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

   -יכולים לגמול לחברנו המתים , החיים, המעט שאנו"

 "הוא הזיכרון ההולך אחריהם ואיתנו

 .  יצחק רבין                                                             

 החקר של 
אסתר  
 ביניאק
 תאריך

 2016מרץ 

 

 תמונה
    ל"ז (ארנסט  ) פרנבך אריה 

1.5.1943 – 3.6.1920 



דף נופל: 1מסמך   
אתר יזכור משרד הביטחון: מקור  

: חסר  
תאריך ומקום , שם אמו

 לידה מדויקים 
 ותאריך עליה מדויק



שעלו  ( אשרה)בעלי סרטיפיקטים : 2מסמך 
 שמן-מגרמניה והגיעו לבן

  S75\751-17ארכיון הציוני : מקור 

 פרנבךארנסט  

מקור לא ידוע, 40-בן שמן שנות ה  



 רשימת עולים באוניה גליל: 3מסמך 
     S104\585ארכיון הציוני: מקור

   26.10.1936 -עלה ארצה ב
 "גליל"באנייה 

 לא ידוע: מקור, האוניה גליל



 מכתב של אריה :  4מסמך 
 אל הנס בייט  מהסוכנות היהודית

  S75\753-179 ארכיון הציוני :  מקור 

 8.1.39, ים המלח
 הנס בייט' לכב

 
בקשר עם שיחתנו ביום השישי הנני רוצה לספר לך על "

מטעם המוסד של  1936עליתי בשנת . תולדות חיי בארץ
באתי כחבר  . שנה 16עלית הנוער מגרמניה לבן שמן בגיל 

שנה בערך ¾ אך כעבור , הוערקלויטהפלוגת נוער של 
כי הפלוגה  , עזבתי את הפלוגה הזאת מסיבות חברתית

סיבה שנייה הייתה שאז לא  ...הזאת לא מוצאת חן בעיני
כי אז השלתי את עצמי אשליות  , רציתי לעבוד בחקלאות

 .שונות על האפשרות להשתלמות רוחנית ולמקצוע חופשי
את גמר הכשרתי בבן שמן ניתנה לי מטעם המוסד 

האפשרות לצאת עם פלוגות הנוער העובד להכשרה  
נוספת לאיזה משק של הקיבוץ המאוחד אומנם אז לא 
קיבלתי את ההצעה הזאת כיוון שמכרים רצו לסדר לי 

האשלג בים המלח   -עבודה במפעל חברת( למוד)מקום 
שם ( ?)קיבלתי את התוכנית הזאת מפני שחשבתי אולי 

.  את הורי אשר עדיין נמצאים בגרמניה( ?)כסף בכדי ל
אולם לא הסכימו לקבל אותי  שם אלא בתנאים של 

היות וכבר בחוץ לארץ  (. ?)מתלמד בשכירות יומית של 
התחלתי לעבוד במסגרייה קיוויתי להשתלם שם במקצוע  

אך כשהתחלתי לעבוד התברר לי מהר שאין שום . הזה
תנאי לימוד הגונים שגם אין אפשרות לפעולה תרבותית  

אין שם פועלים שיכולים , (?)אין שם ספריה  -מסודרת
כסף לא נשאר לי הרבה ואין תקווה   -לעזור בלימוד שלי

והחלטתי לעזוב  , וסיכוי שבמשך הזמן יוטב המצב בהרבה
 .את המקום

אני מתעניין התעניינות רבה באמנות וגם באשליותיי  
הייתי  . הקודמות שאפתי לזה להתעסק יותר באומנות

מודה לך מאוד אילו יכולת לעזור לי במציאת עבודה בבית  
 ..."הוצאה לאומנות או בחנות

 



מכתב של אריה אל : 4המשך מסמך 

 הנס בייט  מהסכנות היהודית

  S75\753-179 ארכיון הציוני :  מקור 

אם הדבר . כי אין לי כישרון אמנותי מיוחד, לאומנות" 
הייתי מבקש שתתעניין  ( ?)הזה לא ישיג בידיך 

והיא שתתקשר עם חברת נוער , בהצעתי השנייה
, שנמצאת בהכשרה למטרה שתקבל אותי בתור חבר

אומנם העבודה החקלאית אינה מוצאת חן בעיני ולא 
אבל חשוב לי לחיות בחברה  , מספקת אותי לגמרי

 .מתאימה עם אפשרויות להשתלם
הייתי מבקש ממך שתסדר את העניין בהקדם  

האפשרי כי אני מחכה מאוד לתשובתך התודה  
 למפרע

 שלום לך
 "פרנבךאריה 



  פרנבךתיק ההתאזרחות של ארנסט : 5מסמך 
 ארכיון המדינה: מקור

 ארנסט פרנבך: שם
 ירושלים טיטלרבית , מוצא: כתובת

 גרמניה, Breslau: מקום לידה
 3.6.1920: תאריך לידה

 גרמנית: אזרחות
 פועל חקלאי: מקצוע

 חתימתו של ארנסט



 Fernbach Ernestתעודת התאזרחות על שם : 6מסמך 

   6330/47מ: ארכיון המדינה :מקור

תמונה של ארנסט  

 אריה  

 מאותו מסמך



 "גליל"רשימת העולים באוניה :  7מסמך 
  ISA1\15491\1-23ארכיון המדינה : מקור

 ברונו ורוזה  עלו ארצה  פרנבך
 באנייה גליל 9.9.1939-ב

ארכיון המדינה: מקור, פרנבךברונו   



   3.9.1939כרטיס עליה על שם ברונו פרנבך :  8מסמך 

 ST 6cארכיון הציוני  : מקור

  60בן , ברונו פרנבך אביו של אריה פרנבך

 סוחר: עיסוק

 60שרה בת -רוזה: נשוי ל

 בלקין אלה מחדרה: קרובים בארץ ישראל

אתר  : מקור, 40-ברסלאו שנות ה
 יוצאי מרכז אירופה אירגון



 1.10.1940דף חיפוש קרובים :  9מסמך 

 ארכיון הציוני מדור חיפוש קרובים: מקור

 17.11.1881יליד , אריך  פרנבך: המבוקש 

 'קטוביץ מאיזור

 פרנבךהרמן וחולדה : שמות ההורים

מחנה : המקום האחרון הידוע שהיה בו

 בסוביבורעבודה 

 סוחר ברזל: עיסוק אחרון

 

 :מבוקשות גם בנותיו

 30בת , גרדה1.

 27בת , ארנה2.

 

 ברונו פרנבךהאח : המבקש

  מואקטבית , רחוב בצלאל: כתובת בארץ

 26.7.1879יליד , ירושלים

 ברסלאו: ל"כתובת אחרונה בחו

 מהנדס: המקצוע האחרון



 יד ושם  דפי עד:  10מסמך 

 ארכיון הציוני מדור לחיפוש קרובים: מקור

 פרנבךלבית  ןכסמן הרמין: המבוקש
 6.1.1876: תאריך לידה 

 גרמניה: נתינות
 פרנבךהרמן : שמות ההורים

 מברסלאו 30.6.1942: מקום ידיעה אחרון
 ברלין: מקום מגורים לפני המלחמה

 
 ברונו פרנבךהאח : המבקש

  מואקטבית , רחוב בצלאל: כתובת בארץ
 26.7.1879יליד , ירושלים

 ברסלאו: ל"כתובת אחרונה בחו
 מהנדס: המקצוע האחרון

אחותו של ברונו  ,הרמין וכסמן לבית פרנבך  

 נספתה בשואה



 רשימת ניספים מגרמניה:  11מסמך 

 יד ושם: מקור

 אחיו של ברונו  , אריך פרנבך 

 ובנותיו גרדה וארנה  נספו



 תעודה על שם רוזה פרנבך בת יצחק: 12מסמך 

 חברה קדישא קהילת ירושלים: מקור

 רוזה פרנבך

 27.10.1940: תאריך פטירה

 

 :  משפחת הנפטרת

 בעלה ברונו פרנבך מהנדס   

 שמן בבןפועל ובנה אריה 

 

 בצלאל' התגוררה בירושלים רח

 יצחק סער: מקור, 50-רחוב בצלאל שנות ה



   פרנבךתיק ההתאזרחות של ברונו :  13מסמך 
 ארכיון המדינה: מקור

 ברונו פרנבך: שם
 מואקטרחוב בצלאל בית , ירושלים: כתובת

 .פולין zawodzie: מקום לידה
 26.7.1879: תאריך לידה

 גרמנית: אזרחות
 מהנדס: מקצוע
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zawodzie אתר : פולין מקורgaleriawielkopolsk 



 תעודת נישואין של ארנסט פרנבך עם חנה רבקה גרביה:  14מסמך 

 - 17897/2   ארכיון המדינה: מקור

 

 
 תעודת נישואין של ארנסט פרנבך עם חנה רבקה גרביה

 ב"תמוז תש' טו  30.6.42-בירושלים ב



 לשכת הגיוס ירושלים:  15מסמך 
     S37/1785ארכיון הציוני  : מקור

            

 אריה בן ברונו פרנבך
 5.7.1942מועד גיוס 



 נסיבות מקום תאריך יחידה חיל שם דרגה מס'אישי

 אריה)ארנסט( טוראי 30402
 פרנבך

 בקרב בלב ים 1.5.1943 462 הובלה

 

 רשימת הנופלים מתנדבי ארץ ישראל:  16מסמך 

 יחידות עבריות בצבא הבריטי: מקור

 

 

 אריה ארנסט: שמו הוא

 ,  462סמל פלוגת הובלה 
  אתר מוזיאון הלוחם היהודי: מקור



 הזמנת קבורה על שם  : 17מסמך 

 ברונו בן הרמן פרנבך-ישראל

 חברה קדישא  קהילת ירושלים: מקור

 ברונו פרנבך

   13.9.1961: תאריך פטירה

 ילה'האח ולטר מתגורר בצ

 ברונו התגורר בירושלים

 .  ירושלים, 24רחוב אבן ספיר 
 google: מקור



 הצגה חלקית פרנבךאילן משפחת :  18מסמך 
 ארכיון הציוני: מקור

 ברונו ואחיו אריך וולטר וכמן  הרמין: אחותו של ברונו


