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 תמונה



 סיפור חייו  :  1מסמך 
 משרד הביטחון, אתר יזכור: מקור 

 שמות הוריו של טוביה: חסר



   מרמלשטייןתמונת המצבה טוביה :  2מסמך 
 הר הרצל בירושלים: מיקום 

 :על המצבה חסר
 שמות הורים 

 תאריך לידה



 TETIהאוניה : 3מסמך 
 ם"הפליאתר : מקור 

 

 .טוביה עלה באוניה טאטי, לפי מידע בתיק חלל
 15/5/1948ח "האוניה הגיעה לארץ ביום העצמאות תש



 כרטיס ממחנות ריכוז מופיע תאריך לידה:  4מסמך 
 יד ושם: מקור

ודווח שעדיין היה  16.2.1945-ב ריזה/ רוזן -טוביה נאסר בגרוס•
 .16.3.1945-בחיים ב

 .26.9.1927-ל כ"תאריך הלידה המדויק מופיע במסמך הנ•
 .  הוא שמו הלועזי של טוביה" טוביאס"השם שמופיע •

רוזן הייתה רשת של מחנות ריכוז אשר בשיא פעילותה  -גרוס
, מחנות משנה בגרמניה המזרחית 100היו לה עד  

. כוסלובקיה ופולין'צ  
פרויקט "שנקרא   בין מחנות המשנה הכי גדולים היה מה 

:  באיזורשהיה " ריזה  
owl mountains 



 תיעוד טוביה במלחמה :5מסמך 
 יד ושם :מקור

  15.6.1945-בתאריך
דווח שטוביה חזר 

( DORNAU)מדורנאו 
 .4.6.1945 -ב

 

 
היה ידוע כאחד   דורנאו

ממחנות המשנה של 
 .רוזן-רשת גרוס
 

 

ויקיפדיה: מקור, מחנה גרוס רוזן  



 
 שם האם הלנה פוגל  , תיעוד טוביה במלחמה :6מסמך 
 יד ושם :מקור 

 

 גונזקירכןדווח שטוביה חזר ממחנה  1.8.1945-ב
(GUNSKIRCHEN  .) 

 .מטהאוזןשהוא אחד ממחנות המשנה של מחנה השמדה 
 .4.5.1945-הצבא האמריקני שחרר את המחנה ב

 .אימו של טוביה -"הלנה פוגל"במסמך מופיע השם 



 .  ותאריכי הלידה מרמולשטייןשמות בני משפחת : 7מסמך 
 יד ושם :מקור 

רשימה של כל בני משפחת 
שגורשו   מרמלשטיין

  (,Velyikyiy Bychkiv קיב'מביצ

Czechoslovakia  )1944-ב  
 :ונעלמו במחנה ריכוז

 
  וחנה לייב-ישראלההורים 

 (.לבית פוגל)
 

 :ארבעת הילדים הצעירים
יליד  (   טוביה) טוביאס•

26.9.1927 
 27.9.1930ילידת , מרים•
 גרמן•
 13.12.1935יליד , סמואל•
  



 -תעודת הלידה של אחד מאחיו של טוביה: 8מסמך 
 ( מרמלשטייןי אתי "תורגם ע)המשפחה : מקור

 
 (מרמלשטייןאליקים  גצלחיים )גיזה בן ישראל : שם

 5.8.1921: נולד

 (קיב'ביצ: באוקראינית)  "(הגדול קיב'בצ)"  קיב'בצ ווליקי: שם העיירה שבה נולד

 רקוב: תת מחוז

 קרפסקה: מחוז

 אוקראינה: מדינה

 יהודי, ישראל אריה: שם האב

 יהודיה, (לבית פוגל)חנה : שם האם

 ווליקי: איפה התחתנו



 ממאוטהאוזן, אח של טוביה, מרמלרשטייןשל גיזה  שיחרורתעודת : 9מסמך 
 המשפחה  : מקור

אין תרגום לתעודת השחרור של אחיו 
אך תעודות אלו מלמדות על , מהמחנה

 :שמות הוריו של טוביה

 

 לייב ופוגל חנה-ישראל מרמלרשטיין

ויקיפדיה: מקור 1945שחרור מחנה מאוטהאוזן בידי האמריקאים   



 מרמולשטייןעץ משפחת   :10מסמך 
 נעמי מצליח על סמך מידע מהמשפחה: מקור



 תמונה: 11מסמך 
 המשפחה: מקור

 תמונה זו נשלחה למשפחת

 לאחר   קיב'בביצ מרמולשטיין

 .נפילתו של טוביה

 טוביה עומד מימין*

 

 

 של משרד הביטחון" יזכור"באתר * 

 .ל"נעשה שימוש בפניו מהתמונה הנ



 תמונה: 12מסמך 
 20.4.2015נמסרה על ידו ב  לוטינגריצחק  :מקור

בגבעת אולגה  " הגנה"התמונה צולמה במחנה אימונים של ה    
יצחק  . ובה נראים עולים חדשים דתיים שבקבוצה( 1948מאי )

 .  ימים טוביה נפל' וכעבור מס, וטוביה הכירו במחנה זה

 פסטרנק   יצחק

 טוביה



 בבקשה לעזרה בזיהוי גוויות" חירות"מודעה בעיתון : 13מסמך 
 .2' עמ, 10.1.1950, "חירות"עיתון : מקור

שמו של טוביה מופיע  
ברשימה של חללים להם  

 .נדרש זיהויי

 

 

הארכיון הציוני: מקור" חרות"כרזה של עיתון   


