
 "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 סיכום
2017 

 תמונה

26.11.1914- 01.05.1943 



 דף נופל:  1מסמך 
 אתר יזכור משרד הביטחון :מקור 

,  שמות ההורים: חסר
  מדוייקתאריך עליה 

 וקורות חיים



 של אריך    " תעודת לידה": 2מסמך 
 GenTeamאתר " : מקור

בווינה     26.11.1914-אריך נולד ב
 אוסטריה

 אק זינגר   'ג: אביו 
Jguideeurope טרז לבית אוברלנדר: אמו אתר : מקור, וינה אוסטריה   



 אריך זינגר
 וינה  , 1914שנת לידה 

 זינגר וטרזאק 'ז: שם ההורים

 אחיו, ברונו  זינגר
 וינה, 1916:שנת לידה 

 זינגר וטרזאק 'ז: שם ההורים

 אביו, אק  זינגר'ז
 וינה, 1883שנת לידה 

 קרל וסופי זינגר: שם ההורים
 זינגר טרז: שם האישה

 אריך וברונו זינגר: שמות הילדים

 אמו, זינגר  טרז
 1887: שנת לידה

 זיגמונד ונטי  : שם ההורים
 אוברלנדר
 אק זינגר'ז: שם הבעל

 אריך וברונו זינגר: שמות הילדים

 סבו מצד אביו, קרל  זינגר 
 פראגו, 4.10.1850: תאריך לידה
 1925נפטר בשנת 
יעקב רפאל והנט : שם ההורים

 זינגר  
 סופי זינגר: שם האישה

,  הנס, יעקב, לאו: שמות הילדים
 (ועוד אחד)זינגר  אמסט, קורט

 סבתו מצד אביו, סופיה  זינגר
 וינה, 2.3.1858: תאריך לידה

 קרל זינגר: שם הבעל
,  הנס, יעקב, לאו: שמות הילדים

 (ועוד אחד)זינגר  אמסט, קורט

 משפחתו   של אריך  : 3מסמך 
  GENI  אתר : מקור

באותו אתר רשומים  
 בני משפחה נוספים



 נישואין של אריך   "תעודת ":  4מסמך 

 GenTeamאתר : מקור

 רוזה לבית שטרן -אריך נישא ל 07.06.1936-ב



 גירוש הוריו מאוסטריה  :  5מסמך 
 Doewאתר : מקור

 נחמן זינגר     אק'ג
   30.01.1883יליד ווינה 

 גר בווינה     
  12.05.1942 -גורש ב

 לא נשאר בחיים
 

גם אביו וגם אמו נספו  
 בשואה

 

 זינגר   טרז
  26.12.1877: תאריך לידה
 ווינה  -מתגוררת ב

 
 05.06.1942 -גורשה ב

 
 לא נשארה בחיים



 שרות בינלאומי לעזרה למהגרים    : 6מסמך 

  J1\31274: ארכיון הציוני: מקור

 8.6.1940נבה 'ג

 

פניה של אמם של האחים 

אריך וברונו זינגר אשר גרה   

בווינה וחסרה מידע עליהם  

 חודשים 10במשך 

   26.11.1914-אריך נולד ב

 .  בווינה

 גר בחיפה



 פניה של אחיו ברונו לוועד למען החייל   :  7מסמך 
 J10\537ארכיון הציוני : מקור

27.10.1941 
 , בנימין ברונו מחפש אחרי אחיו

  1941אפריל -אשר התגייס ב, אריך זינגר
 

 שמו העברי של אריך הוא יצחק   

27.10.1941 

 לכבוד הועד למען החייל

אני פונה אליכם בבקשה לברר ולהודיע 

עם אחי יצחק שהתגייס לצבא ( ?)לי 

  3ז ושכבר .בארץ בחודש אפריל ש

חודשים אין לי כל ידיעה ממנו למרות  

 .מכתבי הרבים ששלחתי אליו

מלפני חודשיים )כתובתו האחרונה 

 :היא( בערך

Erich singer M.A 1051 R.A.S.C 68 
corp. M.E.F 

מזמן התגייסותו לצבא היה אחי כותב 

אלי כל שבועיים בערך ועכשיו זה יותר  

 .  מחודשיים אין לי כל ידיעה על גורלו

אין לי משפחה בארץ והנכם הכתובת 

 .היחידה שאני יכול לפנות בעניין זה

גורל אחי מדאיג אותי ביותר ואני מבקש 

אתכם מאוד לברר במוסדות המתאמים  

בהקדם האפשרי ולהודיע לי מה קרה עם  

 .אחי

 אני מצפה לתשובתכם המהירה

 ומודה לכם למפרע

 "בנימין ברונו זינגר



 המשך לפניה הקודמת  :  8מסמך 

 J10\537: ארכיון הציוני: מקור

לא   1941במשך כל חודש נובמבר 

 הצליחו לאתר את אריך זינגר



 אנדרטה באנגליה   :   9מסמך 

 שמו מופיע באנדרטה באנגליה CWGC  :מקור



 עד      -דף:  10מסמך 

 יד ושם: מקור

 אשתו של אריך, רוזה זינגר 

 ווינה אוסטריה   1916ילידת 

 בית שטרן  

 נספתה בשואה

עדות של אחותה  לילי שטרן     

 7.3.1978המתגוררת בלונדון  



 עד   -דף:  10המשך מסמך 

 יד ושם: מקור

 ,  אווה מוניקה  זינגר

 ,    1938ילידת  

 בתם של אריך ורוזה זינגר   

 נספתה בשואה

לילי שטרן  , עדות של דודתה 

 7.3.1978המתגוררת בלונדון  



 מגורשי אוסטריה:  11מסמך 

 Doewאתר : מקור

מסמכים אלה באים לאשר את  

 דפי העד  

 :ומוסיפים פרטים

   14.9.1942-האם ובתה נספו ב

 



אליה היה שייך  462פלוגה :  12מסמך    
"1939-1945מתנדבי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה : "מקור  
2012אורי איתיאל : מצגת  

חיילים נספו  137  
מקום  136-ו

 קבורתם לא נודע



מידע על האנייה ארינפורה: 13מסמך   
"1939-1945מתנדבי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה : "מקור  
2012אורי איתיאל : מצגת  

 
ונקראה על שם עיר במחוז   1911-האנייה נבנתה ב

האנייה אשר שימשה כאנייה  . שבהודו סטאן'ראג
נקראה לשרות  , סוחר באזור הודו ודרום מזרח אסיה

.  במלחמת העולם הראשונה, בחיל הים המלכותי
חזרה לקו המסחרי  1938-לאחר הסכם מינכן ב

.שלה ונקראה שנית לשירות  

ויקיפדיה: מקור, הארינפורה  



המשך מידע על האנייה ארינפורה: 14מסמך   
"1939-1945מתנדבי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה : "מקור  
2012אורי איתיאל : מצגת  

 
האנייה , בזמן מלחמת העולם השנייה, ג"ז בניסן תש"אור לכ, בשעות הערב 1.5.1943-ב
.  של הצבא הבריטי הופצצה על ידי מטוסי חיל האוויר הגרמני( Erinpura" ) ארינפורה"

תוך הפלגה  , היא הוטבעה בהיותה בשיירה של עשרים ושבע אניות של בעלות הברית
 .                   לקראת פלישה לסיציליה , ממצרים למלטה

שהתנדבו לשרת , חיילים מארץ ישראל 334ביניהם , על סיפונה היו למעלה מאלף איש
בחיל התובלה 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

הספריה הלאומית: מקור, על הנעדרים שנספו בים" המשקיף"הידיעה שפורסמה בעיתון   

 



האנדרטה בהר הרצל  לזכר :  15מסמך 
 .החיילים העבריים שטבעו על ארינפורה

 אתר יזכור: מקור

טקס הזיכרון לחללים 
מתקיים מדי שנה במועד  

יום טביעתה של ארינפורה  
שהוא יום , ז בניסן "כ –

. הזיכרון לשואה ולגבורה  

, אמר אדוני מבשן אשיב"
" אשיב ממצולות ים  

(ג"כ, ח"תהילים ס)  


