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

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

 .  יצחק רבין

 החקר של 
 אסתר ביניאק  

ונחמה 
 דבורצקי

 2015אוגוסט 



    נופלדף : 1מסמך 

 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

 מדויקותאריך עליה אמו שם : חסר



 עליית הנוער על שם מרקוס הרמן צביכרטיס : 2מסמך 
 הארכיון הציוני: המקור

 : המידע המופיע
 

 לידה זהה כפי תאריך 
 3.4.1921: באתר יזכורשמופיע 

 
 
 SELMAשם האם 
 
 



 העולים שהגיעו    רשימת : 3מסמך 
 26.10.36גליל  באוניה                

 הציוניהארכיון : המקור 

 15הרמן מרקוס בן : מצוין 

 אינטרנט: מקור, גליל האונייה



 .סלמה מרכוסש "ע, 1942גירוש מברלין רשימת : 4מסמך 
 ושםיד : המקור 

 :המידע המצוין 
 מרכוס סלמה 

  1898נולדה בשנת 
 Poland-שב   Golubב

 גורשה בשילוח 
 מברלין גרמניה  

  Warszawaלגטו 
 14.4.1942 -ב

 
 נרצחה בשואה סלמה



 ח פטירה של צבי מרכוס"דו: 5מסמך 
 ההגנהארכיון : מקור 

 ,דוד, על אחיו של צבי מרכוסמסמך המעיד 
 .גרמניה, בברליןהמתגורר 

 

 ויקיפדיה: מקור, 30-ברלין שנות ה



 אח של צבי, מרכוסתיק התאזרחות על שם דוד :  6מסמך 

 המדינהארכיון : המקור 

 :מופיע 
 דוד מרקוס

 "אהבה"במוסד חיפה קריית ביאליק שהות : כתובת



 .בגרמניהדוד וצבי שהותו של מקום , אהבהמוסד כפר : 7מסמך 
 אינטרנט: מקור

ילדי בית הילדים אהבה 
בברלין מתחפשים לכבוד  

 1933פורים 

 ברגר ביאטה



 30-40 –תמונות משנות ה , בן שמן: 8מסמך 
 1937-1939צבי שהה במקום במשך שנתיים 

 אינטרנט : מקור



 40 -מהקיבוץ בשנות התמונות רמת יוחנן קיבוץ : 9מסמך 
 אינטרנט: מקור

 
 ואילך 1939צבי שהה בקיבוץ משנת 



 שייך צביאליה היה   462פלוגה :  10מסמך 
 "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: 11מסמך 
 "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: 12מסמך 
 "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 :  13מסמך 
 .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 מסיור בכפר הנוער בן שמן עם האחיין של צבי:  14מסמך 
 לתת פנים לנופלים: מקור

אתר כפר הנוער  : מקור, בןשמןסמל כפר הנוער 
 בן שמן



 אחיו של צבי   , מצבה של דוד מרכוס:   15מסמך 
 לתת פנים לנופלים:  מקור

 דוד מרכוס
  99בגיל בברלין נפטר 

31.12.1917- 20.3.2017  
 
 

 :    לזכר
 מיידנק      1898-1942מרכוס   סלמה

 מיידנק    1915-1942מרטין  
 ארינפורה 1921-1943הרמן 


