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

16.05.1948-10.04.1930



נופלדף 
(משרד הביטחון)יזכור אתר 



חייוסיפור-גרוספרדצבי

,מנהייםבעיר(10.4.1930)צ"תרבניסןב"י-בנולד,גרמניהילידתוקלרהבמקצועוחייט,פוליןילידיצחקשלבנם,גרוספרדצבי

.1922ילידלרודולףצעיראח.גרמניה

באמצעותרודולףאתלהבריחההוריםהצליחו1936באוקטובר.להימלטדרךהמשפחהחיפשה,לשלטוןהנאציםעלייתעם

.האווירבחילושירתלצבאהתנדבהואיותרמאוחר.ב"לארה"טרנספורט-קינדר"ה

1941מרץובחודש,בצרפתשבדרוםGursלמחנהממנהיים(כלבפישנקראכפי)פרדיעםיחדההוריםגורשו1940באוקטובר

EIFבצרפתהיהודיםהצופיםתנועתידיעל,מהמחנה12-הבןפרדיהוברח5.5.1942-ב.Rivesaltesלמחנההועברו

(Éclaireurs Israélites de France),בלילדיםמחסהלביתהועברפרדי.יהודיםלהצלתבמחתרתפעלהאשר-Moissac.

.ניספושם,לאושוויץDrancyההסגרמחנהדרךהוריונשלחו,1942באוגוסט,יותרמאוחרחודשיםשלושה

הצרפתיתהמחתרתאנשיהתקוממותהתגברה,לפריזהבריתארצותצבאשלהשלישיתהארמיההתקרבותעם,1944באוגוסט

.כולהוצרפתפריזשוחררומשותפיםבכוחות.1940מאזבפריזשלטאשרהגרמניהצבאנגד

עתבאותה,שירת,רודי.אליולקחתווביקשפרדיאחיואתרודולףמצא,צרפתשחרורלאחרכחודשיים,1944נובמברבחודש

OSE(Oeuvreבארכיוןשנמצאובמסמכים.נישאגםשםבלונדוןתקופהבאותהושההבצבא de Secours aux Enfants)ארגון

שעםהבטיח,שכךמכיוון.מידלקחתוממנונבצרכךומשוםבלונדוןבשירותולהמשיךהיהצפוירודיכימוזכר,לילדיםהצלה

.הצעיראחיועבוראשרהלבקשתבהליךיחל,ב"לארהחזרתו

כהותכחולותועינייםבהירחוםשיערבעלפרדי".לציונותחונךשם,צרפתשדרוםבטולוזיהודילנוערלמוסדפרדינשלח15כבן

לסייםביקש,מצויןכך,פרדי."לצילוםמיוחדכישרוןובעלחברותיהוא"."נקיולבושווצרפתיתגרמניתדובר,חיונינערהינו

ואוהבמקומיצלםאצלעובדשפרדימצוין,ללימודיובמקביל.לחשמלאילהפוךכדיזאת,האפשריתבמהירותהתיכונייםלימודיו

.עבודתואת



הגיעה9.02.1947-ב.צרפתבדרוםSeteמנמל"לנגב"האוניהשלסיפונהעלפרדייצא,הנוערעלייתבמסגרת,18.01.1947-ב

אולם,החייליםעלשוניםחפציםוזרקולמעצרםלהתנגדניסוהמעפילים.הבריטיםי"ענתגלתהאולםהארץלחופיהספינה

סיפונהעללארץפרדיהגיע23.9.1947-בחודשיםשישהכעבור.לקפריסיןגורשווהמעפיליםדקות20לאחרהסתיים'הקרב'

רחביהבשכונתהתגוררואשרוהאנסאלן(אמואחי–היינריך)דודובניאתפגששם,בירושליםהתמקםהוא."הגנה"האוניהשל

.בעיר

אותוולימדכבןגידלווהלה,חםביתרודולףאצלמצאפרדי.בבחורענייןגילה,בגפוחיאשרבעירהצלמיםמוותיקי,יונסרודולף

.'קובץהנודעהצלםאצלולעבודלהתמחותוהחלרבכישרוןגילהפרדי.הצילוםמקצועאת

הספיקפרדי,ברם.ב"ארה-לכניסהאשרתעבורולהשיגרודולףאחיוהצליח,לארץפרדישלעלייתולאחרמספרחודשים

ולפעולותשמירהלמשימותנשלח,בירושליםהקרבותפרוץעם.ל"האצלמחתרתוהצטרף,הישובבחיילהתערותבינתיים

.במאבקחלקואתלתרוםלושניתנהההזדמנותעלשמחכשהוא,תגובה

נטשואשראזוריםעללהשתלטות,(צבאייםמאמציםשלזרועותשלששםעל)"קלשון"במבצעפרדיהשתתף1948במאי14-ב

-מנדלבאוםבגזרתושטחיםראח'ג'שייחשכונת,לשוטריםס"ביהאתתפסההצפוניתהזרוע.ירושליםאתבעוזבםהבריטים

הסתיים"צפוןקלשון".רחלורמתתלפיות,משהימיןוהשכונותהצופיםהרעםטריטוריאלירצףליצורבמטרה,מוסררה

ונקברמספרשעותכעבורנפטר,החולים-לביתהועברהוא.צלףמפגיעתנפגעפרדיאולם,נפגעיםללאוכמעטבהצלחה

.בנופלו18בן.בירושליםבסנהדריה

.הרצל-בהרהצבאיהקברות-בביתעולמים-למנוחתהועבר(15.11.1951)ב"תשיבחשווןז"ט-ב

ולבהומורחושבעלאולם,ונחושצעירבחור.ויסוריםסבלשלאחתפרשהחייופרשת":אבנרחברולוספדלנופלושנהבמלאת

השםירצהאם"מאמצולאביופתקבהשאירויצא–ארצנואתהבריטיםהחיליםאחרוןעזבבויום–המאושרביום.היהרחב

".....חזרולא,"אחזור



כתובתו של פרד בטולוז

שהה בשני מוסדות לילדים יהודיים בדרום  פרדי 
OSE France(Oeuvreהארגונים צרפת בחסות 

de secours aux enfants )ו-S.E.R.E(Service 
d’Education et de regroupement des Enfants.)

בתיק החניך מופיעים פרטים עליו ועל בני  
:משפחתו

.פוליןZparatz, 1892יליד , יצחק גרוס
.גרמניה, 1893ילידת , גרוסקלרה

.1942נשלחו אוגוסט 
,  מתגורר סנט לואיס, מנהיים1922יליד , רודי גרוס

.ב"ארה
,  טולוז, לילדיםשוהה בבית מחסה פרד גרוס 

.היגר לפלשתינה, 1946אוקטובר 

תיק חניך
OSE Franceארגון 



-פ התיק ב"ע
מוברח פרד 5.5.1942

Rivesaltesבמהחנה
ידי תנועת הצופים על 

E.I.Fבצרפת היהודים
.Moissacומועבר ל 

,  שיער שטני: תיאורו
,  עיניים כחולות כהות

גובה  , פנים מעוגלות
137.

קיבל חיסונים נגד  
טטנוס  , דיפיטריה

.ואבעבועות שחורות

(29.6.45)ש פרדי גרוס "אישי ע' בקשה להגירה'תיק 



מנמל סט  18.1.47-בהפליגה ' לנגב'ספינת המעפילים 
והמעפילים גורשו  הספינה נתפסה 9.2.47-ב. בצרפת

.    לקפריסין

Wikipediaה" לנגב"מסלול ההפלגה של 

י עם עלית הנוער מקפריסין  "רשימת עולים שבאו לא
(23.9.1947)

כרטיס עולה על הארכיון הציוני
שם פרד גרוס
הארכיון הציוני



טופס זיהוי אישי לעולה בלתי לגאלי שהגיע  
(1947ספטמבר )' לנגב'בספינת המעפילים 

ארכיון המדינה

צורפו תצלומי  לטפסים 
המעפילים וטביעות  

.  אצבעות



-רנהובן דודו , פרדי מימין
(1948)רוה-רבניסקידני 

רוהבאדיבות אסתר התמונה 

בקשה לקבלת פרד למעון עולים



פרדי התגורר אצל רודולף  
, 41בן , יליד גרמניה, יונס
. רווק

שליח קרן : משלח ידו 
היסוד

באדיבות ניר פלדמןהתמונה 

של רודולף יונסמעזבונו

(45)39רחוב עזה , 1939מפקד האוכלוסייה בירושלים 
הארכיון הציוני



40–ה שנות , רודולף יונס

ויקיפדיה

שבגרמניה ולחם במלחמת העולם בברומברגרודולף יונס נולד 
לאחר שבעת חיפוש שערך הגסטפו  , 1933-עזב את גרמניה ב. הראשונה

החל לצלם כצלם ". להעלם לזמן מה"בביתו המליץ לו אחד החיילים 
39פתח סטודיו ברחוב עזה . חובב עבור קרן היסוד ואף נשלח לאיטליה

ולאחר מלחמת העולם השנייה התמקצע בצילום ועבד כנציג סוכנות  
רבים מצילומיו מתארים את אווירת המתיחות והגיוס . קיסטוןהידיעות 

. שלפני המלחמה וכן את מאורעות המלחמה בירושלים
את פרדי  ואימץ 1933-1948רודולף יונס פעל בירושלים בין השנים 

.לבן, בן ארצו, הצלם הצעיר

על הקשר של פרדי עם הצלם  
רודולף יונס בחודשים שלפני מותו

ספר יזכור לגיבורי הארגון  , זכרם נצח: "מתוך
ח"הוצאת של, "הצבאי הלאומי



ההספד שכתב  טיוטת 
חברו של פרדי, אבנר
-תיק החלל :מקור

בוטינסקי  'זארכיון 

הספד לזכרו של פרדי
'חירות'בעיתון 6.6.1949-פורסם ב

עיתונות יהודית היסטורית: מקור



,  בצפון ירושלים נסתיים" קלשון"מבצע 
הקורבן היחיד של : "ללא נפגעים, רובו
ל באותו יום רב פעלים היה "האצ

שנפגע בבית  ( פראדי)צבי גרוס החייל
".שועפטהספר לשוטרים בצליפות מעבר 

(.טיוטת עבודת מחקר, אופיר יהושע)

שאחת מבצע ההשתלטות על האזורים שהחזיקו הבריטים בירושלים 
כמו  , יצירת רצף טריטוריאלי עם המאחזים המנותקיםהיתהממטרותיו 
.תלפיות ורמת רחל, והשכונות המנותקות ימין משה, הר הצופים

הזרוע הצפונית שהשתתפו  . על שם שלוש זרועותיו', קלשון'המבצע כונה 
'  שכונת שיח, ס לשוטרים"ל תפסה את ביה"ואצם"חי, ש"חיבה יחידות 

השתלטות בית הספר  . מוצרארה-ושטחים בגזרת מנדלבאוםראח'ג
.ל תושבי ירושלים"הוטלה על אנשי אצראח'גלשוטרים ושיח 

בית ספר 
לשוטרים

ההתקפה על בית הספר לשוטרים–' קלשון'מבצע 
ח"ל בתש"אתר ארגון ההגנה ואתר מוזיאון האצ: מתוך

הגזרה הצפוניתקלשוןמבצע 



('דן')בירנבלוםתיאור נפילתו של פרדי ביומנו של אשר 
בוטינסקי'ארכיון ז

ס  "ביהמגינישל מצבם 
לשוטרים היה בכל רע  

כשהגענו לשם נשקם היה  
מקלעים  2מועט וכלל 

ורובים  סטניםוכמה 
.  אחדים
הקרב נהרג  במשך 

מקלען אחד כאשר פגז  
פגע בעמדתו פגיעה  

והוציאה את  ישירה
.  המקלע מכלל שימוש

היו  . 1איפה מקלע נשאר 
רבים וביניהם  פצועים 

ס לשוטרים גל  "מפקד ביה
ל  "ד ומפקד האצ"הי

יעקב-בירושלים 

ל ירושלים"יחידת אצ



הקבר בהר הרצל

פנקס החברה קדישא

:בפנקס מופיעים הפרטים הבאים
בסנהדריהרישום קבורתו הראשונה של פרדי 1.
בונה  רבינסקיבן דוד הנס -בני משפחה 2.

אחיו רודולף  , ריזנפלדארגזים ובת דודתו אלן 
.לס'אנג-בלוס

.39מגוריו של פרדי אצל רודולף יונס עזה 3.

'צלם אצל קובץ–מקצוע 4.



ויצחק גרוסקלרהדפי עדות על שם 
אתר יד ושם

העדות  
נמסרה על 

,  ידי בנם
,  רודי גרוס
אחיו של 

פרד



Gross, Isaak Isaac
born on 01st January 1893 in Zbaraz / Galizien
resident of Mannheim
Deportation:
from Baden-Pfalz-Saarland
22nd October 1940, Gurs, internment camp
10th March 1941, Rivesaltes, internment camp
Drancy, collecting detention camp
14th August 1942, Auschwitz, Konzentrations-
and extermination camp

Gross, Klara Clara
née Rawinsky
born on 23rd May 1893 in Neckar-Steinach / 
Heppenheim (Bergstraße) / Hessen
resident of Mannheim
Deportation:
from Baden-Pfalz-Saarland
22nd October 1940, Gurs, internment camp
March 1941, Rivesaltes, internment camp
Drancy, collecting detention camp
14th August 1942, Auschwitz, Konzentrations-
and extermination camp

Date of death: 16th August 1942
Place of death: Auschwitz, extermination 
camp

Rudolf Groß (later: Rudy Gross)

Born: 1922-11-02 in Viernheim (Germany).
He went to school in Mannheim until 1936 (Tulla-
Oberrealschule), then he began working in a jewish training 
school (“Lehrhaus”). 
In October 1936 his parents succeeded in getting him onto 
a Kindertransport (children transport) to the USA. 
Later he became a regular in the US Air Force.

Fred Gross
Born: 1930-04-10
In 1940 he was deported with his parents to Gurs (France). 
Unfortunately, we don`t have any information about when 
and how he was able to escape from the camp(s). We do 
only know that he died in Israel on 1948-05-16.

קורבנות רדיפת היהודים תחת השלטון הנאצי בגרמניה  
רודולף ופרד, וקלרהיצחק , 1933-1945

הארכיון הלאומי הגרמני



2 .Family Tree BuilderMy Heritage

רבינסקיאילן יוחסין למשפחת 
https://www.geni.com. 1: מקור



מתוך בקשות האזרחות: ארכיון המדינה

גרוסוקלרהיצחק 
דפי העדות  מתוך 

בנםרודי של 

רוההתמונות באדיבות אסתר 

אתר הזיכרון של מושב 
מולדת

משרד  , אתר יזכור
הביטחון

, רבינסקימשמאל היינריך 
מימינו לילי רעייתו 

של פרדיאמו , קלרהומשמאלו 

(דני)ורנה פרדי 
רוהבאדיבות אסתר 

רבינסקיאילן יוחסין למשפחת 



,ט"תשע, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

, לראשונה, מר ראובן ריבלין, עלה נשיא המדינה

שם פגש בבני המשפחה , "פרדי"לקבר ידידו 

דוד ובנה ואילנה שורק -אורנה נהרי, רוהאסתר ": פרדי"משמאל לנשיא בני משפחתו של 


