
2019קופפרמןהחקר של לאה 

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

-יכולים לגמול לחברנו המתים , החיים, המעט שאנו"

"ואיתנוהוא הזיכרון ההולך אחריהם 

יצחק רבין

10.05.1942 – 5.01.1923  

אהוד פרויד



דף יזכור

אתר האינטרנט, משרד הביטחון: מקור 



.חלל שמקום קבורתו לא נודע-ן''מקלהחלל הינו 

(משרד הביטחוןי'עשנערך ', יזכור'דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי )

סיפור חייו
בהיותו כבן ארבע עשרה עלה  . אוסטריה, בווינה(5.1.1923)ג"ז בטבת תרפ"נולד בי. בן דבורה ואהרון

.ישראל וצורף לחברת הנוער העולה מיוצאי וינה בקיבוץ גבעת חיים-לארץ

ועם התגייסותו נרשם כחבר גבעת חיים במגמה להצטרף  החפריםליחידת התגייס לצבא הבריטי 1941במאי

בשירותו בטוברוק במסגרת המחנה השמיני  . ביחידת הצבא נתחבב מאוד על חבריו. למשק עם שובו

לאנייתאך בטרם נרפא נאלצה יחידתו לעזוב את טוברוק והוא הוכנס , שבמדבר המערבי נפצע מרסיס פצצה

ובין הנספים  על מוקש (10.5.1942)ב"ג באייר תש"בכ,האוניהבדרכה מטוברוק לנמל אחר עלתה . פצועים

.היה גם אהוד

PAL-י פורום משפחות פדויי השבי נמצא כי מספרו האישי "ע2019שנערך ב" מפקד השבויים"בתחקיר 

- R.A.S.Cביחידה , 988הינו  5 Water Tank Coy.נמצא שהונצח בALAMEIN MEMORIAL ,אל-

Columnציון מיקום הנצחה. מצרים, עלמיין .ב"התשג באייר "כ10.5.1942ושתאריך נפילתו 74



,                                            ארכיון גבעת חיים איחוד: מקור
.באדיבות היידי עפרון ודן שגיא. מתוך תיק על שם שושנה שניידר

חלק ד23' נמצא באוגדן הנפטרים גבעת חיים מאוחד עמ



אדוארד פרוידהינריךעמוד זיכרון על שם 

פרטים אישיים
אתר הצבא הבריטי  :מקור

file:///C:/Users/Lea/Downloads/FREUD_HEINRICH_EDUARD%20(5).pdf

file:///C:/Users/Lea/Downloads/FREUD_HEINRICH_EDUARD (5).pdf


אתר הצבא הבריטי  :מקור
file:///C:/Users/Lea/Downloads/FREUD_HEINRICH_EDUARD%20(5).pdf

.הנצחה על האנדרטה של חללים שמקום קבורתם לא נודע

74עמוד , עלמיין-בית העלמין באל

file:///C:/Users/Lea/Downloads/FREUD_HEINRICH_EDUARD (5).pdf


IGRA מאגרי מידע ארץ ישראלים: מקור



חזרה לטוברוק  

1942שנת 

5ספקי המים : בקיץ אותה שנה הוקמה היחידה העברית, 1.3.1941-אהוד פרויד התגייס לצבא ב



148לאחר מכן 5פלוגת מובילי המים 

.  היא התארגנה והתאמנה ליד קהיר. והורכבה בחלקה מחיילים וותיקים מיחידות הובלה אחרות, 1941היחידה הוקמה בקיץ 

.  קירנייקהשהביא לשחרורה של טוברוק וכיבושה מחדש של ' קרוסייידר'באוקטובר היא יצאה למדבר המערבי והשתתפה במבצע 

לוב והמשיכה להתקדם  -חצתה הפלוגה את גבול מצרים1941בנובמבר . הייתה זו הפלוגה העברית היחידה שהשתתפה במבצע זה

במחצית  . ואגב כך מסתבכים אנשיה בתהפוכות הקרב, עם המחנה השמיני כשהיא מובילה מים למצבורי האספקה הקדמיים שלו

, כיחידה עברית בודדת ושכוחה כמעט, פרומקיןידין ר'מייגבפיקודו של , במדבר המערבי148פעלה פלוגה 1942הראשונה של שנת 

. ובתנאי שירות ותעסוקה קשים במיוחד

אתר מתנדבי הישוב לצבא הבריטי: מקור
http://veterans.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=127:148&catid=5:yehidot

http://veterans.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=127:148&catid=5:yehidot


על  מוסקוביציקטע מתוך יומנו של מנדי 
נפילתו של אהוד פרויד 

5יחידת מובילי המים , מוסקוביצי. מ: מקור
היומן נמצא בארכיון אחד הקיבוצים 

באדיבות אילן אורן



מאי 1942 27

הודעה לדבורה פרויד על היעדרות בנה
10-5-1942ביום

מתוך תיקה של    , ארכיון גבעת חיים איחוד: מקור

.באדיבות היידי עפרון ודן שגיא. שושנה שינדלר

988מספר אישי , היינריך אדוארד-אהוד 

5נהג ביחידת ספקי המים 
Dvr. FREUD, H.E Pal 988,                          

Regiment: 5 W.T. Coy RASC 



1942 ספטמבר 26
ההודעה הרשמית לדבורה פרויד על מות בנה  

10-5-1942ביום 

מתוך תיק על שם , ארכיון גבעת חיים איחוד: מקור

.באדיבות היידי עפרון ודן שגיא. שושנה שינדלר

988מספר אישי , היינריך אדוארד-מופיע 
Pal/988, Dvr. FREUD, Heinrich Eduard,                          
Regiment: RASC 

עיתונות יהודית היסטורית: מקור



© IWM )A 19048)
139' עמ, ספרו של ישראל גפן, "שנות האש: "תיאור מתוך

Ramb IV was bombed and set afire by German aircraft and sank off 
Alexandria in Egypt on 10 May 1942
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_hospital_ship_Ramb_IV#/media/
File:RambIV.jpg

אוניית החולים האיטלקית שנתפסה על ידי הבריטים    

והועברה לאזור לובמאסאווהלאחר נפילת נמל  

Hospital Ship Ram IV / HMS Aquileia hospital ship Ramb IV 
נתפסה  ' הרביעיתראמב'אוניית החולים האיטלקית 

במהלך  , מאסאווהעל ידי הבריטים לאחר כיבוש נמל 

האונייה שרתה  . המתקפה הבריטית במזרח אפריקה

.                                                                                      את הבריטים בים סוף ולאחר מכן באזור לוב

הופצצה האונייה וטובעה על ידי 1942במאי 10-ב

.מטוסים גרמנים בדרכה מנמל טוברוק לאלכסנדריה

:מקור
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_hospital_sh
ip_Ramb_IV#cite_note-2

https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_hospital_ship_Ramb_IV#/media/File:RambIV.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_hospital_ship_Ramb_IV#cite_note-2


העתק תעודת לידה על שם היינריך אדוארד פרויד

אוסטריהבוינה, 1923בינואר 5נולד ביום 

מתוך תיק על שם    , ארכיון גבעת חיים איחוד: מקור

.באדיבות היידי עפרון ודן שגיא. שושנה שינדלר



1.11.1937רשימת עולים באוניה ירושלים 

ארכיון המדינה: המקור
מופיעים שמותיהם של דבורה וילדיה הצעירים

אניטה היינריך ומליטה        

האונייה ירושלים

amutayam.org.il



סיום קורס ההכשרה  :מסמך

בגבעת חיים
הארכיון הציוני : מקור

S75/1158-15

לאחר שסיימו את ההכשרה עלו חברי  

לימים  , הקבוצה להתיישבות בכרמל

,  אהוד סרב להצטרף. קיבוץ בית אורן

ולא רצה  , הוא ראה עצמו חבר קיבוץ

אהוד החליט  . ואחותואמולעזוב את 

עם התגייסותו  . להתנדב לצבא הבריטי

במטרה  , נרשם כחבר גבעת חיים

. לחזור לאחר המלחמה לגבעת חיים

,  דפי הנצחה, לזכרו, דן שגיא, על פי דברים שכתב אחיינו

.  אתר קיבוץ גבעת חיים איחוד

http://www.ghi.org.il/cgi-webaxy/item?190

http://www.ghi.org.il/cgi-webaxy/item?190


מתוך בקשת ההתאזרחות, דרכון על שם דבורה ליבה פרויד–5מסמך 

ארכיון המדינה: מקור

(מלכה)ומליטה ( אהוד), אדוארד-היינרייך, דפים מהדרכון ובהם רישומם של ילדיה הצעירים: מופיעים

,  תמונת האם דבורה שנתלשה מהדרכון

י "צורפה לבקשת ההתאזרחות ואומתה ע

קלמן פלך: מוכתר גבעת חיים

ארכיון המדינה : מקור



בקשת התאזרחות של האם דבורה פרויד

ארכיון המדינה: מקור
file:///C:/Users/Lea/Downloads/00071706.81.93.69.F2%20(1).pdf

file:///C:/Users/Lea/Downloads/00071706.81.93.69.F2%20(1).pdf


https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/293/261.html

האנדרטה לזכר חברי הקיבוצים  

שנהרגו במערכות ישראל

התנועה הקיבוצית: צילום

: דן שגיא, מספר בנה

לפני כשנתיים הוקמה האנדרטה לחללי התנועה הקיבוצית לדורותיהם ביער הקיבוצים והסתבר  

כשעדכנו  , והירתמות ארכיון גבעת חיים מאוחד, לאחר פנייה אליהם. לי ששמו לא מופיע שם

.את שמות הנופלים באנדרטה שמו של אהוד נוסף כחבר גבעת חיים איחוד

.בקשה ממני שכל פעם שאני בהר הרצל אלך לבקר את האנדרטה, אמי, שושה

אמא נשאה עמה מטען עצבות גדול על נפילת אחיה הצעיר ועל העובדה שלא קיבל את הזיכרון  

.את כאבה זה אני אזכור כל חיי. המגיע לו

שינדלר סיפרהשושה, אחותו

אמא נשארה איתי כל  . והאחיות השתלבו כל אחת במסגרת הולמת את גילה וצרכיה, אהוד הצטרף לחברת הנוער אצלנו

,  כל קיבוץ היה מחויב אז למכסת גיוס מסוימת, התגייס אחי אהוד לצבא הבריטי, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. השנים

הוסע בספינת פצועים  , נפצע בטוברוק, הוא שירת בגדוד מובילי המים. ואהוד נכלל במכסת המתגייסים מטעם גבעת חיים

.את ספינת הפצועים, ונהרג כשהגרמנים הפציצו אותה, בריטית

אתר גבעת חיים איחוד: מקור
הנצחה וזיכרון

http://www.ghi.org.il/cgi-webaxy/item?190

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/293/261.html
http://www.ghi.org.il/cgi-webaxy/item?190מקור


האנדרטה לזכר                                                

חללי מערכות ישראל

שמקום קבורתם לא נודע

הר הרצל



...דברים לזכרה

מתוך תיקה של  , ארכיון גבעת חיים איחוד: מקור

.באדיבות היידי עפרון ודן שגיא. שושנה שניידר



רישומי לידת האם דבורה ליבה ואחיה

https://jri-poland.org/databases/jridetail_2.php : מקור

Zabie PSA AGAD Births 1877-92

8.06.1885, הסנפרוץדבורה ליבה בת הירש פרנקל וברטה 

https://jri-poland.org/databases/jridetail_2.php


:בוינהרישומי חיים של המשפחה 
ציון מותו של האב, ברטה ורוזה אחיותיו, וולטר נפטר בגיל צעיר

2.05.1920-רישום הולדתה של אניטה מופיע אף הוא ב 

GenTeam : מקור
https://www.genteam.at/index.php?option=com_gesamt

https://www.genteam.at/index.php?option=com_gesamt


"  יזכור"הושלמה הפקתו של כרך 1989בשנת 

מיוחד להנצחת שמם של מגיני היישוב היהודי בארץ 

ישראל ושל הלוחמים למען קוממיות ישראל  

(  1860)ך"תרמשנת -בתקופה שלפני קום המדינה 

(.  1947בנובמבר 29)ח "ז בכסלו תש"ועד ליום ט

עבודת התחקיר המקיפה והכתיבה של כרך זה  

.שנים10-נמשכו כ

ישמש ספר זה את הדור הצעיר בלמדו את תולדות  "

ויספר על גבורת , התקופה שקדמה להקמת המדינה

–" ישראל המחודשת אשר הודות לה קמה מדינתנו
.ראש הממשלה דאז מנחם בגין

:מקור
https://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/rem

embering_the_fallen/Pages/izkor.aspx

20.08.1983פניית המחלקה להנצחת החייל ביום 

לקראת  , אחותו של אהוד, שושנה שינדלר: אל

לחללי מערכות ישראל  " יזכור"הוצאה לאור של ספר 

...שנפלו למען ובדרך להקמת המדינה

תיק על שם שושנה  , ארכיון גבעת חיים איחוד: מקור

.באדיבות היידי עפרון ודן שגיא. שניידר

https://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/remembering_the_fallen/Pages/izkor.aspx


דף עד על שם אהוד פרויד
יד ושם: מקור

הנציחה את  , מרים בר דויד
אחיה ביד ושם בראשית שנת 

לפני שחללי הצבא  . 1957
הבריטי הוכרו והונצחו על ידי  

".יזכור"משרד הבטחון בספר 


