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

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

.  יצחק רבין

תמונה

1.5.1943–4.4.1923

:  החקר של

ביניאקאסתר 

2017



דף נופל: 1מסמך 
אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

תאריכי לידה , שמות הוריו: חסר
ועליה מדויקים  



סרטיפיקט לגבעת חיים: 2מסמך 
  S75\640הארכיון הציוני: מקור

11.9.1938-ב
ארנסט כהנא  נמצא
ברשימת החניכים 

שקיבלו  אשרת כניסה  
לארץ ועברו לגבעת חיים

מגדל המים בגבעת חיים

מתוך אתר הקיבוץ



צליורשימת עולים באנייה  : 3מסמך 
 ISA1\15491\2-236הארכיון הציוני: מקור

ארנסט כהנא עלה ארצה דרך  
"  צליו" חיפה על אנייה 

10.10.1938: בתאריך
15בהיותו בן 

עם עליית הנוער

שמואל כץ: מקור, מעפיליםאונייתציור 



השלמת קורס הכשרה: 4מסמך 
S75\1158-15הארכיון הציוני : המקור

:מופיע
10.10.1938-הגיע ב

עזב לעיר13.10.1940-ב



השלמת קורס הכשרה: 5מסמך 
S75\1158-15הארכיון הציוני : המקור

:  מופיע
4.4.1923-יוסף נולד ב, ארנסט כהנא

10.10.1938-הגיע ב
דרך חיפה באמצעות תעודת תלמיד  

חיים-בגבעת13.10.1940-השלים את הקורס  ב
הצלמניהאתר : מקור, 40-גבעת חיים שנות ה17עזב לעיר בן 



ענייני בריאות  : 6מסמך 
 S75\1159ציוניארכיון : מקור 

: מופיע
13.11.1938

כחודש לאחר הגעתו לגבעת חיים  
כבר היה זקוק להבראה עקב 

בריאותו הלקויה



ענייני הבריאותהמשך : 7מסמך 
\1159S75ארכיון הציוני  : מקור

אושרו לו מדרסים1939ביוני  



בריאות         ענייני המשך : 8מסמך 
  S75\1159ארכיון הציוני : מקור

10-12.1939-3.1940                        
זקוק לטפול שניים

יוסף קבל משקפיים    22.10.1939
(ואכן בתמונתו הוא מופיע עם משקפיים)



נושא חברתי    :  9מסמך 
S75\1159ארכיון הציוני : מקור

פניה אישית להנרייטה סולד בה 
.  יוסף מזכיר את מוצאו מווינה

.הגרו לאנגליההוריו 
הוא בעצמו לא מצליח להתאקלם  

.בחברה בקיבוץ
מבקש עזרה

(תרגום בשקופית הבאה)



תרגום: 10מסמך 



תעודת לידה על שם ארנסט כהנא מתוך רשימת יהודי ווינה      : 11מסמך 
GenTeam:  מקור

ארנסט כהנא : מופיע
סלצר–קרומהולץלבית ווילהלמין-בן אלפרד ו

בווינה04.04.1923-נולד ב



(אביו של ארנסט)תעודת לידה על שם אלפרד כהנא : 12מסמך 
מתוך רשימת יהודי ווינה      

GenTeam: מקור

26.11.1895הוא בעצמו יליד ווינה פייגלבן אדולף ואידה , אביו של ארנסט , אלפרד כהנא



אליה היה שייך ארנסט יוסף462פלוגה : 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  . שבהודוסטאן'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 הערב1.5.1943-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 ישראל334ביניהם , 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)


