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

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

.  יצחק רבין

תמונה



דף נופל–1מסמך 

אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

ואירמה  ( הרמן)מנחם  בן צבי 

1923-נולד ב

בטביעת  1.5.1943-נספה ב

"ארינפורה"האנייה 

: חסרים פרטי רקע רבים•

מדוייקחסר תאריך לידה •

חסר שנת עליה•



בוינה25.7.1939שאלון הגירה שמילא מנחם בתאריך  -2מסמך 

ארכיון וינה: מקור 

Baumgarten: שם

Leopold: שם פרטי

Bezirk, 9: מגורים

Gruene Thor Gasse, 26רחוב השער הירוק : כתובת מדויקת

3.12.1923: תאריך לידה

Waidhofen a/d Ybbs: מקום לידה

רווק: מצב משפחתי

.D.R: אזרחות

(?1938או 1937)ספטמבר : מתגורר בוינה מתאריך

Waidenhofen: מגורים בעבר

a/d Ybbs

שנה14

חקלאי: האם הוכשר למקצוע חדש 

3.12.1923תאריך לידה -מידע שמוסף



בוינה25.7.1939שאלון הגירה שמילא מנחם בתאריך  -2מסמך  

ארכיון וינה: מקור 

שמות בני משפחתו-מידע שמוסף

:קרובי משפחה 

Irma Baumgarten: שם

?Bruenn: מקום לידה

1.8.1887: תאריך לידה 

עקרת בית: מקצוע 

Josef Baumgarten: שם

Waidhofen: מקום לידה 

4.7.1921: תאריך לידה 

חשמלאי: מקצוע 

Edith Baumgarten: שם 

Waidenhofen: מקום לידה 

23.12.1920: תאריך לידה 

עקרת בית: מקצוע 



בקשה לסיום טיפול בעניין המימון של עלייתו של מנחם  -3מסמך 

וינה המחלקה להגירה דין וחשבון , הקהילה היהודית-חותמת . לארץ

המחוז

ארכיון וינה: מקור 

!לסיום הטיפול 

,  על פי אמונתו . יהודי, ליאופולד באומגרטן 

פנה ללשכת העזרה  , לחלוטין ללא אמצעים

.אביו נפטר, הסוציאלית באיזור מגוריו 

-המבקש נוסע עם עלית הנוער לפלשתינה ב

15.8.1939.

לקראת נסיעתו אין באפשרותו לממן את  

הוצאות נסיעתו ולכן הוא מפנה את ההוצאות  

המשרד  -ל( ירר–ההגירה )שבחוזה 

.( RM 166.35 + £ 1.14), לפלשתינה

(RM- ירר, שטרלינג–£ , מטבע גרמני)

.המבקש מופנה לסיום הטיפול

25.7.1939

:תרגום המסמך



בקשה למימון לנסיעה של מנחם-4מסמך 

ארכיון וינה: מקור 

:  עלות רכבת ואוניה

RM - 166

£.    -1.14   106

----------------

RM               272

272RMחסרים 

בקשה

250RMמימון על סך 

30.7.1939וינה בתאריך 

אחד : תשלום עבור 

?נוסע באוניית קיטור ״ירושלים״ 

 ? Salantאיטליה : חברת אוניות 

16.8.1939: בתאריך 

טריאסט  : מנמל 

תל אביב : לנמל 

פלשתינה  : ארץ 

3.11לחיפה 15.11-האוניה ״גלילה״ מפליגה מטריאסט ב 

1939נובמבר 2: תאריך 

ליאופולד באומגרטן  

.11.11עד 5.11בשבוע שבין : תאריך חדש ליציאה ולאוניה

:תרגום המסמך



עליות הנסיעה של מנחם–5מסמך 

ארכיון וינה: מקור 

משרד ייעוץ לעליית הנוער

נסיעה לפלשתינה  

Baumgarten Leopold Israel: שם

 Gruenethorרחוב השער הירוק : כתובת

Gasse 26

1: מספר אנשים

43.10. מרק גרמני: עלויות

55. :              דולר

1.14:  ליש אנגלי

DR: אזרחות 

אין: אמצעי קיום

:תרגום המסמך



( סיום טיפול בקבוצות)מחלקת ההגירה . הקהילה היהודית בוינה -6מסמך 

מכתב המופנה לעליית הנוער

ארכיון וינה: מקור 

:תרגום המסמך

Baumgarten Leopold
 Gruenethor Gasseרחוב ,Bezirk 9 :כתובת

26
Wydhofen a.d.Ybbs :כתובת קודמת

.אין: עבור אישורי נסיעה לקרובי משפחה 

לפלשתינה4.11.1939-אנחנו יוצאים ב-אני 

(  איזור)פספורט -בתוקף -ברשותינו -ברשותי 

נסיעה גרמני

-ירר) RD אישור  -בכל המסמכים הכוונה ל

אזרחות-אין פירושו שיש -פספורט נסיעה גרמני 

. )
אין: לרשותנו מועדים 

בענין הוצאות הנסיעה  : הגשת מסמכי ההגירה 

.מצב698מספר 



סיום טיפול בעניין מנחם במחלקת ההגירה הקהילה היהודית  -7מסמך 

וינה

ארכיון וינה: מקור 

:תרגום המסמך

מדור סיום טיפול

Baumgarten Leopold: שם

9Gruene Thor Gasse 26: כתובת נוכחית 

:1.3.1939כתובת ב 

Waydhofen a.d.Ybbs

3.12.23: תאריך לידה 

Waidhofen a/Y: מקום לידה 

1Nov. 1939: חתימה תאריך 

53983/10903: מספר סידורי 



בקשה של מנחם לקהילה היהודית מחלקת ההגירה  -8מסמך 

ארכיון וינה: מקור 

:תרגום המסמך

בקשה

באומגרטןשל ליאופולד

26רחוב השער הירוק 9Bezirk: כתובת 

Waidenhofen a/d Ybbs: כתובת בעבר

Hoher Markt 27

.עבור מימון הוצאות הנסיעה

.  באוגוסט להגר לפלשתינה15-אני מתכוון ב

.ברשותי פספורט תקף לפלשתינה

25.7.1939וינה 

באומגרטןליאופולד: חתום

25.7.1939הוגש ב 

30.7.1939: הועבר



המשרד לעליית הנוער וינה אל הקהילה היהודית וינה  -9מסמך 

המחלקה לעליה בעניין מנחם

ארכיון וינה: מקור 

:תרגום המסמך

אנחנו מידעים אתכם לגבי מר  

שבקרוב יזומן לעליית הנוער בענין  באומגרטןליאופולד

.חוזה הנסיעה 

עליית הנוער

וינה

21.7.1939

באומגרטןהרמן ישראל: שם האב

Hermann Israel Baumgarten

Waidhofen a.d.Ybbs Hoher Markt 27: כתובת

1887באוגוסט 1: תאריך לידה של האב

באומגרטןליאופולד ישראל: שם המהגר 

3.12.1923: תאריך לידה של המהגר

DRהרייך הגרמני : אזרחות/תושבות



חשבון הוצאות של מחלקת העליה לפלשתינה של מנחם-10מסמך 

ארכיון וינה: מקור 

:תרגום המסמך

חשבון הוצאות של מחלקת העליה לפלשתינה

10: ויזה לפלשתינה  DM 

131.25: עלות כרטיס לאוניה 

25.10: כרטיס רכבת 

.£14  : מס ממשלתי 

בול עליה : הוצאות

עזרה ראשונה

צרטיפיקט

נסיעה

בדיקות רפואיות

£-.1: סך ההוצאות -

סהכ

1.14£166.35( DM)



עיר מולדתו של מנחםWaidhofen–11מסמך 

אתרים שונים: מקור 

Waidhofen1939מתוך ויקיפדיה
http://www.ansichtskarten-center.de/niederoesterreich/waidhofen-

an-der-thaya-bezirk/weikertschlag-1939-kirche-waidhofen-an-der-
thaya-bezirk

http://www.ansichtskarten-center.de/niederoesterreich/waidhofen-an-der-thaya-bezirk/weikertschlag-1939-kirche-waidhofen-an-der-thaya-bezirk


הודעה ממשק תל יוסף-12מסמך 

22.9.39ללשכת עליית הנוער על הגעתם של הנערים באונית גליל ביום 

:מקור 



מנחם הצטרף לקיבוץ עם עליית הנוער. 1921קיבוץ בעמק חרוד שהוקם ב, תל יוסף–13מסמך 

אתרים שונים: מקור 

מתוך אתר של קיבוץ תל יוסף

http://www.telyosef.co.il/cgi-
webaxy/item?index

חדר האוכל בתל יוסף

קיבוץ תל יוסף כפי 

שנראה בתקופתו של  

מנחם

https://xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-
3108415,00.html

http://www.telyosef.co.il/cgi-webaxy/item?index
https://xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3108415,00.html


מודיעה  11.9.1941הודעה למחלקה הגרמנית מלשכת לעלית הנוער ב-14מסמך 

כי מנחם לאופולד מתל יוסף מצטרף לצבא ועוזב את תל יוסף

8.6.1941

:מקור 

4מנחם עוזב יחד עם עוד 

חברים וכעת הקבוצה  

חברים29שלהם מונה 



מנחם לאופולד מתל יוסף מצטרף לצבא ועוזב את -15מסמך 

תל יוסף

:מקור 

מצטרף לצבא8.6.1941-ב. 21.11.1939-מנחם לאופולד מתל יוסף הגיע לתל יוסף ב



מנחם לאופולד מתל יוסף מצטרף לצבא ועוזב את תל -16מסמך 

יוסף

:מקור 

תזכורת להתגייסות לצבא  

של מנחם לאופולד מתל  

מחבריו3יוסף ועוד 



מנחם לאופולד מתל יוסף מצטרף לצבא ועוזב את תל יוסף-17מסמך 

:מקור 

כרטיס של מנחם  

לאופולד שעוזב  

את תל יוסף

תאריך לידה  

3.12.1923

הגעה לתל יוסף  

21.11.1939

8.6.1941עזיבה 



18מסמך 

:מקור 

מנחם לאופולד מתל יוסף



462תמונה של מנחם בפלוגת ההובלה -19מסמך 

1994תל אביב , ספר פלוגה עברית להובלה במלחמת העולם השנייה: מקור 



"   1939-1945מתנדבי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה :" מקור

2012אורי איתיאל : מצגת 

אליה היה שייך מנחם462פלוגה -20מסמך 

חיילים נספו  137

נודעמקום קבורתם לא136-ל



האנייה ארינפורה-21מסמך 

ונקראה על שם עיר במחוז  1911-האנייה נבנתה ב

האנייה שימשה כאנייה סוחר באזור  . סטאן שבהודו'ראג

נקראת לשרות בחיל הים  , הודו ודרום מזרח אסיה

המלכותי במלחמת העולם הראשונה ולאחר מכן חזרה לקו  

נקראה שנית לשירות צבאי לאחר הסכם . המסחרי שלה

.1938-מינכן ב

האנייה  , בזמן מלחמת העולם השנייה, ג"ז בניסן תש"לקראת כ, בערב1.5.1943-ב

.    של הצבא בריטי הופצצה על ידי מטוסי חיל האוויר הגרמני( Erinpura" ) ארינפורה"

תוך הפלגה  , היא הוטבעה בהיותה בשיירה של עשרים ושבע אניות של בעלת הברית

.                    ממצרים למלטה לשם פלישה לסיציליה 

חיילים מארץ ישראל שהתנדבו לשרת  334ביניהם  , על ספונה היו למעלה מאלף איש

בחיל ההובלה 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



.האנדרטה בהר הרצל לזכר החיילים העבריים שטבעו על ארינפורה-22מסמך 

"יזכור"אתר : מקור

טקס הזיכרון לחללים מתקיים  

מדי שנה במועד יום טביעתה  

,  ז בניסן "כ–של ארינפורה 

שהוא יום הזיכרון לשואה 

.  ולגבורה


