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 תמונה

6.10.1919  -  1.5.1943  
 



נופלדף : 1מסמך   
אתר יזכור משרד הביטחון: מקור   

,  שם אמוחסר 
מדויקותאריך עליה   



 גליל באוניהרשימת העולים : 2מסמך 
הארכיון הציוני: מקור   

 שמואל כץ: מקור, מעפילים אונייתציור 

 :מופיע
 18בן , (דרוקר)מרדכי ברוקר 

 גיל  באוניהברשימת העולים 



 רשימת גיוס לצבא הבריטי: 3מסמך 
 33/96ארכיון ההגנה : מקור

 14.10.41-מרדכי התגייס ב: מופיע



 בית הערבה, פנקס בוגרים: 4מסמך 
  J1\32223\2ארכיון הציוני :  מקור

 רשום בפנקס הבוגרים  דרוקרמרדכי 
 2.8.42לכנסת ישראל  בבית הערבה  

 , 30-קיבוץ בית הערבה שנות ה
 אתר מועצה אזורית מגילות ים המלח: מקור



 הארינפורהחללי רשימת : 5מסמך 
  :S25\485\239מקור ארכיון הציוני

 :ברשימת החללים מופיע
DRUCKER M. 30282  



 "הישוב לצבא הבריטימתנדבי "אתר :  6מסמך 
עבריות בצבא הבריטי במלחמת העולם   יחידות:מקור

 השנייה
  

מתוך רשימת הנופלים ממתנדבי הישוב העברי בארץ  
 במלחמת העולם השנייה, ישראל
 דרוקר( מרטין ) מרדכי : מופיע 

:  מקור, סמל חיל ההובלה הבריטי
 אתר מוזיאון הלוחם היהודי



  דרוקרדף עד על שם אברהם : 7מסמך 
 יד ושם  אתר : מקור

 דרוקראברהם 
 22.4.1878: נולד בתאריך

 גרמניה, מוסל בבינגל
   וקלרהמישל : שמות ההורים

 ברטה לבית ברגמן: שם בת הזוג
 4.5.1942: נפטר בתאריך

 כוסלובקיה'צ, בטרזינשטט
 

 ,  דרוקריחיאל : המצהירשם 
 אח של מרדכי

 

 אינטרנט: מקור, טרזינשטטגטו 



   לבית ברגמן דרוקרשם ברטה דף עד על : 8מסמך 
 יד ושם  אתר : מקור

 לבית ברגמן   דרוקרברטה 
 (1987כתוב ) 23.8.1887: נולדה בתאריך

   בבינגן
 (  ?)ו מרטין: שמות ההורים

 נרצחה באושוויץ
 

  דרוקריחיאל , קרל -בנה: שם המצהיר
 1979-ב, בגרמניההמתגורר 

 
 

 אינטרנט: מקור, אושוויץ



,  דרוקרתיק ההתאזרחות של קרל יחיאל : 9מסמך 
 אחיו של מרדכי 

 ארכיון המדינה: מקור



 דרוקרברגמן משפחות אילן : 10מסמך 
 http://home.kpn.nl/cobra79/אתר : מקור

 

 מרטין: ברטהשמו של אביה של 
   -נושא את שם סבו דרוקרמרדכי 
 ברגמןהאם ברטה לבית אבי 

 אינטרנט: גרמניה מקור, בינגן



 ברגמןמתוך אילן משפחת : 11מסמך 
 http://home.kpn.nl/cobra79/: מקור

 

 :ילדים  3נולדו   דרוקרלאברהם וברטה 
 לא נשוי. זמן מה בארץגר  -קרל
 נספתה בסוביבור   1942-ב, (הולנד) באמסטדרםהתגוררה  -רות

 כחיילמת , לא נשוי, בארץגר  -מרטין
 

 ברטה ורות נספו בשואהאברהם 



 החוברת  שנה למותו  מתוף : 12מסמך 
 המאוחדהוצאת הקיבוץ : מקור

 מתוך מכתביו של מרדכי

אתר מועצה אזורית מגילות ים המלח: מקור, קיבוץ בית הערבה  



שייך מרדכי אליה היה   462פלוגה :  13מסמך   
"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: 14מסמך   
"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: 15מסמך   
"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 :  16מסמך 
 .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)  


