
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  היילברון :שם משפחה
  

  שלמה :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

        היילברון :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Heilbrunn בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Sigmar בלועזית                                                       זיגמר :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :דהלי תאריך
18.8.1920  

  מילהאוזן  ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Muhlhausen בלועזית
                                                           

  גרמניה :ארץ לידה
 

  סלמה מולר :של האםשם פרטי ושם נעורים   יוליוס יצחק :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

                                                      לייפציג:    לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   
  גרמניה :ארץ המגורים                  Leipzig   בלועזית 

  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון

  

    אנגליה ואוסטרליה): ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
                                                                                                                                                      

   מחנה למהגרים בהייטון אנגליה?     אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

           יהטטורה אוסטרל :מקום  השחרור
 

 1942  :תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
  

  
  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1942 :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה ,ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אבי יוליוס היה סוחר של עור . 19-משפחתי הייתה בגרמניה מתחילת המאה ה. 1920בשנת  נולדתי במילהאוזן שבגרמניה

. הבית היה בית יהודי מסורתי. ניםהיה לי אח בשם וולפגנג שהיה צעיר ממני בשמונה ש. ואמי הייתה עקרת בית, ומוצרי עור
ואז הוריי החליטו , 1934במילהאוזן גרנו עד שנת . נסעתי לבקר אותם הרבה, אני זוכר את סבי וסבתי מצד אמי שגרו באייזנר

אחת  –בגלל שזו הייתה עיר גדולה עם קהילה יהודית גדולה , הם האמינו ששם תהיה פחות אנטישמיות. לעבור ללייפציג

ככל . שם הייתי היהודי היחידי, בלייפציג הלכתי לבית ספר יסודי ולבית ספר תיכון מקצועי. גדולות ביותר באירופההקהילות ה
בתשיעי בנובמבר . ולאט לאט הוציאו אותנו מחיי החברה בגרמניה, כך הגזירות נגד היהודים החמירו, ששנות השלושים חלפו

וראיתי את , נסעתי למרכז היהודי. תי על אופניים לעבודה ושמעתי מה קרהאני זוכר שבאותו יום רכב. היה ליל הבדולח 1938
למרות , נס משמיים, במקרה. אני זוכר שלמחרת באו אלינו הביתה אנשי גסטפו וחיפשו את אבי. הכול שבור ועולה באש

ואחרי , קסנהאוזןלמחרת אבי נלקח למחנה ז. ולא לקחו אותי למחנה, לא הופעתי ברשימות של הגסטפו – 18שהייתי בן 
  .הוחלט שאני אסע לבד. אך משפחתי לא קיבלה, אשרת נסיעה לאנגליה אני קיבלתי. חודשיים חזר שבור

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/וערתנועות נ/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
הייתי אחד , למזלי. ודיםובדרך עצרו את הרכבת והורידו את כל היה, עליתי לרכבת להולנד. יצאתי לכיוון אנגליה 1939באוגוסט 

, יפינג קמדן'לאחר מכן הגעתי לצ. מהולנד הגעתי לאנגליה ושהיתי בלונדון שבועיים. היהודים המעטים שהורשו לחזור לרכבת
הם חשבו שאנחנו . לאחר חמישה חודשים באו לעצור אותנו שוטרים בריטים בגלל הנתינות הגרמנית שלנו. שם עבדתי בשדות

שם שמרו עלינו , "דונרה"אחרי תקופה במחנה הסגר למהגרים נלקחנו בכח לאוניה . ווים סיכון לאנגליהמרגלים גרמנים ומה
 600שם היינו . שם נלקחנו למחנה הסגר. והגענו לאוסטרליה, הפלגנו במשך שבועיים בתנאים קשים מאוד. חיילים בריטים

עיתונאים , אנשי דת, רופאים, צעירים ומבוגרים – היו שם אנשים מרקעים שונים. כיה ואוסטריה'צ, איש יוצאי גרמניה
. והאקלים האוסטרלי גם הקשה עלינו משום שהיינו רגילים לאקלים אירופאי, התנאים במחנה היו קשים מאוד. ומוזיקאים

הוחלט  1942בשנת . באותה תקופה חליתי מספר פעמים בגלל התנאים הקשים. המחנה היה רחוק מכל מקום ישוב, בנוסף
  .משום שברחנו מהרדיפות בגרמניה, ר אותנולשחר

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

מסוכן עצרו את  כעבור כמה חודשים של מסע. ידעתי שאין ארץ אחרת בשבילי. והמסע היה ארוך וקשה, החלטנו לעלות ארצה
  .שוב היינו בסכנת חיים. ד עם שבויים איטלקים וגרמניםוהוחזקנו שם כחודש במחנה שבויים יח, המשלחת שלנו במצרים

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

מספר שנים . נודע לי שכל משפחתי נספתה במחנות. ללא בית וללא משפחה, גרתי בתנאים קשים. ביבהצלחתי להגיע לתל א
הכרתי את  1953בשנת . בירושלים עבדתי בכמה מסעדות. אחרי המלחמה הגעתי לחפש מכרים מאותה תקופה באוסטרליה

, בדתי שנים רבות במסעדת הסה בירושליםע. נולד בני יורם 1958בשנת . גם היא ניצולת שואה ילידת גרמניה, אשתי שושנה

מאז אני גר עם . משה דיין ועוד, גולדה מאיר, דוד בן גוריון, לוי אשכול –ובמסגרת העבודה יצא לי להכיר אנשים חשובים רבים 
  .דנה לומדת בירושלים וגיא משרת במודיעין בצבא. גיא ומאיה, דנה –יש לנו כיום שלושה נכדים . שושנה אשתי בירושלים

  

  אורן בן צבי: ראיון

  2010אוגוסט , ירושלים


