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

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

 .  יצחק רבין                                                             

 :חוקרים

 רונן-רייפןיהודית 

 אפרים רונן

 2017יוני 

 פייבושאפרים  תמונה

10.6.1948 – 1.1.1922 
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 דף נופל – 1מסמך 
 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 
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תאריך לידה ועליה מדויקים  , שמות הוריו: חסר
 וסיפור חיים



 נופלדף : 2מסמך 
 וזיכרוןהנצחה  -"הגנה"האתר ארגון : מקור 
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 החלקה הצבאית -בגזרהעלמין בבית  פייבוששל אפרים קברו : 3מסמך 
 לתת פנים לנופלים: מקור
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                י"לא פייבושעליית אפרים  : 4מסמך 
 27.2.1939, "גליל" באניה
רשימות עולים . גנזך המדינה :  מקור

 1939י ב "לא
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 , בנשלוםרפי : צייר, ציור ספינת מעפילים
 אנילביץבית עדות על שם מרדכי : מקור



 פייבוש( האוזר)בפנקס חברי גזר של שושנה רישום : 5מסמך 
 ל"ז פייבוששל אפרים כאלמנתו               

 ארכיון גזר: מקור  
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יוני  , שיחה בחיפה, יהודית שקד: עדות

 :רונןואפרים ( רייפן)עם יהודית  2016

 

שושנה ואני היינו חברות מאד טובות  " 

 .וגרנו בחדר אחד בגזר

נלקחנו בשבי הלגיון  , לאחר נפילת גזר

 .  שמן לאחר יום אחד-והוחזרנו לבן

שושנה התבודדה מאד לאחר נפילתו של  

 ,  יצחק בריק, גם בעלי. אפרים

 .נפל בקרב גזר

  1949טבעה בקיץ  שושנה 

 ".  ים-בחוף בת 



 ל שנספו בשואה "הוריו של אפרים פייבוש זשמות : 6מסמך 
 בן יחיד שנפל במלחמת השחרור  בגזרוהיותו 
 ושםיד  -עדדף : מקור 

 פייבושין : שם  
 והנריאטהאפרים : שמות ההורים

 לבנשטייןלי לבית ו: שם האישה
 ברלין, 27.4.1893: תאריך לידה

 פקיד: מקצוע
 :  הכתובת האחרונה הידועה

 8שטרסה  שינהויזראלטה , ברלין
 1944נהרג על ידי הנאצים בשנת 

   27בן , פייבושאפרים : בנו
 בקרב על יד גזר 48נפל במלחמת השחרור בשנת 

 
 קלופשטוקיוסף : ממלא הדף

 חיפה, 26הדר הכרמל רחוב בצלאל 
 פייבושבן דוד של ין 

 31.8.1951, ו"ג אלול תשט"י, חיפה

 אינטרנט: מקור, 8שטראסה  שונהאוזראלטה 



 ל שנספו בשואה "ז פייבושהוריה ושתי אחיותיה של שושנה שמות : 7מסמך 
 (פייבוששל אפרים גיסתו )י שולמית גורפינקל "שנרשמו בדפי עד עכפי               

 ושםיד  -עדדפי : מקור

 בפרנקפורטהאוזר שגר מאיר 
 משה: האב
 1886, פולין ג'בטרנובזנולד 

 שטינבוקאשתו רחל לבית 
 (14)ברטה , (19)רות : בנותיו

 1943 קרקובנספו ליד 
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 ,  פולין, גליציה, ג'טרנובזמצבת זיכרון לקרבנות 

 אמונה בימי השואה -אתר זכור: מקור
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 בפרנקפורטשגרה ( שטינבוק)האוזר רחל 
 האוזר ושפרונצהפישל : הוריה
 1889פולין , ברוזבדובנולדה 

 בעלה מאיר
 עקרת בית: מקצוע

 ל שנספו בשואה "ז פייבושהוריה ושתי אחיותיה של שושנה שמות : 7המשך מסמך 
 (פייבוששל אפרים גיסתו )י שולמית גורפינקל "כפי שנרשמו בדפי עד ע                   

 ושםיד  -עדדפי : מקור 

 אתר בית התפוצות: מקור, 1940פרנקפורט 
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 הקרב בגזרסיפור : 8מסמך 
 הצבאיתהחלקה , בבית העלמין בגזראנדרטה : מקור

 אינטרנט: מקור, אנדרטה ללוחמי גזר



 פייבושושושנה  אפרייםתמונות של : 9מסמך 
 "יומה של גזר"הספר : מקור 

 ל ביום חתונתם"שושנה ואפרים ז ל"ז פייבושאפרים 
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