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 תמונה

19.7.1909 – 1.5.1943 



 נופלדף : 1מסמך 
 הביטחוןאתר יזכור משרד : מקור 

תאריך עליה מדויק  : חסר
 וקורות חיים



 באנייה   עולים רשימת : 2מסמך 
 ISA1\15490\8-181: הארכיון הציוני: מקור 

 ,   23.3.1938-ב
   נוילינגר  24ולנקה בת  29זלמן בן 

 .שהגיעה  לחיפה" הר ציון"עלו יחד על אנייה 

 ויקיפדיה: מקור, הר ציון אוניית



 היהודיתהסוכנות עולה כרטיס : 3מסמך 
   ST6C:הארכיון הציוני: מקור 

 זלמן נוילינגרכרטיס עולה על שם 
   23.3.1938-נכנס לארץ דרך חיפה ב 

 , צכיהנתין    29בן 
 24לנקה בת -נשוי ל

 מוזיאון המיסים: מקור, 30-חיפה שנות ה



 אחותו של שמואל     נוילינגר גזילהנישואין של תעודת : 4מסמך 
 IGRA:  מקור

   25.9.1939: בתאריך, בירושלים

 נוילינגרושרה לאה  ( ל"ז) בת מאיר  גזילהעם  וינקלריעקב : נישאו



 להתאזרחות             בקשה : 5מסמך 
       15/6859-מ: ארכיון המדינה : מקור

 Neulinger Zelman: תיק על שם          

  19.7.1909-ב צכיה Uzok-זלמן נולד  ב
 smukovaלנקה  לבית -נשוי ל 

 בצכיה 14.11.1914-נולדה ב
 בירושליםתושבי גאולה המעידים עליו הם האנשים 

  29.9.1941-הבקשה  הוגשה ב

 אינטרנט: מקור, 30-כיה שנות ה'צ



 על מבקשי  התאזרחות    פרטים : 6מסמך   
 Neulinger Zelmanתיק , ארכיון המדינה: מקור

 צכיה Uzok -ב 19.7.1909-נולד ב

 פועל  ( מחוק)שוטר : משלח יד

 smukovaלנקה לבית -נשוי ל

 



המועמד מצהיר שאינו שוטר יותר 
 אלא חקלאי

  פרויסכתובתו הנוכחית היא אצל 
 אביב-תל 26סוקולוב ' רח

   3.4.42: מסמך מתאריך

 הצהרה    : 7מסמך 
 Neulinger Zelman תיק על שם : ארכיון המדינה: מקור

 אינטרנט: מקור, 40-תל אביב שנות ה



 9.11.1941מסמך מתאריך 
    נילינגרמר זלמן 

 תחנת המשאבה
 (שורש: היום -שם של כפר ערבי)סריס 

 

 העלייה וההגירה   מחלקת : 8מסמך 
 Neulinger Zalmanארכיון המדינה תיק על שם  : מקור

 ויקיפדיה: מקור, מושב שורש



הבוגרים של כנסת ישראל  פנקס : 9מסמך 
     1942, ב"תש

 2כרך  J 4:  ארכיון הציוני: מקור

 ,  יונה ' מתגורר בירושלים  ברח
 30כאשר הוא בן  1939-40-שכונת גאולה  ב

 ,שכונת גאולה ירושלים
 ויקיפדיה: מקור



 הנצחה באנדרטה באנגליה   :  10מסמך 
 CWGCאתר : מקור

 שמו  מופיע על אנדרטה באנגליה



 שייך שמואל זלמןאליה היה   462פלוגה :  11מסמך 
 "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: 12מסמך 
 "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: 13מסמך 
 "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 :  14מסמך 
 .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)


