
"כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד"
('ירמיהו לא)

-יכולים לגמול לחברנו המתים , החיים, המעט שאנו"
"ואיתנוהוא הזיכרון ההולך אחריהם 

.  יצחק רבין

תמונה

30.10.1923-6.08.1942 החקר של 
לאה קופפרמן

2015נובמבר 



דף נופל–1מסמך 

אתר יזכור משרד הביטחון-מקור 

חסרו תמונה ושמות ההורים 



המצבה ופרטי החלל                       -2מסמך 

אתר הצבא הבריטי: מקור
http://twgpp.org/information.php?id=2248042

Fehl, A
Cemetery: El Alamein War 
Cemetery
Country: Egypt
Area:
Rank: Driver
Official Number: PAL/1172
Unit: Royal Army Service Corps
Force: Army
Nationality: British
Details:
06/08/42 XII. J. 26.

עלמייןבית העלמין באל 



ישום פרטי החלל ומקום הקבורהר-3מסמך 
מאגר מידע ובו מסמכים המתעדים  , אתר הצבא הבריטי:מקור

את הפרטים ומיקום הקבורה וההנצחה
https://www.cwgc.org/find-wardead/casualty/2093835/FEHL

נפלו   עלמייןבמערכה באל 
וחיים פיש מפלוגת  פלעקיבא 
(    148)5המייםמובילי 



רשימת עולים באוניה אדריה-4מסמך
S104/589התיק ' מקור הארכיון הציוני מס

15בן , 29.09.1938מופיע תאריך העלייה 
ברשימה25מספר 

כרטיס תלמיד על שם קורט פל-5מסמך
S104/589התיק ' הארכיון הציוני מס: מקור

.אישור על סיום הלימודים ויציאה להכשרה



האניות בהן הגיעו חברי  
הקבוצה ארצה

עקיבא וחברו יוסף חיים פישר  
ראשוני חברת הנוער העולה 

הגיעו באנייה . במשמר השרון
29.09.1938ביום  "  אדריה"

י"מכתב ממזכירות משמר השרון למשרד המרכזי הגרמני בא-6מסמך 
ארכיון משמר השרון באדיבות עדו לבנה:המקור



השמות העבריים של חברי הקבוצה

(24מספר )קורט עקיבא 

י"מכתב ממזכירות משמר השרון למשרד המרכזי הגרמני בא-7מסמך 
ארכיון משמר השרון באדיבות עדו לבנה:המקור



עלון קבוצת הנוער הראשונה במשמר השרון8מסמך 
ארכיון משמר השרון באדיבות עדו לבנה: המקור

עמוד השער של עלון הקבוצה שנכתב  
לקראת הפרדה מקבוץ משמר השרון 

ולפני העלייה להתיישבות בגבעת זייד

משמר השרון בשנות הארבעים         
מוזיאון משמר השרון: מקור



מתוך עלון קבוצת הנוער  9מסמך 

הראשונה במשמר השרון

ארכיון משמר השרון  : מקור

באדיבות עדו לבנה

נכתב לקראת הפרדה מקבוץ משמר השרון ולפני העלייה להתיישבות בגבעת זייד, מהימים הראשונים



גבעות זייד-10מסמך
קלוגרזולטןהצלם : מקור

התרשמתי טוב  : "עקיבא כתב לחבריו, "גבעות זייד"לאחר ביקור בקבוצתו , במכתבו האחרון
...."  הזמן קצר, אני ליד ההגה. כי חזית אחת היא עתה ולעתיד...נמשיכה להילחם ולבנות.... ועמוק

הקיבוץ הוקם על ידי בוגרי מקווה  
ישראל וכדורי כדי להנציח את שמו 

של השומר האגדי אלכסנדר זייד 
אליהם , שנרצח בידי בדויים

הצטרפה משפחת זייד וביחד הם  
.  היוו את גרעין הקבוצה

הצטרפה לגבעות זייד 1942בינואר 
מתנועת  " אשמורות"קבוצת 

עקיבא  שישבה בחדרה ו" גורדוניה"
.היה חבר בה

המתיישבים הראשונים 80מבין 
בשנותיו הראשונות של הקיבוץ היו 

עקיבא  ביניהם היה . מגויסים15
לפני 30.04.1941שהתגייס ב 

.עליית חבריו לגבעות זייד
במשאבים שעמדו לרשות הקיבוץ  

.1956לא היה די והוא נעזב 



דף קשר של ההסתדרות עם חבריה המגויסים11מסמך
IGRAhttp://genealogy.org.il: מקור

30.04.1941-תאריך הגיוס ב , פרטים אישיים,9'קורט מס-עקיבאפל

.י"חברות במפא, כתובת אשמורות חדרה, הכשרה במשמר השרון, שנת העלייה לארץ



(148)5על פלוגת מובילי המים 13.11.1942,המשקיף, עיתונות יהודית היסטורית12מסמך



. פלוגות ההובלה העבריות פשטו צורה ולבשו צורה
חיילים ותיקים  הועברו ליחידות חדשות שהוקמו  

.  כאשר התרחב מעגל המתגייסים
(148)5הוקמה פלוגת מובילי המים 1941בקיץ 

.                  מחיילים ותיקים ומתגייסים חדשים
קירינייקהבו , "קרוסיידר"היחידה השתתפה במבצע 

.                טוברוקנכבשה מחדש והוסר המצור מ
פעלה היחידה במסגרת המחנה השמיני 1942בקיץ  

חיים פיש ונחום  , פלעקיבא . עלמיין-בחזית אל
.נהרגו בהפצצות מן האווירהוכמן 

פלוגות ההובלה העבריות13מסמך 
2-הפלוגות העבריות להובלה במלחמת העולם ה: מקור



13.11.1942המשקיף 

מתוך העיתונות באותם ימים

עיתונות יהודית היסטורית: מקור

סמל פלוגות ההובלה                     

אתר מוזיאון הלוחם היהודי   : מקור



"  קבר אחים"-14מסמך 
(  ויקטור פרידמן)אביגדור אפרת : מאת
דפים לזכרו  של אביגדור אפרת  : מקור

http://www.infocenters.co.il/jabo/jabo_mul

timedia/%D7%9B%2025%201%2044.pdf

לזכרם של עקיבא פל וחיים פיש                 

השיר נכתב על ידי חברם ליחידה



National Library of Israel  
Davar - page 5דבר  02.04.1940

מכתב ובו שמו המלא של האב15מסמך 

באדיבות רבקה פרשל– 043595מתוך תיק  ,ארכיון תל אביב: המקור

מכתב מאליאס פל אחי האב

בעקבות הודעה שנמצאה באתר העיתונות היהודית ההיסטורית

12.02.1940, שנחאי

,פלשתינה, ראש העיר הנכבד של תל אביב

.העיריהמרשה לעצמו כאן לבקש את הכתובות הנזכרות למטה מראש ? החתום

,  בשם לאו-לברר את מקום  שהותו של אחי, למרות חיפושים רבים לא על בידי עד עתה

.שבגליציהבפשמישל18.09.1890שנולד ב ,Fehlלייב פעל פנחס, כמו גם/וכן/כלומר

5' מסDianagasse, 3בוינהוגם גר -------ל היה "הנ

.הוא היגר מוינה לאיטליה ומאז אבדו עקבותיו09.08.1939-וביתכן 

Kiwaבנו היחיד ששמו  ----- Kurt Fehl , עם 1938נסע בתחילת אוקטובר ,  16בן

.  שבוינהמשם כתב באופן סדיר להוריו . קבוצה רשמית של עליית הנוער מוינה לתל אביב

ויוכל  ---------. האחיין שלי יודע בודאי את מקום המגורים והכתובת של אבא שלו

.דואגים מאד לגורלו, כיוון שאנחנו כל בני משפחתו, בעזרתך האדיבה למסור לנו

,ובכבוד רב--------, בתודה מראש

שנחאי...Fehlאליאס 

תרגום חפשי בסיוע לאה שמבן



רישום הלידה של הדוד אליאס אחי האב. 2

[ FEHL / FEHL ] PINKAS LEIB 1890 B 419 16 M ABRAHAM FEHL FEIGA FEHL

רישומי לידה16מסמך 

- Jewish Records Indexingמקור Poland

רישומים המעידים על הקשר המשפחתי

רישום הלידה של האב. 1

[ FEHL / EISMER ] ELIASZ 1883 B 269 546 M ABRAHAM FEHL FANI V FAJGA EISMER PRZEMYŚL



פלדפי עד על שם האב לאו -17מסמך 
אתר יד ושם:מקור

העידה בתו אליס הרווי



Fehl Leo
First Name Leo

Last Name Fehl

Date of Birth 11.09.1890

Place of Birth  Przemysl

Residence  Wien 3, Dianagasse 5/11
Deportation Drancy/Auschwitz

Date of Deportation 14.08.1942

Not survived

רישום גירוש האב-18מסמך 

http://www.doew.at/result:מקור

הכתובת בוינה זהה לזו המופיעה במכתבו של אליאס פל אחי האב

קלרספלד' מתוך ספר זכרון לגירוש יהודי צרפת של באטה וסרז



No. 22090
Year 1897
Numerative 968
Code 1
Volume Wien
Last Name  Sperber
First Name  Anna
Parents Lejzor/Sperber Neche

No. 451879
Year 1920
Numerative 2
Code             2
Volume Name   Fehl
Landstrasse
Last
First Name   Pinkas L.
Parents
Last Name  Sperber
First name Anna

המעידים על הקשר המשפחתיבוינהרישומים ארבעה–19מסמך 

Detail View: Index of the Jewish Records of Vienna and Lower Austriaמקור 

בוינהרישומי הולדת האם ונשואי ההורים

עקיבא ואחותו אליס-רשומי הלידה של קורט 

Detail View: Index of the Jewish Records of Vienna and Lower Austria: מקור

No. 33555
Last Name Fehl
First Name Elise
Code 1
First Name Father Leo (Pinkas Leiba)
Last Name Mother Sperber
First Name Mother Anna
Location Wien
Book 1929
Volume 1929
Date 19.06.1929
Number 718

No. 33574
Last Name Fehl
First Name Kurt
Code 1
First Name Father Pinkas Leiba
Last Name Mother Sperber
First Name Mother Anna
Location Wien
Book 1923
Volume 1923
Date 30.10.1923
Number 2299



שמות בני המשפחה מתוך רישום תושבי וינה היהודים-20מסמך 

;http://www.genaustria.at/Wien3/Juden/judenliste_42/odyframe.htmLandstrasser Jude: מקור

,  Harveyי בן משפחת הרווי "המידע נמסר ע

הכתובת זהה לזו המופיעה ברישום גירוש האב  . מופיע בדפי העד, הרווי שם משפחתה של האחות
DÖW Dokumentationsarchiv  des Österreichischen Widerstandesm,
W Information über Vermittlung von Peter Waldmann, Cambridge 

Dianagasse 5, Wien-הבית בו התגוררה המשפחה 

https://www.google.co.il/maps:  מקור

NAME VORNAME TITEL ADRESSE BERUF GEBDAT SCHICKSAL INFORMANT

Fehl Elise
Dianag.05/3. 
Stock

Schüler 19.06.1929 em Frkr-Engl
W,Murray,Harve
y

Fehl Kurt
Dianag.05/3. 
Stock

Schüler 1924 em Israel W,Harvey

Fehl Leo
Dianag.05/3. 
Stock

Reisender 11.09.1890
em Frkr, Drancy, 
14.8.42 Auschw

W,IKG,DÖW,Har
vey



תרשים אבותפלעקיבא קורט 



https://www.geni.com/family-tree/html5#34714718809:מקור



קורטפאלעל שם " חיפוש קרובים"כרטיס -21מסמך 
הארכיון הציוני: מקור

שפר חזרה ופנתה למדור לחיפוש קרובים             -אדית פולדק 
מספר פעמים



על שם פאל קורט" חיפוש קרובים"כרטיס 22מסמך 
S104DBהארכיון הציוני :מקור

מסטבאוםמופיע שמו של יוסף 


