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 תמונה

15.8.1922 - 1.5.1943     



 דף נופל: 1מסמך 
 אתר יזכור משרד הביטחון: מקור

 שם אמו ותאריך עליה מדויק: חסר



 בקשת עליה           : 2מסמך 
 S75GCהארכיון הציוני  : מקור

 15.8.22-צבי נולד ב
 בקטוביץ

 רוזה: שם אמו
: תאיך העלייה הצפוי

1.2.1939 



 ,  אישור עליה: 3מסמך 
 המרכז לעזרת הנוער היהודי ברלין

 S75\795-329הארכיון הציוני  : מקור

 ,27.12.1938בתאריך 
שמו מופיע בין רשימת הנוער  

 הצפויים להגיע לגבעת השלושה

 פיקיוויקיאתר : מקור, 40-גבעת השלושה שנות ה



 המרכז לנוער היהודי ברלין           : 4מסמך 
 S75\795-306הארכיון הציוני : מקור

 רשימת הנוער המיועד להפליג על  
 "ירושלים "האנייה 

 1.2.1939-ב
 15.8.22: צוין תאריך לידתו

 : מקום הימצאותו
ליד  ברודרהוףמחנה הכשרה 

 המבורג
 

 אינטרנט: מקור, ירושלים האוניה



 הסוכנות היהודית רשימת העולים                               : 5מסמך 
 S104\594-57הארכיון הציוני : מקור

   6.2.1939-אביב ב-הגיע לתל
 "ירושלים"על אנייה 
 16בן 

 אתר הצלמניה: מקור, 30-תל אביב שנות ה



 אביב-בתל" ירושלים "מהאנייה  6.2.1939-עבר לגבעת השלושה ב: 6מסמך 
 S75\795-301הארכיון הציוני: מקור

 



 אשור הגעתו לקבוץ גבעת השלושה    : 7מסמך 
  S75\795-297הארכיון הציוני : מקור

 לא ידוע: מקור, 30-גבעת השלושה שנות ה



 12.3.39-אשורי העלייה נשלחו ב: 8מסמך 
 י המרכז לעליית הנוער היהודי בברלין  "ע

 S75\795-271ארכיון הציוני  : מקור

 , 30-חברי עליית הנוער בברלין בדרכם לארץ שנות ה

 אתר בית התפוצות: מקור



 נמצא בגבעת השלושה 29.3.39 -ב: 9מסמך 
 S75\795-260הארכיון הציוני : מקור



 אשור מקבוץ גבעת השלושה  : 10מסמך 
 S75ECארכיון הציוני  : מקור

        15.8.1922-נבל הורסט נולד ב
 כתלמיד " אישור עליה"באמצעות סרטיפיקט  6.2.1939-עלה ב

 
 (   א שלא השלים את הכשרתו"ז)  29.10.1939 -עזב את הקבוץ ב

 הצלמניהאתר : מקור,30-תל אביב שנות ה   אביב-גר בתל



 גיוס: 11מסמך 
 ארכיון תולדות ההגנה: מקור

  
 

 12.7.41-נבל צבי התגייס ב
 נמצא בעין גב



 היה שייך צביאליה   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)


