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

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

.  יצחק רבין

החקר של 
אסתר ביניאק
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תמונה

20.03.1920-01.05.1943



דף נופל    -1מסמך 

אתר יזכור משרד  : מקור

הביטחון

בן שלום    

א  "תרפ-נולד בארץ ישראל ב

(1921   )

אביב    -תל-התגורר ב

על אנייה  1.5.1943-נספה ב

"ארינפורה"



מתוך רשום גיוס חיילים לצבא הבריטי-2מסמך 

Yehia Cohen   יחיה כהןחותם שמו

:     תאריך הגיוס

8.8.1940



36בן שלם כהן מאביו בירושלים ( ף"ניסן תר' א) 20.3.1920-יחיה נולד ב

34בת (Rachmaרחמה  ) רחל ומאמו 

תעודת לידה של יחיה   -3מסמך 

גנזך ההורדות: מקור



2רוטשילד '  אביב   שד-יחיה בן שלום התגורר בתל-4מסמך 

IGRA: מקור



גיוס בעלי מקצוע לצבא בסרפנד-5מסמך 

S37\1807: ארכיון הציוני: מקור

26.10.39-אביב בתאריך -יחיה התגייס פעם ראשונה בתל

.  מיועד לשרת כנהג



לצבא הבריטי ומיועד  8.8.40-בתאריך , יחיה כהן  התגייס בפעם השנייה-6מסמך  

PAL\630:   אישי ' מס. לשרת כנהג

http://www.desertrats.org.uk/

http://www.desertrats.org.uk/


תקופת השירות  בצבא: 7מסמך 

שנים ברציפות          3יחיה שירת  כמעט 

ויותר משנתיים מחוץ לגבולות הארץ



שמו מופיע על אנדרטה באנגליה    -8מסמך 

CWGC: מקור



כתובות ההורים  -9מסמך 

אביב  -האב שלום כהן גר בתל

בכרם התימנים       

האם רחל  גרה בירושלים   

בבתי אורנשטיין

J11\1875ארכיון הציוני: מקור

ויקיפדיה: מקור Pikiwiki: מקור 



J11\1875. ארכיון הציוני: מקור

:  כתובת החייל

התקוה' שכ4המשך רמבם 

בתימן       1881יליד , כהן שלום

בתימן1893שושנה ילידת 

האם של החייל חכמה כהן גרה בירושלים 

1/5/43טבע  ( ?)1921החייל יחיה יליד 

1943, המחלקה לעבודה סוציאלית-10מסמך 



J11\1875. ארכיון הציוני: מקור

". מגד"-סבל ב, 22כהן יחיה בן 

חכמה כהן  מקבלת תמיכה  -בירושלים -האם 

חודשית מועד למען החייל

עתה לא , ברחוב" פלאפל"מכר 62האב שלום בן  

.מרוויח די

אשת  , בירושלים פנינה זילברמן : לשלום  כהן בת

ילדים2-חייל ואם ל

14/8/43המצב הכלכלי של המשפחה -11מסמך



פנינה זילברמן ובעלה ישראל  -12מסמך 

1942ב "פנקס הבוחרים של כנסת ישראל  תש: מקור

25פנינה  בת שלום זילברמן בת 

גרים  35ובעלה ישראל בן משה  בן 

ברחוב תחכמוני



חנות ירקות במחנה יהודה  –חנווני , שנה בארץ14, מפולניה35בן , זילברמן ישראל בן משה 

משק ביתה         -ילידת הארץ 25בת , פנינה  בת שלום"        

4בן , חיים   בן ישראל"        

תלמידה6בת , רבקה בת ישראל"        

משפחת אחותו של יחיה כהן-13מסמך

1939ט "מפקד אוכלוסין תרצ: מקור



MyHeritage

פנינה אחות של יחיה  בת שלום ורחל

1914-2001

תקווה-קבורה בפתח

מצבה של פנינה זילברמן       -14מסמך

:  מקור



"   1939-1945מתנדבי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה :" מקור

2012אורי איתיאל : מצגת 

אליה היה שייך462פלוגה -15מסמך  

חיילים נספו  137

נודעמקום קבורתם לא136-ל



האנייה ארינפורה-16מסמך 

ונקראה על שם עיר במחוז  1911-האנייה נבנתה ב

האנייה שימשה כאנייה סוחר באזור הודו . סטאן שבהודו'ראג

נקראת לשרות בחיל הים המלכותי  , ודרום מזרח אסיה

במלחמת העולם הראשונה ולאחר מכן חזרה לקו המסחרי  

-נקראה שנית לשירות צבאי לאחר הסכם מינכן ב. שלה

1938.

האנייה  , בזמן מלחמת העולם השנייה, ג"ז בניסן תש"לקראת כ, בערב1.5.1943-ב

.    של הצבא בריטי הופצצה על ידי מטוסי חיל האוויר הגרמני( Erinpura" ) ארינפורה"

תוך הפלגה  , היא הוטבעה בהיותה בשיירה של עשרים ושבע אניות של בעלת הברית

.                    ממצרים למלטה לשם פלישה לסיציליה 

חיילים מארץ ישראל שהתנדבו לשרת  334ביניהם  , על ספונה היו למעלה מאלף איש

בחיל ההובלה 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



האנדרטה בהר הרצל    -17מסמך  

לזכר החיילים העבריים שטבעו על  

.ארינפורה

"יזכור"מתוך אתר 

טקס הזיכרון לחללים מתקיים מדי  

שנה במועד יום טביעתה של 

שהוא יום  , ז בניסן "כ–ארינפורה 

. הזיכרון לשואה ולגבורה


