
"כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד"
(ט"י, א"ירמיהו ל)

-יכולים לגמול לחברינו המתים , החיים, המעט שאנו"
"ההולך אחריהם ואתנו, הוא הזיכרון

יצחק רבין  

.  1995-1922, ו"תשנ-ב"תרפ

החקר של
גד לביא

תמונה



דף נופל–1מסמך 
אתר יזכור משרד הביטחון: מקור 

חסרה תמונה•
מדוייקחסר תאריך ומקום לידה •
חסר שנת עליה•



דף נופל–2מסמך 
אתר ארגון ההגנה: מקור 

מופיעה תמונה•
סיפור חיים דומה לדף הנופל שבאתר  •

יזכור
מצוין שישנה כתבה לזכרו בעיתון  •

"דבר"
מצוינים פרטים נוספים על מועד  •

2017-נפילתו מתחקיר שנערך ב



http://www.jwmww2.org/soldier.aspx?id=3414

ברגהויזןמידע על צבי –3מסמך 
2-אתר הלוחם היהודי במלחמת עולם ה:  מקור

about:blank


לחללים שנהרגו לפני קום המדינה , הרצל-אבן זיכרון בהר
ומקום קבורתם לא נודע

לוח הזיכרון לנופלים מהתקופה 
שלפני מלחמת השחרור
ביד לבנים בפרדס חנה

ברגהויזןאבני זיכרון לזכרו של צבי –4מסמך 
בית יד לבנים פרדס חנה, צילום בהר הרצל: מקור



אילן היוחסין של צבי–5מסמך 
MyHeritageאתר :  מקור

ברגהאוזןצבי הרברט 



אילן היוחסין של צבי–5מסמך 
MyHeritageאתר :  מקור

ברגהאוזןצבי הרברט 

MAX DOVמקס דוב , האבא
:תאריך ומקום לידה

8.5.1871
.FRILLE, GERMANY–גרמניה , פרילה

1.9.1942ב טרזינשטאטנלקח לגטו 
.פולניה, באושוויץ, 5.1944..15ונספה ב

.MINA nee RITTER–ריטרמרים לבית 
,  (בערך)7.3.1876: תאריך ומיקום לידה

 ,GERENSBURG–גרמניה , גרנסבורג

GERMANY
1.9.1942ב טרזינשאטנלקחה לגטו 

7.10.1942ונספתה שם ב 

פרטים אודות  
הוריו של צבי



אילן היוחסין של צבי–5מסמך 
MyHeritageאתר :  מקור

ברגהאוזןצבי הרברט 

 ERNST–ברגהאוזןאליהו ארנסט 

ELIYAHU.
,  ויסבאדן, 12.5.1905: תאריך ומקום לידה

.Wiesbaden, Germany-גרמניה 
.1934: תאריך עליה ארצה

פרדס  , 15.12.1979: תאריך ומקום פטירה
.שבוע אחר אשתו. חנה

–ווטרהאןשושנה לבית 

GRETA SHOSHANA nee 
WETTERHAHN.

: תאריך ומקום לידה
3.10.1907

:  תאריך ומקום פטירה
.פרדס חנה, 9.12.1979

.אורי הראל
,  2.2.1945:תאריך ומקום לידה

.פרדס חנה, נווה אשר
:  תאריך ומקום פטירה

.פרדס חנה, 6.11.2013

פרטים אודות  
משפחת אחיו

.רות דהן
תאריך ומקום  

,  1936: לידה
,  נווה אשר

.פרדס חנה

אחיות שנפטרו  3לצבי היו עוד 
:בגיל צעיר

ELISABETHאליזבט •
1904-18.12.1910

BABETTE ELSEאלזה באבט•

1919-26.5.2019
EMMAאמה •

1908-25.8.1929

גר עם  ( גיסתו של צבי)האב של שושנה , יחיאל יוליוס
.16.12.1969בתו בפרדס חנה עד פטירתו ב 



דף עד על צבי–6מסמך 
אתר יד ושם  :  מקור

תמונה

תאריך לידה
7.9.1920

פ "ד אלול תר"כ

מקום לידה
ויסבדן

Wiesbaden 
גרמניה, 

הדף מולא על ידי האח אליהו



דף עד של הוריו של צבי–7מסמך 
אתר יד ושם  :  מקור

הדף מולא על ידי האח אליהו

מרים-מינהאימודף עד על 
גיטרלבית 

.דב-דף עד על אביו מכס
אביו היה סוחר

בגרמניה1885מפקד אוכלוסין 
ברגהאוזןמקס , בו מופיע היהודי

י הנאצים לאושוויץ  "עברגהאוזןגרוש מקס 
15.5.1944ורציחתו ב , DZ-1669’ במשלוח מס



,  גרמניה( ויסבדן)Wiesbadenתמונות של העיר  –8מסמך 
.התמונות מהתקופה שצבי גר בה וכיום. עיר הולדתו של צבי

Valamis, אתר יד ושם :  מקור



.15עלה בגיל ". גליל"באוניה , ז"בשבט תרצ' י, 3.2.1933עליה לארץ בתאריך –9מסמך 
הארכיון הציוני  :  מקור



22.6.1939ברגהאוזןבקשת התאזרחות של בצי –10מסמך 
הארכיון הציוני  :  מקור

במסמך זה נמצאה תמונה נוספת  
ברגהאוזןצבי של 



תמונות שנמצאו לאורך החקירה–11מסמך 
אתר ארגון ההגנה ובית יד לבנים בפרדס חנה, הארכיון הציוני, אתר יד ושם:  מקור

ברגהאוזןצבי 
,     עד שמילא אחיו אליהו            מבקשת האזרחות בארכיון הציוני                   מאתר ארגון ההגנה-מדף

פרדס חנה–וגם בבית יד לבנים 



ציון-תולדות האונייה הר

.טונות2,500בנפח של St. Jan: דנמרק בשם, בקופנהגן1907הושקה ביוני 
.Nickeriefor: להולנד ושמה שונה ל1913נמכרה ב 

.Risveglio: נמכרה לאיטליה והוסב שמה ל1932ב 
".ציון-הר: "ושמה שונה ל" מ"ישראל בע-ימי ארץללויד"י חברת "נקנתה ע1935ב 

(.  יש חובה להניף דגל על כל כלי שיט)קפריסין , בפמגוסטההיא נרשמה , מאחר ועדיין לא היה חוק דגל בארץ
ברומניה והביאה וקונסטנטהאיסטנבול , בין חיפה, מאז היא שטה בהפלגות מסחריות כאוניית נוסעים ומטען

.הרבה מעפילים ותיירים
.  שרשם לזכותו פרקים נכבדים בספנות העברית" החבל הימי לישראל"הוקם , 1937על האונייה ביוני 

.עם פרוץ מלחמת העולם השנייה גויסה האונייה לצי המסחרי הבריטי והפליגה תחת דגלו
.  ב"ארה, אנגליה לסוואנה, שהפליגה מליברפולOB-205’ האונייה שטה כחלק משיירה מס

. נפגעה מטורפדו והוטבעה, מערבית לאירלנד באוקיינוס האטלנטי, 31.8.1940בבוקר ה 06:15בשעה 
.U-38הטורפדו שוגר מצוללת נאצית 

.  ברגהאוזןצבי הרברט ישראלים ניספו ובהם -מלחים ארץ17. מאנשי צוות טבעו33ו בייטוןון 'רב החובל ג
.י אונייה פולנית"ע, ניצל ונמשה למחרת, אוסמןרק מלח אחד מקפריסין בשם 

.אוניות מאותה שיירה3בתקיפה זו נפגעו עוד 

אוניית הר ציון–12מסמך 
ציון-האנייה הר:מקור

"אותו הים"תמונות מאתר 



לוח הזיכרון בלונדון להנצחת המלחים שנספו במלחמת העולם השנייה–13מסמך 
חיל הים הבריטי: מקור



י צוללות גרמניות"אוניות בריטיות שנפגעו ע
1940לאוגוסט 31ב 

י "מתוך רשימת צוותי האוניות שנפגעו ע
צוללות גרמניות

מתוך רשימת אוניות שנפגעו על ידי צוללות גרמניות–14מסמך 
 UBOAT.NETאתר: מקור

https://www.uboat.net/allies/merchants/crews/ship503.html

about:blank


1.10.1940עיתון דבר  13.9.1940עיתון דבר 

חיילים עברים17ציון ואובדן -ישראלים בעקבות טביעת הר-כתבות בעיתונים הארץ–15מסמך 
"העולם"ועיתון " דבר"עיתון : אתר העיתונות ההיסטורית: מקור

עיתונה המרכזי של  " העולם"
ההסתדרות הציונית העולמית 

19.9.1940



16.9.1940

חיילים עברים17ציון ואובדן -ישראלים בעקבות טביעת הר-כתבות בעיתונים הארץ–16מסמך 
"  דבר"עיתון : אתר העיתונות ההיסטורית: מקור

"הר ציון"שטבע באניית ברגהאוזןצבי ,  כתבה של שרגא הרץ על חברו
21.10.1940



11.5.1941" דבר"עיתון 
הר  "עם שמה של נתקדשושמם של יורדי "

שנוקשה וטבעה בשירות האספקה  " ציון
"האטלנטיבאויקנוסהפעיל 

י דואר  "בול ישראלי שהונפק ע
לזכר תחיית , 2012ישראל ב 

הימאות העברית ועליו תמונת  
"הר ציון"האונייה

חיילים עברים17ציון ואובדן -ישראלים בעקבות טביעת הר-כתבות בעיתונים הארץ–17מסמך 
"  דבר"עיתון : אתר העיתונות ההיסטורית: מקור



ציון והתשלומים ליורשים-הרהאונייהעל אבדן " ללויד"הודעת חברת הספנות –18מסמך 
על ספנות ישראלית ועוד" אותו הים"אתר : מקור

https://dannyzimrin.wordpress.com/2015/05/24/%D7%94%D7%A8-
%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-

%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%94/



ברחוב וינגייט בחיפה" הר ציון"מצפור יורדי הים לזכר נספי האנייה –19מסמך 
צילום  : מקור



מתנדב לצבא הבריטי. אחיו של צבי. ברגהאוזןאליהו –20מסמך 
IGRAאתר : מקור

בגרמניה1905אליהו נולד ב
,1934-עלה ב

,גר בפרדס חנה
.התפרנס בחקלאות

נישא לגרטה ונולד להם ילד אחד
בזמן שהתנדב לצבא הבריטי



.  בנו של אליהו. אחיין של צבי. ברגהאוזן-אורי הראל–21מסמך 
GENIאתר , ארכיון המדינה: מקור

GENIאתר ארכיון המדינה 



(  בן דוד מרשפון)וולטר , (ב"בן דוד של צבי מארה)ארנסט : מימין לשמאל
(.אח של צבי)ואליהו 

1960רשפון  . תמונות של המשפחה–22מסמך 
.קליפורניה, ברגהאוזןאייליןבאדיבות : מקור



(אשתו של אליהו)שושנה (אחיו של צבי)אליהו 

(בנם של אליהו ושושנה)אורי הראל 

(אביה של שושנה)וטרהןיוליוס 

בבית העלמין בפרדס חנהברגהאוזןמצבות משפחת –23מסמך 
צילום: מקור



ברגהאוזןהרברט -סיפור חיים צבי

.  1920לספטמבר 7בתאריך , גרמניה( Wiesbaden)בויסבאדןנולד ( HERBERT BERGHAUSEN)ברגהאוזןצבי הרברט 
.ברגהויזמןאו לברגהויזןלעיתים שובש שמו 

.  1936לפברואר3ב " גליל"ועלה ארצה באונייה 1935לספטמבר 11ב , קיבל דרכון גרמני בעיר הולדתו
.במשך כשנתיים, יוליוס-ועם גיסתו שושנה ואביה של שושנה איתו, אחיו אליהו עלה ארצה שנתיים לפניו וצבי התגורר בפרדס חנה

.    12.10.38צבי המשיך לעבוד שם לפחות עד ". ציון-הר"ישראלית הראשונה -התקבל לעבודה באונייה הארץ25.8.38ב 
בבקשה זו כתב שהוא גר אצל אחיו בפרדס חנה ועוסק כחשמלאי על  . 12.10.38ישראל ב-להתאזרחות בארץראשונההוא הגיש בקשה 

.החברה בעלת האונייה, PML (Palestine Maritime Lloyd)מנהל, היה מר הנס בהם, ממליץ לבקשה בארץ. האונייה
.שהוא זכאי לאזרחות מכוח תקופת שהותו בארץ טרם עלייתו לאונייה, צבי טען כנראה

כפי הנראה כחשמלאי  . בה כתב שהוא ירד מהאונייה ועובד כשוטר6.2.1939צבי שלח תזכורת ב , מאחר ולא קיבל תגובה לבקשתו
.היו בתי הסוהר שייכים למשטרת המנדט1946יש לזכור שעד . בבית הסוהר הבריטי בעכו

.בו הזכיר שוב שירד מהאונייה ועובד כשוטר21.2.1939מכתב נוסף שלח ב
.26.3.39ומכתב על כך נשלח לצבי ב 18.3.39נדחתה ב , בקשת התאזרחות ראשונה זו

.  צבי כתב תזכורת נוספת והפעם ממקום עבודתו בבית הסוהר בעכו, קודם לקבלת הדחיה29.3.39ב 
,  וורסליהממליץ היה מר . צייגרבית גרוס אצל , הרצליה' רח, כתובתו עכשיו הייתה בחיפה. שנייההגיש בקשת התאזרחות 2.5.1939ב 

.19.6.39זכה באזרחות ב ברגהאוזןהפעם בקשתו התקבלה והרברט ASP(Acre State Prison .)מנהל בית הסוהר בעכו 
.  שינה את שמו הפרטי לצבי, בהמשך במועד לא ידוע

מסיק  -היה מלח, ותפקידו עליה31.8.1940האונייה הוטבעה ב . ציון-עלה שוב על האונייה הר, אין לדעת מתי לפני הפלגתה האחרונה
.דודי קיטור

עובדה זו ניכרת בעיתונים ובפרסומים  . היכו קשות בישוב היהודי הקטן שהיה בארץ באותן שנים, הימאים17אבדן האונייה ונפילת 
.של אותה תקופה

".אילת"המשיך את דרכו כיורד ים ושרת על אניית חיל הים , נציין שאחיינו אורי


