
פרידלריוסף 

24.7.1922-1.5.1943

:  חוקרת

אסתר  

ביניאק

אוגוסט  

2015

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

.  יצחק רבין

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



פרטי החייל: 1מסמך 
אתר יזכור משרד הביטחון:מקור

בפרטים הרשומים 
פרידלרעל יוסף 

מצוין שהותיר אב
?חסר



נוער המיועדיםרשימת בני : 2מסמך 
לכפר הנוער הדתי

הארכיון הציוני  : מקור
S75\440-49



רשימת העולים שבאו לארץ :3מסמך 
"ירושלים"ישראל על האוניה 

ISA1\1591\2 ארכיון הציוני :מקור

יוסף הגיע על האונייה 
: בתאריך" ירושלים"

14.11.38



הנוער  רשימת ההולכים לכפר : 4מסמך 
.שליד כפר חסידים

לכפר הנוער עם עלייתו ארצההגיע 

S75\637: ארכיון הציוני: מקור

, 30-שנות ה, כפר הנוער כפר חסידים
אתר עליית הנוער: מקור



. 471עמוד , רוזניאטובספר יזכור לקהילת : 5מסמך 
Yizkor Book in Memory Of Rozniatow . Tel aviv 1974

Jewishgen אתר: מקור
..



פרידלרדף עד על שם חנה : 6מסמך 
'יד ושם'אתר :מקור

, פרידלרדף עד על שם חנה 
. גרמניה, המבורן
פרידלרישראל בעלה על ידי נמסר 
.1956: בשנת

שמות שלושת  במסמך מוזכרים גם 
:אחיו של יוסף 

.שנספו גם הם, וסיליגיזלה, מילן



פרידלרעל ידי בן הדוד שמואל נמסר .שנספופרידלרמילן וגיזלה דפי עד על שם : 7,8מסמך 
'יד ושם'אתר :מקור

.  מחנה ריכוז דכאו( משוער)21מילן בן פרידלר
נפטר ביום השחרור מעודף מזון ,  (משוער)19גיזלה בת פרידלר

מחנה ריכוז אושוויץ



פרידלרעל ידי בן הדוד שמואל נמסר , שנספתהפרידלרססילהדף עד על שם : 9מסמך 
'יד ושם'אתר :מקור

(משוער)18בת , ססילהפרידלר
מחנה ריכוז אושוויץ

ויקיפדיה: מקור, מחנה אושוויץ



, פרידלרבקשה מחנינה : 10מסמך 
(  אביו של יוסף)אחיו של ישראל 

להעלותו לארץ
2.9.1.1082ארכיון המדינה : מקור



פרידלרהודעה על היעדרותו של יוסף :11מסמך 
2.9.1.1082ארכיון המדינה : מקור

עלי למסור לך שקבלנו הודעה  "
על כך ש

Dvr. Friedler J. 

RACS PAL/30829
ויש  ,1943במאי 1-חסר מ

.לחשוב שהוא טבע בים
ימסרכל מידע נוסף שיתקבל 

"לך מיד

הר הרצל, הארינפורהאנדרטה לחללי 



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)


