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Editorial

Our newspaper celebrates Bar 
Mitzvah. This is the 13th issue 
of “Our Voice” and it is being 
published on Passover, the 
time of our freedom: Exodus 
of our forefathers from Egypt 
and of us from Bergen-Belsen. 
April 15, the day of liberation 
of Bergen-Belsen, is on 
Passover. “In every generation 
a person has to see himself 
as if he was liberated from Egypt.” This exodus took 
place 72 years ago and set free you, our dear Holocaust 
survivors, members of our organization, our parents and 
our families who managed to survive the inferno.

In this issue we bridge between Past and Present. We 
present to you the updated activity of these days and 
at the same time we remind you of what happened in 
the past. Dr. Jens-Christian Wagner reports about the 
impressive activities at the Bergen-Belsen memorial site, 
and we report on the organization’s activities in Israel: A 
toast to Rosh Hashana at the Rabin Center in the presence 
of Minister of Welfare Haim Katz, and a delegation 
from Niedersachsen headed by Culture Minister Frauke 
Heiligenstadt, Dr. Jens-Christian Wagner and members 
of the Landtag; and the happy and exciting Chanukah 
party.

We greet warmly our new chairman of the organization, 
Shraga Milstein. We thank Ariel Yahalomi for his 
outstanding contribution to the organization and wish 
him good health and many more happy years.

We decided to focus this time on the KZ Theater in the 
Bergen-Belsen DP camp. In issue 5 of “Our Voice” in 
October 2012, we have already dealt with the subject 
publishing an article about Dr. Sophie Fetthauer’s book 
on this theater. This matter has recently been researched 
again and new studies are being published frequently. We 
present here a new study published in Brazil in a book 
by Dr. Leslie Marko, which also deals with Sami Feder’s 
theater. We invite you to a close acquaintance with Sonia 
Boczkowska-Lizaron, Feder’s leading actress and ex-
wife. Enjoy the first chapter of an article written by a 
famous Jewish writer in Australia in her memory. Due 
to the length of the article we will publish it in several 
chapters.

The fascinating documentary film “The Secrets of Ida” 
was shocking to all of us, due to the amazing story and 
the way it is presented. Alon Schwartz, director and 
producer of the film, presents the story and behind the 
scene to our readers.

I wish you a Happy holiday.  Enjoy your reading.

Jochi Ritz-Olewski

העיתון שלנו חוגג בר-מצווה. זהו הגיליון ה-13 של “הקול שלנו” 
והוא יוצא לאור בדיוק בחג הפסח זמן חירותנו:  יציאת מצרים של 
אבותינו ושלנו. 15 באפריל, יום השחרור של ברגן-בלזן, חל השנה 
לראות את עצמו  חייב אדם  ודור  דור  “בכל  בחול המועד פסח. 
כאילו הוא יצא ממצרים” - היציאה הזאת לחירות התרחשה לפני 
ניצולי השואה חברי הארגון,  לחופשי אתכם,  והוציאה  72 שנה 

את הורינו ובני משפחותינו שהצליחו לשרוד את התופת.

גם בגיליון זה אנו מגשרים בין ההווה לעבר. אנו מציגים בפניכם 
מה  את  ומזכירים  חוזרים  ובמקביל  אלה  בימים  הפעילות  את 
וגנר מדווח על הפעילות  ד”ר ינס-כריסטיאן  שהתרחש בעבר. 
המרשימה באתר הזיכרון ברגן-בלזן, ואנו מדווחים על פעילויות 
הארגון בארץ: הרמת כוסית לראש השנה במרכז רבין בנוכחות 
שר הרווחה חיים כץ, שבה אירחנו משלחת מנידרזקסן בראשות 
ועל  הלאנדטאג,  וחברי  הייליגנשטאט  פראוקה  התרבות  שרת 

מסיבת חנוכה עליזה ומרגשת, רבת משתתפים.

שרגא  הארגון  של  החדש  ליו”ר  בברכות  הגיליון  את  נפתח 
יהלומי.   אריאל  של  פרישתו  לתפקיד עם  מילשטיין, שהתמנה 
אנו מודים לאריאל על תרומתו רבת השנים לארגון ומאחלים לו 

בריאות ואריכות ימים.

במחנה  שפעל  הקאצט  בתיאטרון  הפעם  להתמקד  החלטנו 
העקורים ברגן-בלזן. כבר בגיליון 5 של “הקול שלנו” באוקטובר 
על  פטהאואר  סופי  ד”ר  של  הספר  על  מאמר  פרסמנו   ,2012
ומחקרים  שוב  לאחרונה  עולה  הזה  הנושא  הקאצט.  תיאטרון 

חדשים מתפרסמים בתכיפות.

מאת  בספר  בברזיל  המתפרסם  חדש  מחקר  נציג  זה  בעיתון 
בנוסף,  פדר.  סמי  של  בתיאטרון  שעוסקת  מרקו,  לסלי  ד”ר 
מפורסם  יהודי  סופר  שכתב  בסיפור  ראשון  פרק  מביאים  אנו 
אשתו  בוצ’קובסקה-ליזרון,  סוניה  של  לזכרה  באוסטרליה 
שלו. מפאת  בתיאטרון  ראשית  ושחקנית  פדר  סמי  של  לשעבר 

אורך הסיפור נפרסם אותו בהמשכים.  

“הסודות של איידה” גרם לכולנו  הסרט הדוקומנטרי המרתק 
לטלטלה הן בסיפור עצמו והן באופן שבו הוא מוצג. אלון שורץ 

במאי ומפיק הסרט מספר עליו לקוראינו.

חג חירות שמח וקריאה מהנה.

יוכי ריץ-אולבסקי
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Arie Olewski
Shraga Milstein, a Bergen-Belsen survivor and member 
of the Board, was elected Chairman of Bergen-Belsen 
Organization Israel from January 1, 2017, after Ariel 
Yahalomi, Chairman in the last years, announced his 
decision to retire at the age of 93.
The Israeli Organization is active 
and vibrant. It is the biggest of 
its kind in the world and includes 
hundreds of active members – 
survivors and second, third and 
fourth generations.

Milstein, born 1933 in 
Poland, survived  Buchenwald 
Concentration Camp and was 
liberated in Bergen-Belsen death 
camp in Germany by the British 
Army in April 1945 at the age of 
12. After the liberation, he was 
sent to Sweden for recovery and convalescence.

A young orphan and survivor he came to Israel in 1948, 
a month before Israel’s Declaration of Independence.

For many years he was active in public life as the 
director of a Boarding High School and the Mayor of 
Kfar Shmaryahu.

His personal life is the story of Israel in general and 
particulary the story of Kfar Shmaryahu. During his 
tenure in office Kfar Shmaryahu became one of the 
most attractive residential communities in Israel.

Milstein represented Israel abroad as emissary in 
London, Montreal and New York and served as 
Chairman of the Board of Massuah, the Institute for 
Holocaust Studies.  Since 2013 he is a Board member 
of the Organization of Bergen-Belsen Survivors, 
Israel.

Shraga Milstein wrote his life story in a book “Journey 
through Life” published by the Ministry of Defense. 
(Bulletin No. 11).

We are all looking forward to start a new stage in the 
activity of our Organization.

Last Chanuka, on December 2016, Ariel Yahalomi our 
Chairman for the recent years, announced his decision 
to retire at the age of 93. Everybody was very moved 
as we expressed our gratitude and thanked our dear 
former Chairman who accompanied us for many years. 
We all wished him good health and many more happy 
years. As a token of our respect and love, we gave him a 
farewell present: a special sheet of official Israeli stamps 
issued personally for him, with his picture and personal 
dedication acknowledging his outstanding contribution 
to the Bergen-Belsen Organization.

אריה אולבסקי 
הפליטה  שארית  ארגון  יו”ר  לכהונת  נבחר  מילשטיין  שרגא 
שאריאל  לאחר   ,2017 ינואר  מ-1  החל  בישראל  ברגן-בלזן 

יהלומי, יו”ר הארגון בשנים האחרונות, פרש מתפקידו. 

הארגון פעיל ותוסס, הוא הגדול ביותר מסוגו בעולם ומונה מאות 
חברים פעילים, ניצולים ובני הדורות השני, השלישי והרביעי.

בוכנוולד  הריכוז  במחנה  היה   ,1933 פולין  יליד  מילשטיין, 
והשתחרר במחנה המוות ברגן-בלזן בגרמניה בידי הצבא הבריטי 
באפריל 1945 והוא בן 12 בלבד. לאחר השחרור נשלח לשוודיה 
לשיקום והחלמה. כנער יתום וניצול שואה עלה לישראל בעזרת 
לפני הכרזת המדינה. בהמשך  כחודש  ב-1948  הנוער”  “עליית 
ע”ש  הנוער  כפר  מנהל  היה  ענפה,  ציבורית  בפעילות  עסק 

מוסינזון בהוד השרון וראש מועצת כפר שמריהו.

של  סיפורה  למעשה,  הוא,  מילשטיין  שרגא  של  האישי  סיפורו 
ישראל בכלל וסיפורו של כפר שמריהו בפרט. בתקופתו הפך כפר 

שמריהו לאחד הישובים המבוקשים והיוקרתיים   בישראל.

הוא ייצג את המדינה בשליחויות רשמיות בלונדון, מונטריאול וניו 
יורק וכיהן כיו”ר “משואה” - המכון ללימודי השואה בתל-יצחק. 
בישראל.  ברגן-בלזן  ארגון  הנהלת  חבר  היה  האחרונות  בשנים 
שרגא מילשטיין כתב את סיפור חייו בספר “מסע חיים” בהוצאת 

משרד הביטחון. )ראו כתבה בגיליון 11(.

במסיבת חנוכה שהתקיימה בסוף חודש דצמבר 2016 נפרדנו 
בגיל  הארגון  כיו”ר  תפקידו  סיום  על  שהודיע  יהלומי,  מאריאל 
93. אריאל ליווה אותנו במשך שנים רבות והיה לנו עונג לעבוד 
והשקפת החיים  ולחוש מועצמים מאישיותו, חכמתו  במחיצתו 

האופטימית שלו.  

לארגון  תרומתו  על  ליהלומי  הודינו  רבה  ובהערכה  בהתרגשות 
ועל העבודה המשותפת איתו. איחלנו לו בריאות ואריכות ימים 
ובשם כל חברי הארגון הענקנו לו לאות הוקרה על פעלו, גיליון 
בתוספת  שלו,  אישיים  בולים  עם  עבורו  שהונפק  מיוחד  בולים 

הקדשה אישית.

לֶזן בישראל רֶגן-בֶּ שרגא מילשטיין נבחר ליו”ר ארגון שארית הפליטה בֶּ
אריאל יהלומי פורש מתפקידו

Shraga Milstein – New Chairman of Bergen-Belsen Organization Israel 
Ariel Yahalomi retired
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יוכי ריץ
ברגן-בלזן  ארגון  חברי  עשרות  התכנסו  חגיגית  באווירה 
 27 תשע”ו,  אלול  ב-כ”ד  בתל-אביב  רבין  במרכז  בישראל 
ראש  לקראת  מסורתית  כוסית  להרמת   ,2016 בספטמבר 

השנה תשע”ז. 

שהפעם  מאחר  במיוחד  וחגיגי  דופן  יוצא  היה  השנה  האירוע 
אירחנו משלחת גדולה מגרמניה, הקשורה קשר הדוק לפעילות 
הארגון שלנו בארץ. באירוע נטלו חלק חברי המשלחת בראשותה 

של שרת התרבות של נידרזקסן, הגב’ פראוקה הייליגנשטאט; 
צוות ממשרד התרבות; ד”ר ינס-כריסטיאן וגנר, מנכ”ל קרן אתרי 
ההנצחה בנידרזקסן, וכן מספר חברי הפרלמנט )לאנדטאג( של 

נידרזקסן.

לאחר סיור מרתק בתערוכה במרכז רבין, התכנסו המשתתפים 
למפגש חברים ונהנו מהכיבוד שהוכן עבורם.

שר העבודה והרווחה הישראלי חיים כץ, שהוריו היו בבלזן, בירך 
את חברי הארגון לשנה החדשה וקידם בברכה את שרת התרבות 

של נידרזקסן וחברי המשלחת.

אישית  אותם  ובירכה  באולם  המשתתפים  בין  שעברה  לאחר 
בפני  נאמה  הייליגנשטאט  פראוקה  השרה  לבבית,  יד  בלחיצת 
חברי הארגון. בתום דבריה, הודתה לחברי ההנהלה על ההזמנה 
וארגון האירוע, וכאות תודה העניקה ליוכי ריץ-אולבסקי פסלון 

חרסינה של הפילוסוף והמתמטיקאי הגרמני הידוע לייבניץ. 

והדגיש  הנוכחים בהתרגשות  בירך את  וגנר  ינס-כריסטיאן  ד”ר 
את הקשר ההדוק בין קרן אתרי ההנצחה והאתר בברגן-בלזן לבין 

הארגון בישראל, הגדול מסוגו בעולם.      

הארגון,  יו”ר  יהלומי,  אריאל  את  המברכים  בין  לראות  שמחנו 
שחזר אלינו לאחר החלמה.

חשובה  כמה  לנוכחים  סיפרה  ההנהלה,  חברת  דריילינגר,  טוני 
לאורחים מחו”ל  אריה אולבסקי הציג  הזיכרון.  הפעילות למען 
מצגת ממוחשבת קצרה אודות ההיסטוריה של הארגון ופעילותו 

כיום.

ריץ-אולבסקי,  יוכי  הארגון  הנהלת  חברות  ניהלו  האירוע  את 
תרצה זאבי ושרה גולנדסקי. תודה לגזבר פיני דריילינגר שניהל 
את גביית דמי החבר ולאילת ריץ-בנבנישתי ומאיה בנבנישתי, 
לרישום  דאגו  החברים,  את  שאירחו  ורביעי,  שלישי  דור  בנות 

וחילקו לנוכחים בסוף הערב גיליונות של “הקול שלנו” החדש. 

שנה טובה - הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע”ז
במרכז רבין
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Jochi Ritz
In a festive atmosphere, dozens of members of Bergen-
Belsen Organization in Israel gathered at the Rabin 
Center in Tel Aviv on September 27, 2016, to raise the 
traditional toast for Rosh Hashana, the Jewish New 
Year. 
This year, the event was exceptional as this time we 
hosted special guests – an impressive delegation from 
Niedersachsen, Germany who is closely involved with 
the activity of our Organization in Israel. The delegation 
was headed by Mrs. Frauke Heiligenstadt, Minister of 
Culture of Niedersachsen; her culture ministry staff; 
Dr. Jens-Christian Wagner, Director of Niedersachsen 
Memorials Foundation, as well as several members of 
Niedersachsen Landtag (Parliament).

After a fascinating tour of the exhibition at the Rabin 
Center all participants gathered for a friendly meeting, 
enjoying the various refreshments.

Chaim Katz, Israeli Minister of Welfare, whose parents 
were at Belsen, participated in the event welcoming the 
Ministerin and members of Parliament and congratulating 
the numerous members of the Organization on behalf of 
the Israeli government.

Ministerin Frauke Heiligenstadt met personally the 

survivors and their families, walking among them shaking 
hands with them. Then she spoke to the audience thanking 
the Board for the invitation and the organization of this 
big reception. As a token of appreciation, she gave Jochi 
Ritz-Olewski a small porcelain statue of Leibnitz, the 
famous German mathematician and philosopher.

Dr. Jens-Christian Wagner greeted the participants 
warmly stressing the close relations between the 
Niedersachsen Memorials Foundation and the Israeli 
Organization, who are working together on a regular 
basis.

We were pleased to see among the speakers Ariel 
Yahalomi, chairman of the organization, who returned 
to activity after recovery.

Tony Dreilinger, a survivor and member of the Board, 
shared with us her thoughts about the importance of 
taking active measures to preserve the memory. 

Arie Olewski presented the guests a brief computerized 
presentation about the history of the organization and its 
activities today.

The evening was conducted by board members Jochi Ritz-
Olewski, Tirtsa Zeevi and Sara Golandski. We thank our 
treasurer Pini Dreilinger for the financial part. We are 
thankful to Ayelet Ritz-Benvenisti and Maya Benvenisti, 
third and fourth generations, for taking care of the 
registration, and distributing copies of the new issue of 
“Our Voice” magazine at the end of the evening.

Happy New Year – a Toast for Rosh Hashana 
at Rabin Center



הקול שלנו   גיליון 13
פסח תשע"ז אפריל 2017

6Our Voice Bulletin No. 13
April 2017

one of the buildings (MB 89) for its educational activities 
this year. Later it plans to install a permanent exhibition 
there as well.

International youth encounters and seminars make up 
another important element of the memorial education 
work. In 2016, the International Bergen-Belsen Summer 
School took place for the third time. Last year’s theme 
was “Perspectives on Memory: Research, Testimonies 
and the Media”. Young university students from several 
European countries, Israel and the U.S. took part. 
(Further information is available on the blog http://
gbbbb.org/summerschool/). Our summer school will take 
place again this year, devoted to the theme of comparative 
memory studies / comparative genocide studies.

In November 2016, a trinational encounter entitled 
“History Begins in the Family” took place at the Bergen-
Belsen Memorial in cooperation with the Goethe-Institut. 
There, following in-depth preparation, teenagers from 
Hungary, Ukraine and Germany studied the history of 
National Socialism as illustrated by the examples of 
their own families. The numerous biographical interviews 
that have been compiled by the Bergen-Belsen Memorial 
served them as one major reference point.

The memorial moreover hosted two scholarly conferences 

in the autumn of 2016 with great success. In September 
the annual International Database Conference of the 
Memorials took place at the Bergen-Belsen Memorial 

with 45 participants 
from 11 countries. The 
participating institutions 
included Yad Vashem, the 
U.S. Holocaust Memorial 
Museum, the Auschwitz, 
Westerbork, Mechelen and 
Terezín Memorials, the 
Mémorial de la Shoah in 
Paris and the Vilna Gaon 
State Jewish Museum. 
Among the topics discussed 
were the possibilities and 
limitations of making 
databases containing names 
of victims accessible on the 
internet.

A conference carried out in 
October 2016 was devoted 
to the history of the DP 
camps following World War 
II. Here as well, historians 
from Germany and abroad 
gathered at the memorial 
to exchange their latest 
research results.

The memorial staff is presently preparing the programme 
for the 72nd anniversary of the liberation of the Bergen-
Belsen concentration camp, to be observed on 23 April. 
Whereas last year the programme was devoted to the 
subject of the post-1945 war crimes trials, this year 
the focus will be on political inmates at the Bergen-
Belsen concentration camp. Students of the University 
of Hannover are working with the memorial to create a 
special exhibition on this topic, scheduled to open on 23 
April. The exhibition will subsequently be presented at 
other venues in Germany as well.

With that exhibition as well as one entitled “From Harz 
to Heath” on the history of the death marches (organized 
in 2015 and still on tour in Lower Saxony), the memorial 
will become more firmly rooted in the public consciousness 
and reach an audience that, for whatever reason, does 
not come to the memorial. This will help the memorial 
attain its chief goals – to strengthen critical historical 
awareness within society, and contribute to familiarizing 
as many people as possible with the history of the Bergen-
Belsen concentration camp and its victims.

Bergen-Belsen Memorial

Presentiation of the teaching material “Vier Kieselsteine” at the Lower Saxony 
Ministry of Culture in Hannover, 16th January of 2017. From right to left: Minister 
Frauke Heiligenstadt, Mr Lazan, Marion Blumenthal Lazan, Dr. Jens-Christian 
Wagner.
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Report from the

Dr. Jens-Christian Wagner
Director, Lower Saxony Memorials Foundation

An important focus at the 
Bergen-Belsen Memorial is 
educational work. In 2016, 
the memorial counted some 
250,000 visitors, of whom 
about one quarter came 
from outside Germany, 
primarily from Holland, 
the UK and Scandinavia. 
Many Israelis also visit 
the memorial.

Apart from individuals, a 
lot of groups come to the 
memorial, above all school 

groups. Last year, approximately 30,000 teenagers took 
part in in-depth workshops and seminars – some lasting 
several days – supervised by members of the memorial’s 
educational staff. If our spatial capacity had been larger, 
we could have hosted far more – at present, nearly all of 
our supervised programmes for 2017 are fully booked. 
Yet our aim at the memorial is not to 
present the highest possible visitor 
numbers. Quality must go before quantity. 
This means that, in the future, we will 
devote special effort to expanding our 
more in-depth visitor formats – that is, 
one-day and several-day stays offering 
young people opportunities to examine 
and explore history in programmes that 
combine learning with research.

The contents presented at the memorial 
are unsuitable for very young pupils, on 
the emotional and cognitive level alike. 
The memorial therefore does not offer 
its supervised educational programmes 
to pupils under the age of fourteen. 
However, we are aware that younger 
pupils are also frequently confronted with 
the crimes committed by the Nazis – in 
the media or through stories told in the 
family or among friends. For this reason, 
it also makes sense to give younger kids an opportunity 
to learn about the topic under educational supervision. 
Responding to this insight, the Lower Saxony Memorials 
Foundation has now developed material for use in the 
school instruction of children ages nine to thirteen. At 
the core is a book that tells the story of the Blumenthals, 
a family from Hoya in Niedersachsen, in language 
suitable for children. The book very strikingly shows how 

Jews in Germany were increasingly disenfranchised and 
ostracized over the course of the 1930s, to the point of 
outright persecution starting in 1938. The Blumenthals 
survived the Bergen-Belsen concentration camp, but the 
mother died in Tröbnitz shortly after their liberation.

In January 2017, her daughter Marion Blumenthal 
Lazan, who survived Bergen-Belsen as a ten-year-old, 
introduced the newly developed teaching material to 
the media at the Lower Saxony Ministry of Culture in 
Hannover and to several hundred school pupils at two 
schools. Apart from the story of the Blumenthal family, 
the set also includes handouts for teachers and numerous 
cards on which historical photos and documents have 
been printed, providing the pupils a means of ‘learning 
by researching’.

The educational work at the memorial now faces new 
challenges in the planned utilization of a building in the 
neighbouring Bergen-Hohne casern. Since the withdrawal 
of the British forces at the end of 2015, the German 
Bundeswehr has been using the casern. The Bundeswehr 
will prospectively place a section of the casern facilities 
at the memorial’s disposal. In this section, there are five 

buildings whose histories are closely intertwined with 
that of Bergen-Belsen. One of them housed the command 
staff of the Bergen-Belsen prisoner-of-war camp from 
1940 to 1945, and in April 1945 the other buildings 
were used to accommodate concentration camp inmates 
from the so-called Camp II. From 1945 to 1950, the 
buildings were part of the DP (displaced persons) camp. 
The memorial will prospectively be able to start using 

International Database Conference of the Memorials at Bergen-Belsen, 
14th September 2016.
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דיווח מברגן-בלזן

 ד”ר ינס-כריסטיאן וגנר
מנכ”ל קרן אתרי ההנצחה בנידרזאקסן

החינוכית.  הפעילות  הוא  ברגן-בלזן  הזיכרון  באתר  חשוב  מוקד 
מבקרים,  כ-250,000  הזיכרון  באתר  ביקרו   2016 בשנת 
בריטניה  מהולנד,  בעיקר  לגרמניה,  מחוץ  הגיעו  כרבע  מתוכם 

וסקנדינביה. גם ישראלים רבים מבקרים באתר.

לכל  הזיכרון, מעל  לאתר  מגיעות  קבוצות  ליחידים, הרבה  פרט 
קבוצות בתי ספר. בשנה שעברה השתתפו כ-30,000 בני נוער 
בסדנאות ובסמינרים מעמיקים, שנמשכו מספר ימים בהנחיית 

היכולת  אם  החינוכי.  הסגל  חברי 
גדולה  הייתה  שלנו  המרחבית 
הרבה  לארח  יכולים  היינו  יותר, 
התוכניות  כל  כמעט  כיום,   - יותר 
בתפוסה  הן   2017 לשנת  שלנו 
מטרתנו  בעוד  זאת,  עם  מלאה. 
היא להשיג את מספרי המבקרים 
חייבת  האיכות  ביותר,  הגבוהים 
לעלות על הכמות. משמעות הדבר 
היא שבעתיד נקדיש מאמץ מיוחד 
המעמיקים  הפורמטים  להרחבת 
כלומר,   - הביקורים  של  יותר 
שבהם  ימים,  מספר  או  אחד  יום 
מציעים לצעירים הזדמנויות לבחון 
ולחקור את ההיסטוריה בתוכניות 

המשלבות למידה עם מחקר.

הזיכרון  באתר  המוצגים  התכנים 
לתלמידים  מתאימים  אינם 
הרגשית  ברמה  מאוד,  צעירים 

חינוך  תוכניות  מציע  אינו  הזיכרון  אתר  כאחד.  והקוגניטיבית 
אנו  זאת,  עם  ארבע-עשרה.  לגיל  מתחת  לתלמידים  בפיקוח 
לעיתים  מתמודדים  יותר  הצעירים  שהתלמידים  לכך  מודעים 
או  בתקשורת   - הנאצים  ידי  על  שבוצעו  הפשעים  עם  קרובות 
זה גם  זו,  בין חברים. מסיבה  או  באמצעות סיפורים במשפחה 
תחת  הנושא  על  ללמוד  הזדמנות  צעירים  לילדים  לתת  הגיוני 
של  ההנצחה  אתרי  עמותת  זו,  לתובנה  בתגובה  חינוכי.  פיקוח 
נידרזקסן פיתחה עכשיו חומר לשימוש בהוראה של ילדים בגילאי 
9 עד 13. בלב החומר יש ספר המספר את סיפורה של משפחת 
המתאימה  בשפה  בנידרזקסן,  מ-הויה  משפחה  בלומנטל, 
לילדים. הספר מראה בצורה מפתיעה, כיצד יהודים בגרמניה היו 
של  לרדיפות  ועד  השלושים  שנות  במהלך  ויותר  יותר  מנוכרים 
הריכוז  מחנה  את  שרדו  בלומנטל  משפחת  בני  ב-1938.  ממש 

ברגן-בלזן, אך הֵאם מתה בטרובניץ זמן קצר לאחר הִׁשחרּור.

בתה מריון בלומנטל-לאזאן, ששרדה את ברגן- בינואר 2017, 
החדש,  ההוראה  חומר  את  לתקשורת  הציגה  עשר,  כבת  בלזן 
מאות  ולכמה  בהנובר  נידרזקסן  של  התרבות  במשרד  שפותח 
משפחת  של  הסיפור  מלבד  ספר.  בתי  בשני  ספר  בתי  תלמידי 
בלומנטל, הערכה כוללת גם דפי מידע למורים וכרטיסים רבים 
לתלמידים  המספקים  היסטוריים,  ומסמכים  צילומים  שעליהם 

אמצעי “לימוד באמצעות מחקר”.

אתגרים  בפני  כעת  עומדת  הזיכרון  באתר  החינוכית  הפעילות 
חדשים בנושא השימוש המתוכנן של בניין במחנה הצבאי השכן 
 ,2015 שנת  בסוף  הבריטיים  הכוחות  נסיגת  מאז  ברגן-הוהנה. 
ממתקני  קטע  יעמיד  הצבא  במחנה.  הגרמני  הצבא  משתמש 
בחלק  נידרזקסן.  של  ההנצחה  אתרי  עמותת  לרשות  הבסיס 
זה ישנם חמישה מבנים, שתולדותיהם כרוכות בהיסטוריה של 
ברגן- השבויים  מחנה  מפקדת  את  שיכן  מהם  אחד  ברגן-בלזן. 
המבנים  שימשו   1945 ובאפריל   ,1940-1945 בשנים  בלזן 

האחרים כדי להכיל אסירים ממחנה הריכוז בלזן 2. בשנים -1945
1950 היו המבנים חלק ממחנה העקורים הגדול. עמותת אתרי 
 )MB 89( המבנים  באחד  להשתמש  להתחיל  תוכל  ההנצחה 
להציב  היא מתכננת  כבר השנה. בהמשך  החינוכית  לפעילותה 

שם גם תערוכת קבע.

מהווים  הנוער  של  הבין-לאומיים  והסמינרים  המפגשים 
התקיים   2016 בקיץ  הזיכרון.  פעילות  של  נוסף  חשוב  מרכיב 
הנושא  בברגן-בלזן.  הבין-לאומי  הספר  בית  השלישית  בפעם 
עדויות  מחקר,  זיכרון:  על  “פרספקטיבות  היה  שעברה  בשנה 
ישראל  אירופה,  מארצות  צעירים  סטודנטים  ותקשורת”. 
)מידע  השתתפו.  הברית  וארצות 
http://gbbbb. בבלוג  זמין  נוסף 
בית   .)/org/summerschool
השנה,  בקיץ  שוב  יתקיים  הספר 
זיכרון  מחקרי  של  לנושא  ויוקדש 
רצח-עם  מחקרי   / השוואתיים 

השוואתיים.

התקיים   2016 נובמבר  בחודש 
בשם  תלת-מדינתי  מפגש 
“ההיסטוריה מתחילה במשפחה” 
בעקבות  גתה.  מכון  עם  בשיתוף 
נוער  בני  למדו  מעמיקה,  הכנה 
וגרמניה  אוקראינה  מהונגריה, 
הנאציונל- של  ההיסטוריה  את 
ידי  על  שהוצגה  כפי  סוציאליזם 
שלהם.  משפחות  של  דוגמאות 
הרבים  הביוגרפיים  הראיונות 
ברגן-בלזן  הזיכרון  באתר  שערכו 
התייחסות  כנקודת  אותם  שימשו 

עיקרית.

אתר הזיכרון גם אירח שני כנסים מדעיים בסתיו של שנת 2016 
הבין-לאומי  הזיכרון  כנס  התקיים  בספטמבר  רבה.  בהצלחה 
מ-11  משתתפים   45 עם  בברגן-בלזן  הזיכרון  לאתרי  השנתי 
מדינות. בין המוסדות המשתתפים היו יד ושם; מוזיאוני השואה 
טרזין;  ושל  מכלן  של  וסטרבורק,  של  אושוויץ,  של  ארה”ב,  של 
הגאון  ע”ש  הלאומי  היהודי  והמוזיאון  בפאריס  השואה  מוזיאון 
של  והמגבלות  האפשרויות  היו  שנדונו  הנושאים  בין  מוילנה. 

יצירת מאגרים נגישים באינטרנט המכילים שמות של קורבנות.

מחנות  של  להיסטוריה  הוקדש   2016 באוקטובר  שנערך  כנס 
התכנסו  כאן  גם  השנייה.  העולם  מלחמת  לאחר  העקורים 
לעדכן  כדי  הזיכרון  באתר  לה  ומחוצה  מגרמניה  היסטוריונים 

בדבר תוצאות המחקרים האחרונים שלהם.

אתר הזיכרון מכין את התוכנית ליום השנה ה-72 לשחרור מחנה 
הריכוז ברגן-בלזן, שייערך ב-23 באפריל 2017. מאחר שבשנה 
המלחמה  פשעי  משפטי  לנושא  התוכנית  הוקדשה  שעברה 
שלאחר 1945, השנה נתמקד באסירים פוליטיים במחנה הריכוז 
אתר  עם  עובדים  הנובר  מאוניברסיטת  סטודנטים  ברגן-בלזן. 
ב-23  זה, שתיפתח  בנושא  מיוחדת  תערוכה  ליצור  כדי  הזיכרון 

באפריל. התערוכה תוצג לאחר מכן במקומות אחרים בגרמניה.

ַהייֶדה”  עד  ַהרץ  “מַהֵרי  תערוכת  גם  כמו  זו,  תערוכה  בעזרת 
העוסקת בהיסטוריה של צעדות המוות )שנפתחה בשנת 2015 
היטב  מושרש  יהיה  הזיכרון  אתר  בנידרזקסו(,  מסיירת  ועדיין 
מגיע  לא  שהיא,  סיבה  שמכל  לקהל  ויגיע  הציבורית  בתודעה 
מטרותיו  את  להשיג  הזיכרון  לאתר  יעזור  הדבר  הזיכרון.  לאתר 
בחברה  הקריטית  ההיסטורית  המודעות  את  לחזק   - העיקריות 
ולתרום להיכרות של אנשים רבים ככל האפשר עם תולדות מחנה 

הריכוז ברגן-בלזן וקורבנותיו.

MB 89 building at the Hohne barracks, 2016.
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On July 27, 1945, the violinist Yehudi Menuhin and the 
composer and pianist Benjamin Britten gave two concerts 
for the survivors of the National Socialist persecution at 
the DP camp in Bergen-Belsen. For many of them, after 
years of survival and degradation, it was an unforgettable 
cultural experience.
In memory of this exceptional concert and on the occasion 
of the 100th anniversary of Yehudi Menuhin, the Yehudi 
Menuhin Foundation organized a concert in honor of 

Yehudi Menuhin on 28 August 2016. It was held at the 
historic site where Menuhin and Britten had also played, 
the former officer’s fair of the military training center 
Bergen-Hohne, the so-called Roundhouse. The Roundhouse 
was the political and cultural center of the Jewish DP camp 
from 1945-1950 Bergen-Belsen.
The selection of the pieces, including Bach, Beethoven 
and Debussy, was based on the program that Menuhin 
and Britten had played in July 1945 and which was partly 
reconstructed. The young Ukrainian violinist Aleksey 
Semenenko and the Russian pianist Inna Firsova, both 
winners of several prizes at national and international 
music competitions, played for an audience of 280 guests.  
Among them were the daughter of Yehudi Menuhins, 
Zamira Menuhin-Benthall, and Lower Saxony Prime 
Minister Stephan Weil. With their encore, the “Kaddish” by 
Maurice Ravel, they impressively set a sign of the memory 
of the victims of the National Socialist persecution.
The concert was accompanied by an exhibition of paintings 
by the Spanish artist, Sofia Gandara, who was born in 
Guernica and who recently died and was closely connected 
with the humanist ideals of Yehudi Menuhin. 
Several of her works were shown in the Bergen-Belsen 
memorial under the title “Kafka, the visionary”. In her 
works the victims and survivors of the Holocaust can be 
seen as well as Franz Kafka and his visions of a violent 
century.
We thank Dr. Thomas Rahe, Deputy Head of Bergen-Belsen 
Memorial, for reporting the event.

ב-27 ביולי 1945 הופיעו הכנר יהודי מנוחין והמלחין והפסנתרן 
הרדיפה  לניצולי  שהוקדשו  קונצרטים  בשני  בריטן  בנג’מין 
מהניצולים,  רבים  עבור  בברגן-בלזן.  העקורים  במחנה  הנאצית 
תרבותית  חוויה  זו  הייתה  והשפלה,  הישרדות  של  שנים  לאחר 

בלתי נשכחת.

להולדת  ולרגל מאה שנה  הזה  הדופן  יוצא  לזכרו של הקונצרט 
ב-28  לכבודו  קונצרט  מנוחין  יהודי  קרן  ארגנה  מנוחין,  יהודי 
ניגנו  שבו  ההיסטורי  באתר  התקיים  האירוע   .2016 באוגוסט 
מנוחין ובריטן – האולם הגדול במועדון הקצינים לשעבר של מרכז 
האימונים הצבאיים ברגן-הוהנה Hohne, שנקרא “הבית העגול”- 
Roundhouse. ה”רונדהאוס” היה המרכז הפוליטי והתרבותי של 

מחנה העקורים היהודי ברגן-בלזן בשנים 1945-1950.

ודביסי, התבסס  באך, בטהובן  כולל  היצירות העכשווי,  מבחר 
שוחזרה  ואשר   1945 ביולי  ניגנו  ובריטן  שמנוחין  התוכנית  על 
חלקית. הכנר האוקראיני הצעיר אלכסיי סמננקו והפסנתרנית 
הרוסיה אינה פירסובה - שניהם זכו במספר פרסים בתחרויות 
 280 של  קהל  בפני  ניגנו   - ובין-לאומיות  לאומיות  מוסיקליות 
אורחים, שביניהם הייתה בתו של יהודי מנוחין, זמירה מנוחין-
וייל. עם ההדרן שלהם,  סטפן  נידרזקסן  בנטל, וראש ממשלת 
“קדיש” מאת מוריס ראוול, הם הציבו סמל מרשים לזכרם של 

קורבנות הרדיפה הנאצית.

הקונצרט לווה בתערוכת ציורים של האמנית הספרדית, סופיה 
קשורה  ושהייתה  לאחרונה  שמתה  גרניקה,  ילידת  גאנדארה, 
מנוחין.  יהודי  של  ההומניסטיים  האידיאלים  עם  הדוק  קשר 
כמה מעבודותיה הוצגו באתר הזיכרון ברגן-בלזן תחת הכותרת 
“קפקא, בעל החזון”. בעבודותיה ניתן לראות את הקורבנות ואת 
ניצולי השואה כמו גם את פרנץ קפקא ואת חזיונותיו על המאה 

האלימה.

הזיכרון בברגן- לד”ר תומאס ראהה, מנהל אתר  אנו מודים 
בלזן, על דיווח  האירוע.

קונצרט הנצחה לכבוד יהודי מנוחין

 Commemorative concert in honor
of Yehudi Menuhin

אריה אולבסקי מוסיף:

הוועד היהודי המרכזי במחנה העקורים הכיר בגדולתו של יהודי 
של   1945 ספטמבר  תש”ו  השנה  ראש  בגיליון  אולם  מנוחין, 
“אונדזער שטימע”, אשר עדיין הודפס במכונת שכפול ונכתב 
מנוחין  יהודי  קונצרט של  על  ידיעה קצרה  מופיעה  יד,  בכתב 
בצלה ב-27 ביולי 1945. בסיום הידיעה נמתחת בקורת קשה 
למעלה  העקורים.  במחנה  לבקר  לנכון  מצא  שלא  האמן,  על 
מעשרת אלפים יהודים נמצאים כיום בבלגן-בלבן ויש להם ועד 
לנכון  לא מצא  היהודי  האמן  אך   - הכותב  טוען   - מרכזי  יהודי 
לבקרם. לעומת זאת הוא ביקר אצל הוועד הפולני, אשר פוגע 
לרקוד בעקבות  יהודי אחר שוקל  אמן  היהודית. אם  בפעילות 
מנוחין את ריקוד החנופה “מה יפית”, ברצוננו לקדם אותו עם 

עצה בנוסח “אשרי יושבי ביתך”.

Arie Olewski adds:
The Central Jewish Committee in the DP camp recognized 
the greatness of Yehudi Menuhin.  However, in “Undzer 
Shtyme” September 1945 edition, (still issued in hand 
writing), we find a short article about a concert of 
Yehudi Menuhin on July 27, 1945. The article presents 
a sharp criticism of the artist, who did not bother to visit 
the Jewish DP camp. “Over ten thousand Jews are now 
living in Bergen-Belsen and they have a Central Jewish 
Committee”- argues the writer – “but the Jewish artist 
did not see fit to visit them. Instead, he visited the Polish 
Committee, which offends Jewish activity daily. If any 
other Jewish artist considers following Menuhin in his 
flattery “Ma Yufith” dance, we can only advise him:  
“Ashrei Yoshvei Beitecha” (Blessed are those who sit at 
home, e.g., stay at home).”
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Who will tell the glory of Israel?” Chanukah 2016““מי ימלל גבורות ישראל” – מפגש חנוכה תשע”ז
Sara Golandsky

The Board of the Bergen-Belsen Organization in Israel has set 
a permanent goal - to celebrate every year the festival of lights 
and bravery - Chanukah – to bring joy and light into the hearts 
of our outstanding Heroes – the survivors of Bergen-Belsen 
and their families.
And so, on December 26, 2016, members of the organization 
and their families, grandfathers and grandmothers, fathers and 
mothers, grandchildren and great-grandchildren gathered at 
the WIZO center in Tel Aviv.
After having enjoyed various refreshments and traditional 
Chanukah “latkes” and jelly doughnuts the annual meeting 
was held. All the members welcomed warmly the election of 
the new chairman, Shraga Milstein, and a new board member, 
Rachel Bebes.  They voted also on a new member to the Audit 
Committee - Ziv Begun.
Jochi Ritz-Olewski reviewed the events in the past year and 
presented the plans for the current year. Arie Olewski read 
the names of our dear friends who passed away this year. Pini 
Dreilinger gave a detailed report on the annual budget which 
was approved by Itzhak Rubin and Ziv Begun, members of the 
committee.
Everybody was very moved when we expressed our gratitude 
and thanked our former chairman, Ariel Yahalomi, who 

accompanied us for many years. We all wished him good 
health and many more happy years. As a token of our love 
and respect, we gave him a farewell present: a special sheet of 
stamps issued personally for him, containing his picture and a 
dedication acknowledging his outstanding contribution to the 
Bergen-Belsen Organization.
And then the joyous party started ...
Our friend Shmuel Raber lit the Hanukkah candles, and the 
entire audience responded to the blessings singing “These 
candles that we light” and “Maoz Tzur”.
The singer Hila Eitan, with whom we all are acquainted from 
previous events, started a chain of Hanukkah songs and swept 
with her all the participants.
The singing caused an increasing enthusiasm, when the entire 
audience - from old to young, five generations – were dancing 
together happily.
There are not enough words to describe the joy of this encounter. 
The heart was emotionally overflowing and prayers were heard 
“that we would only be able to continue to meet like that in the 
future.”
Let the wonderful pictures taken by our second-generation 
member Itzik Rubin speak for themselves. See you soon, at 
the next event.

שרה גולנדסקי
- לכבוד חג האורים והגבורה  הנהלת הארגון שמה כמטרה קבועה 
- חג החנוכה - להכניס שמחה ואור בליבות הגיבורים שלנו - ניצולי 

ברגן-בלזן ובני משפחותיהם. 

נאספו   ,2016 בדצמבר   26 תשע”ז,  בכסלו  כ”ו  דחנוכה  ב-ב’  ואכן 
בבית ויצ”ו בתל אביב חברי הארגון ובני משפחותיהם, סבים וסבתות, 

אבות ואימהות, נכדים ונינים.

את פניהם קידם כיבוד עשיר ומהנה, ואז התקיימה האסיפה השנתית 
בברכה את  קיבלו  פעילותה של ההנהלה,  על המשך  שבה הצביעו 
והוסיפו להנהלה את החברה  שרגא מילשטיין  יושב הראש החדש 

רחל בבס ולוועדת הביקורת - את החבר זיו בגון.

ואת התוכניות לשנה  סקרה את השנה שחלפה  יוכי ריץ-אולבסקי 
חברינו שהלכו השנה  את שמות  הקריא  אולבסקי  אריה  הנוכחית. 
פיני דריילינגר הציג את הדיווח התקציבי לאישור  לעולמם. הגזבר 
הוועדה  חבר  בגון  וזיו  הוועדה  יו”ר  רובין  איציק  הביקורת.  וועדת 

בדקו ואישרו את התקציב.

מיושב  באהבה  נפרדנו  שבהם  הרגעים  היו  מאד  מרגשים  רגעים 
הראש הקודם שלנו אריאל יהלומי, שליווה אותנו במשך שנים רבות. 
איחלנו לו בריאות ואריכות ימים, והענקנו לו גיליון מיוחד ובו בולים 

אישיים שלו.

ואז פרצה השמחה... 

שמואל רבר ברך על הדלקת נרות החנוכה, וכל הקהל ענה  חברנו 
כהד “הנרות הללו שאנו מדליקים” ו”מעוז צור”.

קודמים,  ממפגשים  לטובה  מכירים  שכולנו  איתן,  הילה  הזמרת 
פצחה במחרוזת שירי חנוכה וסחפה איתה את קהל החוגגים. 

השירה גרמה להתלהבות שגברה והלכה, כאשר כל הקהל - מזקן ועד 
טף - יצאו במעגלי ריקודים. 

אין די מילים לתאר את שמחת המפגש הזה. הלב עלה על גדותיו ובפי 
כל נשמעה התפילה “שרק נזכה להמשיך ולהיפגש כך”.

בן  חברנו  שצילם  הנהדרות  בתמונות  המפגש  כל  את  לראות  ניתן 
הדור השני איציק רובין.

להתראות בקרוב, באירוע הבא.
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ארזולי ג’ינג’ נכדי, נכדנו היקר,  

31 באוקטובר 2016

לאזור  נכדינו מגיע  לאור העובדה, שראשון  אני מאוד  מתרגשת 
האימה, שם עברו הוריי היקרים נונה )סלה( ואיגנץ את התקופה 
הנוראית של חייהם בעינויים, רעב, עבודת פרך, השפלות וריח 
מוות. בעיקר את אובדן משפחותיהם, אמא, אבא, אחים, אחיינים 
מזל,  בהמון  זאת,  כל  ביותר.  היפות  הנעורים  בשנות  זאת  כל   –
המון תקווה ובתעצומות נפש עילאיות, שהנה-הנה שנות הזוועה 

תחלופנה.

הם שרדו את הנורא הזה!

אין ספק שזה הפרק הגדול ביותר של נחיתות, אכזריות ואובדן 
צלם אנוש, שחווה המין האנושי מאז ומעולם בידי מוחם המעוות 
של הנאצים יימח שמם, וביניהם מפשוטי עם ובורים ועד רופאים, 

מדענים, אנשי רוח ועוד.

אבל אתה, ילד נפלא שלנו, עומד היום במקום הנורא, שם נכחדו 
אמה   - נונה  של  משפחתה  פרקש,  מנחם  וסבא  רגינה  סבתא 
 - איגנץ  אבי  של  משפחתו  וכן  התשע,  בן  הנייק  ואחיה  טריסה 
בעליהן  אחיותיו,  אחיו, שתי  ארבעת  הוריו,  מנדלינגר-  משפחת 

וילדיהם.

אנו פה בארצנו – ישראל - וזו אינה קלישאה.

אנו פה לשמור על ארצנו, ילדינו ונכדינו.

כאן   - דני  סבא  והורי  הוריי  שהקימו  הנהדרות  המשפחות 
מקומנו!

ואתה, שגילית עניין כה רב בתולדות המשפחה וקורותיה, ריגשת 
אותי מאוד. שמור על עצמך, ילד, תמיד ובכל מקום, והכוונה אינה 

רק בגשמיות אלא ברוחניות ובהתנהגות.

מחבקת אותך בענק, מנשקת המון, סבתא תרצה )טרסקה(

ביקורו הממלכתי של הנשיא

שרגא מילשטיין
ז”ל ובמיוחד בהלווייתו הממלכתית  שמעון פרס  מאז מותו של 
בהר הרצל פורסמו הספדים המעלים על נס את אישיותו ופועלו, 
כי נראה שאין מה להוסיף. ברצוני בכל זאת להעלות חוויה  עד 

מיוחדת שחוותה קבוצת ניצולי שואה בינואר 2010.

כנשיא  ז”ל  פרס  שמעון  ערך   2010 הבין-לאומי  השואה  ביום 
הזמין  הוא  מפמלייתו  כחלק  בגרמניה.  ממלכתי  ביקור  המדינה 
ניצולי  ועשרה  הארץ  מרחבי  י”א-י”ב  כיתות  תלמידי  עשרה 
שואה בראשות נח פלוג ז”ל, אז יו”ר מרכז הארגונים של ניצולי 

השואה.

הביקור כולו ארך פחות מ-72 שעות אך החוויות המרגשות, כולל 
קבלת הפנים המרשימה שבה נתקבל פרס כנשיא ישראל, מלוות 

עד היום את כל מי שנטל בהן חלק.  

עם כניסת מטוס הנשיא לתחום האווירי של גרמניה התרוממו 
לקראתנו 6 מטוסי F15 של חיל האוויר הגרמני בהצדעת כבוד, 
הנשיא  ברלין.  ליד  צבאי  תעופה  בשדה  לנחיתה  עד  אותנו  וליוו 
ופמלייתו נתקבלו על שטיח אדום על ידי משמר כבוד ותזמורת 
אופנועי  בליווי  הדרך,  כל  ההמנונים.  שני  את  שניגנה  צבאית 
בדגלי  מקושטת  הייתה  למלון  עד  התעופה  משדה  משטרה, 

ישראל, גרמניה והשוק האירופי.

היו במהלך הביקור ביטויים רבים של הערצה לשמעון פרס האדם 
והמנהיג, ועל כך בהמשך. 

 1944 בחורף  לגרמניה  הגיע  אשר  ומבוזה  מוכה  יהודי  כילד 
ברגן-בלזן  ממחנה  והשתחרר  לבוכנוולד  מפולין  משא  ברכבת 
ובמה שבא אחריה  היו בקבלת הפנים  12 באפריל 1945,  בגיל 
רגעי התרגשות  המלווים אותי עד היום. הייתה בהם מעין סגירת 
ארצות  יוצאי  דורי,  בני  ועבור  עבורי  ותקומה  שואה  של  מעגל 

אירופה ששרדו את השואה וחיים היום בישראל.

בברלין,  היהודית  הקהילה  עם  מפגש  קיימנו  נחיתתנו  בערב 
גרונוולד,  הרכבת  בתחנת   17 ברציף  מרגש  טקס   – ולמחרת 
משם נשלחו יהודי ברלין מזרחה אל מותם. שני הנשיאים הניחו 
 - יחד עם התלמידים מישראל  ניצולי השואה   - ואנו  זרי פרחים 
הדלקנו שישה נרות זיכרון לזכר ששת מיליוני הנספים בשואה, 

ביניהם שני הוריי.

לקיים מפגש עם תלמידי  נתבקשו  לכך  אלה מבינינו שהסכימו 
תיכון גרמנים, כדי לספר על חיינו בתקופת השואה ולהשיב על 
)אחרי  הצהריים  אחר  בשעות  התקיימו  המפגשים  שאלותיהם. 
הלימודים שלהם( בבניין עם חצר פנימית גדולה במרכז ברלין. 
המקום היה בעבר מטה הוורמכט, והיום פועל בו מכון חינוכי על 
שם קלאוס פון שטאופנברג, שהוצא להורג ב-1944 על ניסיונו 

להתנקש בהיטלר.

 BELLEVUE בערב השני נערכה ארוחה ממלכתית בארמון בלוויו
של  הרשמי  כמשכנו   1994 מאז  ומשמש   1785 בשנת  שנבנה 
נשיא גרמניה. הנשיא הורסט קוהלר ברך את אורחו: “... גרמניה 
ובביטחון. תנאי  יוכלו לחיות בשלום  ערבה לכך שאזרחי ישראל 
מכריע ליישום יעד זה הוא סיום האלימות במזרח התיכון. כמוך, 
כבוד הנשיא, אני מאמין שבטחונה של ישראל ימומש לאורך זמן 
רק על בסיס פתרון של שתי מדינות לשני עמים...זכית להישגים 
פעולה  ולשיתוף  ופיוס  לשוויון  נלאים  הבלתי  במאמציך  גדולים 
פוליטי וכלכלי עם השכנים הפלסטינים”. הוא התייחס גם אלינו 
הניצולים וסיים בהרמת כוסית  “לחיים! ולמען שיתוף הפעולה 

והידידות בין ישראל וגרמניה ולמען עתיד של שלום ואושר”.

מפגש  נערך  בבוקר,  הבין-לאומי  השואה  יום  ב-27.1.2010, 
של  מיוחדת  ישיבה  נערכה  בצהריים  והגרמני.  הישראלי  הנוער 
השלטון  צמרת  השתתפה  שבה  והבונדסראט,  הבונדסטאג 

דור אל דור יביע אומר

תרצה זאבי
כאשר הנכדים שלנו, דור שני לניצולי שואה, יוצאים במשלחת 

בית הספר לפולין, נהוג לכתוב להם מכתב. 
המכתב ניתן למורה טרם היציאה מהארץ ונמסר לתלמידים 
האחרון  בנובמבר  לפולין  שנסע  נכדנו,  ארז  המסע.  במהלך 
ואחד  סבתו,   - זאבי  תרצה  ממני,  אחד  מכתבים:  שני  קיבל 

מאביבית ואמיר- הוריו.
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בגרמניה בראשות הקנצלרית אנגלה מרקל. ראשי הבית קידמו 
את אורח הכבוד ופמלייתו ואחריהם נשא  שמעון פרס ז”ל את 

נאומו בעברית. 

קומה  יש  בירושלים,  בכנסת  כמו  בברלין,  הגרמני  בפרלמנט 
לחברי הפרלמנט ויציע לאורחים. אותנו, ניצולי השואה, הושיבו 
של  כמחווה  הבית,  חברי  עם  יחד  הבונדסטאג  חברי  בקומת 
הכנסת אורחים מיוחדת. שררה אוירה חגיגית והמקום היה מלא 

על גדותיו כולל יציע העיתונות.

הנשיא פרס פתח את דבריו באומרו: “ניצב אני היום כאן לפניכם 
כנשיא מדינת ישראל, ביתו 
ובעוד  היהודי.  העם  של 
ליבי נקרע אל מול זיכרונות 
העבר הנורא, צופות עיניי 
של  משותף  עתיד  אל 
עולם צעיר, של עולם חף 

מכל שנאה”. 

באמירת  המשיך  הוא 
ששת  לזכר  “קדיש” 
בשואה,  הנספים  מיליוני 
משפחתו,  ובני  סבו  בהם 
וציון  התפילה  הסבר  תוך 
העובדה כי לנרצחים ובני 
ניתנה  לא  משפחותיהם 
הנאצי  השלטון  בזמן 
תפילה  לומר  הזדמנות 

יהודית עתיקה זאת.  

הוא  דרוכה  הקשבה  תוך 
הנוקבים  בדבריו  המשיך 
וסיים אותם בציטוט מתוך 
מחיאות  רעם  “התקווה”. 
כולו  והמעמד  הכפיים 
בזיכרוני  חרוטים  נשארו 

עד היום.

בערב נערכה קבלת פנים 
ישראל  שגריר  של  בביתו 
בגרמניה, ולמחרת בבוקר 

המראנו בדרך לנתב”ג.

העולם  מלחמת  תום  עם 
מחנות  השואה,  זוועות  לעולם  נתגלו  כאשר  ב-1945,  השנייה 
להתרקם  התחילה  אירופה,  ארצות  מרבית  של  וההרס  הריכוז 
זניחת  היה  שבסיסה  חדשה,  בין-לאומית  פוליטית  תרבות 
המלחמה כפתרון לסכסוכים בין מדינות, התקרבות והפלת חומות 
חלק  האו”ם.  והקמת  לגזענות  התנגדות  אירופה,  מדינות  בין 
מתהליך זה הייתה גם התמיכה בהקמת מדינת ישראל על בסיס 

של ערכים מערביים-ליברליים של שוויון, חירות ודמוקרטיה.

שמעון פרס ז”ל נתפס בעולם כנציגה הבולט של השקפת עולם 
עולם  ושועי  גבולות  לחוצת  דמותו  הפכה  ולכן  בישראל,  זאת 
נהנו בקרבתו. גם בחלוף השנים שמר פרס על מקומו כמייצג 
את ישראל הדמוקרטית, השוויונית והפתוחה לעולם; ישראל של 
מגילת העצמאות, המקיימת “שוויון זכויות מלא לכל אזרחיה, בלי 
הבדל דת, גזע ומין” ברוח נביאי ישראל; ישראל, ביתו של העם 
שנים  ב-1948, שלוש  בהקמתה  לסייע  נרתם  היהודי, שהעולם 

אחרי השואה.

בשונה מן השנים שאחרי קום המדינה, ישראל היום היא מעצמה 
והעולם  וטכנולוגית,  מדעית  כלכלית,  צבאית,  מבחינה  אזורית 
מצפה ממנה לעשות צעד ראשון לקראת פתרון סכסוך הדמים 

בן 100 השנים בינינו לעולם הערבי, אשר רואה בפתרון הבעיה 
הפלסטינית את תחילת התהליך. שמעון פרס ז”ל גרס כי מניעת 
סכנה קיומית לישראל או שואה בעתיד על פי האמירה “לעולם 
לא עוד!” לא יובטח רק בכוח הנשק, אף שהוא מרכיב חשוב מאד, 
כי אם בראש וראשונה על ידי הפיכת ישראל למדינה נאורה, שווה 

בין שווים ומקובלת במשפחת העמים. 

הוא היה הבולט בין המנהיגים שלנו, שהקדיש את פעילותו לכך 
פרס  ב”מרכז  פעל  פרישתו  לאחר  המדינה.  כנשיא  ליאות  ללא 
לשלום” שבו ניסה בכל דרך אפשרית לקרב במישור האנושי בין 
יהודים, ערבים ופלסטינים, מתוך הנחה כי הכרת השונה והאחר 

תהווה תשתית להבנה ודו קיום בשלום.

מצא  הוא  ולכן  יהודים  נגד  המכוונת  גזענות  היא  האנטישמיות 
באופן טבעי הבנה עם מנהיגי אירופה וארה”ב, הרואים בגזענות 

את שורש הרע ובסיס לתהליכים הרסניים בעולם.

מערבית,  דמוקרטית  מדינה  להיות  עלינו  מצווה  השואה  זיכרון 
פתוחה לעולם, חופשית והומניסטית, הרואה במרכז את האדם 
ומצוקותיו ונוהגת כלפי כל אחד בחמלה אנושית. זאת לא בעיה 
לנו, כעם  כי אם שאלה ערכית והתשובה עליה ברורה  פוליטית 
לא  אנחנו  הדורות.  במשך  ושנאה  מאפליה  רבות  כה  שסבל 

קורבנות היום כי אם מדינה עצמאית, שווה בין שווים.

הכותב הוא ניצול מחנות הריכוז בוכנוולד וברגן-בלזן והיה ראש 
המועצה המקומית כפר שמריהו בשנים 1983-1998. כיום הוא 

יו”ר ארגון ברגן-בלזן ישראל.

שמעון פרס ז”ל בגרמניה ביום השואה הבין-לאומי 2010
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מחקר חדש מאת 
לסלי מרקו, ברזיל

את  משחזר  זה  ספר 
הנתיב שבו הלך סמי 
 ,)1906-2000( פדר 
התיאטרון  במאי 
הפולני,  היהודי 
אמנות  למען  שפעל 
והתנועה  ההתנגדות 
הרגשית שנתמכו על 
שחקנים,  אמנים,  ידי 
סופרים  במאים, 
בתקופה  וקהלים 
שבה שלט הפאשיזם 
מרבית  על  הנאצי 
1933-( אירופה 

 .)1945

מרחיב  המחקר 
לתיאור  היריעה  את 
שמיד  התקופה 
מחנות  שחרור  עם 
בהתמקדות  הריכוז, 
ברגן-בלזן,  מחנה  על 
כמה  פדר  שהה  שם 
ימים במלחמת העולם 
השנייה ובמשך חמש 
תום  לאחר  שנים 

המלחמה. 

של  הרלוונטיות 
מחקר זה היא שחזור 
היסטוריוגרפי  וניתוח 
פדר  של  דרכו  של 
בתחום  ופעילותו 
התיאטרון  אמנות 
עם  יחד  משולבת 
ספרות  מוסיקה, 
בחיפוש אחר  ושירה, 
המוסרית  הפעילות 
קולקטיבי  מקלט  של 
בתקופת  ואזרחות. 
האמן  המלחמה 

פיתח תיאטרון מתועד באופן קלוש, בשל אילוצי הכללה ואיסור, 
במהלך  מחתרתיות  והשקפות  ביקורת  תלונות,  על  לדבר  שלא 

השלטון הנאצי. 

התיאטרון  הוקם  העולם,  מלחמת  תום  לאחר  יותר,  מאוחר 
הוקמה  הקאצט  תיאטרון  וחבורת  היטב,  והמתועד  המיוחל 
כבוד  שיקום  שם   ,)1945-1950( ברגן-בלזן  העקורים  במחנה 
מהשורשים  עקירה  בשל  דחיפות,  בעל  לעניין  הפך  האדם 
בערים  נפוצות  היו  כאלה  התערבות  פעולות  והטראומה. 
ובמחנות הריכוז כתגובה על דה-הומניזציה  הכבושות, בגטאות 
שנתמכה ע”י המדינה הסוציאליסטית-הלאומית )הנאצית( כמו 
גם ע”י המדינות משתפות הפעולה, ולאחר מכן, כדרך להשתתף 

בשחזור הזהות, העם והתרבות.

לסלי מרקו היא מנהלת תאטרון בפרו, ובתה של מימי קירכהאוזן, 
בבית  כפרופסור  ועובדת  בברזיל  מתגוררת  היא  שואה.  ניצולת 
הספר הגבוה לתעמולה ולשיווק באוניברסיטת סאו פאולו, ברזיל. 

בישראל היא נעזרה רבות ע”י אריה אולבסקי, חבר הארגון.

היום לפני 72 שנה
ֶטַבח ֶצֶלה

ֶטַבח ֶצֶלה )המכּוֶנה “Celler Hasenjagd” - “ֵציד הארנבות 
של ֶצֶלה”( התקיים בֶצֶלה ליד ַהנֹוֶבר, בשבועות האחרונים 
הריכוז  מחנה  של  אסירים  השנייה.  העולם  מלחמת  של 
נרדפו  טרנספורט,  מרכבת  שנמלטו   Salzgitter Drütte
והוכו או נורו על ידי שומרי ֶאס-ֶאס, גסטפו ופקידי מפלגה 

נאציים, כמו גם על ידי אנשים רגילים מן הציבור בעיר.

הסמוכה  ברגן-בלזן  שחרור  לפני  שבוע   ,1945 באפריל  ב-8 
וחודש לפני הכניעה ללא תנאי של גרמניה, משלוחי אסירים 
מטוסי  של  בֶצֶלה  אווירית  בתקיפה  נפגעו  ריכוז  ממחנות 
בנות הברית. 2,862 אסירים ממחנה Drütte, תת-מחנה של 
רכבת משא  בקרונות  להידחס  אולצו  נֹוינַגֶמה,  הריכוז  מחנה 
להצטרף  עמד  זה  טרנספורט  ֶּבלֶזן.  הריכוז  למחנה  בדרך 
לטרנספורטים אחרים מהיום הקודם, ובסך הכל יועדו להגיע 
זה  בטרנספורט  מתו  רבים  אסירים  ונשים.  גברים  כ-4,000 

מתשישות ותת-תזונה. 

את  שנשאה  המשא  רכבת  עצרה  ֶצֶלה  של  הרכבת  בתחנת 
האסירים ליד רכבת תחמושת, שהתפוצצה במהלך ההתקפה 
וכמה  הקרונות  רוב  נהרסו  שהתפתחה,  בתופת  האווירית. 
מערבה  או  לעיר  או  ברחו  ששרדו  האסירים  נהרגו.  אסירים 
עליהם.  באש  פתחו  ֶאס-ֶאס  חיילי  בעוד  נֹויְשַטט,  יער  לכיוון 
ֶאס-ֶאס,  שומרי  רדפו  הסתיימה,  האווירית  ההתקפה  כאשר 
האש  מכֵּבי  ֶגסַטּפֹו,  המקומית,  הנאצית  במפלגה  חברים 

ואנשים מהציבור אחר האסירים שנמלטו.

יער  של  הספורט  במתחם  נעצרו  ושרדו  שנתפסו  האסירים 
יָזה”. רוב האסירים  נֹויְשַטט. כ-30 איש הוצאו להורג “בחשד לבִּ
בבסיס  נעצרו  שאחרים  בעוד  לֶּבלֶזן,  ברגל  הוצעדו  ששרדו 
כ”מיקרוקוסמוס  אופיין   Heidekaserne הצבא.  של  “ַהייֶדה” 

של ֶּברֶגן-ֶּבלֶזן”.  

 - רק 487 ניצולים הגיעו לֶּברֶגן-ֶּבלֶזן בבוקרו של 10 באפריל 
על   1945 באפריל  ב-15  המחנה  שחרור  לפני  ימים  חמישה 
וקנדיים; היתר מתו מתשישות או נרצחו  ידי כוחות בריטיים 

בצעדות המוות.

בחקירת  ופתח  באפריל  ב-12  ֶצֶלה  את  כבש  הבריטי  הצבא 
האירועים של 8 עד 11 באפריל. אומדים את מספר הקורבנות 
של “ֵציד הארנבות” ב-200-300 אסירים חסרי ישע. האסירים 

שנותרו מהטרנספורט מתו מסיבות אחרות.

נשפטו  פוליטיים  ומנהיגים  והמשטרה  צבא  אנשי   14 רק 
במשפט ֶטַבח ֶצֶלה, שהחל בדצמבר 1947. שבעה זוכו מרצח 
או מסיוע לרצח בגלל “חוסר ראיות מספיקות”, ואילו ארבעה 
נמצאו אשמים כמבצעי הטבח ונידונו לארבע עד עשר שנות 
המוות  ממשפטי  אחד  למוות.  נידונו  שלושה  בנוסף,  מאסר. 
של  למאסר  העונש  הופחת  האחרים  ולשני  בערעור,  בוטל 
ידי המושל הצבאי הבריטי.  על  15-20 שנים, כחלק מחנינה 
“התנהגות  על   1952 אוקטובר  עד  שוחררו  הנשפטים  כל 

טובה”...

כאות  והוצג  ֶצֶלה  בעיר  הנושא הושתק  ארוכות  במשך שנים 
קלון לעיר ולתושביה הגרמנים.

 תיאטרון הקאצט
בברגן-בלזן
 התיאטרון של
סמי פדר: 
 המרחב הפואטי
 של ההתנגדות
 בימי השואה
)1933-1950(
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New Research by Leslie Marko, Brazil
This thesis restores the path followed by Sami Feder 
(1906-2000), the Polish Jewish theater director, 
who worked during the resistance art and emotional 
movement supported by artists, actors, directors, authors 
and audiences during the period in which Nazi fascism 
dominated most of Europe (1933-45). 

We extend to the time immediately after the concentration 
camp liberation, stressing on the Bergen-Belsen camp, 
where Feder stayed some days during World War II and 
up to five years after its end. The relevance of this study 
is to retrieve and perform a historiographic analysis of 
Feder’s path and performance, that by theatrical art 
together with music, literature and poetry searched the 
ethical work of collective refuge and citizenship. The artist 
developed a poorly documented theater, due to reclusion 
and prohibition, not to mention underground complaint, 
criticism and reflection during the Nazi regime. 

Later, following the end of the World War, this theater 
was established, therefore better documented, and the 
Kazet Theater Company was founded in the Bergen-

Belsen Displaced Persons Camp (1945-50), where 
rehabilitation and recuperation of human dignity became 
a matter of urgency, owing to the rootlessness and trauma. 
Interventionist actions like that were disseminated in 
occupied cities, ghettos and concentration camps as a 
reaction to the dehumanization sustained by the national 
socialist state as well as collaborationist countries, and 
afterwards, as a way to participate in the reconstruction 
of an identity, people and culture.

Leslie Marko: Peruvian theater director, and Mimi 
Kirchhausen´s daughter, survivor from the Holocaust. 
She lives in Brasil and Works as a University Professor 
at ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), 
São Paulo, Brazil. In Israel she was greatly assisted by 
Arie Olewski.
Researcher at ARQSHOAH (http://www.arqshoah.com// 
Virtual archive about Holocaust/University of São Paulo, 
Brazil)

The Kazet 
Theater in 

Bergen-Belsen
Sami Feder´s Theater: 

Poetic Space 
of Resistance 

in Holocaust times 
(1933-1950) 
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Lodz, a vibrant centre of Yiddish literature and theatre 
in Poland.

Sonia’s mother died of cancer before 
the war. After the Nazis occupied 
Lodz, Sonia was deported with her 
father, Aron, and brother, Genek, to 
the Bedzin ghetto, in Upper Silesia, 
territory annexed by the Germans. In 
Bedzin, Aron and Genek were herded 
with fellow inmates into a train bound 
for Auschwitz.

Sonia told me this extraordinary tale: 
Although not selected for deportation, 
she hurried to the station to join 
her brother and father. She could 
not bear the thought of separating 
from them, despite the objections of 
Alfred Rossner, the German factory 
manager in whose textile workshop 
Sonia worked and received protection. 
Rossner came to the station, located 
her, knocked her out, and took her 
back to the workshop. Aron and 
Genek perished. Sonia was one of 
many Jews whom Rossner saved from 
deportation. He was executed by the 
Gestapo in 1943. Sonia spoke often 
of his goodness.

Sonia did not waste her reprieve. In the Bedzin ghetto 
she met Sami Feder, and joined his ghetto theatre and 
music ensemble, Muze. Sami Feder was to play a big 
role in Sonia’s life. Born in Poland in 1906, he was 
an accomplished director of theatre and cabaret. He 
received his training in Frankfurt-am-Main and Berlin. 
In 1927 he joined the Berlin Jewish Theatre Studio under 
innovative Austrian theatre director Max Reinhardt.

Feder’s mentors included German producer Erwin Piscator 
and playwright Bertolt Brecht, whose productions sought 
to confront audiences with issues of social injustice and 
exploitation—and to challenge them to take action. They 
focused on political content, and strove for detachment 
over an appeal to the emotions. Inspired by his mentors, 
Feder worked as an actor and writer, and co-published 
the Yiddish weekly Die Neue Zeit. He was active in the 
Berlin Actors Union and founded the Yiddish Cultural 
Labourers theatre ensemble.

With the beginning of Nazi rule in 1933, Feder went into 
hiding and fled to Poland. He made his way to Warsaw 
and warned his fellow Yiddish writers of the murderous 
intent of Nazism. Disillusioned by their complacent 
response, he established the Orpheus Yiddish Labourers 
Theatre and rehearsed them in a space in the Warsaw 
Circus.

Sami Feder defined his prewar Polish-based theatre 
as ‘careful art’, masking its subversive intent with 
entertainment. He drew on his years of training in 
political theatre to co-write, with Shmuel Volman, and 
direct Hitleriada, a satire on the Führer. In the Berlin 
tradition that nurtured him, Feder saw theatre as a craft 
at the service of higher ends. He inserted anti-Nazi texts 
between popular cabaret acts, and renamed the play 
There Is Nothing New under the Sun, as another means 

of deflecting attention. As the Germans tightened their 
grip on power, Feder walked a tightrope in increasingly 

perilous times. While he aimed to 
warn audiences of the dangers of 
Nazism, he wanted to survive and 
avoid arrest in order to continue his 
subversive practice.

When Germany invaded and occupied 
Poland, Feder was interned. Hence 
began, as he calls it in his aptly titled 
memoir, My Life: Through Twelve 
Portals of Hell. He was imprisoned 
in a succession of ghettos, forced 
labour camps, and concentration 
camps. Wherever he found himself 
Feder sought out acting talent, 
formed theatre ensembles, and 
directed programs of songs, skits and 
scenarios that highlighted the plight 
of his fellow inmates, while seeking to 
lift their spirits.

Through necessity he continued his 
practice of ‘careful art’ in Bedzin 
ghetto, disguising his intent by playing 
on Jewish stereotypes to appease his 
German captors. His audiences of 
Yiddish-speaking inmates understood 
his ruse. As conditions deteriorated, 

and as the deportations to death camps 
gathered pace, his caution gave way to what he was to 
define as ‘Frontline Art’ and, as a title of another memoir 
of his has it, the art of the ‘Clenched Fist’.

Sonia was drawn to Feder’s energy and vision, and 
became a key member of his Bedzin ghetto ensemble. His 
ideals of theatre were perfectly suited to Sonia’s Bund 
upbringing. Her skills in Yiddish cabaret allowed her 
to assume a leading role in his productions. She sang, 
recited poems and performed texts written by Feder, and 
by her friend Sophie Shpiglman, who was later murdered 
in Auschwitz.

The ensemble met with opposition from the Bedzin 
Judenrat, whose leaders saw it as having a negative 
influence on the ghetto population. Feder persisted. 
Theatre was a form of cultural resistance, an act of 
defiance—performed openly if possible or, when need 
be, in secret, in crowded barracks transformed into 
performance spaces. Feder drew on memory to re-create 
prewar Yiddish theatre classics, alongside original 
scripts reflecting the immediate predicament of ghetto 
inmates.

Of the thirty thousand inmates in the Bedzin ghetto, two 
thousand survived. The ghetto was liquidated in 1943. 
Feder continued his journey through his 12 portals of 
hell, while Sonia was deported to the slave labour camp 
Annaberg, then to Mauthausen concentration camp 
and finally, in January 1945, to the Bergen-Belsen 
concentration camp in northern Germany. Here, despite 
the squalor, the mass starvation, the imminent threat of 
death through illness and murder, she sang for her fellow 
inmates.

To Be Continued...

Sonia & Sami Feder
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Sonia is waiting. Her cheeks are rouged, her face 
powdered. She is neatly dressed, well presented. She is 
95 years old, in aged care. It is March 2015. After the 
death, two years ago, of her partner, Pinche Wiener, she 
was transferred to the dementia ward. Although she’s 
not sure who she is waiting for, she is far from demented. 
She is the Sonia Lizaron I have known for more than 
three decades: unassuming, dignified and, for the most 
part, tranquil.

On the wall is the cover of Sonia’s record of Yiddish 
songs, In Freyd un Umet: ‘In Joy and Sorrow’. Her face 
adorns the cover. Her complexion is olive, her features 
fine and angular. The photo 
was taken in 1966. She 
is in her prime, radiant. 
Beside the cover hang two 
portraits of Sonia, one 
painted in Paris, the other 
in New York, and beside 
them, glued to the wall 
with blue-tac, are Sonia’s 
colouring-in drawings—a 
tree, a bird and the traced 
outline of her hand and 
wrist, encircled by an 
orange bangle. On a coffee 
table stands a vase of roses, 
and on the dresser, two 
prewar photos of Sonia’s 
mother, Lisa—in one she 
sits beside her two young 
children, her son Genek 
and daughter Sonia.

The dementia ward is 
located in the basement. A 
window opens out into a courtyard. There are plants, and 
there is light. A Shostakovich string quartet is playing on 
ABC Classic FM. Sonia closes her eyes and sways to the 
music. The courtyard is enclosed on each side by multiple 
storeys. It appears hemmed in, claustrophobic.

Sonia is not affected. She knows how to wait. She 
possesses infinite patience. She developed long ago the 
ability to dismiss thoughts that are disturbing, or, perhaps, 
to conceal them. There are questions she deflects, places 
she no longer ventures. She knows how to endure while in 
a state of prolonged transience. There was a time when 
she had no choice but to endure. She has mastered the 
art of the moment.

When I enter she hesitates. She searches my face for 
recognition. Then lights up: Arelle der narelle, she says. 
Aron the little fool. We converse in Yiddish. In recent 
years she has moved back in time through her languages 
from English to French, back to Russian and Polish, and 
finally Yiddish: mamme loschen, the mother tongue. She 
slips into each language as into a tailored glove. ‘How are 
you? I ask. ‘Hanging in there,’ she replies. It is her ritual 
response. She sings: Vos geven, is geven, un nishto.

‘What was, once was, and is no more’—but it remains 
extraordinary. Sonia lived an epic life, but did not often 
speak about it, save the recurring stories and anecdotes 
she told me over the years, and her comments on an album 

of photos. I have drawn on 
many sources to do her life 
justice. Eli Wiesel has said, 
there are stories meant to 
be told, and not to tell them 
would be to betray them. 
This is one such story.

Sonia Lizaron was born 
Sonia Boczkowska in 
Lodz on 1 May 1919. Her 
father, Aron Boczkowski, 
was an accountant in a 
textile factory. Both her 
father and her mother Liza 
were active members of 
the Jewish Labour Bund. 
Prewar Lodz was a vibrant 
centre of Yiddish culture. 
Sonia imbibed the Bund 
ideals of Yiddishkayt, a 
secular humanism driven by 
a yearning for social justice. 
At its heart was Yiddish—
an earthy language of the 

people.

Sonia attended a Yiddish primary and high school. In 
her youth she trained with theatre director and poet 
Moyshe Broderson, the founder of the Kleynkunst theatre 
Ararat, an acronym for the Artistic Revolutionary Revue-
Theatre. Kleynkunst, literally ‘small art’,is the art of 
Yiddish cabaret, and Broderson was one of its leading 
exponents. A man about town, with long black hair and 
Pushkin-style sideburns, Broderson wore a black shirt, 
affecting the demeanor of a Russian worker. He wore 
amber and coral necklaces, and rings on each finger. In 
the prewar years he was at the heart of Yiddish culture in 

Sonia Lizaron
Frontline Art: The Theatre of Resistance

Arnold Zable Australia

אחת הדמויות הדומיננטיות בחיי תאטרון הקאצט במחנה העקורים ברגן-בלזן שנוהל בידי סמי פדר, 
הייתה אשתו סוניה בוצ’קובסקה )ליזרון(. סוניה נפטרה במלבורן, אוסטרליה, ב-21 באוגוסט 2015. 
סופר  הדור השני,  בן  זייבל,  )אהרון(  ארנולד  באדיבותו של  לזיכרה,  רשימה  להביא  אנו מתכבדים 

מוערך ופעיל למען תרבות הזיכרון וזכויות אדם באוסטרליה.
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וקצרה  קשה  מחלה  לאחר 
נפטרה מרי סופר ב -13 במרץ, 
, והיא בת 72 שנים. היא   2017
האבות  בבית  לעולמה  הלכה 
היהודי בהנובר, שם היא הייתה 
חברה במועצת מנהלים למעלה 
שכאן,  חשבה  לא  היא  מעשור. 
את  תסיים  היא  “שלה”,  בבית 
ב-20  התקיימה  לווייתה  חייה. 
הקברות  בבית   2017 במרץ 

היהודי בהנובר.

 1984 מאז  היתה  סופר  מרי 
אדמיניסטרטיבית  מנהלת 
היהודיות  הקהילות  איגוד  של 
של  ימינו”  “יד  בנידרזקסן, 
אישית  עוזרת  הייתה  בעבר  מיכאל פירסט.  עו”ד  האיגוד  נשיא 
לשגריר ישראל בגרמניה. היא תמכה וסייעה רבות לארגון שארית 
הפליטה ברגן-בלזן בישראל. עדיין זכור לנו יום העצמאות שארגנה 
יותר  בהנובר.  הכנסת  בבית   2010 בשנת  הישראלית  למשלחת 
בגרמניה  ש”נתקעו”  לאחר  שם  חגגו  ומלוויהם  ניצולים   80 מ 
לנאמנות,  סמל  תמיד  הייתה  היא  האיסלנדי.  האפר  ענן  עקב 
יושר ואמינות, ועמיתה חכמה לעבודה. מרי פעלה אף בעמותה 
לשיתוף פעולה בין נוצרים ליהודים, שם הייתה שנים רבות נציגה 

יהודית.

מרי סופר מעולם לא נדחפה לקדמת הבמה. היא תמיד הייתה 
שם כאשר היו זקוקים לה. אפילו על חומרת מחלתה הקשה נודע 
מאוחר. היא עדיין הייתה מעורבת בעיצוב האירוע להנצחת יום 
השואה הבין-לאומי ב -29 בינואר 2017 בשידור מהאולם הגדול 

של רשת NDR בהנובר. 

יהי זיכרה ברוך.

After a short and severe illness Mary Sofer passed 
away on 13 March 2017, at the age of 72 years, in the 
Jewish retirement home in Hanover, where she had been 
a member of the Executive Board for more than ten 
years. That she would pass away here, in “her” home, 
she certainly did not expect.

Mary Sofer has been the Administrative Director of 
the National Association of the Jewish Communities 
of Lower Saxony since 1984, working closely with the 
President of the Association, Michael Fuerst. Before that 
she was the personal speaker of the Israeli Ambassador in 
Germany. She was a great and reliable, clever colleague, 
always loyal to all the members of the board. Mary 
took an active part in the Society for Christian-Jewish 
Cooperation, where she was the Jewish board member 
for many years.

Mary Sofer has never put herself in the front of the 
stage. She was always there when she was needed. Even 
about her severe illness we became aware at a late stage 
- she was still working on the commemoration of the 
International Holocaust Memorial Day on January 29, 
2017, in the Great Broadcasting Room of the NDR in 
Hanover.

May she be of blessed memory!

מרי סופר ז”ל  
Mary Sofer

הסודות של ַאייָדה

מה אם כל מה שסיפרו לך על עברך הוא שקר וכזב?

מה אם כל הידוע לך על זהותך, משפחתך, דתך ומורשתך מתגלה 
כחסר בסיס? מה אם מסתבר לך שהאנשים הקרובים אליך ביותר 
רגע  חייך?  כל  אותה ממך במשך  אך הסתירו  ידעו את האמת, 
לפני שימלאו להם שבעים שנים, יוצאים יצחק ֶשֶבֶלִביץ’ וֶשּפֶסל 

)Shep( לחפש תשובות. 

תום  לאחר  ברגן-בלזן  העקורים  במחנה  נולד  ֶשֶבֶלִביץ’  יצחק 
לישראל  יצחק  נשלח   1947 בשנת  השנייה.  העולם  מלחמת 
כילד יתום. לאחר שנתיים שבמהלכן שהה בבתי יתומים שונים 
בישראל, הוא אומץ על-ידי משפחה ממושב כפר ידידיה, מושב 

עובדים בעמק חפר.

כשהיה בן עשר, חבר מהכיתה צעק לו ברחוב בפני ילדים אחרים 
“אלו לא ההורים שלך”. נראה שכל הסובבים את יצחק ידעו את 
האמת חוץ ממנו. הוריו המאמצים הכחישו תחילה שהוא מאומץ, 
אך לאחר שהוא המשיך להטיל ספק ולשאול אותם על עברו, הם 

סיפרו לו כי הוא אכן מאומץ.

ביולוגית,  אמא  לו  שיש  יצחק  גילה  שתים-עשרה  בגיל  רק 
המתגוררת בקנדה ושמה איידה. אמו חיפשה אותו במשך שנים 
לראשונה  בה  פגש  הוא   13 בגיל  אותו.  איתרה  ולבסוף  רבות 
בישראל, כשהגיעה לבר המצווה שלו. מערכת היחסים ביניהם 

התפתחה, והוא נסע לבקרה בקנדה.

במהלך השנים שאף יצחק לגלות פרטים נוספים על משפחתו, 
ובמיוחד על אביו הביולוגי, אך אמו נהגה להתחמק מלתת תשובה. 
היא אמרה לו רק שאביו היה איש טוב שמת במלחמה, וזה כל מה 
שהוא צריך לדעת. היא לא אמרה לו דבר על קיומו של אח צעיר.

עברו.  על  מידע  לחפש  לראשונה  יצחק  החליט   2013 בשנת 
שלו,  האימוץ  תיק  את  לאתר  בידו  עלה  משפחתו  בני  בעזרת 
במהלך המלחמה.  לא מת  מגלה שאביו  הוא  הרבה  ולתדהמתו 
מדברים שכתבה אמו והמצויים בתיק האימוץ הוא למד שהוריו 
התגרשו לאחר המלחמה. בתו של יצחק, אפרת, פנתה אל אריה 
אולבסקי מארגון שארית הפליטה ברגן-בלזן בישראל, והוא מצא 
עבורה ארבע תעודות פליט של בני המשפחה. ממסמכים אלה 
עולה לפתע שיש לו אח שמעולם לא ידע על קיומו, ושמו ֶשּפֶסל! 
יצחק מגלה שלאחר המלחמה אחיו נשלח לקנדה לבדו. בנוסף, 
כל  כך שבאופן מתמיה  על  הוריו מצביעות  תעודות הפליט של 
שונה,  בתאריך  העקורים  מחנה  את  עזב  המשפחה  מבני  אחד 

וזאת על פני תקופה של חמש שנים.

שיקרו  משפחתו  מבני  שרבים  לראשונה  מבין  ההמום  יצחק 
במשפחתו  והאחים  ההורים  שנים:  במשך  ממנו  והסתירו 
המאמצת, וגם אמו הביולוגית. כל אלה ידעו שהיה לו אח ביולוגי 
ואב, אך שמרו זאת בסוד. כתוצאה מחזותו ה”ארית” של יצחק, 
ידידיה, שהוא תוצר של  הניחו רבים מבני דור המייסדים בכפר 
כל הפרטים  נשמרו  מדוע  גרמני.  וגבר  אמו  בין  יחסים  מערכת 
בסוד? האם אביו של יצחק היה נאצי? מה היה טיב היחסים בינו 
לבין אמו של יצחק? האם ייתכן שיצחק הוא תוצר של אונס ממש 

לפני השחרור או רומן אסור במחנה הריכוז?

יוצר  של  דודתו  לרחלי,  נשוי  הוא  וחזק.  גבוה  איש  הוא  יצחק   
ושמונה  ילדים  שלושה  ולרחלי  ליצחק  ְשַורץ.  אלון  הסרט, 
נכדים. משפחתו המאמצת של יצחק קיבלה אותו מאז ומתמיד 

באהבה.

לפני כארבעים שנה נאמר לאלון, בהיותו ילד קטן, שהיה לדודו 
לאיש  כך  על  הוזהר במפורש שלא לספר  אלון  עיוור.  יצחק אח 
לעולם. הוא שמר על הסוד במשך כל השנים, מחשש שחשיפתו 
על  לאלון  שנודע  לאחר  ולמשפחתו.  ליצחק  רב  לכאב  תגרום 
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סרטו של אלון ְשַורץ

גילוייו האחרונים של יצחק, הוא החליט להוציא את האמת לאור 
נפתלת  תחקיר  מלאכת  לאחר  אחיו.  את  לאתר  ליצחק  ולסייע 
וחודשי חיפוש רבים נמצא אחיו של יצחק בעיר וויניֶּפג שבקנדה. 
התברר כי האח ֶשּפֶסל הוא אכן עיוור, יוצא-דופן ביכולותיו, אתלט 

פאראלימפי בעברו, ובכלל – אדם רב-תחומי ומעורר השראה.

לא  גם  ומעולם  לו אח  ידע שיש  לא  כלל  ֶשּפֶסל  ליצחק,  בדומה 
פגש את אמו. הסרט מלווה את יצחק, כשהוא נוסע לפגוש את 
אחיו בפעם הראשונה. לאחר מפגש מרגש, יוצאים האחים לדרך, 
שחיה  אמם  איידה,  את  לפגוש  במטרה  ֶשּפֶסל,  של  לבקשתו 
במונטריאול כל השנים. איידה, אישה בת 89 הסובלת מדמנציה 
מתונה, אינה מודעת לכך ששני בניה נפגשו ועושים את דרכם 

אליה.

המפגש בין ֶשּפֶסל לאמו מרגש ובמובנים מסוימים סוגר עבורו 
מנסים  ויצחק  ֶשּפֶסל  חדשות.  שאלות  עמו  מביא  אך  מעגל, 
להרכיב מחדש את החלקים בפאזל חייהם. איידה אמנם מכירה 
את  עזיבתה  נסיבות  על  אור  ושופכת  בפגישתם  כבנה  בֶשּפֶסל 
יצחק במחנה, אך בכל הנוגע לֶשּפֶסל היא אינה מסגירה פרטים. 

היא אף מסרבת להבהיר לאחים מדוע הוסתר קיומם זה מזה.

האמת  הוסתרה  מדוע  אורכו:  לכל  הסיפור  את  אופף  מסתורין 
קשר  על  לשמור  המשפחה  ממשיכה  מדוע  האחים?  משני 
השתיקה אף-על-פי שהאחים כבר כמעט כבני שבעים? מה היו 
איידה  נפרדה  מדוע  האמיתי?  אביהם  היה  מי  לידתם?  נסיבות 
משני ילדיה, מדוע חיפשה אחד מהם עד שמצאה אותו בישראל 
ואילו את השני לא חיפשה, למרות שככל הנראה ידעה שהוא חי 

במדינת מגוריה קנדה?

ֶשּפ הגיע לביקור מרגש בישראל, ובמהלכו בילה זמן יקר עם אחיו 
ה”חדש” בכפר ידידיה וברחבי ישראל. בני המשפחה ישבו יחד 
ושצולמו  איידה,  של  באלבום  שנמצאו  תמונות  בשתי  להתבונן 
במחנה העקורים ב-1947 ליד ג’יפ אמריקאי. בתמונה הראשונה, 

משפחתי,  כפורטרט  הנראית 
ושני  איידה  לצד  גבר  יושב 
התמונה  זו  בידיהם.  האחים 
איידה, כשבאה  שהביאה עמה 
בישראל,  לביקור  לראשונה 
שבו פגשה שוב את בנה יצחק. 
בסוד  סיפרה  משפחתו  לבני 
השנייה,  בתמונה  אביו.  זה  כי 
שצולמה ליד אותו הג’יפ באותו 
היום, יושב גבר אחר ומאחוריו 
לבדו.  ֶשּפֶסל  התינוק  שוכב 
מגדלת  זכוכית  באמצעות 
של  חזהו  על  כתם  התגלה 
לתדהמתם,  בתמונה.  הגבר 
מבינים ֶשּפ ובתו שזהו גרישה, 
הגבר היהודי שגידל את ֶשּפ כל 
חייו, ושהייתה לו כתובת קעקע 
נשאלת  זה.  במיקום  בדיוק 
הגבר  כן,  אם  מיהו,  השאלה 

הילדים,  של  אביהם  הוא  גרישה  ואם  המשפחתית?  בתמונה 
מדוע לא הצטלם הוא עם המשפחה? 

האחים מחליטים לערוך בדיקת DNA ומגלים שהם אכן אחים 
מצד אמם, איידה, אך אינם חולקים את אותו האב. גילוי זה מוביל 
שכבר  יצחק,  העבר.  ובחקירת  היחסים  במערכת  חדש  לשלב 
שמח על גילוי אביו הביולוגי, חוזר לשאול שאלות. ֶשּפֶסל, לאחר 
שאחיו יצחק חוזר לישראל, מחליט לשוב לבקר את איידה ולנסות 

לברר בזהירות מדוע התכחשה לו כל חייה.  

 הסרט עוקב אחר הדמויות, בני משפחה שנפרדו זה מזה לפני 65 
שנים, וחושף טפח אחר טפח עובדות מעברם המשפחתי העלום. 
תהפוכות  חווים  מפתיעות,  לעובדות  נחשפים  וֶשּפֶסל  יצחק 
רגשיות, אך בד בבד נתקלים שוב ושוב ב”חורים שחורים”. לאורך 
הסרט, הצופים עדים לא רק לאיחוד נדיר ביותר של בני משפחה 
לאחר 66 שנים, אלא גם לכאבם של אנשים, שזהותם מתהפכת 
שוב ושוב אל מול המצלמה תוך חשיפתם לאמת, צעד אחר צעד. 
הסרט מאיר את נושא הזהות ואת חשיבות העבר בחיי אנשים, 
לצד הקונפליקט המתמיד בין רצונם לדעת עוד ועוד על עברם 

למול החשש מפני גילוי האמת. 

של  סיפורם  בסרט  מובא  המרתק,  המשפחתי  הסיפור  ברקע 
פליטי השואה לאחר שזו תמה. 
במקרים  שנותרו  הניצולים, 
מנסים  בעולם,  לבדם  רבים 
לבנות במחנה העקורים ברגן-
הכוללים  חדשים  חיים  בלזן 
היכרויות  פיקניקים,  מסיבות, 
תחקיר  רבות.  ולידות  חדשות 
נדירים,  ארכיון  וסרטי  מעמיק 
שהוצלבו עם תמונות שנמצאו 
משרטטים  שונים,  באלבומים 
העקורים  של  היומיום  חיי  את 
הדמויות  ובתוכם  הרבים, 

הנגלות אט-אט בסרט.  

פרטיות  להקרנות  זמין  הסרט 
ספר  לבתי  ובאנגלית  בעברית 
אל  לפנות  נא  לפרטים  ובכלל. 
alon.schwarz@ שורץ:  אלון 

gmail.com

יום  באירוע  זיכרון  נר  יחד  מדליקים  שבלביץ  ושפ  יצחק  האחים 
השחרור שקיים ארגון ברגן-בלזן ישראל באפריל 2014



IZAK SZEWELEWICZ was born in the Bergen-Belsen 
Displaced Persons Camp in 1945 and sent to Israel as 
an orphan from postwar Germany. He was placed into 
a loving foster home in a small agricultural village in 
Israel and raised as a Zionist Israeli. At the age of 
ten, a classmate told Izak his foster parents were not 
his real parents. Izak learned that he has a biological 
mother living in Canada. She had been searching for 
him for years. Aida and Izak got in touch and started 
a relationship. Izak was eager to learn more about his 
biological father, but Aida just shook him off and said, 
“Your father was a good man, he died in the war. That’s 
all you need to know .”

A few years ago, seeking more answers, Izak located 
his birth certificate in Germany. Efrat, his daughter, 
approached Arie Olewski from the Bergen-Belsen 
Organization in Israel, who discovered four refugee 
certificates of the family. Izak was shocked to find out 
there was another birth certificate, one of a brother he 
never knew existed. 

Izak is the uncle of Israeli filmmakers and brothers, 
Shaul and Alon Schwarz . As a child, Alon was told that 
Izak had a blind brother but was warned that this was 
a secret, and he was never to tell anyone. Alon kept the 
secret for 35 years. Learning about Izak’s discoveries, 
Alon decided to do all he could to locate Izak’s brother. 
Through Alon’s research and the discoveries of a British 
genealogist, Izak’s brother–an eccentric and inspirational 
blind man and former Paralympic athlete named Shep 
Shell – has been found. Shep lives in Winnipeg, Canada. 
Like Izak, Shep has lived most of his life unaware that 
he had a biological brother and a living mother. The film 
follows Izak as he travels to meet his long-lost brother 
for the first time. Then, Izak takes Shep with him to 
meet their mother, for the first time after 68 years 

As the brothers try to find answers about their mysterious 
past, we dive into the life stories of people after 
liberation. The film offers a rare glimpse into the DP 
camps in post WW2 Germany, showing the vibrant and 
often wild social life that flourished among the young 
survivors. This period has hardly been dealt with on the 
big screen until now. We discover a community that was 
rebound from the ashes, and lived life to the fullest. The 
parties, the dancing, the sex life. In the first year after 
liberation, of approximately 6000 single adult survivors 
at Bergen-Belsen DP Camp, 1300 babies were born. A 
world record in child’s birth, a true baby boom.

It is the profound personal discoveries that Izak and 
Shep make along the way that set this documentary 
apart from any family history story ever told on screen. 
From the first moments of filming in early November 
2013, we witnessed not only the reunion of a family 
after 7 decades, but also the painful reconciliation of 
one’s identity that goes hand-in-hand with uncovering a 
difficult and secretive past. 

The film is available for private screenings in English 
or Hebrew versions. For details please contact Alon 
Schwarz: alon.schwarz@gmail.com

Aida’s Secrets
A film by Alon Schwarz




