
בן ציון גרדיס
26.10.1938-19.3.1916

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

-יכולים לגמול לחברנו המתים , החיים, המעט שאנו"

"הוא הזיכרון ההולך אחריהם ואתנו

.  יצחק רבין





י משרד הביטחון  "קברו של בנציון גרדיס לפני חידוש המצבה ע

5קבר 1שורה 1בית העלמין הצבאי בכפר סבא חלקה 

על המצבה חסר שם האם ותאריך הלידה 



מקום המגורים של משפחת גרדיס

לטביה-ריגה

בית הכנסת בריגה

ארכיון בית התפוצות: מקור

,  ריגה, בית הכנסת הקוראלי הגדול: תיאור

.  1918-1940לטביה 

140924: מספר תמונה יחידה

בו למד בן ציון" עזרא"בית הספר היהודי 

ארכיון בית התפוצות : מקור

, בית ספר יהודי בריגה: תיאור

1934לטביה 

36544: מספר תמונה יחידה



1מסמך מספר 

כרטיס העולה של בן ציון
באוניה הר ציון1935בספטמבר 3: מועד עליה 

הארכיון הציוני: מקור 

באדיבות המשפחה, תמונתו של בן ציון גרדיס



2מסמך מספר 

רשימת העולים באוניה  
1935בספטמבר 3בתאריך " הר ציון"
( 8בן ציון מופיע בשורה מספר )

הארכיון הציוני: מקור 



הר ציוןהאוניה –העלייה לארץ 
בן ציון עלה לארץ באוניה הר ציון

היא הייתה האוניה הראשונה שנרכשה על ידי חברת לויד ימי ארץ  
"ריסווגליו"תחת השם , 1935ב -ישראלי 

(Risveglio  )  והוכרה על ידי הסוכנות היהודית בתור מפעל עברי
כסמל של הון עברי ועבודה עברית וקו המקשר את ארץ ישראל  , לספנות

שמטרתה קווי שיט , ספינת נוסעים עברית ראשונה, עם העולם הגדול
.בינלאומיים 

לשלטונות המנדט הבריטי לא היה ברור איך לרשום את הספינה וכדי  
הפליג רב החובל  , למנוע המתנה מיותרת בעגינה מול נמל חיפה

ורשמה שם בשם  , קפריסין, הירשפלד תחת דגל בריטי לפמגוסטה ב
.ארצישראלית הראשונה-אניית הנוסעים העברית" ,הר ציון "

זו הייתה האוניה הראשונה שנרכשה על ידי חברת לויד ימי ארץ ישראלי  
נרשמה בנמל פמגוסטה בקפריסין והפליגה תחת דגל הצי  , 1935-ב

.המסחרי הבריטי
31-וב, "ציון-הר"עם פרוץ מלחמת העולם השנייה גייסו הבריטים את 

,  U-38הותקפה האוניה על ידי הצוללת הגרמנית 1940באוגוסט 
טבעה  " הר ציון"הפגיעה הייתה קטלנית ו. בפיקודו של היינריך ליבה

.  מהם יהודים17, אנשי צוותה36באוקיינוס האטלנטי ועמה 

האוניה הר ציון

ויקיפדיה



1938באוקטובר 27עיתון הצופה 
מתוך העיתונות היהודית ההיסטורית

מתוך העיתונות היהודית ההיסטורית1938באוקטובר 28עיתון דבר 

כתבות בעיתונות אודות נפילתו של בן ציון גרדיס: 3מסמך 
עיתונות יהודית היסטורית: מקור 



על הלווייתו של בן ציון" דבר"בעיתון כתבה 

בן ציון התגייס לחיל הנוטרים בתחילת סתיו  
1938.

,  בעודו ממתין להצבתו בכפר יונה26/10-ב
כחלק ממאורעות הדמים התפתח קרב יריות  

, בכפר סבא וכשבן ציון נשכב על האדמה
הוא נפצע ומת זמן קצר  , נפלט כדור מאקדחו 

.לאחר מכן מפצעיו

"דבר"מתוך ארכיון עיתון 



4מסמך 

דף עד על שם הניה רחל גרדיס

יד ושם: מקור

:שם הנספה

(אמו של בן ציון)הניה רוחה לבית זאדץ 

1880שנת לידה 

לטביה: ארץ לידה

לייזר: בן הזוג

ריגה לטביה: מקום מגורים במלחמה

נספתה בגטו ריגה: נסיבות המוות

:ממלא הטופס

שיינה לוריא ניסלסון: שם

נהריה19ויצמן : כתובת

גיסתו של החתן של הניה: קרבת משפחה



5מסמך 

דף עד על שם בלומה לוריא

יד ושם: מקור

:שם הנספה

(אחותו של בן ציון)בלומה לוריא לבית גראדיס 

1913שנת לידה 

לטביה: ארץ לידה

איסר : בן הזוג

ריגה לטביה: מקום מגורים במלחמה

נספתה בגטו ריגה: נסיבות המוות

:ממלא הטופס

אברהם לוריא: שם

נהריה19ויצמן : כתובת

גיס: קרבת משפחה



משפחת גרדיס

נימסרו  התמונות 
י משפחת  "ע

ניסלסון-לוריא



קברו של בן ציון לאחר חידוש המצבה
2018ספטמבר הביטחון י משרד "ע


