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 תמונה

25.11.1921  - 01.05.1943 



 דף נופל – 1מסמך 
 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

 בן תמר               
 בארץ     1921-נולד ב

 התגורר בירושלים    
על  1.5.1943-נספה ב

 אנייה ארינפורה    
 הניח אם

 
תאריך  , שם אב: חסר

 לידה מדויק



 תעודת לידה של מאיר                     – 2מסמך 
 גנזך ההורדות: מקור

מאיר בן יצחק ותמר כהן 
נולד בעיר העתיקה  

 בירושלים  
  25.11.1921בתאריך 

 ,  הרישום נעשה על שם כהן
 תוקן לסייג ואושר בחתימתה של תמר

הצלמניהאתר : מקור, 40-העיר העתיקה בירושלים שנות ה  



 מידע על אימו של מאיר:  3מסמך 
 J3249ארכיון עירית ירושלים : מקור

   

 : מופיעים 1925-ב
 ,  יצחק בן אליהו סאייח

 תמר בת מסעוד  
 ומרים בן יצחק  

 ( בתו של יצחק מנשואים קודמים)
 .כתושבי העיר העתיקה בירושלים

מתוך רשימת  הבוחרים  
לאסיפת הנבחרים השנייה 

 .  ישראל-ליהודי ארץ
העיר העתיקה   12אזור 

1925 

ארכיון יד יצחק בן צבי: מקור, 40-העיר העתיקה בירושלים שנות ה  
 



 מידע על יצחק סייג אביו של מאיר         : 4מסמך 
 בית העלמין הר הזיתים: מקור

,   יליד הארץ, בן מרים  סאייגיצחק 
   17.01.1931-נפטר ב

 . 9כאשר מאיר היה  בן 
ויקיפדיה: מקור, בית הקברות היהודי בהר הזיתים  אבא יצחק וביתו מרים  

 (אחותו החורגת של מאיר)



 ה"תרצ-ג "חלוקת מצות בשנות  תרצ: 5מסמך 
 6208ארכיון עירית ירושלים  תיק : מקור

 

 :בשנים 
1933-1935 

 מקבלת אצאייגתמר 
 נפשות 3מצות עבור 

 מרים בת יצחק ושרה בת תמר  
 (אחיות חורגות של מאיר)



 1939מפקד  : 6מסמך 
  J4.הארכיון הציוני: המקור

 
   16ומאיר בן  17אסתר בת ,  53כהן תמר בת מסעוד בת 

 גרים בנחלת שבעה רחוב סלומון
אסתר  , תמר שוטפת רצפות במקומות לא קבועים: משלח יד

 "אטיאס"עובדת בחנות נעלים 
 .ומאיר כנגר

למאיר  
אחות בשם 

 אסתר

ביתמונהאתר : מקור, 50-נחלת שבעה שנות ה  



 משפחתו של יצחק סייג    : 7מסמך 
 (אחיין) סאיג-אלי סיון: מקור

סייג הוא הבן   -אלי סיון
 ,  הבכור של שמעון

אביו של מאיר )בנו של יצחק 
 מנישואים קודמים( סייג

 
 " חצי אח"שמעון הוא 

 של מאיר סייג

 1918, שמעון סאיג

 נהג בגדוד נהגי הפרדות



 משפחתו  של הרב מסעוד הכהן   :  8מסמך 
 אלי סיון: מקור

 מאיר ואחותו אסתר

 1935תל אביב ביולי -מאיר ואחותו אסתר בחוף יפו



 ספרי הרב מסעוד הכהן            : 9מסמך 
 הספרייה הלאומית ירושלים: מקור

, סבו של מאיר סייג, אלחדדבהקדמה לספריו הרב מסעוד הכהן 
 (הוריו של החייל) צייאגמזכיר את תמר שמחה ונשואיה עם יצחק 



 (סבו של מאיר סייג) אלחדדקברו של הרב מסעוד הכהן : 10מסמך 
 אתר הר הזיתים: מקור



 6.5.1948-קטעי עיתונות על נהרגים  ב:  11מסמך 
 אתר עיתונות יהודית היסטורית: מקור



      צאיגקורות חיים של תמר : 12מסמך 
 הביטוח הלאומי, אתר לזכר חללי פעולות איבה: מקור

 הכהן מסעודבת הרב 
 

1888  - 30.4.1948 
 נולדה והתגוררה בירושלים

 צאיגנשואה ליצחק 
,  התאלמנה וגרה בנחלת שבעה

 .י צלף ונפטרה"שם נפצעה ע
 

 סנהדריהקבורה בבית העלמין 



 בסנהדריהמצבה של תמר  בבית העלמין  
 

 ,י שמעון סייג ואלי בנו"נקברה  ע
 תוך הפגזות כבדות  
 (  על פי עדות של אלי) 

 (.2.5.1948)ח  "ג ניסן תש"כ-ב

   צאיגהזמנת קבורה על שם תמר : 13מסמך 
 חברה קדישא ירושלים: מקור



אליה היה שייך  462פלוגה :  14מסמך    
"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: 15מסמך   
"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: 16מסמך   
"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 :  17מסמך 
 .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)  



 תמונות של מאיר סייג: 18מסמך 
 אלבום המשפחה, (אחיין)באדיבות אלי סיון : מקור

 1942מאיר בחופשה באלכסנדריה 



 תמונות משפחה: 19מסמך 
 אלבום המשפחה, (אחיין)באדיבות אלי סיון : מקור

  גבירץומאיר ( אחותו של מאיר) סאיגאסתר 
 1944, נישאו בירושלים

 ובתה הבכורה לאה( סייג) גבירץאסתר 

 של מאיר סייג אחיניות, גבירץתמר ולאה 


