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

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

. יצחק רבין

החקר של דורית פרי
2016ינואר 



דף הנופל של שאול יקותיאל אורבך: 1מסמך 
'נזכור את כולם'אתר : מקור

חסרה תמונה



Jewish AUXILIARY MILITARY PIONEER 
CORPS captured , Hanukkah 1943 

עלה בגפו , בפולין1921שאול נולד ב 
כחייל  , והתגייס לצבא הבריטי, לישראל

החפריםבחיל 

פעל במדבר הערבי  החפריםחיל 
נשלח ליוון לעצור את 1941ובמרס

, כעבור כחודש ימים. פלישת הגרמנים
מאנשיו 1,300-נכנע החיל לגרמנים וכ

ביניהם גם שאול וחיילים  , נפלו בשבי
השבויים  . ארצישראליים אחרים

פרך -הועברו למחנות כפיה ועבודת
חלק . שבשלזיהבויטןבמכרות 

מהשבויים מתו במחנות ובצעדות 
המוות

תשישות או במהלך ניסיון , ממחלה
. בריחה



שאול השתתף במאבק שהתחולל  
במחנה בין השבויים לבין המפקד 

שרצח במו ידיו שניים , הגרמני
. מהשבויים הארצישראליים

בזכות אומץ ליבם וקור רוחם  
הסתיים המאבק בסילוקו של הרוצח 

אך שאול נהרג במהלך  , מן המחנה
. 1944בחנוכה , המרד

אחיו רפאל הוא היחיד שנותר  
ונלחם במשך , ממשפחתו הענפה

שנים להעלות את עצמות שאול 
המאמצים  . לקבורה בישראל

ישראל  -להעברת עצמותיו לארץ
שנים  23ו, נתקלו בקשיים רבים

הועלו עצמותיו לארץ  , לאחר פטירתו
. על ידי רפאל

שאול נטמן בלוויה צבאית בהר הרצל 
היחיד מבין  , וככל הידוע1967מאי 

בשבי הגרמני שהובא הניספים
.למנוחת עולמים בישראל בהר הרצל



פיענוח בעזרת אילן יוחסין
מתגוררת , בתו של רפאל אחיו, שרלט

ב"בארה



My father is the person on the far right of the 

photo of the reburial, next to him is my 

Aunty who survived the camos, my dads 

mothers sister and my late mother wearing 

sunglasses is next to my aunty Pesia, if you 

look closely you will see between the mans 
legs a pair of girls legs,they are mine,

טקס הקבורה בהר הרצל
,בהובלה של הרב גורן

.חודש אחד בלבד לפני מלחמת ששת הימים



תמונות של שאול יקותיאל  
בשבי הגרמנים



..... מכתב בשבי
".דאבדיןחבל –שאול אורבך "



התקיימה בהר הרצל 2016בחנוכה 
בירושלים אזכרה לחייל שאול יקותיאל  

. אורבך

לאחר חקר אותרה משפחתו באירלנד 
ובאקראי ביקרה האחיינית בארץ בדיוק 

. תאריך נפילתו של שאול-בחנוכה
,  כך יכולנו לקיים את האזכרה במועדה

.לאחר מותו72



שאול אורבך
תמונה מקורית

האם זה 
?שאול אורבך

אחד האחים
אח ואחות של 
שאול אורבך

הודות  
לאחיינית של 

,  שרלט-שאול
נחשפה  

לראשונה  
תמונתו של  

.שאול


