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  בארץ היהודי היישוב את מצאה ,1939 בספטמבר 1 -ב לפולין הנאצית גרמניה פלישת עם שפרצה ,השנייה העולם מלחמת

  נפשו בכל תמך היישוב .הלבן הספר מדיניות נגד המאבק וחודשי ט"תרצ - ו"תרצ מאורעות שנות שלוש לאחר מותש ישראל

  מקום כל היה לא .היהודי העם של אויב ,לכל וראשית - האנושות אויב את הנאצית בגרמניה וראה הברית בעלות במחנה ומאודו

  הספר כנגד ולעמוד לבן ספר היה לא כאילו במלחמתה לאנגליה לעזור עלינו" גוריון-בן דוד הכריז המלחמה ובפרוץ ,להיסוסים

 ."מלחמה הייתה לא כאילו הלבן

  ,הבריטי בצבא לשרת היישוב מבני 30,000 -כ התנדבו המלחמה ובמהלך בריטניה של אקטיבי ברית כבן עצמו ראה היישוב

 .איש 431,000-כ עת באותה שמנה ליישוב ביחס עצום מספר

  היישוב נכונות את שיביע מפקד על הכריזו היהודי היישוב של הלאומיים המוסדות ,1939 שנת בסוף ,המלחמה פרוץ עם מיד ,וכך

  את שיזם ,היהודית בסוכנות המדינית המחלקה ראש ,(שרתוק משה - אז) שרת משה זה היה .הגרמני באויב למלחמה להתגייס

 .הבריטי לצבא המוני לגיוס התוכנית

 :הבאות מהסיבות מהגיוס הסתייג הבריטי הממשל

 .הבריטי בצבא עבריות יחידות של קיומן להיות יכולה הייתה לכך הוכחה .היהודים של היא המלחמה כי טענה הנאצית התעמולה

  רק והרי .בארץ שקיים העדין הלאומי באיזון יפגעו ישראל מארץ יהודים חיילים 30,000 כי טען הבריטי הצבא של הכוחות מפקד

 .הגדול הערבי המרד דיכוי הסתיים עתה

 .הבריטי הצבא נגד להילחם שעלול עצמאי יהודי לצבא הגרעין להיות בעתיד יוכלו ,חיילים להיות שיוכשרו היהודים כי חשש היה

  התגייסו – המלחמה פרוץ לאחר ימים שבוע – 1939 בספטמבר 7-ב כבר אשר ,חיילים 12 היו הבריטי לצבא שהתגייסו הראשונים

  בארץ היחיד המים עמוק הנמל – חיפה נמל ועל הזיקוק בתי על להגנה ,חיפה במפרץ אווירית-אנטי תותחים סוללת להפעלת

  הסתיימו 1941 בקיץ .נוספות וליחידות הרגלים לחיל ,החפרים לחיל מתנדבים התגייסו 1940 ובשנת 1939 בשלהי .ישראל

  האימפריה של החיים עורק – סואץ תעלת לכיבוש בדרכו המערבי במדבר והיה המועצות ברית את תקף הגרמני הצבא .הספקות

  צו על הלאומיים המוסדות הכריזו וכך .הבריטי לצבא ,המונית בצורה ,להתגייס התביעה מחדש התעוררה ישראל בארץ .הבריטית

 .הצו ממילוי המשתמטים נגד אמצעים ונקטו 30 עד 20 מגיל רווקים של גיוס

  ללא אך ,הומוגניות עבריות יחידות בגיוס שראו החסרונות את בכך ולנטרל מיוחדות לפלוגות וערבים יהודים לגייס ניסו הבריטים

 .רבה הצלחה

  שטענו היו ,לגיוס למניעים אשר .ורפואה תחזוקה ,הובלה ,הנדסה ליחידות רבים גויסו וכך .מקצוע בבעלי מעוניינים היו הבריטים

  עם .לרבים הולם פתרון נראה לצבא והגיוס ,נרחבת אבטלה שררה ישראל בארץ .גרידא כלכליים היו המניעים המקרים ברוב כי

  אירופה ממרכז האחרון בעשור שהגיעו העולים אצל בייחוד ,הנאצי האויב נגד בלחימה חלק לקחת רצון של אלמנט גם היה זאת

 .הצורך לעת ,העברי לצבא גרעין של והכנה בגרמנים נקמה :סיבות שתי הוצגו רשמית .הנאצי המשטר משמעות על ועמדו





 מתגייסות לצבא הבריטי במצעד בתל אביב

 מצעד מתנדבים יהודים בפלשתינה



  .היהודי היישוב של והאידיאולוגית הכלכלית ,החברתית הקשת גווני מכל באו המתנדבים

  עם חמור עימות היה  .ביישוב אז שרווחו הפוליטיים בויכוחים כרוכה היתה ההתנדבות

  ואת לארץ העלייה את שהגביל מסמך ,שלה "הלבן הספר" ומדיניות בריטניה ממשלת

 עמד ,רומל הגנרל של בפיקודו הגרמני הצבא כי יען .ועוד זה .בה הקרקעות רכישת

 .עצמו היישוב על להגנה אדם לכוח לדאוג שהעדיפו היו ,מצרים בשערי

 ,בקרב נהרג רזיאל דוד ומפקדו בבריטים ממאבקו ל"האצ אף חדל השיתוף בתקופת

  בעיראק כילאני-אל עלי רשיד של נאצי הפרו המרד דיכוי בעת הבריטי הצבא בשורות

  בצעדי נגדו נקטו הללו .הבריטים נגד במאבקו חדל לא מצידו י"הלח .1941 במאי 20ב־

 6ב־ .(יאיר) שטרן אברהם מפקדו את 1942 בפברואר 12ב־ והרגו ורדיפות דיכוי

  של בחייו בקהיר צורי בית ואליהו חכים אליהו ,י"לח אנשי שני התנקשו 1944 בנובמבר

  אנטי בהשקפות ידם על שהואשם ,התיכון המזרח לענייני הבריטי השר ,מוין הלורד

 ולטענתם ,השואה פליטי בפני הארץ שערי את לנעול יכולתו ככל שעשה ובכך ציוניות

 מכן ולאחר ,השחור הים למימי "סטרומה" הספינה את לגרש טורקיה ממשלת על השפיע

 .אנשיה על הוטבעה



 בני התנדבו שאליהם והיחידות החילות במגוון היה הצבאי השירות

 הרגלים חיל ,התובלה פלוגות ,ההנדסה חיל ,החפרים חיל .היישוב

  ,החרושת חיל ,(הארצישראלי הרגימנט מכן ולאחר "באפס"ה במסגרת)

  חיל ,רפואה חיל ,הציוד חיל ,התותחנים חיל ,לנשים עזר חיל ,הקשר חיל

   .הבריטי והצי המלכותי האוויר חיל ,קומנדו יחידות ,המודיעין

 לצד ,צבאית ופעילות אימונים כללה המתנדבים של הצבאית העשייה

  העברית בשפה שימוש על והקפדה ציונית-יהודית זהות למתן מאבק

 – הלוחמת היהודית החטיבה הקמת עם הסתיים זה מאבק .ביחידותיהם

 .סמלה  על – היהודית הבריגדה

  ירצה הבריטי שהצבא היה טבעי .אירופה מרכז ארצות ילידי היו ביישוב

 ראו הלאומיים המוסדות .מודיעין ואיסוף חבלה למטרות בהם להשתמש

  הן ,האלה בארצות היהודים עם מגע ליצור אפשרות לאירופה במשלוחם

  היתרון .הציונית התנועה ארגון לשם והן  – מצומצם כי אם – סיוע לשם

  קודי את ,השפות את הכירו שהם היה לשליחות הנבחרים של

 היישוב מתושבי 32 .הכבושות ארצות בני כמו נראו וחלקם ההתנהגות

 להורג הוצאו מחבריה שישה ועוד סנש חנה .באירופה והוצנחו הוכשרו

 .הגרמנים ידי על

 .במלחמה נפלו הבריטי לצבא היישוב מתנדבי 800 -כ
 סמל ההתנדבות של

 מתנדבי היישוב 



 המגוייסים' מס

Buffs; Palestine regiment; Jewish infantry Brigade Grup  

 החיִיל

REME – Royal Electrical and Mechanical Engineers 
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 לפחות כמה מאות

 חיל הרגלים

 חיל ההובלה

 חיל ההנדסה

ִרים  חיל החפָּ

 חיל הנשים

 בחיל האוויר –חיל הנשים 

 חיל האוויר

 חיל הים

 חיל הציוד

 חיל התותחנים

 ( REMA -מתנדבים לחילות שונים ול)גיוס מצרים 

 ל"מתנדבים יהודים בחו

 חיל הרפואה

 (ללא המתנדבים שעברו לחיל במצריים)חיל החרושת 

 הקומנדו

 פלוגת הקשישים

 חיל הקשר

 חיל המודיעין

 כ"סה

RASC – Royal Army Service Corps  

RE – Royal Engineers 

AMPC – Auxiliary Military Pioneer Corps 

ATS – Auxiliary Territorial Service 

WAAF/RAF – Women Auxiliary Air Force 

RAF – Royal Air Force 

RN – Royal Navy 

RAOC – Royal Army Ordnance Corps 

RA – Royal Artillery 

Egypt volunteers 

RAMC – Royal Army Medical Corps 

ME (Middle east) Commando 51 

Royal Corps of Signals 

Old veterans 

Intelligence Corps 



  ושנות ,1941 באביב וכרתים יוון במערכות המכריע רובם ,בשבי נפלו הבריטי לצבא ביישוב המתנדבים מן 1,500 -מ למעלה

  היתה שביים ותקופת המערבי במדבר נשבו מקצתם .בגרמניה עבודה ובקבוצות שבויים במחנות עליהם עברו הבאות המלחמה

  השבי פרשת היתה ליישוב .השבי מן להימלט ניסו רבים .באיטליה או בלוב ,האיטלקי הצבא של שבויים במחנות – יותר קצרה

 שהתחוללה לשואה היישוב מבני ביותר הקרובים היו השבויים .המתנדבים לשלום לדאוג מוסדותיו ליכולת ומבחן ,קשה זעזוע

   .שם אחיהם כגורל גורלם יהיה פן החשש התעורר שביים ובראשית ,באירופה

  קאלאמאטה חוף על 1941 באפריל 29-28 ה בליל שנותרו החיילים לאלפי ומדכא משפיל היה בשבי והנפילה הכניעה מעמד

(Calamata) היו לא ורובם ,ותחמושת נשק היה לא מהם ניכר לחלק ;לוחמים בלתי היו בחוף הגייסות מרבית  .הפלופונס בדרום  

 כאשר ,הקודם ביום כבר החלה מסוימת התפוררות .רעב של במצב היו כבר רבים וחיילים ,אספקה היתה לא .היטב מאומנים

 להוסיף יש לזאת .החוף לאורך ורגלית קטנות בסירות – עצמם בכוחות המקום מן להימלט דרכים לחפש החלו וחיילים מפקדים

  הכהן שמעון ,אהרון-בן) במקום שנמצאו  הארצישראלים הקצינים .לקוי מנהיגות וכושר תסכול ,עייפות של סובייקטיביים גורמים

  הגרמנים עם המפגש מפני החרדה .לדעת עצמם לאבד רצון כדי עד ופחד דכאון אחוזי היו שחלקם ,השבויים את עודדו (וגרשוני

  להבטיח הדרכים על מחשבות הועלו השבי של מוקדם בשלב כבר .שווא כפחד בינתיים נתגלתה ונשבים שובים של בסיטואציה

 .נאותה עמידה

  לא מה ניחוש הרגשת ועלתה צפה התודעה מן עמוק אבל ,לעשות מה ידענו לא ,להתכונן וכיצד לפעול איך בדיוק ידענו לא ..."

  .גרמנית לדבר לא .אתם לשוחח לא .זכויות כל מהם לבקש לא .בקשרים אתם לבוא לא .אלה עמנו לשונאי להתחנף לא :לעשות

 ".לקבוצה וקבוצה לאיש איש גילינו ואותם ...העיקריים "לאוין"ה היו אלה

  אצל ,פירות גם ולעתים ,פולים לרכוש יכלו יווני כסף ברשותם שנמצא ושבויים ,שוק במחנה לפתוח הגרמנים התירו זמן לאחר

  ,ביותר גרועים היו במחנה התברואה תנאי .בשוק המסחר מהלך על ופיקחו לחיילים כסף חילקו בריטים קצינים .יוונים רוכלים

  או ,בשטח שמצאו וגרוטאות קרשים ,מפחים שבנו בסוכות התגוררו השבויים .וקדחת דיזנטריה ,כינים מגפות בו פשטו ובמהרה

 .ליהודים מיוחד יחס כל היה ולא ,כלל בדרך רע היה לא לשבוייהם הגרמנים השומרים של יחסם .בחול לעצמם שחפרו במחילות

  מצבא שבויים 6,500 -כ בכרתים נותרו 1941 יוני בתחילת כבר ( Corinth) לקורינת הועברו ראשונות שבויים שקבוצות לאחר

  שיתוק מגפת אולם ,לגרמניה בדרכם ,מהם 4,200 לסאלוניקי באוניות נשלחו ביולי .הארצישראלים כל וביניהם ,האימפריה

  המועברים בין היו ,לבודדים פרט ,הארצישראלים  .חודשים כמה למשך ההעברה להפסקת הביאה קניאה במחנה שפרצה הילדים

  וערב ,זאת הבינו השבויים .בריחה ניסיונות של ההצלחה בסיכויי ניכר צמצום היה לגרמניה ההעברה פירוש .לגרמניה ראשונה

  המסע במהלך להימלט התכוונו אחרים .האזרחית באוכלוסייה ולהיבלע ממנו לחמוק המנסים של מספרם גדל המחנה מן היציאה

  שומרים מול זכויותיהם על עמידה של ,החורף בפגעי מלחמה של ארוך תהליך העבודה קבוצות אנשי עברו ואילך מכאן .לגרמניה

  הלשינו ,שהתרפסו באנשים טיפול תוך ,פנימי גיבוש ושל ,המזון אספקת וסדרי עבודתם תנאי על מאבק של ,גרמנים ומשגיחים

 .עצמם לבין שבויים ובין לשומריהם שבויים בין המסחר להפסקת נעשה עקבי מאמץ .גנבו או
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  פיזורם .הנאצים בידי הכבושה אירופה ליהודי ,ונפשית גיאוגראפית מבחינה ,היישוב מבני ביותר הקרובים היו בגרמניה השבויים

  ליד כזאת קבוצה עם הארץ בני נפגשו לראשונה .מפולין יהודים כפייה עובדי של קבוצות לקרבת אותם הביא העבודה בקבוצות

  הקשר נוצר וכך ,היהודים הכפייה מעובדי כמה ידי על נקלטה בעברית שיחתם . 1942 בחורף (Gleiwicz) בגלייוויץ התעלה

  הצליחו הם .בפולין בגיטאות הנעשה על מהם ושמעו ,אתם להיפגש שונות תחבולות השבויים מצאו הזמן במרוצת .הראשון

 מפולין היהודים שקבוצת עד ,ימים כעשרה נמשך זה קצר מפגש .ותרופות סיגריות ,מזון מנות להם והגניבו שומריהם את לשחד

 .נעלמו ועקבותיה אחר עבודה למקום הועברה

  ולנוע השבי מן להימלט השבויים של ונשנים החוזרים בנסיונותיהם היה ,השנייה העולם במלחמת השבי מפרשת נפרד בלתי חלק

  ;בניסיונם הצליחו שבויים ממאה למעלה .ליחידותיהם ולהצטרף לשוב מנת על נייטראלית או ידידותית טריטוריה אל בהסתר

  כמה .למצרים והגיעו התיכון הים את חצו אחרים ,ישראל לארץ ומשם לתורכיה שהגיעו בורחים היו .ונכשלו ניסו נוספים רבים

  מקור היו לארץ שחזרו השבי בורחי .וביוון ביוגוסלביה הפרטיזנים לשורות בהצטרפם המלחמתי למאמץ חלקם את תרמו מהם

-מודיעינית מבחינה הן חשוב מידע הביאו אחריהם הבאים .השבויים של חייהם תנאי ועל בשבי הנפילה פרשת על הראשון המידע

  השבויים כל כמעט .300 -ל 150 בין נעות וההערכות ידוע אינו הבורחים מספר .הבלקן בארצות היהודים של מצבם על והן צבאית

  את ניצלו שבהם ,מיוחדים לתפקידים שובם עם התנדבו אף מהם ואחדים ,בשירותם המשיכו הבריטיים לכוחות והגיעו שנמלטו

   .בבריחתם שצברו הניסיון

  1943 אוקטובר בסוף .להשתחרר ברובם הקדימו בריאים שבויים וגם 1943 בתחילת פצועים שבויים ארצה החזירו האיטלקים

  להתבצע היו עתידים זה הסכם בעקבות .ארצישראלים שבויים גם נכללו בו ,וחולים פצועים שבויים של ראשון חילופין הסכם בוצע

  נערך 1944 במאי .להחלפה המועמדים את ולאשר לבדוק שוויצריות ועדות פעם מדי ביקרו לאמסדורף ובמחנה ,נוספים חילופין

  השחרור קצב גבר לסיומה המלחמה שהתקרבה ככל .ארצישראלים 22 בתוכם ,וחולים פצועים שבויים חילופי של נוסף מבצע

   .לבריטים הגרמנים בין האחרון החילופין הסכם התבצע 1945 בינואר .המוקדם

  אוסטריה ,גרמניה פני על ונפוצו הארצישראלים השבויים התפזרו 1945 בחורף הרוסית המתקפה את שליוותה במהומה

  השבויים שאר על .הבריטי העמים מחבר שבויים של שונות בקבוצות התערבו שהם מכיוון גורלם אחר לעקוב קשה .כוסלובקיה'וצ

  מרעב סבלו הראשונים השבי בימי וכמו ,גרמניה פני על מטולטלים כשהם ,הגרמני בשבי כחודשיים עוד "לבלות" נגזר

  אותם וציידו במדים אותם הלבישו ,הריכוז מחנות מפוני של המוות מסעות מבורחי יהודים אליהם צירפו בדרכם .והתעללות

  אחדים ימים כעבור והגיעה אפריל בראשית שוחררה ,העיקרית הארצישראלית השבויים קבוצת .מלחמה שבויי של זיהוי באמצעי

  במחנות , 1945 מאי ראשית ימי ,האחרונים המלחמה לימי עד התגלגלו ,להם שיחק לא שמזלם ,אחרים שבויים .לבריטניה

  במצוד חלק ולקחו כמתורגמנים בידם לסייע נותרו האמריקאים ידי על ששוחררו לאחר .רפואיים במתקנים או באוסטריה שבויים

   .ובאוואריה אוסטריה של שונות בפינות הפליטה משארית יהודים ריכוזי גם גילו כך בתוך .אס אס ואנשי מלחמה פושעי אחר
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ביניהם הרב אריה בינה, קבוצת חיילים ארצישראלים בשבי  

 בשבי



  מחיילים הורכב היחידה שלד .בוגנוב ישראל של פיקודו תחת 1942 באפריל הוקמה 462 ההובלה פלוגת

  השנייה העולם במלחמת הבריטי לצבא היישוב מתנדבי ותיקי עם שנימנו ,179 ההובלה מפלוגת ותיקים

 .חדשים מגוייסים נוספו ואליהם

  וביוני עלמיין-באל הביצורים קו בבניית המערבי במדבר המערכה במסגרת לראשונה הופעלה הפלוגה

  ההובלה שפלוגת ,לכך גרמו המערבי במדבר הבריטי הצבא כשלונות .שבלבנון לביירות נשלחה היא 1942

  לארמייה כתגבורת ,למצרים מסוריה אוסטרלית חטיבה הובילה היא .עלמיין-אל של ההגנה לקו חזרה

  בקרבות השמיני המחנה עם השתתפה היא .מצרים במערב ,עלמיין-באל הבריטי הצבא של השמינית

  בקרב ,הגרמני הצבא על הבריטית המתקפה לאחר .רומל פילדמרשל בראשות הגרמני הצבא נגד הבלימה

 .ללוב הצבא עם ההובלה פלוגת המשיכה ,1942 אוקטובר בסוף השני עלמיין-אל

  באפריל 29 -ב .באירופה לנחיתה להשלח שעמדה הראשונה ישראלית-הארץ הפלוגה הייתה 462 פלוגה

  ,ציוד נושאות אניות 30-כ של שיירה מלטה לאי שבמצרים אלכסנדריה מנמל יצאה ,הפסח חג אחרי 1943

  ארינפורה האוניה הפליגה השיירה בראש .לסיציליה הברית בעלות פלישת לקראת כהכנה עזר וחיילי דלק

(Erinpura), האניות שיירת אותרה ,במאי 1 -ב ,ההפלגה במהלך .ציודם ואת הפלוגה חיילי את שנשאה  

  ושקעה פעמיים נפגעה האוניה .ערב לעת הגיעו אשר ,קרב מטוסי הזעיק הטייס .גרמני סיור מטוס ידי על

  הנשואים החיילים חתמו להפלגתם קודם קצר זמן .נפצעו ורבים ניספו הפלוגה מחיילי 140 .דקות 4-כ תוך

  לחופשה נשלחו ומשם ,ולבנגאזי לטריפולי הוחזרו הניצולים .טביעתם עם שהתממש ,"תנאי על גט" על

  חדשים מתגייסים קיבלה ,בסרפנד התארגנה וזו ,מחדש הפלוגה הוקמה 1943 ביולי .ישראל בארץ

  1943 ובספטמבר למצרים הפלוגה חזרה 1943 יולי בסוף .האסון מן התאוששו שלא אלה את ושיחררה

  לרציפים ציוד בפריקת פעלה שם .לנאפולי שמדרום בסלרנו החוף בראש ונחתה לאיטליה נשלחה היא

  במבצעים השתתפו ואנשיה בחזית בפעולה השתלבה כחודשיים לאחר .לחזית ותחמושת דלק והובלת

 .המלחמה סוף עד איטליה בחזית

  באוגוסט שפורקה הראשונה העברית הפלוגה זו הייתה כך ומשום ותיקים מתנדבים של פלוגה הייתה 462

 .468 הובלה לפלוגת ברובם הועברו החדשים המגוייסים ואילו משירות שוחררו היחידה וותיקי .1945



  שנה לטביעת הארינפורה 50במלאות  1993שהוצאה בשנת  , 462חוברת הפלוגה להובלה כללית 



  ומטען נוסעים אניית הייתה (Erinpura) ארינפורה

  הגרמני האוויר חיל מטוסי ידי על הוטבעה אשר בריטית

  רוב .השנייה העולם מלחמת בזמן ,1943 במאי 1-ב

  140 בהם ,טבעו סיפונה על שהיו והחיילים הצוות אנשי

  המלכותי התובלה בחיל ששירתו ארצישראלים חיילים

  בצפון במערכה חלק שנטלה 462 ההובלה בפלוגת

 .אפריקה

  במחוז עיר שם על ונקראה 1911ב־ נבנתה האנייה

  סוחר כאניית שימשה האנייה .שבהודו יסטאן'ראג

  בחיל לשירות נקראה ,אסיה מזרח ודרום הודו באזור

  מכן ולאחר הראשונה העולם במלחמת המלכותי הים

  צבאי לשירות שנית נקראה .שלה המסחרי לקו חזרה

 .1938-ב מינכן הסכם לאחר



 "ארינפורה"ה



  ציוד ,חיילים שנשאו אניות 27 בת ימית בשיירה 1943 באפריל 29 -ב אלכסנדריה מנמל יצאה הארינפורה

  ושם ,למלטה להגיע הייתה השיירה מטרת .השיירה את שליוו מלחמה אניות 11-ו הבריטי הצבא של ואספקה

 למשאיות שהתלוו חיילים 20 -ו קצין למעט .לסיציליה הברית בעלות בפלישת להשתתף שיועד מכוח חלק להוות

  של הארצישראלים והחיילים הקצינים 344 שאר כל שהו ,שבשיירה אחרת באנייה והפליגו 462 התובלה פלוגת

  יעד ידוע היה לא ,יפה הרי ור'מייג ,הפלוגה מפקד מלבד .טביעתה בעת הארינפורה סיפון על 462 פלוגה

 .מהחיילים לאיש ההפלגה

  גרמני סיור מטוס ידי על השיירה זוהתה ,לבנגזי צפונית מ"ק 50כ־ שהייתה בעת ,17:40 בשעה ,במאי 1ב־

  אניות שתי .גרמנים "שטוקה" מפציצי 12 ידי על השיירה הותקפה ,ערב באותו ,20:03 בשעה .שטורך מסוג

  צוות ושאר האנייה מתותחני חוץ .בנזין שהובילה ומיכלית הארינפורה ,האווירית בתקיפה נפגעו מהשיירה

  להקטין כדי הספינה של התחתון למפלס לרדת ניצטוו סיפונה על שהיו החיילים כל ,בתפקיד שהיה הארינפורה

  ארבע תוך טבעה והיא ישירה פגיעה הארינפורה ספגה ,המזל לרוע .האווירית מההתקפה היפגעותם סכנת את

  המטוסים .מטוסים נגד אש לירות והמקלענים התותחנים המשיכו ,באוויר היו כבר כשהירכתיים .בלבד דקות

 .טביעתה בזמן ממנה להימלט שניסו החיילים לעבר מקלעים אש ירו הגרמנים

  השיירה מאניות חלק הבחינו לא החשכה מפאת .וטבעו להימלט הספיקו לא סיפונה על שהיו החיילים רוב

  100-כ סיפונה אל אספה כי ,המלוות המשחתות אחת דיווחה יותר מאוחר .בדרכן והמשיכו שנפגעו באניות

   .מבנגזי שנשלח ימי חילוץ כוח ידי על נאספו נוספים ניצולים .ארצישראלים ניצולים

  החלוץ לחיל שהשתייכו בסוטו מבני היו הגדול חלקם ,האנייה על ששהו הצוות ואנשי החיילים 1200 -כ מתוך

 חזרו ולא נפצעו רבים ,שטבעו 462 פלוגה חיילי 140 מלבד .African Auxiliary Pioneer Corps האפריקני

 .מולדת לחופשת זכו הניצולים .בפלוגה לשרת

 ולידה אנייה בצורת היא האנדרטה .הרצל בהר אנדרטה הוקמה סיפונה על שטבעו העבריים החיילים 140 לזכר

  טביעתה יום במועד שנה מדי מתקיים לחללים הזיכרון טקס .הנופלים שמות חקוקים קרקעיתה ועל מים בריכת

 .ולגבורה לשואה הזיכרון יום שהוא ,בניסן ז"כ – הארינפורה של

  רעיון ועלה ממצולות ם"ק בעבר נקרא הרחוב .אביב בתל החייל רמת בשכונת (140) ם"ק רחוב ,הנספים שם על

  צויין בנתניה  .ח"קל רחוב שמם על נקרא בחיפה  .138 היה הנספים שמספר חשבו כאשר ,ח"קל רחוב לו לקרא

 ."ארינפורה האונייה" התכלת עין בשכונת רחוב



 (.כל הזכויות שמורות)משרד הביטחון  ,מתצוגת מוזיאון בית הגדודים באביחיל/ אורי הורביץ : צילום

על  הרציף בנמל אלכסנדריה טרם   462תמונה נדירה של חיילי פלוגה 

 1943באפריל   29ביום  , בדרכם למלטה" ארינפורה"עלייתם על סיפון ה
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שניספו עת טובעה  
 "ארינפורה"האנייה 



  געשו הגלים .התיכון הים מי מעל וירדה עלתה השמש .נוסע הוא לאן לדעת בלי "ֵאִריְנּפּוָרה"ה על ַאסט חיים הפליג ימים שלושה

  לא ,אלכסנדריה מנמל שיצאו מאז .פניהם מועדות לאן לנחש יכולים רק היו 462 ההובלה לפלוגת וחבריו אסט אך ,תכופות ונרגעו

  שנקבעו במאי 1 -ה חגיגות רק .ומקום זמן של תחושה איבדו הפלוגה חברי .דבר להגיד ,יפה הרי ור'מייג ,הפלוגה מפקד הסכים

   .קלנדרית שגרה על במשהו רמזו לערב

  אז עד" .נודדות ועיניו אסט נזכר ,"העליון הסיפון על אותנו ריכז ,שלנו הקצינים אחד ,אייזנברג 'פרופ ,ערב לפנות יום באותו"

  ועל במאי 1-ה על כל ראשית לנו הסביר ,אותנו כינס אייזנברג .ודאות אי של אווירה והייתה נוסעים אנחנו לאן לדעת בלי שטנו

  ,הסוציאליסטים של חגיגות היו למטה .אירופה לדרום ופלישה למלטה הגעה – שלנו השיט מטרת על כ"ואח ,שלו המשמעות

  פתאום .ודיברנו וישבנו ספסלים עם ארוכים שולחנות לנו היו .למטה ירדתי זה אחרי .אווירון מעלינו עבר ,מדבר שהוא כדי ותוך

 ."ההפצצה באה

 :עלמיין-לאל ,דרומה היי

  את הסובבים הפתוחים במרחבים שהסתובב צעיר נער ציילר ֵעלי היה ,1942 באפריל שם אי ,462 ההובלה פלוגת כשהוקמה

  מלכותה הוד צבא חיילי לצד לפעול שיועדו ,ישראלים ארץ חיילים של חבורה הבריטים הכשירו ,בשדות הלך שהוא בזמן .'א דגניה

  פז הזדמנות זו היתה ציילר עבור .העבריות ההובלה פלוגות מארבע כאחת ,העת באותה העולם ברחבי להינטש שהחלו בקרבות

 .מעגל לסגירת

  עליתי" .נזכר הוא ,"הסתלקתי אז .להסתלק היהודים לכל והורה לכיתה בתיכון שלי המורה נכנס 1938 -וב ,אוסטריה יליד אני"

  וסירבה "ההגנה" של מפקדים לקורס אותי לשלוח רצתה ההסתדרות .להתגייס החלטתי זה אחרי קצר וזמן לקיבוץ היישר ארצה

  אוטובוס על ועליתי ,וחצי לירה קיבלתי .הצבא של הגיוס לשכת דרך ישירות ונרשמתי אותם עקפתי אז ,הבריטי לצבא אותי לגייס

 ."היום של צריפין ,לסרפנד

  להתגייס שהחליטו ,היסודי הספר בית מימי עוד ותיקים חברים – אסט וחיים מלמד עמי בן היו ,בפלוגה שפגש האנשים יתר בין

  כלוחמים ראשונים ימים מאותם הזכרונות ,אסט של בדירתו השבוע נפגשו כשהשלושה אך ,חלפו שנה 60 -מ יותר .לפלוגה יחד

  עוד איתי גייסתי ,הכל את עזבתי" .אסט פותח ,"משתמט הוא לבריטים מצטרף שלא מי שכל ,אז היתה הרוח" .במהירות צפו

 ."עלמיין-לאל ,לחזית ישר באתי .הבריטי לצבא להתגייס יחד והלכנו לוחמים חמישה

  לחזית המגויסים הצטרפו ,לאחריה .שוממת כבישים במערכת לנהוג ולמדו מלאה ר"חי הכשרת עברו ההובלה פלוגת לוחמי

  היה כבר וזה ,לשם הגיעו הגרמנים" .רומל של בפיקודו איטלקי-הגרמני הכוח במהירות התקדם אליה ,עלמיין-באל המתפתחת

  קלה היתה לא התחושה" .מלמד נזכר ,"היהודים לכל שעשו מה את לנו יעשו שהגרמנים ,בושה תהיה שזו הרגשנו .ממשי איום

   .ישראל בארץ שלנו הסוף יגיע ואז מצרים את יכבשו הם עלמיין-אל קו את יפרצו הגרמנים שאם ידענו .לחזית כשהגענו

  30.4.2010  אִלינה גרינשפון –" במחנה"
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 בן עמי מלמד ֵעלי ציילר חיים אסט



 ."לארץ המשאיות עם ונוסעים הבריטים את נוטשים אנחנו ,נסיגה של שבמקרה החלטנו אבל ,זה את אמר מי זוכר לא אני

  וחבריהם ציילר ,מלמד ,אסט נכנסים היו קרבות של בימים .כבישים בסלילת בעיקר ההובלה פלוגות עסקו ,לקרב ההכנות בזמן

  זו מציאות .אחרת לנקודה שבויים עם וחוזרים אחת לנקודה ציוד מובילים היו הם ,אחרים בימים .ר"החי כיתות של הקווים לתוך

  להעביר צריכים היינו אז ,השבויים את להוביל כדי אחד יום הספיק לא ,גדלו כשהמרחקים" .מורכבות סיטואציות פעם לא הולידה

  המצאנו אז ,שבויים 30 על לשמור יכולים כך כל לא אחד ר"חי וחייל אחד שנהג היתה הבעייה" .ציילר מספר ,"הלילה את איתם

  מבטיחים ובכך המדבר לתוך מטר 200 אותם מוליכים ,והנעליים המכנסיים את להם מורידים היינו .'הנעליים את מצא' – משחק

 ."שיחפשו – הנעליים מכל גדולה ערימה עושים היינו ,הכייף בשביל .שלו החפצים בלי יברח לא אחד שאף

  את להניס החלה ,מונטגומרי של בפיקודו ,השמינית הבריטית הארמייה .להתחמם עלמיין-באל הרוחות החלו ,1942 באוקטובר

  ,הגרמנים אחרי כשרדפנו" .השנייה העולם מלחמת של המפנה כנקודת רבים בעיני שייחשב מה את ולהוביל רומל של כוחותיו

  ,שלי המשנה נהג שהיה ,עמי בן .מסוכנת להיות הפכה הנסיעה" .אסט נזכר ,"לעצור יכולנו שלא מהירה כך כל היתה ההתקדמות

  נפרצו כשלבסוף .התקדמנו ככה .נסיעה כדי תוך אותם ומחליף נטושות גרמניות ממשאיות פלאגים מפרק ,מהמשאית מציץ היה

  כאילו הזאת התמונה את זוכר אני .חיילים של גופות מושלכות היו מקום בכל .ביותר הנוראים הקרבות עם לאזור נכנסנו ,הקווים

 ."הריח את לשכוח יכול לא אני – מכול יותר אבל ,אתמול קרה זה

 !לים תקפצו ,מטומטמים

  מבושמים .אלכסנדריה לעבר ,הבריטי הצבא של אחרים כוחות עם יחד ,ההובלה פלוגת פנתה אפריקה בצפון המערכה גמר אחרי

  אותה של באפריל 29 -ב ."ארינפורה" הבריטית האנייה של סיפונה על חבריהם יתר עם ואסט ציילר ,מלמד עלו ,הנצחון מריח

 .הבריטי הצבא של ואספקה ציוד ,חיילים נושאות אוניות 27 של ימית שיירה בראש הכוח יצא ,הפסח חג תום עם ,שנה

  היו שלגרמנים אלא .לסיציליה הברית בעלות בפלישת להשתתף שיועדו לכוחות ולחבור למלטה להגיע היתה ההפלגה מטרת

  מעלינו עבר ,שבלוב בנגאזי לעיר צפונית מ"ק 50 -כ ,בים דרכה עשתה השיירה בעוד ,ערב לפנות במאי 1-ב" .אחרות תכניות

  בין ועבר ,מתקרב אותו לראות יכולנו שלא כך ,השמש מתוך הגיע הוא" .ציילר מתאר ,"מערב מכיוון שהגיע גרמני סיור מטוס

  ברור די היה ,עבר שהוא אחרי .אחרות באניות לפגוע לא כדי ,באש עליו לפתוח היה אפשר אי ,לכן .הסיפונים בגובה האניות

 ."התקפה שתבוא

 – הציר פותחת באנייה מתמקדים כשהם ,האניות שיירת מעל גרמניים קרב מטוסי 12 הגיחו ,20:00 השעה בסביבות ,ואכן

  .אסט מציין ,"מהצד ואחד למחסנים ישר אחד – מקומות בשני שלנו באניה פגעו הם" ."ארינפורה"ה
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  שם פגשתי למעלה שעליתי ואיך ,העליון לסיפון איכשהו הגעתי .אותן מצאתי ולא המדרגות לכיוון רצתי .זוכר לא שאני רגע זה"

  גורם הוא טובע שכשמשהו שמעתי אבל ,במים נסיון מדי יותר לי היה לא .לבכות והתחיל מתקרבים שהמים ראה הוא .חבר

 ."אחריו וקפצתי אותו דחפתי אז ,רצה לא הוא ! 'תקפוץ ,אביב בתל הים בחוף בחורה איזו לא אתה' :לו אמרתי .למערבולת

  היא" .ציילר מוסיף ,"מעלית כמו לרדת מתחילה האנייה .התמוטטו המדרגות וגם ,מתמוטטת התחתונה הקומה שגם ראיתי"

  ,למעלה ההגה את ראיתי ,בשחייה מטרים עשרה איזה ממנה להתרחק כשהספקתי .מעלות 45 של זווית לתפוס התחילה כבר

   ."המכונות בחדר כנראה ,ענקי פיצוץ היה

  ,"רפסודות וזורקים עומדים בחורים שני ראיתי" .העליון לסיפון לעלות ומיהר האנייה בירכתי ומבודד קטן בחדר היה עצמו מלמד

  ברירה שאין והבנתי לטבוע הולכת שהאנייה ראיתי .ומתפללים יושבים ה'חבר ארבעה בצד וראיתי להם לעזור באתי" .מספר הוא

  תקפצו ,מטומטמים' :להם צועק אני .לידינו כבר היו והמים באוויר התרומם האנייה של האחורי החלק פתאום .לים לקפוץ וחייבים

  ואז ,מאד ארוך צפצוף ציפצפה היא .מהאנייה להתרחק כדי כוחי בכל לחתור והתחלתי קפצתי .להתפלל ממשיכים והם !'לים

  היו באוויר האונייה אחורי ועל ,קדימה פנה החרטום :זוועה תמונת הייתה זו .למים איתם ביחד נכנסת אותה וראיתי הסתובבתי

  הסתובבתי .הכוח בכל לחתור והתחלתי לי שהפריעה החגורה את זרקתי .נוראות צרחות .חיילים מאות לא אם ,עשרות תלויים

 ."כדורים צרורות עלינו יורים והגרמנים ,נעלם הכל ,אנשים אין ,אנייה אין – אחורה שוב

  שעה .התיכון הים של המקפיאה בחשיכה עצמם את מצאו ואסט ציילר ,מלמד .דקות מארבע פחות תוך שקעה "ארינפורה"ה

  .ניצולים למצוא בנסיון העלטה את פעם מדי האירו היווני הים חיל כוחות .חרישי בכי בצליל התחלפו הירי קולות .אחת ועוד עברה

  אנגלים ,אפריקאים דרום" .בשקט מלמד משחזר ,"העמים מכל ,אנשים ועוד עוד עליהן להתאסף והתחילו רפסודות שתי ראיתי"

  על ישארו הפצועים שרק ,השפות את לדעת בלי ,יחד כולנו החלטנו .במים שקעה הרפסודה ,עליה שישבו אנשים מרוב .והודים

  .אותי החלישו המים בתוך שעות ארבע כי ,לעלות יכול לא שאני ראיתי לסולם וכשהגעתי ,התקרבה היוונית המשחתת .הרפסודה

  .קשה תמונה ראינו בבוקר אבל ,הלילה עבר בדיוק איך זוכר לא אני .למעלה אותי ומשכו חזקות ידיים זוג אותי תפסו פתאום

 ."לים הגופות את וזרקו באוויר ירו .משקולות להן שקשרו גופות כמה היו ולידו ,תפילה ואמר עמד האונייה של הקפטן

 :אותי משפשף יווני מלח

  .160 רק נותרו ההובלה פלוגת חברי 300 מבין .לילה באותו נספו "ארינפורה"ה על ששהו הצוות ואנשי החיילים של רובם

  רום לי שופך ואחר מגבת עם אותי משפשף יווני כשמלח האנייה בטן בתוך התעוררתי" .מבטחים לחוף הועברו המעטים הניצולים

  ציילר מספר ,"לפה
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  .לארץ ובהמשך לאלכסנדריה אותנו החזירו ואז ,ימים עשרה או שבוע שם היינו .בגדים קצת וקיבלנו לטריפולי הגענו זה אחרי"

  אסט ."מולדת חופשת שבועיים מקבלת מכוחותיה שליש מעל שאיבדה שיחידה נהוג הבריטי בצבא כי ,חופש שבועיים קיבלנו

 ."ניצולים חופש" :מציין

  ואני ,לא ומי טבע מי ידענו לא .נוראה תדהמה היתה" .פשוטה היתה לא ,מעידים הם ,שבחוץ לעולם חזרה מהתופת היציאה

  כשהגענו" .הראשונים ההתאוששות ימי על מלמד מספר ,"שלהם המשפחות את מכיר שאני אלו ,שהכרתי לאלו דאגתי בעיקר

  קרה שמשהו רמזתי שלי במכתב אבל ,שהתרחש מה על ברורים דברים לכתוב לנו היה אסור .הביתה מכתבים כתבנו לטריפולי

 ."במאי 1 -ה לאחר שהיה מהתאריך חי שאני להבין רק היה אפשר .הכול כמעט חתכה הצנזורה .חי ואני לי

 חיילים 138 של רשימה 'דבר' בעיתון התפרסמה המקרה אחרי ימים מספר" .אסט מוסיף ,"מת או חי אני אם ידעה לא שלי אמא"

  ישבתי .הבית לכיוון אוטובוס על עליתי ,לארץ כשהגעתי .העיתון דרך הכול על גילו שלנו המשפחות .בים שטבעו ישראלים ארץ

  ויודע ,ומקשיב רואה ,הסיפור את שומע אני .ניצל והוא באנייה היה שהוא לנהג ואמר במדים בחור ישב ולפניי  מהנהג רחוק לא

  אבל ,שלך הסיפור את לשמוע מאד נעים לי היה' :לו ואמרתי אליו התקרבתי ,הסופית לתחנה כשהגענו .שמתחזה אחד יש שכאן

  ,אה' .'אסט חיים' :לו אמרתי '?שלך החבר היה זה מי' :אותי שאל הוא .'באנייה שהיה שלי חבר הכרת אם אותך לשאול רציתי

  מי עם לדעת הכבוד את לך שיהיה לפחות :לו ואומר שלי הפנקס את מוציא אני זה אחרי דקה .'טבע הוא ,מסכן .אסט חיים

 ..."דיברת

  .היהודית הבריגדה משל נפגעים יותר הרבה היו לנו" .ציילר מחדד ,"כזה גודל בסדר ארוע אף היה לא אז שעד להבין צריך" 

 ."כולכם טבעתם הרי ?פה עושה אתה מה' :לי אמרו כשחזרתי

  שפלשו הברית לכוחות צורפה 1943 ובספטמבר ,מחדש נבנתה הפלוגה .לחזית בחזרה השלושה נקראו ,המולדת חופשת אחרי

  עם לראשונה התעמתו ,לחזית ותחמושת דלק והובלת לרציפים ציוד בפריקת עסוקים ,שם .לנאפולי דרומית ,סלרנו דרך לאיטליה

  להציל היתה המטרה ,הבריטי לצבא הלכנו כשאנחנו" .אסט מספר ,"הפליטה שארית עם נפגשנו אז" .השואה של הזוועה סיפורי

  ,בסלע מים טיפות כמו ,לאט לאט .בכלל להם האמנו ולא פליטים אלינו באו .הזה הסיפור מכל בכלל ידענו לא ,ישראל ארץ את

 ."ועוד עוד הגיעו

  הזכרון חוברת את הוציאו בסלרנו עוד .הארוע זכרון את בעצמם ועיצבו ,קריירות פיתחו ,בית הקימו – הלאה המשיכו השלושה

  140-ל באזכרה שנה בכל להשתתף מקפידים הם מאז .שהתרחש לאחר שנה בדיוק ,פלוגתם את שפקד הקשה לארוע הראשונה

 .הרצל בהר לזכרם שהוקמה ייחודית באנדרטה ,מחבריהם
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 !שלום רב לכם יקירי 

העיקר  . לא אאריך בכתיבה הפעם
,  רצוני להודיעכם שאני בריא ושלם
אחרי תלאות הדרך נמצא הנני  

באותו המקום שהייתי לפני חודש  
 .ואיתי מספר רב של חברינו

זה כמה שבועות  ? מה שלום כלכם
לא קבלתי כל ידיעה מכם  

 .ומקווה אני לקבלן בבת אחת

מסרו שלום לכל בני המשפחות  
והידידים ואל תאמינו לשמועות  

 .אולי בקרוב נתראה. כוזבות

 .בפעם הבאה אאריך יותר

 ,  היו שלום

 שלכם באהבה

 עמירם

אבל במכתב שלי רמזתי שמשהו  , אסור היה לנו לכתוב דברים ברורים על מה שהתרחש..."

 (בן עמי מלמד ) "...    הצנזורה חתכה כמעט הכול. קרה לי ושאני חי



  1943יולי  -סרפנד . סגל פיקוד הפלוגה המשתקמת



 21.4.1945 –גרסינה על יד פירנצה . תמונה קבוצתית של הסדנא

בן עמי 
 מלמד



  הבריגדה ,ל"ַחיִ  ,לוחמת יהודית חטיבה בשמות גם ידועה ובעברית , Jewish Brigade Group) היהודית הבריגדה

 גדודי חיילי מקרב בעיקר ,מיהודים כולה שהורכבה הבריטי בצבא חטיבה הייתה (הבריגדה רבים ובפי ,העברית

  בריטניה .השנייה העולם במלחמת היישוב מתנדבי במסגרת ,הבריטי בצבא שירתו שכבר הארצישראלי הרגימנט

  ראש ,שרת משה היה הקמתה מיוזמי אחד .1944 ביולי - השנייה העולם מלחמת סוף לקראת רק הקמתה על החליטה

  .ישראל בארץ הבריטי המנדט בתקופת היהודי היישוב של העליון המוסד – היהודית הסוכנות של המדינית המחלקה

  העולם במלחמת הראשונה הבריטית הצבאית החטיבה הייתה זו .רבה לאומית חשיבות הייתה הבריגדה להקמת

 יהודי מפקד בראשות ,ציוניים וסמלים עברי הווי עם ,בלבד ישראל ארץ יהודי היו ומפקדיה חייליה כל אשר ,השנייה

 .הנאצית גרמניה נגד במלחמה השתתפה אשר  ,מין'בנג (פרנק ארנסט) לוי הבריגדיר – קנדי

  ,"חאן ינגיס'ג קו" ,איטליה בצפון האחרון הגרמני ההגנה קו להבקעת שנערכו בקרבות חלק נטלה היהודית הבריגדה

  ,יחידותיה כל על ,הבריגדה  .חיילים 5,000 -כ הבריגדה מנתה בשיאה .הברית בעלות של האיטלקית החזית במסגרת

  עברה 1945 ביולי .ממשיים בקרבות שבועות שלושה מהם ,1945 באפריל 25 עד 1945 במרץ 3 -מ בחזית שהתה

 לידי התפקידים העברת עד ,גרמניים שבויים על ובפיקוח באבטחה עסקו אנשיה .להולנד מכן ולאחר ,לבלגיה החטיבה

   .והבלגי ההולנדי הצבא

  לנמל האחרונה המשתחררים קבוצת יצאה 1946 ביולי 9 -ב .החטיבה חיילי של השחרור תהליך החל 1946 במאי 1 -ב

   .ישראל לארץ ומשם למצרים בדרכה ,קאלה

 :היהודי העם לעתיד תרומותיה בשתי הבריגדה תיזכר ,הקרב בשדה לתרומתה מעבר

 החיילים .ישראל-לארץ והכוונתה ,להתאוששותה השראה מתן ,באירופה "הפליטה שארית"ל היד הושטת – האחת

  ,העקורים במחנות פעלו הם .כולה אירופה פני על 1945 בקיץ נפרסו ,שרוולם על "דוד מגן"ב הגאים ,הארצישראליים

  ל"החי חניית מקום דרך ,הפליטים המוני את וכיוונו ,השואה ניצולי אלפי את ועודדו עוררו ,הבריחה תחנות את הפעילו

 היהודיות היחידות .ישראל-לארץ ההעפלה בספינות הפליגו שמהם ,הנמלים לעבר ומשם איטליה שבצפון בטרוויזיו

  לתנועת שאפשרו הם ,הבריגדה אנשי ."ההעפלה"ו "הבריחה" למפעל והלוגיסטית הארגונית התשתית את סיפקו

  האניות את וציידו לאניות המעפילים את שהובילו הם .שבגרמניה לאלה באוסטריה הכיבוש אזורי בין לנוע "הבריחה"

   .להפלגה הנחוצים הפריטים שאר ובכל דלק ,הצלה-חגורות ,תרופות ,במזון

  ,ובמקומם "בריחה"ב לעסוק כדי באירופה נשארו חלקם כאשר "כפילים" מבצע את חייליה ארגנו הבריגדה פרוק עם

 .שואה ניצולי ,תעודותיהם ועם החיילים בבגדי ארצה עלו

 .לוחמיה וניסיון הידע בזכות ל"צה ולהקמת העברי המגן כוח של הצבאית להתפתחות תרומתה – והשנייה



 20.9.1944ה    "תשרי תש' ג



  גולת את הפליטה שארית עם שלהם במפגש ראו השנייה העולם במלחמת היישוב מתנדבי

  התכוננו לא העבריים שהחיילים ,למטלה היה בניצולים הטיפול ,זאת עם .שירותם של הכותרת

 .לבצעה הוכשרו ולא בה לעסוק

  ,השואה לאחר בחיים שנותרו עקורים יהודים וחצי כמיליון באירופה הסתובבו המלחמה בתום

  החיילים טיפלו באלה .מערבה בנדידה המשיכו והיתר המועצות בברית שנותרו היו מהם

  .המשוחררת אירופה בארצות מכן ולאחר באיטליה יחידותיהם על הארצישראליים והחיילות

  חינוך ,ביגוד ,תרופות ,למזון להם ודאגו העקורים בכל הטיפול את עצמם על קיבלו החיילים

 היחידות נציגי הקימו ברומא .ישראל בארץ לחיים מקיפה ולהכנה העברית השפה לימוד ,הילדים

  לאישור מכן לאחר וזכה ספונטני באופן שהתחיל ,המבצע ולתכנון לתיאום "לגולה המרכז" את

 .(הם באשר ליהודים המסייע אמריקני יהודי ארגון) וינט'הג ארגון עם ולשיתוף בארץ המוסדות

  סיפקה (וילנה בגטו והפרטיזנים הלוחמים מנהיג) קובנר אבא עם היחידות נציגי של הפגישה

  ,עדותם י"עפ ואשר עצמם על שקיבלו הענק למפעל ההשראה ואת הרעיונית התשתית את להם

  ונשקם סמליהם על העבריים החיילים של הופעתם ,הסתם מן .במלחמה מחלקם יותר חשוב היה

 .היהודי העם מקיום נואשו כבר שחלקם ,הפליטה לשארית ולתקווה לביטחון ,לגאווה מקור הייתה

  הבריטים .ודרומה מערבה הפליטים זרם את כיוונו ,"הבריחה" ארגון ולימים ,"לגולה המרכז"

  ,לימים .ולהולנד לבלגיה הבריגדה את העבירו כך בשל כי ונראה זאת בפעילות לחבל ניסו

  מן שליחים ידי על בחלקם ואוישו שהוקמו הסיוע בארגוני ונעזרו בגרמניה העקורים רוב התרכזו

 .( Nach Palästina"" ) "פלסטינה"ל עלייתם את לדרוש הפליטים את להנחות דאגו השליחים .הארץ

 100,000 מיד לארץ להעביר שדרשה אמריקנית – האנגלו הועדה :במחנות ביקרו ועדות שתי

  מרכיב היוו ודוחותיהם הועדות מסקנות .(אונסקופ) י"א בעיית לחקירת מ"האו וועדת ,פליטים

 .1947 בנובמבר ט"בכ מ"האו להחלטת ומסייע חשוב



 1945אפריל , גרמניה, ניצולים ממחנה ריכוז

 מפגש עם שארית הפליטה



  הגיעו ,1943 בשנת לאיטליה שפלשו הברית בעלות של הכוחות במסגרת

  לצבא י"בא היהודי היישוב ממגויסי ושירותים תובלה יחידות גם אפריקה מצפון

  .(ל"החי) היהודית הבריגאדה גם לאיטליה הגיעה 1944 שנת בשלהי .הבריטי

  השואה ניצולי היהודים הפליטים עם הראשון הקשר את יצרו אלה יחידות אנשי

  .הלבשה ומחסני מטבחים ,מחנות עבורם והקימו באיטליה

 שהתמקמה 462 תובלה יחידת במיוחד התבלטה במלאכה העוסקים כל בין

  1944 שנת במהלך התגבשה היחידה מאנשי .במילנו איטליה כיבוש לאחר

  לעסוק עצמה על שנטלה ,"החבורה" כונתה אשר קבוצה 1945 ותחילת

  של לאיטליה הגעתו עם .עבורם ציוד ואיחסון הובלה ובאיסוף הפליטים בהובלת

 מסגרת "החבורה" בקבוצת מצא הוא ,ההעפלה נושא את לרכז ארזי יהודה

  ,ליברטובסקי ישראל עמדו "החבורה" בראש .בפעילותו לתמיכה אידאלית

   .דוידזון ומאיר פריאר שלהבת

  טיזי טילחאס" של ת"ר) T.T.G לכינוי שזכתה בפעילות התמחו החבורה אנשי

  ,מזון והשגת מסמכים זיוף - (לעברית בתרגום "בתחת ׁשק עסקי" - "גשפטען

  הם .(והאמריקאי הבריטי מהצבא גניבה – קרי) חוקיות לא בדרכים וציוד דלק

  לעיתים ,וציוד פליטים להוביל מנת על הבריטי הצבא של במשאיות השתמשו

  ובעל נוסף פרק .פיקטיביות יחידות של מזויפים במסמכים שימוש תוך

  ,שונים ממקורות ותחמושת נשק איסוף - "החבורה" אנשי של חשובה משמעות

   .ארצה דרך לא בדרך ונשלחו נארזו שם ,למילנו הסמוכה נטה'למג הובלתם



  הם .הבריטי הצבא לשירות שהתגייסו ישראל מארץ היהודים המתנדבים בקרב מיוחד תפקיד היה הצבאיים לרבנים

  פני על היה שירותם .וסוציאליים לאומיים ,תרבותיים שירותים גם אלה ,דתיים שירותים רק לא החיילים לכל סיפקו

  בקרב ששירתו רבנים 21 על ידוע .המלחמה בזמן הבריטי הצבא של לפריסתו בהתאם ,גדולים גאוגרפיים שטחים

 .בכירות צבאיות דרגות להם והעניק ,הצבאיים הרבנים את כיבד הבריטי הצבא .ישראל מארץ היהודים המתנדבים

-ציונית תודעה בעלי ,מתנדבים של מיוחדות ומקבוצות ישראל בארץ היהודי מהממסד זכו הם הערכה ת חֹו לפַ 

  שמחצית העובדה גם לכך תרמה .בפרט צבאיים ורבנים בכלל רבנים של פעילות יפה בעין ראו לא אשר ,חילונית

   ."העובדת ישראל ארץ" של ההווי את הכירו ולא בגולה מקהילות רבנים היו הרבנים

  לקהילות עזרה והגישו הפליטים היהודים עם הקשרים בארגון הצבאיים הרבנים פעלו השנייה העולם מלחמת בתום

  ,ישראל לארץ בעלייה להם סייעו גם הם .דתיים ואביזרים כשרים מזון מוצרי באספקת הפליטים ולריכוזי המשתקמות

  אלה נישואין .שואה ניצולות נערות לבין יהודים חיילים בין נישואין עריכת של מאורגן מבצע במסגרת גם ,השאר ובין

   .ישראל לארץ עלייה לנערה מבטיחים היו

  הבריטי הצבא מפקדות של לוגיסטי וסיוע הסכמה לקבל צורך היה .תפילות אורגנו ישראל ובמועדי נוראים בימים

  .צבאיות ממשימות שחרורם לאחר - וזאת ,והזנתם אכסונם ,כנסת בתי הוקמו שבהם למרכזים החיילים להסעת

  שעמדו פי על אף ,הנוראים בימים .בורמה-הודו בגבול האמריקאי האוויר חיל של מרכזי במחנה היה מיוחד מקרה

  מבתי הפצועים כולל ,ישראל ומארץ אמריקאיים ,בריטים - היהודים החיילים כל את להטיס הוחלט ,התקפה בפני

 .החגים לקראת מרכזי לבסיס ,החולים

 אחדים במקרים ,השאר בין ,בקשיים נתקל ,היהודית בבריגדה מאשר חוץ ,ביחידות כשרים מטבחים להקים הניסיון

  שביקשו הבודדים לחיילים כשרים ומוצרים כשר בשר למשלוח דאגו הצבאיים הרבנים .היהודים חבריהם מצד גם

 .זאת

 היהודיות הקהילות בחיק גם אלא צבא במחנות רק לא התקיימו ישראל בחגי ואירועים פסח סדרי ,שבת ליל מסיבות

  את שעודד דבר ,המקומיים היהודים הצעירים עם יחד מתקיימים היו האירועים .שבלוב ובנגזי מצרים ,קהיר ,בלבנון

   .הציונית התודעה

  הקברות בבתי נקברו היהודים .ישראל לדיני בהתאם נעשו והקבורה ההלוויה טקסי וארגון היהודים בחללים טיפול

  נפטרו או בתאונות שנהרגו חיילים גם היו .הבריטי בצבא למקובל בהתאם ,נפילתם במקום ,הבריטיים הצבאיים

 .פטירתם למקום הקרובות בערים היהודיים הקברות בבתי נקברו אלו ,ממחלות

  .היהודים הפליטים עם במגעים המלחמה בתום בעיקר התבטאו אלה .לאומיים תפקידים גם היו הצבאיים לרבנים

  או ישראל לארץ עלייה ידי על בגולה חייהם המשך ובתכנון היהודיים חייהם בשיקום להם סייעו הצבאיים הרבנים

 1943 -מדבר לוב , הגדוד הראשון של הרגימנט הארצישראלי, 16פלוגה  .והלאומיות החברתיות ,הדתיות פעולותיהם עידוד ידי על וזאת בגולה בשיקומם



ר-ֵאי בָׁ דְּ בּולוֹת ַהמִּ ם ַעל גְּ  שָׁ

ֵאל רָׁ שְּ ֵלי יִּ ים ַחיָׁ  חוֹנִּ

ר זָׁ תּוַח וְּ לָׁה מָׁ  .ַהַליְּ

שוֵֹאל ַכֵּוץ וְּ תְּ  :ַהֵלב מִּ

ר הָׁ ֶאה ַמּׂשּואוֹת ַעל הָׁ רְּ  ?ֲהנִּ

ר ַהגוֵֹאל א ַהשוֹפָׁ רָׁ  ?ֲהקָׁ

ר  חָׁ יב ַהמָׁ בִּ סָׁ יץ מִּ  ֲהֵהקִּ

יֵליל י וִּ יר ֹענִּ עוֹלָׁם ָאסִּ  ?לְּ

ר ֵיה ַבֵמצָׁ ַארְּ  ...שוֵֹאג הָׁ

ַתֵפְך שְּ קוֵֹבל, ַהַתן מִּ  וְּ

ר-ֵאי בָׁ דְּ בּולוֹת ַהמִּ ם ַעל גְּ  ...שָׁ

שוֵֹאל ַכֵּוץ וְּ תְּ  :ַהֵלב מִּ

לּות -   גָׁ רּו מִּ זְּ ר, ֶהחָׁ ֵנכָׁ  מִּ

ים ַבֵתֵבל זּורִּ ים ַהפְּ ַאחִּ  ?הָׁ

ר  - בָׁ כְּ עּו ֶזה מִּ רְּ זְּ דוֹת ֹלא נִּ  –ַהּׂשָׁ

ֵאל ם הָׁ ַדיִּ  ?ֲהנָׁמּוש ַביָׁ

ר זָׁ תּוַח וְּ לָׁה מָׁ  ...ַהַליְּ

שוֵֹאל  ַכֵּוץ וְּ תְּ   - -ַהֵלב מִּ

ר-ֵאי בָׁ דְּ בּולוֹת ַהמִּ ם ַעל גְּ  שָׁ

ֵאל רָׁ שְּ ֵלי יִּ ים ַחיָׁ  ...חוֹנִּ

  רבקה גוילי: לחן/  שלום . ש: מילים

  .1940 בשנת "דבר" בעיתון ופורסם שלום 'ש י"ע חובר השיר

 הצפון במדבר השוהים י"מא יהודים לחיילים מוקדש השיר

 י"ע השיר הולחן פרסומו לאחר כשבוע .המלחמה במהלך אפריקאי

  שיצאו יהודים למתנדבים פרידה במסיבת לביצוע גוילי רבקה

  הפזמונים לאחד היה השיר .הבריטי ההנדסה בחיל לשרת

  החזרה ולאחר המלחמה בתום אך ,החיילים בפי המושרים

   .נשכח ,למולדת



 1941סרפנד  , ר"טירוני חי



 הגדוד השני, נושא ברן של הפלוגה המסייעת –בסיור 



 איטליה, בגבעות מדרום לנהר סניו, בדרך לחזית



 בפתח עמדת הפיקוד הפלוגתית –חיים לסקוב  טייס בחיל האוויר המלכותי –עזר ויצמן 



 צוות מרגמות בפעולה מ"תרגול ירי נ



 עם סיום הטיפול ברכב A.T.Sנהגת   נהגות במסדר



 מסדר בבריגדה



 1944ַבארי , "הכשרת ראשונים" –שיעור עברית 

 ִהְננּו ְוָעִלינוּ 

 !ַאְרָצה ֲאבֹוֵתינּו 



 1945איטליה  , בתחנת עזרה ראשונה



 1941סרפנד  , ר בהפסקת אימונים"טירוני חי 1945איטליה  , חנה רובינא בביקור ביחידות התובלה



 –משה יצחק זילברברג . קבורה בחזית

 .איטליה, 20.3.1945 -נפל ב



 1941/ שמואל פרשקו : לחן/ נתן אלתרמן : מילים

לֹום ְלָך י, שָׁ א, ַיְלדִּ מָׁ לֹום ֵמאִּ  ,שָׁ

י ַבְלתִּ ְבָך קִּ ְכתָׁ י ַהּטֹוב, ֶאת מִּ  ,ְבנִּ

א מָׁ ה בֹו אִּ ְמחָׁ ַדְעתָׁ ַמה שָׁ  ,ְולּו יָׁ

ְכֹתב ת יֹוֵתר ַמְרֶבה לִּ יתָׁ ְקצָׁ יִּ  .הָׁ

 
ם ַפיִּ ְשקָׁ י חֹוֶבֶשת מִּ  ְושּוב ֲאנִּ

ְקֹרא ה בֹו לִּ בָׁ  .ַגם ְלַשֵנן, ְושָׁ

ם ֵעיַניִּ ת הָׁ הּו ְקצָׁ ל ַרק ֶשכָׁ  ֲחבָׁ

ה ַגם ֵכן יעָׁ ת ַמְפרִּ ה ְקצָׁ ְמעָׁ  .ְוַהדִּ

  
ַבְלתָׁ ֶסֶרט י ֶשקִּ ה כֹוֵתב לִּ  ַאתָׁ

ים ה ַמְתאִּ ל ַאתָׁ  ;ְוֶשְלקֹוְרּפֹורָׁ

ינָׁה ַמה ֹזאת אֹוֶמֶרת י ְמבִּ  ֵאיֶננִּ

ים טִּ ם ֶזה טֹוב ֶאְשַלח ְלָך ְסרָׁ   – ַאְך אִּ

א מָׁ ים ְלָך שֹוַלַחת אִּ טִּ  ,ְסרָׁ

ה ימָׁ שִּ ם אָׁ ילָׁה אֹותָׁ  .ַבֲחבִּ

  ,ְצַמח ּוְגַדל

ל  ,קֹוְרּפֹורָׁ

א מָׁ ל ְזֹכר ֶאת אִּ  .ֲאבָׁ

ה ימָׁ י ְּפנִּ ְכַנְסתִּ ה הִּ בָׁ ת רִּ  ,ַגם ְקצָׁ

א מָׁ ינָׁה אִּ ים ֵהכִּ ַתּפּוזִּ  ,מִּ

  ,ֶשֹתאַכל

ל  ,קֹוְרּפֹורָׁ

א מָׁ יב ְלאִּ שִּ ית תָׁ  .ְוֶאת ַהְצלֹוחִּ

 
ַדַחת ה נִּ ם ְבֵאיזֹו ְנֻקדָׁ  ְואִּ

ה חָׁ אֹוֵיב ְבַהְצלָׁ יף ֶאת הָׁ  ,ַתקִּ

יֶשהּו ְבַיַחד ם מִּ יף אֹותֹו עִּ  ַתקִּ

יף אֹותֹו ְבַעְצְמָך  .ְוַאל ַתקִּ

 

 

י לִּ אב ַהֵגֵנרָׁ ם ֶאת ַהְשטָׁ  ,ְתַפְסֶתם שָׁ

ל י , ֲאבָׁ ַרי,ַיְלדִּ ְדבָׁ ה לִּ יבָׁ  :ַהְקשִּ

ְתַנֵּפל ַעל   ב ַאל תִּ יםמּוטָׁ לִּ  ,ֵגֵנרָׁ

ים ְוַדי לִּ יְזַית ַחיָׁ יבִּ ְתֹּפס דִּ  !תִּ

 
יְך י שֹוֶתֶקת, יֹוֵתר ֹלא ַאֲארִּ  ,ֲאנִּ

ל ֶאת ֹזאת י, ֲאבָׁ יר ְלָך, ַיְלדִּ  :ַאְזכִּ

ם ית ֶשאִּ ֶטגִּ ה ְסְטרָׁ ְתֹּפס ֵאיזֹו ֶעְמדָׁ  תִּ

יא ה ֶשהִּ ְתקָׁ יָׁד ּפִּ ְתֶלה מִּ  !ֶשְלָך תִּ

 
א מָׁ י ֵמאִּ לֹום ְלָך ַיְלדִּ  ,שָׁ

ּה ּה ְלָך הֹוֶמה בָׁ בָׁ ה לִּ ימָׁ  .ְּפנִּ

ם תּוַכל   ,אִּ

ל  ,קֹוְרּפֹורָׁ

א מָׁ  .ְכֹתב יֹוֵתר ְלאִּ

ה ְוַאל ימָׁ שִּ ְשַכח ְוֵלב תָׁ  תִּ

ה ֵיש בָׁ ית רִּ ה ֶשַגם ְצלֹוחִּ ימָׁ  ְּפנִּ

  ,ֶשֹתאַכל

ל  ,קֹוְרּפֹורָׁ

שּוב יא, ְותָׁ רִּ שּוב בָׁ א תָׁ מָׁ  !ְלאִּ



 8.5.1945ה   "ה אייר תש"כ



 ר"בן עמי מלמד בגן ביתו בכפר אז

 "...  כאן מהלכים על בהונות, רק זכרונות, רק זכרונות, כל זה כבר איננו, זה לא יחזור..."

 כנסיית סן פייטרו

 רומא-ותיקן

7.8.1944 
 בן עמי מלמד



 חיל הציוד חיל הים חיל נשים חיל השרותים

 אתתים/ חיל הקשר  הבריגדה היהודית



 גדוד תותחני שדה חיל החפרים חפרים חיל מודיעין

 חרושת/ חיל חימוש  חיל ההנדסה חיל האוויר 462פלוגת תובלה 

 מתנדבי היישוב לצבא הבריטי הרגימנט הארצישראלי Buffs" / באפס" -ה











 גליונית זכרון



 הר הרצל



 "ארינפורה"אתר ההנצחה לנספי ה הר הרצל

  לוחות מצופה האנדרטה

 כאונייה ומעוצבת אבן

  של בפינתה הניצבת

 רדודים מים בריכת

  .הים את המסמלים

 הבריכה לשולי מתחת

  אבן לוחות 140 מצויים

 הבריכה בתוך השקועים

  שמות חרוטים בהם

 השוליים על .החללים

 הזיכרון לוחות אל בצמוד

 עגולים פתחים מצויים

 ביום פרחים להצבת

 פיקוד צריח על .הזכרון

 :הפסוק חקוק האונייה

  אשיב מבשן 'ה אמר"

 "ים ממצלות אשיב

  בצד .(ג"כ ח"ס תהילים)

  מדרגות נמצאות האונייה

  גג אל המובילות

  מצוי עליו האנדרטה

  נמצאת במרכזו ,מכסה

  נר" דולק ובתוכה ארובה

 .החללים לזכר "תמיד

 בידי תוכננה האנדרטה

  חירם אשר ר"ד האדריכל

 .1985 בשנת ונחנכה



  הוקם הגדודים בית מוזיאון

 בשנת  אביחיל במושב

 הגדודים יוצאי י"ע 1961

  העולם במלחמת העבריים

 הוקדש המוזיאון .הראשונה

 מארץ יהודים של לפועלם

  ,בריטניה ,מצרים ,ישראל

 וארגנטינה קנדה ,ב"ארה

 על הבריטי לצבא שהתנדבו

 ארץ בשחרור לסייע מנת

 .הטורקים מידי ישראל

  אבן הונחה 1999 בשנת

 המוזיאון להרחבת פינה

 חדש אגף ולהקמת

  היהודי היישוב למתנדבי

  הבריטי לצבא ישראל בארץ

  .השנייה העולם במלחמת

  להתנדבותם מוקדש האגף

  בני 30,000 -מ למעלה של

  ,היבשה לחילות היישוב

 הצבא של והים האוויר

 המלחמה במהלך הבריטי

(1939-1945). 

 במוזיאון המרשימה התצוגה

 ,הצבאי בשירות מתמקדת

 הפליטה שארית עם במפגש

 המתנדבים של ובתרומתם

  הנסיון בזכות ל"צה להקמת

  שרותם בעת שרכשו והידע

 .הבריטי בצבא

 מוזיאון בית הגדודים
מושב  
 אביחיל



 "ארינפורה"תנפילוב שנספה באסון ב( מוליא)אנדרטה לחבר הקיבוץ שמואל  'דגניה א

 אבישי טייכר: צילום



 תל אביב

  השיבו מתנצל ובמבט שעצרו היו .ם"ק רחוב היכן ושבים עוברים שאלתי

  תמהות בפנים אותי ופטרו צעידתם את האיטו שלא היו .יודעים שאינם

  עצרו ולא האיטו שלא היו  !?"מה" :בשאלה שהשיבו היו .יודעים שאינם

 .לתמהוני אותי וחשבו

  ,הלסינגפורס רחוב את למצוא שביקש ,עדן מנוחתו ,קישון באפרים הרהרתי

  ,אציין ההגינות למען .המנמוטכניקה תעתועי הכוללת הומרסקה והקדיש

  ומשדוושתי ,לבנה עיר בעודה ,אביב תל בעירי החייל ברמת דודה לי שהיתה

  לציוני הכיבודים וכדרך .ם"ק לרחוב בסמוך חלפתי ,לבקרה כנער באופני

  קטן רחוב שלט נקבע במלחמות הנופלים הנצחת גם כמו ,ואישים תאריכים

 לצבא היישוב מתנדבי של הנספים ם"ק .ם"ק תבות בראשי כיתוב עם

  .הנאצים בידי טובעה “ארינפורה” שאונייתם ,2 -ה העולם במלחמת הבריטי

 הנאצי האויב למיגור לסייע התגייסו ישראל בארץ היישוב בני וארבעים מאה

   .שבו ולא

 .אחרון דור עד ַגלעד – שמם על רחוב נקרא לזכרם ציון ובאין קברים באין

 .בירושלים הרצל בהר לזכרם ממלכתית אנדרטה הוקמה לימים



 ם ברמת החייל"רחוב ק תל אביב

על שם   –ם "רחוב ק

מתנדבים   140

ארצישראלים לצבא 

הבריטי במלחמת  

,  העולם השנייה

-שטבעו בים התיכון ב

כתוצאה מטיבוע   1943

בידי  " ארינפורה"ה

 .הלופטוואפה



 "עין התכלת"בשכונת " האנייה ארינפורה"רחוב  נתניה



 ח"רחוב קל חיפה

 –ח "רחוב קל

  138לזכרם של 

המתנדבים לצבא 

הבריטי שטבעו  

בין  ". ארינפורה"ב

הניצולים היו  

כאשר אחד  , פצועים

מהם נפטר יומיים  

לאחר האסון ונקבר 

פצוע נוסף . בבנגאזי

נילחם על חייו  

במשך שלושה 

נפטר , חודשים

 .ונקבר בטריפולי



 :מקורות
 ומניצולי הארינפורה 462פלוגה  -בן עמי מלמד   •

 ומניצולי הארינפורה 462פלוגה       -חיים אסט   •

 ומניצולי הארינפורה 462פלוגה       -ֵעלי ציילר   •

 מוזיאון בית הגדודים -רחל סילקו   •

 "במחנה"עתון  -ַאלינה גרינשפון   •

 שמואל קצין  •

 יואב גלבר -" תולדות ההתנדבות"  •

 שמעון גרוסמן/ זאב שפר  -" ספר ההתנדבות"  •

 "הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה"אתר   •

 "איגוד החיילים המשוחררים בישראל"אתר   •

 "תולדוט"אתר   •

 "ם וההעפלה"הפלי"אתר   •

 אתר ויקיפדיה  •

 



 :מצגת
 אורי איתיאל

  לדלות בידי למסייעים תודה

  נעלמה פרשה מתהומות

  היישוב בתולדות ונשכחת

  ישראל בארץ היהודי

  – השנייה העולם במלחמת

 :קישורים לסרטונים ."ארינפורה"ה טבעה בו היום
 

  טביעת הארינפורה חלק א
  טביעת הארינפורה חלק ב

 1חיים אסט 
 2חיים אסט 
 3חיים אסט 
 4חיים אסט 
 5חיים אסט 

mailto:itieluri@zahav.net.il?subject=ארינפורה
http://www.youtube.com/watch?v=wzAXgrdYBlc
http://www.sirtonim123.co.il/8039/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%3E%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94-%3E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94-%3E%D7%97%D7%9C%D7%A7-%3E2.html
http://www.sirtonim123.co.il/8039/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%3E%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94-%3E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94-%3E%D7%97%D7%9C%D7%A7-%3E2.html
http://www.sirtonim123.co.il/8039/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%3E%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94-%3E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94-%3E%D7%97%D7%9C%D7%A7-%3E2.html
http://www.sirtonim123.co.il/8039/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%3E%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94-%3E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94-%3E%D7%97%D7%9C%D7%A7-%3E2.html
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