
ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

  -יכולים לגמול לחברינו המתים , החיים, המעט שאנו"
"הוא הזיכרון ההולך אחריהם ואיתנו  

יצחק רבין                                                               

 :נחקר בידי

 26.8.1920 – 30.10.1941 

 אריה -שביט בן  
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 קום טרם שנפלו ,איבה פעולות ונפגעי ישראל מערכות חללי של בהנצחה עוסק 'לנופלים פנים לתת' המתנדבים ארגון

 .השחרור ובמלחמת המדינה

  להשלמת המתנדבים מפנים הלב תשומת עיקר את .שונות הנצחה ופעולות תוכניות בקידום עוסקים הארגון מתנדבי

  ואין תמונותיהם חסרות הביטחון משרד של יזכור ושבאתר מידע חסר מצבותיהם שעל ,עלומים חיילים של חייהם פרטי

 .קורותיהם על מידע

 בודדים חיילים או ,שואה וניצולי שרידי ,למשפחתם אחרון נצר ,אירופה ילידי הם עלומים חיילים אותם של רובם

 .זכרם שמנציח היחיד הוא חייהם וסיפור לפקוד שאפשר מצבה או קבר אין לחלקם .ערב מארצות

  וחברים משפחה בני לאתר מנסים ,ל"ובחו בארץ ,בארכיונים החוקרים נוברים ,החסר חייהם סיפור השלמת לצורך

 .פניהם תמונת ובעיקר החסר חייהם סיפור להשלמת להוביל שיכול ומידע חוט קצה כל ולדלות

 .המסמך הזה הוא סך המסמכים שנמצאו על אודות החייל ואפשרו למעשה את השלמת סיפור חייו ומותו

 על אודות
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 'יזכור'דף 

 :מקור

 ,תמונה : הבאים הפרטים חסרים בדף
  תאריך ,לידה ומקום תאריך ,הורים שמות
 מוקדם חיים סיפור ,עליה

 
  בשם טעויות יתגלו התחקיר במהלך)

 (נפילתו ובתאריך משפחתו
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 :מקור

 גוטפרוינדשמות האחים ליאו וארנסט 

 (.בהתאמה, 1914-ו 1920ילידי )

 .הערה בכתב יד מציינת כי ליאו נהרג בטוברוק

 (USHMM)מוזיאון השואה בוושינגטון 

 לפלשתינהרשימת מהגרים בלתי חוקיים  
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 :מקור

 טפסי העולים של ליאו ואחיו ארנסט 

 (544-ו 543טפסים ) 

 (גוטפרוינד)מפרטים את שם משפחתם  

 (3.11.1940)ואת תאריך כניסתם לפלשתינה  

  

טופס העולה של ליאו מציין כי הוא עזב בתאריך   

 Trebitchאת העיר  2.9.1940

 (1307/3-מ)ארכיון המדינה  

 1940נובמבר , "פאסיפיק"ו" מילוס"טפסי זיהוי אישיים לעולים בלתי חוקיים שהגיעו ארצה באוניות המעפילים  
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 :מקור

 רישום האחים ליאו וארנסט גוטפרוינד 

 (בהתאמה, 26-ו 20בני ) 

 (1307/15-מ)ארכיון המדינה  

 1940" פאטריה" האניההוחלט לגרשם על גבי סיפון אשר , גילם ונתינותם, רשימת שמות המעפילים 
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 :מקור

פרטי עלייתו של ליאו גוטפרוינד ארצה ותקופת   
 ,שהותו במחנה המעצר בעתלית

ועד התנדבותו לשירות  " פאטריה"מיום טביעת  
 (.1941אוגוסט  – 1940נובמבר )צבאי 

 מחנה המעפילים עתלית, מרכז מידע בנתיבי העפלה 

 עתליתרישומי העצורים במחנה   

 טביעת הפאטריה בנמל חיפה
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 :מקור

 רישום האחים ליאו וארנסט גוטפרוינד 

 (בהתאמה, 27-ו 22בני ) 

 הארכיון הציוני המרכזי 

 מעתלית  כי ושוחררו 'הצשהתנדבו ללגיון " פטריה"רשימת מעפילי   
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 סלובקיה, הארכיון הצבאי ההיסטורי  :מקור

 כרטיס חייל 

 ליאו, גוטפרוינד: שם
 

 26.8.1920: תאריך לידה
 

 (וביצה'עיר המחוז בודז) ימניצה: מקום לידה
 

 [Springutova]שפרינגוט יוספה , הרמן: שמות ההורים
 

 (וביצה'עיר המחוז בודז)ימניצה : אזור שיפוט
 

   כי'צ: לאום
 

 שנים בבית ספר למסחר 2: השכלה
 

 גרמנית, כית'צ: שפות
 

 (דגנים)פקיד : מקצוע
 

 34' מס, ימניצה, .הרמן ג: כתובת ההורים

 מ"ס174: גובה
 

 (ערמוני)חום כהה : שיער
 

 קטן ומחודד: אף
 

 ארוך :מבנה פנים
 

 חומות: עיניים
 

 בשרניות: שפתיים
 

 תנוך אוזן ימין כפול: סימני היכר
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 :מקור

 כרטיס חייל 

נמצא תחת  , בעל כשירות מלאה לשירות, גויס בחיפה – 27.8.1941

 המפקדה הבריטית המרכזית
 

כוסלובסקי במרכז האימונים  'חויל לצבא הצ - 15.9.1941

 992פלוגה , כוסלובקי מזרח'הצ
 

 מזרח 11גדוד , כוסלובקית'הועבר ליחידת רגלים הצ – 30.9.1941
 

 שבועת שירות – 4.10.1941
 

 יציאה לשטח – 19.10.1941
 

 1נתקבל לפלוגה מספר  – 20.10.1941
 

נקבר בבית  . O-113מפגיעת רסס מוקש נפל  – 30.10.1941

מספר קבר , 41354286קוארדינטות , הקברות הצבאי בטוברוק

844. 
 

 ש"הועלה לאחר מותו לדרגת טר – 30.10.1941
 

 [כוסלובקי'חותמת של מפקד מרכז האימונים הצ] – 18.11.1941
 

 1939כוסלובקי  'עיטור צלב המלחמה הצ – 20.1.1942
 

 כוסלובקיה'עיטור מדליית הזיכרון של צבא צ – 7.3.1944
 

 של הצבא הבריטי" כוכב אפריקה"עיטור  – 30.9.1945

 סלובקיה, הארכיון הצבאי ההיסטורי 
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 zpravy.aktualne.czמתוך האתר , Martin Novakהצלם   :מקור

 בית העלמין טוברוק 
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 :מקור

טופס פרטי החייל באופן זהה לפרטים השמורים   
 בכרטיס החייל בארכיון הסלובקי

 כיה'צ, הארכיון הצבאי המרכזי 

 טופס רישום חייל 

 או חדשים/שדות מידע שונים ו

 

 מסחר בזרעים ובדגנים: מקצוע

 

 ".ללא פגם"יצא מחיפה ונשלח  27.8.1941-ב

 

 :הערות

 2.9.1940-יצא באופן חוקי ממולדתו ב. 1

 

היה עצור   26.8.1941-וה 25.11.1940בין . 2

 בעתלית

 

 נהיגה, טניס, skating, שחייה. 3
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 :מקור

תיעוד רשמי בדבר זכאות לאות צלב המלחמה   

 1939כוסלובקי 'הצ

 תעודת רישום עיטורים 

 כיה'צ, הארכיון הצבאי המרכזי 
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 (Jan Hněličkaכי 'באדיבות ההיסטוריון הצ)כיה 'צ, הארכיון הצבאי המרכזי  :מקור

 30.10.1941, יומן הגדוד 

30. říjen 1941 

 

Situace na frontě: V 10.45 hodin byla 

spuštěna nepřátelská dělostřelecká palba 

do prostoru 1. roty, při níž byl zabit vojín 

Gutfreund Leo, 1. roty. 

Rozkazy velitele praporu: „Dnes v 09.00 

hodin byl zabit střepinou nepřátelské miny 

ve službě pozorovatele své čety vojín 

Gutfreund Leo, 1. roty, národnosti české, 

vyznání židovského. Byl jedním z těch, 

kteří teprve nedávno přišli k praporu. Padl 

jako jeho první příslušník při obraně 

Tobruku. Litujíce mladého života si 

současně znovu uvědomujeme velikost 

obětí, kterými jedině může býti 

vykoupena svoboda a potřeno násilí. 

Čest památce vojína Gutfreunda!! 

1941אוקטובר  30  

 

נורתה אש אויב לכיוון   10:45בשעה : מצב בחזית

במהלכה נהרג חייל הפלוגה טוראי  , 1' פלוגה מס

.גוטפרוינד  

 

הוא נהרג  9:00היום בשעה : יומן מפקד הפלוגה

מרסס מוקשי אויב במהלך שמחלקתו הייתה בעמדת  

,  כי'לאום צ, 1' פלוגה מס, ליאו גוטפרוינד. תצפית

הוא היה בין אלו שהצטרפו לשורות הפלוגה  . יהודי

.  הוא היה הראשון ליפול בטוברוק. בתקופה האחרונה

בה בעת  , בעוד אנו מצטערים על סיום חיים קצרים

לוחמי  , זוהי תזכורת לגודל תרומתם של הקורבנות

כבוד לזכרונו של טוראי  . החירות הנאבקים באלימות

!!גוטפרוינד  
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 (Jan Hněličkaכי 'באדיבות ההיסטוריון הצ)כיה 'צ, הארכיון הצבאי המרכזי  :מקור

 30.10.1941, יומן המחלקה 

V ½ 10 hodiny byl zabit úlomkem granátu 

vojín Leo Gutfreund. Byl hodný. Zemřel ihned. 

Tento případ působil dosti depresivně na 

ostatní. Padl ve službě pozorovatele. 

Dělostřelba stává se prudší a též i účinnější. 

 

Důstojným způsobem rozloučila se 2. četa 

s voj. Gutfreundem. Při nakládání do auta a 

při odjezdu vzdala čest. S autem odjel 

poručík Dr. Stein, svobodník aspirant Schulhof 

a vojín Dr. Kraus. Bratr mrtvého, četař 

aspirant Gutfreund doprovází bratra.  

טוראי ליאו גוטפרוינד נהרג מרסס  , 10בשעה 

.  הוא נהרג במקום. הוא היה טוב מטבעו. רימון

הוא  . המקרה הזה היה מדכא עבור האחרים

התחמושת הולכת  . נהרג בעמדת התצפית

.ונהיית יותר חדה ויותר יעילה  

 

נפרדה בכבוד רב במהלך ההעלאה   2' פלוגה מס

הרופא הקצין עזב עם . למכונית ובשעת הפרידה

אחיו של . ר קראוס"שולהוף וד, שטיין. המכונית

.סמל גוטפרוינד ליווה את אחיו, המת  
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 (Jan Hněličkaכי 'באדיבות ההיסטוריון הצ)כיה 'צ, הארכיון הצבאי המרכזי  :מקור

 תיאור טקס הלוויה –יומן המחלקה  

Tobruk, 31. 10. 1941 
Hlášení o pohřbu voj. Gutfreunda. Dne 30. 10. zúčastnil jsem se dle 
rozkazu velitele praporu pohřbu dnes padlého vojína L. Gutfreunda. 
Dalšími účastníky mimo bratra téhož četaře aspiranta Gutfreunda 
přiděleného ke 2. četě, zúčastnil se za četu svobodník aspirant 
Schulhof, velitel družstva a přítel voj. Dr. Kraus. 
Kondukt se odebral za setmění asi  ½ 8 do Bech., kde jej očekával 
vůz s čestným družstvem vedeným poručíkem Steinem, majícím 
obstarati náboženský obřad židovský, neboť polská brigáda nemá 
rabína, voj. Dr. Šulanem, evangelickým pastorem, který měl věc řídit 
a poručíkem Vackem coby zpravodajcem. Organizačně pohřeb 
dobře připraven nebyl, neboť nikdo nevěděl ani kde je hřbitov. Aniž 
měl jiných instrukcí o čase. Ptaním jsme se dostali asi na war 
cemetery nacházející se 8 mil za Tobrukem směrem na Bardii. Zde 
byl padlý pohřben v hrobě v předposlední řadě šestém od pravého 
rohu. Židovský obřad provedl hebrejsky četař Steiner, jinak modlil se 
evangelický farář vojín Dr. Šulan, který provedl nad hrobem i 
krátkou a hezkou řeč. Zpívány státní hymny a poslední poctu vzdalo 
v 6 lidech konduktivní družstvo. Přítomní provedli spuštění do 
válečného hrobu a zahrabání. Pohřeb byl jednoduchý, odpovídající 
okolnostem ale důstojná. Po skončení provedl jsem hlášení veliteli 
Střelkovi. Návrat všech účastníků ještě v noci vozem ošetřovny, 
který se znovu vrátil do Bech. 
Poručík Dr. Stein 

 31.10.1941טוברוק 

 

באוקטובר בהתאם להנחיות מפקד  30-ב. גוטפרוינד. דיווח מהלך ההלוויה

משתתפים נוספים  . גוטפרוינד. השתתפתי בהלווית החייל הנופל ל. הפלוגה

מפקד כיתה וחבר , היו שוהוף 2' מלבד אחיו של החייל המשרת בפלוגה מס

 .ר קראוס"נוסף ד

 

שם המתינה  , וחצי לערך 8בשעה , הטקס התקיים בשעה שירד הלילה

,  לשם ארגון טקס יהודי דתי, מכונית עם משמר כבוד בפיקודו של סגן שטיין

הכומר האוונגליסטי  , ר שולאן"ד, משום שהבריגדה הפולנית הייתה ללא רב

 .והקצין ואצק כדווח, שהופקד על ניהול הטקס

 

כיוון שאף אחד לא ידע את  , ההלוויה לא תוכננה בקפידה, בהיבט הארגוני

ביקשנו הנחיות  . לא ניתנו הוראות נוספות בנוגע לזמנים. מצב בית העלמין

כאן  . מילים מאחורי טוברוק בכיוון ברדיה 8והגענו אל בית העלמין הממוקם 

הטקס היהודי  . שני בלבד בשורה השישית מהפינה הימנית, נטמן החלל

ומלבד זאת על ידי הכומר  , התנהל בשפה העברית על ידי הסמל שטיינר

ההמנונים  . שנשא דברים קצרים ויפים מעל הקבר, ר שולאן"ד, האוונגליסטי

הורד אל . איש 6הלאומיים הושרו והכבוד האחרון ניתן על ידי צוות של 

לאחר . מתאימה לנסיבות אך מכובדת, ההלוויה הייתה פשוטה. הקבר ונקבר
 .דיווחתי למפקד סטרלק, האסון

 .המשתתפים חזרו בשעות הלילה עם רכב המרפאה



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 :מקור

זכרונותיו של מפקד הכוחות בטוברוק מטעם הצבא   

מתאר קארל  ( כית'מצ)בתרגום חופשי . כוסלובקי'הצ

החייל הראשון שלנו  , באוקטובר 30-ב: "קלאפאלק

נפל בביצורים של מכונות  , יהודי, גוטפרוינד, בטוברוק

היה עליו להישאר בתצפית על אש האויב  . הירייה

הוא נפגע באופן . בזמן שיתר החיילים מצאו מסתור

 ".קשה ומת בזרועותיו של אחיו

 Klapálek, Karel. Ozvěny bojů, 1966 

 זכרונות מפקד הכוחות בטוברוק 

 כוסלובקים בביצורי טוברוק'חיילים צ



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 :מקור

בעקבות  Toman Brodספרו של ההיסטוריון  

ובו , כוסלובקים באזור המזרח התיכון'חיילים צ

התנדבותו של  ( כית'בתרגום חופשי מצ)מתוארת 

ליאו גוטפרוינד לתפוס את מקום חבריו העייפים  

תחת מתקפת . בביצורים של מכונות הירייה

הוא לא עזב את עמדתו  , מרגמות ומטילי רימונים

נהרסה עמדת הביצורים תחת פיצוץ   9:30ובשעה 

 .מוקשים

 Brod, Toman. Tobrucké krysy: osudy a boje československých vojáků na Středním východě v letech 1940-1941. 
Praha: Naše vojsko, 2008, s. 130. 

 טוברוקקרב אודות מחקר היסטורי   

 1941נובמבר , עמדת ביצורים של הצבא הבריטי בקרבת טוברוק

Imperial War Museum collection 



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 ארכיוני עתונות שונים  :מקור

 כי'הצידיעות על נפילת החייל הראשון מהלגיון   

Detroit Jewish Chronicle, 12.12.1941 

American Israelite, 18.12.1941 
4.12.1941, הארץ  

4.12.1941, אמר  

5.12.1941, דבר  



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 JTAארכיון   :מקור

 כי'הצידיעות על נפילת החייל הראשון מהלגיון   



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 :מקור

 :ובו נכתב 1942-הספר ראה אור ב 

שנפל   כוסלובקי'הצהחייל הראשון מהלגיון " 
ליאו  , היה פליט יהודי( 1941, דצמבר)בטוברוק 
בנמל חיפה   הפטריהשניצל מהפצצת , גוטפרוינד

 ".  ולאחר מכן נאסר למשך חודשים ארוכים

 

 The Jews in the War / Israel Cohen 

 תיעוד ראשון בספרות 



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 :מקור

.  19.10.1941-ליאו גוטפרוינד יצא אל מבצר טוברוק ב 
הוא נשלח אל שדה הקרב וביום למחרת הוכנס אל  

אולם הלחימה בטוברוק הנצורה הייתה  . הגדוד הראשון
הוא נפגע בראשו   30.10.1941-קטלנית עבורו וב

לאחר מותו הוענק לו צלב המלחמה  . מרסס אויב
אחיו ארנסט שרד את  . 1939כוסלובקי של 'הצ

גילה  , המלחמה ולאחר שחזר לעיר הולדתם ימניצה
שנפל בצפון  , מלבד ליאו. שלא נותר איש ממשפחתם

מאחר ולא  . כל קרוביהם מתו במחנות הריכוז, אפריקה
כיה  'הוא עזב את צ, היה קשור עוד אל המקום

 .לצמיתות

תמונתו  : הכתבה מלווה בתמונה יחידה המלווה בכיתוב 
שני משמאל בשורה   –היחידה של ליאו גוטפרוינד 

 .ואחיו ארנסט הוא הרביעי( שורת היושבים)הראשונה 

 Lidové novinyעיתון  

 הראשוןכי 'מקומי בעקבות החלל הצ עתונותתחקיר  

 



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 :מקור

  היה גוטפרוינד ליאו כי מפרטת הארכיון תשובת 

 .מ.א בחברת ועבד 1939 בשנת העיר תושב

 .חקלאי בתוצר סיטונאי למסחר גרינברגר

 עותק .כי'צ דרכון עבורו הונפק 28.4.1939-ב 

 .בארכיון האישי בתיקו שמורה הפספורט מתמונת

 ' ארכיון מחוזי טרביץ 

 Trebicתיעוד אישי בעיר   



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 ויקיפדיה, י פארוק"תצלום ע  :מקור

 הר הרצל, גן הנעדרים לציון חללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע 

(  גוטפריד: נכתב)שמו של גוטפרוינד  

נכלל בשגגה בין חללי מערכות  

 .ישראל שמקום קבורתם לא נודע



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 BillionGraves  :מקור

 הר הרצל, בנכרגלעד למתנדבי היישוב העברי במלחמת העולם השנייה שנפלו  

(  גוטפריד: נכתב)שמו של גוטפרוינד  

 .נכלל בין חללי חיל התובלה



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 "הנופלים במערב"ספר לזכר   :מקור

 כים'צלחיילים  זכרוןתולדות חייו בספר  



ֶרּנּו עֹוד" כְּ י בֹו ָזֹכר ֶאזְּ רִּ י ַדבְּ דֵּ י מִּ  (יט, ירמיהו לא" )כִּ

 :מקור

  האם של וגורלה 12.5.1941-ב גוטפרוינד הרמן של מותו תועד שם ,טרזיינשטדט למחנה נלקחו ליאו של הוריו 
  חודש וכעבור 18.5.1942-ב המחנה אל שהגיע בטרנספורט ,יותר מאוחר שנה מתועד גוטפרוינד יוזפינה

   .13.6.1942-ב ,סוביבור מחנה אל ממנו שיצא בטרנספורט

 .וינה של היהודי הקברות בבית וקבור 1997-ב באוסטריה נפטר ארנסט האח 

 ארכיון ארולסן ומאגר מידע בית העלמין היהודי של וינה 

 גורל המשפחה 

 ארנסט גוטפרוינד
Findagrave.com 

 יוזפינה גוטפרוינד                                    הרמן גוטפרוינד

Arolsen Archives 


