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 צוילינג  קרל  קורט

24.1.1922  -   1.5.1943 



 דף נופל:  1מסמך 
 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

 שם אמו : חסר
 ותאריך עליה מדויק



 צוילינגאריך וקורט , אני כותב לך בנוגע לשני בחורים מווינה   
סמואל כבר קיבל מכתב ' דר. המתכוונים להצטרף לטכניון בחיפה

דיברתי  . הקבלה הרשמית תבוא בזמנה. מקופלנסקיהסכמה אישי 
המתמחים שהמועצה    800-שמסכים לצרף אותם ל  רוזנבלוטעם 

אני ממתין להסכמה  . א"עבור כ 60Lלמען  יהודי גרמניה תשלם 
זה הגיע  . סופית של ההורים לפני  שאבצע צד רשמי כל שהוא

אני כותב , למרות זאת . לאווייןעזב  רוזנבלוטבדיוק כאשר , אתמול 
שוב  אישור רשמי  . לך ישירות על מנת לא להפסיד את ההזדמנות

בינתיים אני מוסר העתק של המכתב הזה  . יבוא מרוזנבלוט
 .למזכירתו

הבחורים עדיין  ? האם תוכל לבצע את הצעדים הנחוצים מיד   
אני רוצה שיגיעו לפלשתינה  . אך עומדים לסיים, במוסד בווינה

כך שיוכלו לשפר את העברית עוד לפני תחילת הלמודים  , בקרוב
הם שניהם למדו  . 16וקורט בן  18הוא בן  צוילינגאריך . בטכניון

זה המקצוע של אביהם אשר מדריך אותם  . כדי להיות חשמלאים
קורט יצטרך  . אריך יסיים את הקורס תוך שנה ויעבוד. כבר שנתיים

אני אמצא את הכסף לשנה  , אם המועצה תאשר לשנה. שנתיים
 צוילינגהכתובת בווינה  של . אני חושב שהכול יכול להסתדר. שניה
 .Berggasee 30היא 

 נמייר. ב.ל   

הדואג לקבלת         נמייר' פניה של פרופ -2 מסמך
 לטכניון           צוילינגהאחים 

 S7\2252-250ארכיון הציוני  : מקור



 לשכת העלייה של הסוכנות - 3מסמך 
  ST6Cארכיון הציוני : מקור 

 הגיע לחיפה  צוילינג
         31.10.1938 -ב

  16בגיל 
 ס למלאכה בחיפה"לב

 ויקיפדיה: מקור, 40-חיפה שנות ה



 רשימת עולים באנייה  - 4מסמך 
 31.10.1938-ב" ירושלים"

  ISA1\1549\2-307הארכיון הציוני:  מקור

 צוילינגהאחים 
  18אריך ולטר בן 
  16וקרל קורט בן  

 הגיעו יחד לחיפה

 אינטרנט: מקור, ירושלים האונייה



 רשימת התלמידים בטכניון  - 5מסמך 
  15.8.1938 חיפה 1938לשנת 
   S7\2251-415ארכיון הציוני  : מקור

התקבל  16-קרל  בן ה
 לטכניון לשנתיים 

   נמייר' דרך פרופ
 והתאחדות עולי גרמניה

 ויקיפדיה: מקור, 30-הטכניון בחיפה שנות ה



 רשימת מקבלי תעודת עולה -6מסמך 
 9.9.1938תאריך 

 S7\2251-271ארכיון הציוני : מקור 

 הוא תושב ווינה   צוילינגמופיע כי 
 וכן כתובת מדויקת

Berggasee 30 ,אינטרנט: מקור 



מתוך תיק ההתאזרחות של קרל קורט  :  7מסמך 
 10.12.1940 -שניתן ב צווילינג

 ארכיון המדינה: מקור

 קרל קורט צוילינג
 24.1.1922 -נולד ב

 בווינה אוסטריה
 נתינות גרמנית

 מסגר  : משלח יד
 "  על הסף: "כתובת

 5ד .קריית חיים ת



 קרל והמשפחה הקרובה שלו - 8מסמך 
   GENIאתר : מקור 

   9.2.2016-מוגש ב
 צוילינגי אחייניתו  קרין "ע

 קרל הוא יליד ווינה
    צוילינגהיינריך גוסטב : אביו
  צוילינג וילהלמין אדל: אמו

 צוילינגאריך ולטר : אחיו

 ויקיפדיה: מקור, 30-וינה שנות ה



  צוילינגאילן היוחסין של קרל קורט  : 9מסמך 
   GENIאתר  : מקור 

 

 אביו אמו

 קרל



 הספור המשפחתי על רקע שם אחיו     :  10מסמך 
 .  GENIאתר  : מקור 

    8.2.2016-ב  צוילינגי קרין  "המוגש ע, המידע   
 ,  משתלב עם המסמכים  שנמצאו עליו 

 .בשפה פורטוגזית 
 צורף תרגום לעברית

נולד בווינה בראשון לאוקטובר , אבי היקר והאהוב, צווילינגאריך וולטר 
   -אבי ואחיו, עם גירוש היהודים מאוסטריה. 1910

הצליחו להגר לפלשתינה עם מלגת לימודים לטכניון  צווילינגקרל קורט 
קרל קורט הנדסה מכנית ואריך וולטר למד הנדסה  . בחיפה ושם למדו הנדסה

 .חשמלית והידראולית
קרל קורט ליחידה  , לאחר סיום המלגה שניהם התגייסו לצבא הבריטי

ונהרג במהלך התקפה  , Royal Water Tank Company   -החמישית של ה
 .במלטה 1943-על ידי גרמניה ב ארינפורה האוניהעל 

 
לאחר  . במצרים כעוזר מכונאי של טנקים עלמייןאריך וולטר נלחם בקרב אל 

אז קיבל קריאה מהוריו  1947שנפצע בקרב חזר לפלשתינה ונשאר שם עד 
 .לברזיל 1938 -שהיגרו ב

 
  ריווהשם הכיר והתחתן עם  1947 -היגר לברזיל ב צוילינגאריך וולטר 

.  צווילינגוקרין  צווילינגמרסלה בנות  2נולדו להם . מהגרת פולניה, צווילינג
  1986-התחתן שנית ב צווילינגאריך וולטר  1982 -ב צווילנג ריווהלאחר מות 

 .צווילינג פוטולסקיעם פאני 
דליה כץ ותמרה  . בנות 2ונולדו להם  כץ.רקלאודיו התחתנה עם  מרסלה

 .כששהייתה מאוד צעירה, 2001 -מרסלה נפטרה באופן פתאומי ב. כץ
מנהל  ) הפנרסידני התחתנה עם ( ואורבניסטיתאדריכלית ) הפנרדליה כץ 

  רגנשטיינרתמרה כץ . 2015יליד  הפנרלאו כץ ויש לה בן אחד ( עסקים
ילדים   2ויש לה ( מהנדס) רגנשטיינרדניאל התחתנה עם ( פסיכולוגית)

 .2014יליד  רגנשטיינרורפאל  2013ילידת  רגנשטיינרגבריאלה כץ 
מריו  התחתנה עם ( מוזיקאית ופרופסור באוניברסיטה) צווילינג רבלוקרין 

ושניהם גירים בסאן פאולו  ( מהנדס מכאני ופילוסוף)וניור 'ג רבלו שוויאר
 .בברזיל



 רשומים לטכניון מאוסטריה  :  11מסמך 
 S7\2251ארכיון הציוני : מקור

      16קרל קורט בן  צוילינג
 רשומים בטכניון 18אריך בן  צוילינג-ו

 אריך לומד חשמלאות
 

,  מתוך תיק ההתאזרחות צוילינגאריך וולטר 
 ארכיון המדינה: מקור



 מכתבים שנכתבו בנושא מימון הלימודים : 12מסמך 
 צווילנגשל האחים                 

   S7\2252-249    ארכיון הציוני: מקור

12.7.1938  
 (לקראת עלייתם)

הבטחה שלמרות  
 ,  הקשיים הכספיים

השתדלו לקבל את שני  
 ווינה-הבחורים מ

7.8.1938 
 נמיירהתערבות פעילה של 

לטובת הבחורים משום  
 הנושא הכספי

 

27.2.1940 
 י"לא 60קיים חוב של 

קיימים מכתבים רבים  
שהוחלפו על נושא כספי  
 ואשר נמשך חודשים רבים



 צוילינגאליה היה שייך   462פלוגה :  13מסמך  
 "1939-1945מתנדבי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה : "מקור
 2012אורי איתיאל : מצגת

 חיילים נספו   137
מקום  136-ו

 קבורתם לא נודע



 מידע על האנייה ארינפורה: 14מסמך 
 "1939-1945מתנדבי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה : "מקור
 2012אורי איתיאל : מצגת

 
ונקראה על שם עיר במחוז   1911-האנייה נבנתה ב

האנייה אשר שימשה כאנייה  . שבהודו סטאן'ראג
נקראה לשרות  , סוחר באזור הודו ודרום מזרח אסיה

.  במלחמת העולם הראשונה, בחיל הים המלכותי
חזרה לקו המסחרי  1938-לאחר הסכם מינכן ב

 .שלה ונקראה שנית לשירות

 ויקיפדיה: מקור, הארינפורה



 המשך מידע על האנייה ארינפורה: 15מסמך 
 "1939-1945מתנדבי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה : "מקור
 2012אורי איתיאל : מצגת

 
האנייה , בזמן מלחמת העולם השנייה, ג"ז בניסן תש"אור לכ, בשעות הערב 1.5.1943-ב
.  של הצבא הבריטי הופצצה על ידי מטוסי חיל האוויר הגרמני( Erinpura" ) ארינפורה"

תוך הפלגה  , היא הוטבעה בהיותה בשיירה של עשרים ושבע אניות של בעלות הברית
 .                   לקראת פלישה לסיציליה , ממצרים למלטה

שהתנדבו לשרת , חיילים מארץ ישראל 334ביניהם , על סיפונה היו למעלה מאלף איש
בחיל התובלה המלכותי הבריטי ונטלו חלק במערכה במדבר המערבי ובתוך כך מנעו  

 .                פלישת הצבא הגרמני לארץ ישראל
 .     רבים מהחיילים שעל האנייה טבעו

 (ן"מקל)חיילים לא הובאו לקבורה  136

 הספריה הלאומית: מקור, על הנעדרים שנספו בים" המשקיף"הידיעה שפורסמה בעיתון 

 



האנדרטה בהר הרצל  לזכר :  16מסמך 
 .החיילים העבריים שטבעו על ארינפורה

 אתר יזכור: מקור

טקס הזיכרון לחללים 
מתקיים מדי שנה במועד  

יום טביעתה של ארינפורה  
שהוא יום , ז בניסן "כ –

 .  הזיכרון לשואה ולגבורה

, אמר אדוני מבשן אשיב"
 "  אשיב ממצולות ים

 (ג"כ, ח"תהילים ס)



  Brookwoodאנדרטה לחללי הארינפורה ב  -17מסמך 

   CWGC: מקור


