  רכשתי    זו, 
תעופה,  חברו  - כ,  נבחניםהת  ששרתתי  הציבורוהציבור  הטיו  ,הרחב  לל  כרטיסי  על  ה.  סהמשלם 

כ ארקיע  על  על  41ושנה,    15פיקחתי  שנה  בכל  +  דאונים  ריסוס  מטוסי  מסוקים,  קלים,  מטוסים 
השירות.  לרגע.   תקופת  כך  על  הצטערו  לא  להם    הם  מנועים,  כסף.  הרבה  חסכתי  שעות  פיתחתי 

לזכור    וכו'.  אביזרים  פרופלרים כסף.שראוי  על  תעופה מתקיימות  למדתי בתחילת    חברות  זה  את 
שבאו במקומי  מפקחים    5ב  עקרונית לא להתחכך  קיבלתי החלטה  .מהעבודהמאוד  נהנתי      דרכי שם.

והורדת עלויות של שעות מנועים, פרופלרים, אביזרים,  הארכות,    את כל  שביטלו  ,מינהלל פיתוחים 
 לכן החלטתי לא לעבוד יותר בתעופה.  ורת מילוי הטפסים, אבל מאוד מקפידים על צוכו' 

 
במסגרת העבודה  ולא חדשתי אותם.    , אבל נתתי להם לפוג תוקף    הרשיונות שלי היו מאוד עשירים 

  קו לי נסיון רישויי מטוסים שהעני  )עשרת אלפים(  10,000למעלה מביצעתי לאורך השנים    ,במינהל
של    בצעתי   . למטוסיםמאוד    איכותיים   וגישה  ואישור  רבתיים  \שינויים   חקירות,   מאות פיקוח  תיקונים 

שהיו מותקנים במטוסי ריסוס. ראש    R-1340  W&Pהיו הרבה כשלונות מנועי    70בסוף שנות ה  . וכו'
המחלקה שלי פנה למהנדס הראשי של תע"א באותם ימים, פרופ. ארנס לקבלת חוות דעת. )כיסוי  

ל הכישלונות. והוציא דו"ח שהמנוע אינו ראוי לשימוש  תחת( פרופ. ארנס עשה חיתוך סטאטיסתי ש 
 תעופתי. אולם... 

 
וראיתי שחלק לא קטן מהם מתרחשים תוך  כ   5עבדכם הנאמן, בדקתי שוב את כשלונות המנועים 

של   שינוי  לבצע  נדרשו  המפעילים  שמן.  והחלפת  ביקורת  לאחר  הראשונות  במיסב   P&Wשעות 
לבצע   דרישה  הוספתי  ואני  הכישלונות.  PREOILINGהמדחס,  את מספר  להוריד  לנסות  שני   כדי 

= החדרת שמן רותח    PREOILINGהדברים אלו הפסיקו את כשלונות המנועים כמעט לחלוטין. )  
למעברים הפנימיים של המנוע. עבודה מזוהמת עם המון שמן מסביב. עבודה היתה שכיחה שנות  

יות שמן(. בהמשך, לרוב המטוסים  ש מתרחצים באמבטממ..R-1820   W.Cבמנועי  ,124בט.   60ה
 שבמילא יצרו מצב חדש ללא מנועי הבוכנה הישנים והבעיתיים.   P.W.C PT-6הותקנו מנועי 

 
   B-747בצוות רישוי    תעופה זרים. לדוגמה: השתתפתיועבודה מול שלטונות  בחו"ל    םבצעתי רישוי

 CHIEF OF-הקרא לי  (ADs)שינויים והוראות מחייבות  תתהליך הרישוי של בדיקתום  ב  בסינגפור.
QUALITY CONTROL of SINGAPORE AIRLINES    אוירון ר לי שככה עוד לא בדקו לו  אמ .  

פיספוס    .פיספוס קטן=חצי מיליון $עלות  .  הודו לי   על-גם אנשי אלהוא הודה לי על העבודה. כמובו,  
 גדול? מי ישורנו?!?!?! 

 



היה  )מולי היה מפקח צרפתי, לדעתי    לוז ע"י טו   AIRBUSשל ארקיע במפעלי  ATRרישוי מטוס  ב 
להכניס   שניסה  עיניין    בגלגלים  מקלותאנטישמי,  ש  . פעוטנוהל  על  ארקיע  לאנשי  גע  רבאמרתי 

אני לוקח על עצמי את כל האדמיניסטרציה    " כנציג ממשלת ישראל, ישראלי"שהמטוס הופך להיות  
  שנערכו   , FAA  -תי בקורסים של ההשתתפאנחנו נדפוק אותם ולוקחים את המטוס, ובזמן.(  ,  והבלגן

לאורך    כה רבה.רזכיתי להע   בכל הקורסים,  להומהקאקדמיה שלהם באובו  על-במח' הדרכה של אל
יצג  ימהמפקח  ם של יצחק קידר, אלא הביצועים של  הביצועי  יםחשוב  ולא הי  כשלעצמי,  ,לי   .השנים

 .  ישראל את מדינת 
 

למדינה  הבאתי כבוד  מעט  התעופה.   לא  הרי  היו    בתחום  נכשל.  לא  עושה  שלא  מי  כישלונות.  גם 
אלא  ורו  קשה  הרבה,  עבדתי טיסה,  בבטיחות  שפגעו  טכניים  היו  לא  הכשלונות  לבד.  הזמן  ב 

שעמדת    נוהלים "יזכרו אותך לא על קיום החוקים והארטור:  -מינהלתיים. אמר גנראל דוגלאס מק
יקול דעת מקצועי. לפעמים  ואני עברתי על הרבה, תוך ש  עליהם".  בהם, אלא עבור אלה שעברת

הת לבתי  י תוך  נגררתי  לא  שלי.  היתה  תמיד  אחריות  ולקיחת  החלטה  אבל  דבר,  מביני  עם  יעצות 
  אפילו פעם אחת. , משפט עקב תביעות

 
לי את החיל הזה".  לא ידי עשה  ועוצם  י"ז.)  "בכוחי  דאונים  (דברים פרק ח' פסוק  )עסק    טסתי על 

,  זל(א )ג  באחת הטיסות עם ליס חנן, שהטיס את המסוק   מהנה ומרתק( מטוסים ומסוקים בלי סוף.
לו חטפתי אגרוף גדול  יפתאום ראיתי יונה בין קצוות הלהבים בקידמת המסוק. אחרי חלקיק שניה, כא

ים  יישר על הפנ  השנחת  )כמובן שברה את החלון(בפנים כי הלהב הדף את היונה דרך חלון צדדי  
על נחיתת חרום וטיסה לתל השומר.  בקשר  שלי. התמלאתי דם. )אל דאגה, של היונה( ליס הודיע  

   , הכל בסדר." "טוס להרצליה  :ו שבדקתי בידיים את הראש אמרתי ל אחרי 
 

ב  לטיסה. " מוסטנג "טסתי  אותי  הזמין  יצחקי    , כן   . 
P-51  מדהימה חוויה  השניה.  עולם  מלחמת    .של 

צ'יטה  ואת  חסון  את  טייסי  )  ,שאלו  היו  הם 
בט עם    ממגידו   המראתי פעם    . (116. מוסטנגים 

  ופניה  על המסלול  מאוד   לאחר האצה קצרה  . יצחקי
לא    .חזקה מאוד   , עקב רוח צולבת  , לרוחב המסלול

טיסה.  מבחינת  אומן  רב  הוא  הוריד    חששתי. 
והמטוס   ידית  ממש  מדפים  למעלה.)הרים  נינק 

קולקטיב.(  כמו  ב  מדפים  חסד  איש  מלוא  יצחקי... 
לוקח   היה  חסד.  בחסד...ואיש  טייס  המילה:  מובן 

ל  , רסוםללא פכמובן בחינם,    ,בהתנדבותלטיסה    חולי סרטן ילדים   הם את החיים  במטרה להמתיק 
וטייסים פרטיים   גייס יצחקי  כמו כן  ...הקצרים שנותרו להם )הרי הטיסות לא היו מסחריות(    מטוסים 

 זה איש חסד...  יא  ים אלה. עבור ילד כמות הטיסות.\כדי להגדיל את נפח
הטיסות  אחת  מנוסה  עם    במהלך  הים מדריך  מכיוון  חזקה  סערה  הפתיעה  לינד  צביקה  ,  מאוד, 

רמ"ח רישוי צוות אויר במינהל.    כך אמר לי   המזרח התיכון, היחיד באויר בכל    במטוס  נו  התברר שהיי
 כדי להזכירם.   היו לי עוד הרבה חוויות שהיריעה קצרה מדי

 
לבב השניהמלחמת  הנון  מתפקידי  כחלק  עלי ו,  הנדסי  טל  מחברה  מבחן  לטיסות  התקנה    ת לאשר 

מ רובנו  כי  אזכיר  לא  את    . (ירים את הנפשותכ )שאת שמה  לאשר  לא  או  לאשר  היה  שלי  התפקיד 
והמדינה  ,ההתקנה מאחר  פתרונות.  לתת  תוצאות    שלי  ולא  קבלת  לאחר  והציוד  במלחמה,  היתה 

)שזה לא    ראות התקנה חדשותו נתתי ה  ,חיל אויר  מטוסי  עלות על  ת מבחן, עמד לוחיוביות של טיס
הציוד    ,למחרת  לקחתי אחריות ושחררתי את המטוס לטיסות מבחן.   דתי את השינויים,. תעתפקידי(

 מלבנון.   חיל אויר להבאת מודיעין הקוקיות של הועלה על 
 



פנו לחיל    םולם ממסוק. הבו קטע מציש  ת סרט שילארץ לעש  הגיעה חב' גולן גלובוס    באחד הימים 
מחיר מאוד לא סביר. הם פנו    השז   40000$. משרד הביטחון דרש  BELL212להחכרת מסוק   אויר

 )ראה תמונה(.   התקנת רמפות צילום  וביצוע  לצורך תיכנון בדחיפות ל"כימניר" 
 

לבדיקת ההתקננעזרו במהנדס שתכנן את הרמפות. כאשר  לצורך החישובים   על  הגעתי  עליתי  ה, 
  לעמוד בעומס של   ת חייבההתקנה  )  טעות חשבונית של המהנדס.   ה מפה, וכל העסק קרס. נמצאהר

3.5g+ביצענו חיזוק של    של "כימניר"  (.היה לחץ קשה של זמן. עבדכם הנאמן ביחד עם מנהל המוסך
תפקידי. המתקן לא  שזה  למרות  כולל    ,  הרמפות  עם  מבחן  טיסת  לבצע  הוריתי  העבודה  סיום  עם 

   . 80MPH-מהירות המירבית של המסוק הוגבל לאוטורוטציה. 
 

לביצוע   יצא  והמסוק  מבצעיות  מגבלות  נוספו 
היה מטורף...    דקות לפני מגבלת הזמן.   3הצילום  

כמעט בלי סוף.    עוד, ועוד, חוויות    מטורף.מטורף...
קדימה,   התעופה  את  דחפתי  בגישה  ותמיד 

את   , דדה  ליבראלית.  ואותי    שאירח  אישתי 
בוושי רשיון וה  נגטון, לאחרונה  בעל  אמריקאי    א 

 A .I   INSPECTION.בדרגת  
AUTHOIRISATION ,    .רשיון עם הרבה סמכויות

הי דברים  איזה  על  לי סמכות לחתום. תהתפלא    ה 
נתונים  את  שיש  שנויים  \תיקונים ל  ((DATA  ברגע 

הב נעשתה.  כבר  העבודה  של  גדול  חלק  צוע  יאז 
להורדת גשם. זה היה רישוי      337י היה של ססנהשוי המסובך ביותר שעשיתר הבד"כ פחות מסובך.  

חה. המטוס מוריד גשם כבר  לאבל הסתיים בהצ הרישוי,  תהליך וזה לא המקום לפרט את  קשה מאוד 
 מבחינתי.  עד כאן על תעופהשנים.  8
 

ה בנים,    אסף,  , שלי  צעירהבן  לשלושה  הוא  אבא  בתעופה.  לו  ממשיך  יש  מסחרי.  טייס 
  הרבה טס    וא. הואמריקאי   ( ישראלי   AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE) ATP רשיון 

ומזרח הרחוק.    ,אטלנטיות מישראל למרכז אמריקה-טיסות טראנס ומעט אירופה  כ  אפריקה  לו  יש 
מטיס  4000 כרגע    י )מטוסCHALLENGER ,,GULFSTREAM, GLOBAL מטוסי   +שעות. 

השאר לא הטריד אותי.   לי אותו חי. דאגתי לו למדריך מעולה שיחזיר כשלמד לטוס (.  גדוליםמנהלים 
שאחרי כן העסיק    , מיכאל דביר )מיל.(    מ אל"  , ניסויי טיסה בחיל אויר  "ח רמ בעבר  המדריך שלו היה  

בין נתב"ג  כטייס משנה  אל"מ )מיל.( מיימון אבינועם שהעסיק אותו    עוץ שלו. הי אותו כטייס, בחברת  
איכו תובלה  לטייס  אותו  הפך  בכלל,  ואמריקה  קברניטות    וא ה  תי. למכסיקו  מיימון  קיבל  מאל"מ 

 אבינועם. 
 

  פתי מחלה ונאלץ לחיות איתה.טח  ,אני כשלעצמי 
בעולם  לטייל  עקב   משתדל  מצליח  תמיד  )לא 

אישתי   המחלה( עצמאיו  ,חברים   עם  .  באופן 
ישבעשינו  וקאמבודיה  ויאטנם   מאורגן.  לי    טיול 

וכמובן סינגפור    , למזרח הרחוקאש לנסוע לסין,  בר
בעולם  מדהיםהקום  מהשזה   כל    ביותר  עם 

 המשתמע מכך. 
 

  , הילדים והנכדים רעייתי אני נהנה מסביבת    ,בבית
שלי  (7) בתחביבים  עסוק  חשמליות.  1.  רכבות   :

זה מוזיקה קלאסית.  :  2עוד מהונגריה אבל את כל הידע הטכני שלי אני מכניס פנימה. התחביב    זה
 נגן אך לא ממשתי את עצמי בתחום הזה.  גם בטייסת הייתי צרכן לא קטן בנדון. למדתי ל 



 
כך, שאני יכול לקחת תקליט במצב גרוע עם חריקות, בתנאי שלא    ,במחשב מערכות, תוכנות   יש לי

ב אותו  ולהוציא  אתמול   CDקופץ,  ביותר.   כאילו  הטוב  דיגיטאלי  בציוד  ציטטה  ז"ל י  אמ  הוקלט   ,
  אני לא משתעמם  . "משתעמם   לעולם אינו  , אדם אינטלגיגנטי "  GEORGE BERNARD SHAW את

 לא מספיקות לי. ביום שעות    24אבל  ....  בפנסיה
בתפקיד. ולר  ,ם פע  30-כ   בהונגריה  קרתייב   ב 

לשדה  הכניסה  תהליך  ובכלל  הראשון  המפגש 
בהונגרית   אליהם  פניתי  כי  מעניין  היה  התעופה 
עם דרכון זר, והם לא הבינו מאיפה נפלתי עליהם.  

את הלאו  חב'  הסמכתי  ההונגרית  התעופה  מית 
MALEV על.-לתת שירותי אחזקה עבור אל   

 
עורך תחנה STATION AUDIT הייתי   ביקורת 

אל עבור  ההונגרים  מעניין.    על. -אצל    אנשי היה 
בא   שאני  אהבו  ההונגרית  התעופה  חברת 

כים לשבור את הראש  יאז לא היו צר  לביקורת כי
   באנגלית. תמיד התייחסו אלי בכבוד. 

 
מילדות פחהמש   בבודפשטמצאתי   חברים  התקבלתי  .  ,  בו.  שגרתי  בבית  אדום.  עם  הייתי  שטיח 

לכבודי.   דיירים  אספת  היתה  דקות  חמש  תוך  ראשונה  יהודים.בפעם    שנה  31)אלה ששרדו  הרוב 
 היה נחמד.  )לא יהודים( בפעם שניה שהייתי שם גרתי בבנין אצל חברי ילדות.  (שלא הייתי שם.

 
ש בליל  והלכתי  הדבר  את  מבחינה  ניצלתי  וקשה,  מרגש  אירוע  היה  גדלתי.  שבו  כנסת  לבית  בת 

בית    . דבר שיחסתי לו חשיבות רבה  , הילדים שלי והנכדים הגדולים כבר עלו לקבר של אבי   ריגשית. 
ם גם הורי אבי  שם קבורי  של בודפשט.   שדה התעופהב   גובל  , שם קבור אבי  , הקברות היהודי הגדול 

רק בעל אחד חזר,    קיבלו כרטיס חד כיווני לאושויץ.והילדים  הורי אמי, אחיותיה  אחיו.    16וחלק מ  
מינאל הישן, אחרי שקראתי לו במשך רבע שעה  רג, בטצאים בנתב" ו אותו "לכדתי" באולם נוסעים י

 במערכת כריזה בהונגרית.  
 

אירוע   היה  והמפגש  הבילוש    מזעזע. קשה  בארה"ב(והאיתור  )פרטי  המשפחה   . התחיל  שם  לגבי 
  אך לא  ,שוורץ   קראו   , משני הצדדים,סבתא שליסבא ול)שחור(.    SCHWARCZבשם    נולד   אבי  :שלי
הם    אנוסים. כיו  שנים אחרי הגירוש. עד אז ח  100  , מספרד   סבתי בא   ענף של ה  קרובי משפחה.   היו

   .SCHWARCZ עור, מכאן מקור השם  י היו כה
 
לעמק הדנובה  יצאו   יזיציה התהדקהושהאינקוכ הונגריהברגל  י, שזה  הונגריה  . מהם  רבני  גדול  צא 

הוא    נקרא.  שמו אני  עלש)קאליב ביידיש(   NAGYKALLOכל הדורות ר' יצחק אייזיק טאוב מ   בכל
  .BOGATI שמי המקורי וזה מקור    NYIRBOGATסבי נולד ב  הכניס את החסידות להונגריה.

 
היה  ...  . BELL-47עם גינת לקורס 1965-ב אה לצרפת צי י  לפני אחי  בעיקבות אימצתי   את השם קידר

במשפחה   אולימפי  אלוף  שלי(  גם  בשם    4עם  )דוד  בסייף  זהב    FUCHSמדליות 
Dr.(EUGEN)JENO  הבורסא.  הוא  .  1912,  1908דות  יאמאולימפ של  עו"ד  גם  עצובהיה    סיפור 

אבל    . והקומוניזם  שניהם  שרד בתקופת השואה  לאומי    . את  לאייקון  הפך  הקומוניזם  קריסת  אחרי 
לקרו.. בהונגריה.  כתוב  אפשר  הכול  שלא  למרות  בהרחבה  בויקיפדיה  חיפוש    .. . ונכון   מדויק א  אחרי 

 הקישקושים. עם מספיק      זהו זה.      מצאתי את קיברו. קצר
 

 )בוגי\יצחק קידר )בוגטי 


