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 ם וההעפלה"ות הציבור לאתר הפלייפנ
 צור-יהודה בן: מאת

 
אנו  –אלינו  הפניותרוב  .במתן תשובות לפניות הציבורהאתר כרוך בין היתר  תפעול 

כ אנו יכולים "בדר .משפחתיותאו  הינן אישיות – ה אחת או שתיים לשבועימקבלים בממוצע פנ
כגון בבקשות להתגייס , במיעוט המקרים)לעזור במידה זו או אחרת ומטפלים בפניות אלינו 

 נואופי הפניות אלינו וטיפול תלהמחש להלן שתי דוגמאות...(. איננו יכולים לעזור, "מוסד"כסוכני ה
  :בהן

 
 אפנייה 

  
  ,שלום( ם וההעפלה"לאתר הפלי) – 31.7.31 

 הייתה ניההאו .1944 -ב מפורטוגל שיצאה  "גנואה"  המעפילים אונית על פרטים לדעת ברצוני
 דרך מצרפת שהוברחו ילדים היו זו באוניה. עליה פרטים למצוא מצליחה ואינני לגאלית

 במלחמת שנהרג ל"ז הבר [אלפרד] אברהם דודי שם היה. לארץ ופורטוגל לספרד הפירנאים
 . זו אוניה על נוספים פרטים מחפשת ואני השחרור

 . גרסיה לינד רוני ,מראש בתודה
 

 !וע טובשב, לרוני – 7..3
 :ם וההעפלה"בתשובה לפנייתך לאתר הפלי

אני מקווה שהארכיון הציוני המרכזי בירושלים יוכלו לעזור . ולא מעפילים המדובר באונית עולים
  .( fax 02 ,cza@wzo.org.il-6204837, המדור לחקר המשפחה, הארכיון הציוני המרכזי)לך 

 צור-יהודה בן ,בברכה
 

' יד ושם'יתכן ש, לרוני – 7..3
 מצורפת)יוכלו לעזור לך 
. (שאיתרתיתמונת אוניה 

 .יהודה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הרבה זמן חיפשתי את האוניה הזאת  !רבה לך תודה, יהודה - 37.7.31
אימי  .הפירנאים-הוא הוברח לפורטוגל דרך ספרד. [הבר -אלפרד-אברהם ]באוניה זו עלה דודי 

ועזרה  סוניה הבר לינד הייתה בין מארגני ההברחה היא הייתה במחתרת הצרפתית היהודית
 .להבריח לא מעט קבוצות

 
אז שוב ...היום לצערי כשאנחנו רוצים לדעת יותר פרטים על משפחתנו אין כבר את מי לשאול

  .ללפאזתודה על הפרט הקטן שנוסף 
  .קיבוץ גברעם ,רוני גרסיה

mailto:cza@wzo.org.il
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  ב פנייה
 

 Lorenzoאיטלקי בשם פנה אלינו  1131-ב. ל"מחושל גויים אנו מקבלים פניות  בפעםמפעם 
Giacchero וביקש חומר על האוניה Rondine –  שמה המקורי של האוניה שערכה שתי הפלגות

מעפילים  3,111עם  'ולוחמים בונים'ו 38.1בינואר מעפילים  819עם  'אנצו סרני' –עם מעפילים 
 .38.9בפברואר 

 
חומר לאנגלית  עבורו ואף תרגמנו להשתמש בחומר המצוי באתר אישרנו לו כמובן .נענינו ברצון

 .עבריתגרסה הב שהופיע רק, נוסף
  

 ספר על האונייהממנו  קיבלנו ובתוך זמן קצר את כתובת הדואר שלנו הוא ביקש 1131ביוני 
  .(בשפה האיטלקית) ודיםעמ .37הכולל 

 
אנו . בהם עוסק האתרים בנושא המתענייניםזאת לא הפעם הראשונה שאנו עוזרים לגויים 

 .שעזרתנו מסייעת להגברת הסולידאריות עם ישראלמניחים 
 

 
 

 


