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 תמונה



 דף נופל: 1מסמך 
 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

,  שם האם, מדויקלידה תאריך : חסר
 עליה מורחבמקום לידה וסיפור 



 1934פועלי ציון תעודת : 2מסמך 
 משפחה: מקור

 1934שנה . תעודת פועלי ציון של ישראל גורה: מופיע



 העולים   רשימות :  3מסמך 
 מחלקת העלייה, היהודיתהסוכנות . ארכיון הציוני: מקור

 1.2.1937גורה לייב ישראל : מופיע



 העולים       רשימות : 4מסמך 
 אתר ארכיון המדינה: מקור

 1.2.1937. ירושלים אוניית. י"רשימות עולים שבאו לא: מופיע
 409הכשרה /מספר הרישיון, 23ישראל גורה בן 



 עלייה כרטיס : 5מסמך 
 העלייהמחלקת , היהודיתהסוכנות . ארכיון הציוני: מקור

 ירושלים  האונייה
 אתר עמותת  : מקור

 חיל הים

 1.2.1937כרטיס עלייה של ישראל לייב גורה : מופיע
 23בן , ירושלים באוניה



 תעודת עליה: 5המשך מסמך 
 משפחה: מקור

 
 כרטיס עולה של ישראל לייב גורה: מופיע

 1.2.37-הגיע לחופי חיפה ב
בראשון  " שדה"משם הלך לקבוצת ה
 לציון

 ".פועלי ציון"וחבר ב. פועל: מקצוע
חודשים  27של עבר הכשרה 

את ורשה בתאריך  עזב  . באושבינצים
25.1.37 

מחוף  " ירושלים" באונייתהפליג ו
 באיטליה טריאסטי



 תעודת עליה: 6מסמך 
 משפחה: מקור

 
 ".חלוץ"העולה דרך . 25.1.1937בתאריך . תעודת עולה של ישראל לייב גורה: מופיע



 1937של ישראל גורה בשנת פלסטינית התאזרחות בקשת : 7מסמך 
 ארכיון המדינה: מקור

 
 לארץ עלה 

 כרווק 1.2.1937 -ב
   התגורר

 בראשון לציון  
 בעיירה   גדל

   Lapyלאפי 
 בפולין
 בתאריך   נולד 

24.4.1914 

התמונה צולמה . LAPYמבט על 
 :  מקור. בתקופה שבין המלחמות

Museum of Family History 

 עמוד מתוך בקשת התאזרחות: מופיע
 1937של ישראל גורה בשנת 



 לישראלימי חבל : 8מסמך 
 משפחה: מקור

 
 
 

 תעודת חבר בחבל ימי לישראל: מופיע
 12.12.37החקלאי משרד הקבלני 

היה ( ל"חי)החבל הימי לישראל 
אגודה להכשרה ימית ולהעמקת  

התודעה הימית שנוסדה בתקופת 
 .1936היישוב בשנת 

 
בשיתוף עם הסוכנות  , ל"החי

היהודית הקים את בית הספר  
הימי ליד הטכניון בחיפה 

בתקופת המנדט  ניהל (. ת"בבסמ)
פעולות הדרכה ימית לנוער בחופי 

כפר  , עתלית, שבי ציון, נהריה
טבריה  ', דגניה א, הרצליה, ויתקין

 .ותל אביב



 תעודת זהות: 9מסמך 
 המשפחה: מקור

 
 

 הזהות של ישראל לייב גורהתעודת : מופיע



 "הפועל"בחברות : 10מסמך  
 משפחה: מקור

 
 
 
 
 

 "הפועל"תעודת חברות בהסתדרות : מופיע
 18.1.1938תאריך התעודה  

 9.6.1937נרשם להסתדרות בתאריך 
 מקצוע פועל בחקלאות



 החקלאייםהפועלים ארגון חבר תעודת : 11מסמך 
 משפחה: מקור

 
 

 תעודת חבר בארגון הפועלים החקלאים: מופיע
  1939מרץ : תאריך

 .ישראל גורה עובד בחקלאות
 תמונה באדיבות המשפחה



 תמונות של ישראל פעיל בפעילות: 12מסמך 
 המשפחה: מקור

 . 1939סבא פלוגות הפועל שהיו במחנה אימונים בכפר קורס מדריכי 

של   מדוייקאין זיהוי . אימון קרב פנים אל פנים ישראל יושב שני מימין
 .השני מימין עם הגב אלינוישראל  אולי בצמד 

 .  נוטריםאימון 
 . הרביעי מימיןשל ישראל אולי  מדוייקאין זיהוי 
 סיפור הרקע של התמונהלא ידוע 



 תעודת נישואין: 13מסמך 
 המשפחה: מקור

 29.1.1941מסמך נישואין של ישראל גורה ליונה לבית ליס מהרבנות הראשית בתאריך : מופיע

 בתל אביב 26.4.1941 -החופה התקיימה ב, 27ישראל התחתן בן  
 ופעשאמופיע ששמות הוריו של ישראל הם יצחק 



 אשתו יונה וחברים, תמונה של ישראל גורה: 14מסמך 
 המשפחה: מקור

 
 
 

 וחברים מטיול בארץאשתו יונה , ישראל גורהתמונה של : מופיע

 הזוג מימין הם יונה וישראל



 תעודת גיוס: 15מסמך 
 משפחה: מקור

 
 1914תאריך לידה . ישראל גורה בן יצחק: מופיע

 אברמובם בית "התגורר בראשון לציון ברחוב רמב
 28.5.48התאריך  
 (31/5/1948 -נפטר מפצעיו ב) 



 אברמובבית : 16מסמך 
 אינטרנט, אתר תפוז: מקור

 
 שכתוב שבו התגורר ישראל אברמובבית : מופיע

  

על ידי   1933נבנה בשנת , בודד בקצה המערבי של המושבהבית 
-יליד סופיה בולגריה שעלה לארץ ב( בוקו) אברמובאברהם יוסף 

(  גפירים)שימש הבית את הנוטרים  1939 – 1936במאורעות . 1931
במלחמת  . כעמדה קדמית להגנת המושבה מפני פורעים ערבית

שימש כמחסן נשק וכנקודת יציאה לשמירה על , 1948השחרור 
 .חלקה המערבי של המושבה



 פציעתו של ישראל: 17מסמך 
 .ד 105/94תיק . ארכיון ההגנה: מקור

 
 

 .ידיעה על פציעתו של ישראל: מופיע
 

 לפי המפורט בידיעה ישראל נסע 
 בקו " דרום יהודה"באוטובוס של חברת 

 31.5.1948 -רחובות ב -תל אביב
 במהלך הנסיעה הנהג חשש ממטוס אויב 

 אנשי האוטובוס ברחו . שהיה מעליהם
 באזור שוקרמןלהסתתר בפרדס בבית 

 . בית דגן ונקלעו לשדה מוקשים 
 ישראל שהובאו  ובינהםאנשים נפצעו  11

 .בתל אביב" הדסה"למרכז רפואי 

  

 אוטובוסים של חברת דרום יהודה
 מתוך אתר נוסטלגיה

תיאור הפציעה שונה לעומת  
התיאור בדף יזכור שישראל  
נפצע כתוצאה מעליה על 

 מוקש עם רכבו



 הוריו של ישראל גורה: 18מסמך 
 דפי עדות מתוך אתר יד ושם: מקור

 גורהישראל של דפי עדות של הוריו : מופיע

 יצחק גורה

 שרה גורה
שזה   פעשא אימועל פי תעודת הנישואין שלו שם 

 .ממלא הטופס טעה. כנראה שיבוש של פסיה



 אחותו של ישראל גורה: 19מסמך 
 תמונה באדיבות המשפחה, ושםדפי עדות מתוך אתר יד : מקור

 מופיע תמונה של שיינה גורה
אחותו  שם על גב התמונה מוזכר בפירוש 

קיימת כמובן אפשרות שהיו לה . שיינה
או שמדובר  , שני שמות כמו לישראל לייב

 .בשם חיבה או שממלא הטופס טעה

 דף עד של נאחה גורה -מופיע



 לציוןמצבה של ישראל גורה בבית העלמין הצבאי בראשון  : 20מסמך 
לתת פנים לנופלים: מקור

 :המצבהכיתוב על גבי 
 

 היקרנ בעלי ואבינו .פ"
 גורה יצחקלייב בן ישראל 
על מוקש  בעלותו  דגוןנפל בבית 

 ב לחייו"בשנת ל
 "ה.ב.צ.נ.ת

 יש טעות על המצבה* 
על פי המסמכים הוא יליד 

 ולכן היה  1914אפריל 
 .ד במותו"בן ל



 אזכרה: 21מסמך 
 מתוך אתר כתבי עיתונות. 20.5.1949עיתון ועלי ארץ ישראל מתאריך  " דבר"עיתון  :מקור

 
 

 אזכרה לישראל גורה במלאות שנה לנפילתו: מופיע

 שיחה עם בנו של ישראל גורה
 6.9.16ל בתאריך "יצחק גורן ז

 מנחםעם הערות של אחיו 
 

 .לקיבוץ שדה נחום" השדה"לא עלה עם קבוצת , אביו, ישראל
 .עבודתו הייתה במאפיה בראשון לציון

 :הניח אישה ושני ילדים
 ויצחקאשתו יונה וילדיו מנחם 


