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Editorial

Dear Friends,

The current edition is being published on 15 April 2016 - 
71 years to the liberation of Bergen-Belsen. We dedicated 
the previous edition to the events of celebration of 70 
years of liberation focusing on the survivors, who were 
liberated in Bergen-Belsen and lived in the DP camp. 
This time we chose to focus on “Back to life”, on the 
Next Generation – those who were born in DP camps 
in Europe and especially in Bergen-Belsen. Now we 
turn towards the future bearing an important mission: 
to increase awareness among future generations, so that 
they can carry the torch of commemoration and continue 
the legacy of their ancestors who survived.

We present here a wide spectrum of 
photos and articles about the unique 
first gathering of all children born in 
DP (Displaced Persons) Camps, held in 
Tel Aviv in December 2015.

The conference was initiated and 
organized by the Israeli Association of 
Next Generations, led by Billy Laniado. 
The uniqueness and importance of this 
conference is the impressive number 
of participants: 1,000 “children” and 
“babies” of the DP camps in Germany, 
Austria and Italy, and the quarantine 
camp in Cyprus.

Our colleague Debbie Morag-Spiezman 
has introduced the story of her family, and our friend 
Menachem Rosensaft, who was born in the DP camp 
Bergen-Belsen, was one of the speakers. On this 
occasion, new members joined our organization, and our 
newsletter “Our Voice” aroused great interest of many 
of the participants.

An interesting project on the “Children of Bergen-Belsen” 
- those born in the Bergen-Belsen DP camp - is taking 
place these days by Maria Klenner, a press photographer 
from Germany.

And more to report: Members of the Board of Israel Belsen 
Organization met in Jerusalem with Bernd Busemann, 
President of the Parliament of Niedersachsen;

Update on the current activity at the memorial site of 
Bergen-Belsen we receive from Dr. Jens-Christian Wagner, 
Director of Niedersachsen Memorials Foundation;

Our colleague Shaul Ladanny, celebrated his 80th 
birthday in a walk of 80 km; Our members published 
books of their memoirs and share with us their personal 
stories.

As usual, colorful reportages will remind you of the 
festive events we shared together throughout the year.

I wish you all a Happy Passover and enjoy your reading.

Jochi Ritz-Olewski

חברות וחברים יקרים,

יום השחרור   -  2016 באפריל   15 ב-  לאור  יוצא  הנוכחי  הגיליון 
הקודם  הגיליון  את  הקדשנו  אם  ברגן-בלזן.  מחנה  של  ה-71 
לאירועי שנת ה-70 לשחרור והתמקדנו בדבר הניצולים משוחררי 
בחרנו  הזה  שבגיליון  הרי  העקורים,  מחנה  ותושבי  המחנה 
העקורים  מחנות  ילידי  של  בדור  לחיים”:  ב”חזרה  להתמקד 
להגביר  חשוב  לעתיד.  פנינו  ברגן-בלזן.  ילידי  ובעיקר  באירופה 
את התודעה בקרב הדורות הבאים, על מנת שיוכלו להמשיך את 

מורשת אבותיהם הניצולים ולשאת את לפיד ההנצחה.

אנו מציגים כאן  בהרחבה תמונות וכתבות על 
כנס ראשון וייחודי של ילידי וילדי כל מחנות 
בחודש  בתל-אביב  שהתקיים  העקורים, 
דצמבר 2015. הכנס התקיים ביוזמת עמותת 
דורות ההמשך, בראשותה של בילי לניאדו. 
במספר  הם  זה  כנס  של  וחשיבותו  ייחודו 
“ילדים”  כ-1000  המרשים:  המשתתפים 
בגרמניה,  העקורים  ממחנות  ו“תינוקות” 
ההסגר  ממחנה  וגם  ואיטליה,  אוסטריה 
מורג-שפיזמן  דבי  חברתנו  בקפריסין. 
מנחם  וידידנו  סיפור משפחתה,  את  הציגה 
ברגן-בלזן,  העקורים  מחנה  יליד  רוזנזפט, 
לארגון  נוספו  חדשים  חברים  דברים.  נשא 
שלנו באירוע זה, והעיתון “הקול שלנו” זכה 

להתעניינות בקרב רבים מבאי הכנס.

ברגן-בלזן”   של  “הילדים  על  מעניין  פרויקט 
ידי  ילידי מחנה העקורים ברגן בלזן - מתבצע בימים אלה על   -

מריה קלנר, צלמת עתונות מגרמניה.

ברנד  עם  בירושלים  נפגשו  הארגון  הנהלת  נציגי  בגיליון:  ועוד 
הפעילות  על  עדכון  נידרזאקסן;  של  הפרלמנט  נשיא  בוזמן, 
השוטפת באתר הזיכרון ברגן-בלזן קיבלנו מד”ר ינס-כריסטיאן 
וגנר, מנכ”ל קרן אתרי ההנצחה בנידרזאקסן; חברנו שאול לדני, 
חגג 80 שנה בהליכה של 80  ק”מ;  חברים מפרסמים ספרים 
נפקד מקומם של  כמובן שלא  אישיים.  סיפורים  וחולקים עמנו 

האירועים החגיגיים, שאנו מקיימים איתכם במהלך השנה.

חג חירות שמח וקריאה מהנה!

יוכי ריץ-אולבסקי
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נשיאות הפרלמנט בנידרזאקסן נפגשה בירושלים עם נציגי בלזן ישראל 
 Presidium of Lower Saxony Parliament met in Jerusalem 

with Belsen Board members
Arie Olewski

A delegation of the Presidium of the Parliament of Lower 
Saxony (Landtag Niedersachsen) met in November 2015 
in Jerusalem with members of the Board of Bergen-
Belsen Organization in Israel.  The delegation headed 
by President of the Landtag Bernd Busemann, included 
members of the Presidium: vice-presidents and secretaries 
of parliament from across the political spectrum.
The Israeli Organization was represented by Jochi 
Ritz-Olewski, who was born in the DP camp after the 
liberation of the death camp Bergen-Belsen, and Arie 
Olewski, who is in charge of the Public Relations of the 
Organization.  Jochi Ritz-Olewski serves voluntarily as 
member of the Board and 
acting chairman of the 
Organization of Survivors 
of Bergen-Belsen in Israel. 
Arie Olewski serves also as 
a co-editor of “Our Voice” 
- a magazine issued by the 
Belsen Organization in 
Israel.

President of the Landtag 
Bernd Busemann previously 
served as Minister in charge 
of Niedersachsen memorial 
sites, including Bergen-
Belsen. He was credited with 
supporting the establishing 
of the new documentation 
center at the former camp 
site.

Jochi Ritz-Olewski briefed 
the guests about the 
extensive activity of the 
Bergen-Belsen Organization 
in Israel. She also shared 
with the participants her concern for the future of the 
former DP camp site, near the site of the Bergen-Belsen 
camp. This year the British forces evacuated the Hohne 
camp – the former DP camp site, which served as their 
military base for the last 70 years. The camp was taken 
over by the German army to be used as barracks.

The Belsen Organization in Israel announced that it would 
fight for the preservation of some buildings of historic 
significance in the military base, which was used seven 
decades ago as Belsen Concentration Camp II and after 
the liberation in April 1945, as the Jewish DP Camp. 

The participants were impressed by the activity of the 
Israeli Organization and agreed that the Presidium of the 
Landtag will look for ways to help preserve the memory 
and other related issues concerning Bergen-Belsen.

אריה אולבסקי
בירושלים   2015 נובמבר  בחודש  נפגשה  מרגש  במעמד 
של  הנבחרים  בית   - הלאנדטאג  נשיאות  של  משלחת 
נידרזאקסן )סקסוניה התחתית( - עם נציגי ארגון ברגן-בלזן 
ברנד  הפרלמנט  נשיא  בראשות  הנכבדה  המשלחת  ישראל. 
בוזמן, כללה את חברי הנשיאות ובהם סגני וסגניות הנשיא 

ומזכירי בית הנבחרים מכל קצוות הקשת הפוליטית. 

ריץ-אולבסקי,  יוכי  בפגישה  השתתפו  בישראל  הארגון  מטעם 
אשר נולדה לאחר השחרור במחנה העקורים ברגן-בלזן, ומכהנת 
של  הציבור  יחסי  על  אחראי  אולבסקי,  ואריה  הנהלה,  כחברת 
הארגון ועורך של העיתון “הקול שלנו”. ארגון שארית הפליטה 
ברגן-בלזן בישראל מונה מאות חברים והוא הארגון הגדול ביותר 

בישראל ובעולם של ניצולי מחנה ריכוז ומחנה עקורים. 

השפעה  בעל  כאיש  מוערך  הלאנדטאג,  נשיא  בוזמן,  ברנד 
פוליטית חזקה, וכיהן בעבר גם כשר הממונה על אתרי הזיכרון 
בנידרזאקסן ובהם ברגן-בלזן. לזכותו נזקפת הקמת מרכז התיעוד 

החדש ליד אתר המחנה לשעבר.

הענפה  הפעילות  את  הנוכחים  בפני  סקרה  ריץ-אולבסקי  יוכי 
של ארגון ברגן-בלזן בישראל, וכן העלתה את החשש לגורל אתר 
ברגן-בלזן.  מחנה  של  לאתר  הסמוך  לשעבר,  העקורים  מחנה 
כוחות בריטניה פינו בשנה שעברה את מחנה העקורים, ששימש 
להם כבסיס צבאי ב-70 השנים האחרונות, והצבא הגרמני שוקל 

להשתמש במחנה כבסיס אימונים. 

ייאבק למען שימור היסטורי  כי  ארגון ברגן-בלזן בישראל הודיע 
עשורים  שבעה  לפני  ששימש  הצבאי,  הבסיס  ממבני  חלק  של 

כמחנה ריכוז “בלזן 2” ולאחר השחרור - כמחנה עקורים.

המשתתפים סיכמו כי נשיאות הלאנדטאג תחפש דרכים לסייע 
בנושאים הקשורים לשימור הזיכרון בהקשר של ברגן-בלזן.
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will deal with the fate of children in the Bergen-Belsen 
Concentration Camp. The conceptual work on this 
exhibition has just begun. A book on this issue will be 
published in 2017.

In late 2015 the British forces left the Bergen-Hohne 
Camp.  Afterwards, the Hohne Camp was taken over by 
the German army and is continuously used as barracks.  
According to current plans, an area of five buildings at 
the south eastern edge of the camp will be separated off 
and will serve for educational purposes of the memorial.  
These five buildings are closely connected to the history 
of Bergen-Belsen.  One of these buildings (MB 87) had 
been headquarter of the POW camp Bergen-Belsen 
from 1940 to 1945.  Later on, the others were situated 
within the so called Camp II or „Kasernenlager“, 

where the evacuated inmates of Mittelbau-
Dora have been quartered in April 1945. 
Finally, all five buildings were part of 
the DP Camp Bergen-Belsen from 1945 
until 1950. The original structure of these 
buildings has been maintained almost 
completely. At the moment, we plan to 
use one of these buildings (probably MB 
89) for educational purposes (seminar 
and conference rooms, library etc.,) and 
perhaps for a new permanent exhibition. 
An outdoor system will offer information 
on the history of the other buildings.

The history of the army barracks at 
Bergen-Hohne will also be added to the 
virtual site guide (Bergen-Belsen App).  
This guide allows to explore the former 
camp site individually and to obtain 
information on specific aspects of the 

former camp through survivors’ testimonies, drawings, 
written documents, photographs, etc.  The idea of 
the guide fits into the general concept of the whole 
educational work at the memorial.  Our aim is to present 
a broad range of historical sources and information and 
thus give the visitor the opportunity to develop his own 
perspective and opinion on the history of this site and 
perhaps Nazi crimes in general. Our task as historians 
is to help people understanding and analysing such 
historical sources – not only at the memorial but also in 
the general public.

*Director, Lower Saxony Memorials Foundation

*מנכ”ל קרן אתרי ההנצחה בנידרזאקסן

Exhibition „From Harz to Heath. Death Marches and 
Evacuation Transports in April 1945“at Gardelegen, 

February 2016 (photo: Bergen-Belsen Memorial)

Screenshot of the Bergen-Belsen App 
(photo: Bergen-Belsen Memorial)

ַהִנְראּות מסייעת ליצור תודעה היסטורית:
פעילות באתר הזיכרון ברגן-בלזן

תערוכות  ליצור  היא  אנשים  ליותר  להגיע  נוספת  אפשרות 
נודדות. בחודש אפריל 2015, התערוכה “ֵמָהֵרי ַהַהְרץ לאזור 
הַהייֶדה” ובה מידע על צעדות המוות הנוראות במהלך השלב 
הסופי של המלחמה, נפתחה בטקס אזכרה ומאז הציגה בכמה 
תערוכה  עוד  ובסקסוניה-אנהלט.  תחתית  בסקסוניה  ערים 
ילדים  של  בגורלם  ותעסוק   2018 בשנת  תיפתח  נודדת 
בשנת  יפורסם  זה  בנושא  ספר  ברגן-בלזן.  הריכוז  במחנה 

.2017

הוהנה- מחנה  את   2015 בסוף  עזב  הבריטי  שהצבא  לאחר 
בלזן, התוכניות הן ששטח של חמישה בניינים בקצה הדרום-
וישמש  הצבאי  הבסיס  משטח  יופרד  המחנה  של  מזרחי 
אלו  מבנים  חמישה  הזיכרון.  אתר  של  חינוכיות  למטרות 

קשורים קשר הדוק להיסטוריה של ברגן-בלזן.
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Dr. Jens-Christian Wagner*

ד”ר ינס-כריסטיאן וגנר*

One of the major aims of the 
memorial’s work is to create 
and strengthen a historical 
consciousness in society in 
order to cope with the Nazi 
past in a critical and reflective 
manner – not only for visitors 
of the memorial but also for 
those people all over the world 
who are interested in the Nazi 
crimes’ history but who do not 
have the opportunity to visit 
the Memorial. 

To achieve this aim the Lower 
Saxony Memorials Foundation has broadened its web 
presence. Since 2014 new websites have been put 
online. The site www.befreiung1945.de offers detailed 
information on two major events in 2015 and their 
historical context: the 70th anniversary of the camp’s 
liberation in April 2015 and new exhibitions connected 
to it and the visit of Queen Elizabeth II and Prince 
Philipp to the Bergen-Belsen Memorial in June 2015.  
Of course, these sites are available both in English and 

German.  Also, there are several blogs on educational 
programs of the memorial such as the annual Bergen-
Belsen International Summer School. In addition, you 
can find the main portal on educational programs at the 
Lower Saxony memorials at www.geschichte-bewusst-
sein.de. Unfortunately, this is only a German version. 
Furthermore, the memorial is on face book: https://www.

facebook.com/BergenBelsenMemorial (English) and 
https://www.facebook.com/GedenkstaetteBergenBelsen 
(German).

Another option to reach more people is to create 
travelling exhibitions. In April 2015, the exhibition 
„From Harz to Heath“ with information on the terrible 
death marches during the final stage of the war was 
opened at the memorial and since then presented in 
several cities in Lower Saxony and Saxony-Anhalt. 
Another travelling exhibition to be opened in 2018 

More visibility to create historical consciousness:
Ongoing work at the Bergen-Belsen Memorial

Students of the summer school, August 2015: 
Presentation of the new virtual site guide at Bergen-Belsen (photo: Bergen-Belsen Memorial)

אחת המטרות העיקריות של אתר ההנצחה היא ליצור ולחזק 
הנאצי  העבר  עם  להתמודד  כדי  בחברה  היסטורית  תודעה 
ההנצחה  באתר  מבקרים  עבור  רק  לא   - ומשקף  חד  באופן 
אלא גם עבור אותם אנשים בכל רחבי העולם המתעניינים 
בהיסטוריה של פשעי הנאצים אך אין להם אפשרות לבקר 

באתר הזיכרון. אתר האינטרנט שלנו מגוייס למשימה זו.
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יוכי ריץ
עמותת “דורות ההמשך” יזמה ואירגנה את הכינוס הראשון 
וילידי מחנות העקורים, שהתקיים בתל-אביב ב-21  ילדי  של 
התכנסו  שבה  הראשונה  הפעם  זו  הייתה   .2015 בדצמבר 
המוני הילדים מכל מחנות העקורים באירופה, כשהם היום 
כבר בני 67 - 80. מעל 1000 איש נענו לקריאה והגיעו לכנס 

באוניברסיטת תל-אביב.  

ואירופה  השנייה,  העולם  מלחמת  הסתיימה  שנה   71 לפני 
השתחררה מהכיבוש הנאצי. יום השחרור היה יום שמחה עבור 
ניצולי השואה מכל הלאומים, והם מיהרו לשוב לארצם ולמולדתם. 
עבור הניצולים היהודים, יום השחרור, שאליו נכספו, היה מחד 
כשהתחוורו  ואובדן,  בדידות  חשו  שבו  יום  ומאידך  שמחה  יום 
בני  כל  את  איבדו  רובם  שלהם:  האישי  החורבן  מימדי  להם 
משפחתם. הם לא היו מוכנים לחזור למולדתם הישנה, בהיותם 
מודעים לגילויי האנטישמיות ואף לסכנת חיים המצפים 
להם שם. לכן התרכזו במחנות העקורים, שהוקמו 

בגרמניה,  הברית  בנות  על-ידי 
ובאיטליה.  באוסטריה 
התקיימו  אלה  מחנות 
מסוף  קצרה,  תקופה 
תחילת  עד  המלחמה 
אולם  ה-50,  שנות 
ארעיותם,  אף  על 
במסגרתם  נרקמו 
חברתיים  חיים 
ם  י י ת ו ב ר ת ו
מרשימים, שהפכו 
מחנות  סיפור  את 
לסיפור  העקורים 

מופלא. 

באיזו  ייאמן  לא 
התחילו  מהירות 
השואה  ניצולי 
את  ולשקם  להתאושש 
לחיים.  לחזור   - חייהם 
צמחה  השחרור  לאחר  מיד 
בקרב העקורים הנהגה מקומית, 
שהשכילה לנהל את המחנות בכוחות 
תנועות  וסעד,  חינוך  מוסדות  נוסדו  עצמה. 

נוער וארגוני ספורט, תיאטראות ועיתונים ביידיש, ועוד. ארגונים 
מזון  בגדים,  חיוניים:  בדברים  סייעו  פליטים  וארגוני  יהודיים 
ישראל  מארץ  ושליחים  היהודית  הבריגדה  חיילי  רפואי.  וטיפול 
הקימו  נישאו,  הניצולים  המחנות.  תושבי  את  לעודד  הגיעו 
הגדול  ה”בייבי-בום”  זה  היה   – ילדים  והולידו  חדשות  משפחות 
בהיסטוריה. הכנס יועד לכל הילדים הללו, וגם לאלה, שהיו ילדים 
קטנים בעת השחרור, רובם יתומים, ונותרו במחנות העקורים. 
מחנות  על  מידע  תחנות  הועמדו  בכינוס  המשתתפים  לרשות 
ברגן-בלזן  ארגון  הנהלת  חברי  המוצא.  ארצות  לפי  העקורים 
בישראל איישו את העמדה של מחנה העקורים ברגן-בלזן, שהיה 

מחנה העקורים הגדול ביותר באירופה.

הכנס.  את  פתחה  ההמשך,  דורות  עמותת  יו”ר  לניאדו,  בילי 
יד  מנכ”לית  גמליאל,  גילה  חברתי  לשוויון  השרה  דברים  נשאו 
אבי  יו”ר מרכז הארגונים, ומר  קולט אביטל  דורית נובק,  ושם 
ההרצאה  את  נשאה  יבלונקה  חנה  פרופ’  אורט.  מנכ”ל  גנון 
המרכזית על שארית הפליטה במחנות העקורים כ”תחנה בחזרה 
דבי מורג-שפייזמן הציגה את סיפורה האישי  לחיים”. חברתנו 
בסרטון קצר: הוריה הכירו ונישאו במחנה העקורים ברגן-בלזן, 
ושם נולדה. הכנס לווה במופע של שירים, ששרו הורינו במחנות 
תזמורת  עם  הישראלית  האופרה  סולניות  בביצוע  העקורים, 
מנחם  היו   נוספים  דוברים  זבה.  דוד  בניצוח  רעננה  סימפונט 
ד”ר   ,)11 עמ’  )ראו  ברגן-בלזן  העקורים  מחנה  יליד  רוזנזפט, 
מארכיון  בר  ושחר  שיין  עדה  ד”ר  ושם,  מיד  פלורסהיים  אלה 

Organization in Israel, coordinated the stand of Bergen-
Belsen DP camp - the largest in Europe, and provided all 
necessary information. Our Newsletter “Our Voice” was 
distributed freely and attracted many people. 

Billy Laniado, Chairman of “Next Generations”, 
opened the conference. Minister of Social Equality, Gila 
Gamliel, greeted the audience. Other speakers were Dorit 
Novak, General Manager of Yad Vashem, Colette Avital, 
Chairman of the Center of Organizations, Avi Ganon 
CEO of ORT.  Prof. Hanna Yablonka carried the keynote 
lecture on survivors in DP camps as “a station back to 
life”. Our friend Debbie Morag-Speisman, introduced the 
personal story of her family in a short video: Her parents 
met and married in DP camp Bergen-Belsen, where she 
was born. The Ra’anana Symphony Orchestra, conducted 
by David Sebba, played songs sung by our parents in the 
DP camps, performed by Israeli Opera singers. 

Other speakers were Menachem Rosensaft, who was born 
DP camp Bergen-Belsen (see page 11), Dr. Ella Florsheim 
from Yad Vashem, Dr. Ada Shane and Shachar Bar. The 
conference ended with the screening of the fascinating 
movie “Light at the end of the Boot”, which shed light 
on the story of Santa Maria di Leuca in Italy.

We hope that this conference will be a significant step in 
raising awareness among the next generations, in order 
that they will commit themselves to carry on the legacy of 
their surviving parents: To tell the story of the Holocaust 
and the loss side by side with the story of revival and 
renewal in their journey to become a Jewish people in its 
homeland.

חזרה 
לחיים
הכינוס 

הראשון של 
ילדי מחנות 

העקורים 
באירופה

בקצה  “אור  המרתק  הסרט  בהקרנת  הסתיים  הכנס  הג’וינט. 
המגף”, ששפך אור על סיפורן של ילידות סנטה מריה די-לאוקה 

באיטליה.

אנו מקווים שהכנס הזה יהווה שלב משמעותי בהגברת המודעות 
בקרב בני דורות ההמשך, כדי שיקבלו על עצמם לשאת הלאה 
את מורשת הוריהם הניצולים; לספר את סיפור השואה והאובדן 
בד בבד עם סיפור התקומה וההתחדשות במסעם להפוך לעם 

יהודי בארצו.
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Jochi Ritz
The first gathering of children born in Displaced Persons 
camps in Europe was held in Tel Aviv on December 21, 
2015. The gathering was initiated and organized by 
“Next Generations”. This was the first time that hundreds 
of “children” from all DP Camps in Europe, who are by 
now 67 – 80 years old, met. Over 1000 people responded 
to the “Call” and attended the gathering at Tel Aviv 
University.
71 years ago, Second World War came to an end, and 
Europe was freed from Nazi occupation. Liberation Day 
was a day of joy for the survivors of all nationalities. They 
were happy to return immediately to their homeland. For 

the Jewish survivors, the day of liberation, which 
they were longing for, was a happy day but 

at the same time, they felt lonely 
and lost, when they realized 

the dimensions of their own 
destruction: most of them 

lost their entire families. 
They had no intention to 
go back to the countries 
they came from, being 
aware of the anti-
Semitism and even 
danger to life which 
was awaiting them 
there. Therefore, they 
concentrated in the 
DP camps, set up by 
the Allies in Germany, 

Austria and Italy. These 
camps lasted for a short 

period, from the end of 
the war until the early ‘50s. 

Despite their temporariness, 
an impressive framework of 

social and cultural life was formed 
there which made the story of the DP 

camps such an outstanding fantastic story.

It is unbelievable how fast the survivors started 
recovering and rebuilding their lives – “Coming back 
to Life”. Immediately after the liberation, the survivors 
chose their own leadership which was able to manage and 
organize the life in the DP camps. Educational and social 
welfare institutions were established, as well as youth 
movements and sports societies, theaters and Yiddish 
newspapers, etc. Jewish organizations and different 
Refugee organizations helped provide essential things: 
clothes, food and medical care. Soldiers of the Jewish 
Brigade and emissaries from Israel came to encourage 
the Camps’ residents. The survivors were married, set 
up new families and had children - this was the largest 
“Baby Boom” in history.

The purpose of this conference was to gather all these 
“Babies” and “Children”, including those who were 
young children at the liberation and stayed at the DP 
camps, most of them orphans.

Registration and information stations on DP camps, 
according to the country of origin, were available for 
the participants. Sara Golandski, Tirza Zeevi and Jochi 
Ritz-Olewski, members of the Board of Bergen-Belsen 

Back 
to life
The first 
gathering of 
children born 
in DP Camps 
in Europe 
was held in 
Tel Aviv

לזכרה של שושנה דמארי

מתוך אתר מחלקה ראשונה News1 )יורם מרקוס(

על  בראיונות  דמארי  שושנה  של  דבריה  לי  זכורים  במיוחד 
נסיעתה עם משה וילנסקי לאירופה - תחילה לקפריסין - ערב 
)המחנות  הופיעה במחנות העקורים  היא  הקמת המדינה: 
באוסטריה  ברגן-בלזן,  והמפורסם  כשהגדול  בגרמניה, 
הפליטים  אלפי  למאות  בעלות-הברית  שהקימו  ובאיטליה, 
וקרוביהם  רכושם  ביתם,  את  שאיבדו  היהודים  והניצולים 

בשואה(.

על כך סיפרה שתמיד כשהחלה לשיר - ביידיש! - את השיר 
מאנדלען”,  מיט  )“רוז’ינקעס  ושקדים”  “צימוקים  הידוע 
מילים ולחן אברהם גולדפאדן, מתוך האופרטה “שולמית”(, 
נקטעה שירתה ולא יכלה להגיע לסיומו כי הקהל כולו בכה 

כאיש אחד, והיא בכתה איתם... 

 14 תשס”ו,  בשבט  בט”ז   ,83 בת  נפטרה  דמארי  שושנה 
בפברואר 2006.

האם מי מהקוראים זוכר אותה בברגן-בלזן?

 שושנה דמארי
במחנה העקורים ברגן-בלזן 
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Maria Klenner is a photojournalist from Germany 
currently working on a project called “The Children of 
Bergen-Belsen”. This project will tell the story of the 
children who were born in the DP-Camp (Displaced 
Persons Camp) Bergen-Belsen between 1945 and 1950.
Klenner has already taken documentary pictures of the 
rooms at the old Glyn-Hughes-Hospital where new life 
was given to the children. Today the hospital is situated 
on the ground of a military training base of NATO.

Now, she is interviewing these children, who by now lived 
a full life of their own, in personal meetings. She travels 
all over the world to meet them personally in their homes 
– their natural environment, interviewing and taking 
pictures of their portraits.

The idea for the project came during her visit at the 
memorial place in Bergen-Belsen last autumn. Maria 
Klenner heard then, for the first time, of the Displaced 
Persons Camps spread all over Germany after the war. 
Klenner was very surprised that after the liberation of 
the Concentration Camp by British troops in 1945, the 
people didn’t leave the place immediately but stayed 
there up to 5 years more. She was amazed and touched 
by the fact that during these 5 years 2,000 new babies 
were born. In Germany, this period after WWII and the 
history of the DP-Camps is widely unknown among the 
average population.

The project will be published as a photo book with text 
and, depending on the interview material, she also wishes 
to produce a documentary film.

מריה קלנר היא צלמת עיתונות מגרמניה, העובדת עתה על 
פרויקט שנקרא “הילדים של ברגן-בלזן”. הפרויקט יספר את 
נולדו במחנה העקורים ברגן-בלזן  הסיפור של הילדים אשר 
במשך  מלאים  חיים  לעצמם  בנו  ושמאז   1945-1950 בשנים 

השנים. 

הרעיון לפרויקט נולד במהלך ביקורה באתר הזיכרון בברגן-בלזן, 
שהיו  העקורים,  מחנות  על  בחייה,  לראשונה  שמעה,  כאשר 
פזורים בכל רחבי גרמניה לאחר המלחמה. היא הייתה מופתעת 
מכך, שלאחר שחרור מחנה הריכוז על ידי הצבא הבריטי בשנת 
1945, האנשים לא עזבו את המקום מיד, אלא נשארו שם עוד 
5 שנים נוספות. נגע ללבה שבמהלך 5 השנים הללו נולדו שם 
העולם  מלחמת  שלאחר  בגרמניה  חדשים.  תינוקות  כ-2,000  
אינן  וההיסטוריה של מחנות העקורים  השנייה התקופה ההיא 

ידועות באופן  נרחב בקרב האוכלוסייה הממוצעת.

גלין-יוז  שם  על  הישן  החולים  בבית  ביקרה  היא  ראשון,  בשלב 
ניתנו חיים חדשים  כדי לצלם סרט תיעודי של החדרים שבהם 
לילדים. בית החולים המוזנח ממוקם בבסיס אימונים צבאי של 

נאט”ו, שלא מכבר פונה מחייליו הבריטיים. 

בשלב שני, היא נוסעת ברחבי העולם, פוגשת את הילדים האלה 
באופן אישי בביתם - סביבתם הטבעית, מראיינת אותם ומצלמת 

את דיוקנם.

לחומר  ובהתאם  טקסט,  עם  תמונות  כספר  יפורסם  הפרויקט 
שיצטבר במהלך הראיונות, היא שואפת גם להפיק סרט תיעודי.

ילידי מחנה העקורים ברגן-בלזן ליד שער בית החולים גלין-יוז שבו נולדו.

מימין: יוסי לאופר, אביבה טל, פרחיה ברק, פנחס דריילינגר, יעקב זילברשץ.

פרויקט ייחודי - “הילדים של ברגן-בלזן”
“The Children of Bergen-Belsen” - Special Project
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חברנו שאול לדני, אלוף ההליכה הישראלי ופרופ’ אמריטוס 
בן-גוריון  באוניברסיטת  וניהול  תעשיה  להנדסת  מהמחלקה 
בנגב, חגג ב-2 באפריל את יום הולדתו ה-80. את יום ההולדת 
החליט לציין בצעדה של 80 ק”מ – קילומטר אחד לכל שנת 
חיים – במסלול סיבובי בעומר, מקום מגוריו, ובסופה הזמין 

את כל מי שהגיע לחגוג איתו למסיבת פיצה בביתו.

לדני, ניצול שואה ממחנה הריכוז ברגן-בלזן, הוא בעל פרס מפעל 
חיים בהנדסת תעשייה וניהול, ונחשב למרתוניסט הפעיל הוותיק 

ביותר בארץ.

ההליכה היא מהות חייו של שאול לדני. כילד קטן בן 5 בבלגרד 
שלו,  הראשונה  הארוכה  ההליכה   - ק”מ   20 הלך  המופצצת, 
אלפי  כבר  צעד  מאז,  מהנאצים.  משפחתו  עם  כשנמלט 
קילומטרים בכל העולם, ניצח באינספור תחרויות, ניפץ שיאים, 
ניצל מהמוות כמה פעמים וניצח מחלה קשה. גם היום לדני לא 
מפסיק ללכת. הוא הולך כל יום לפחות שעתיים ומגיע כמעט לכל 
וגם  בסרטן  גם כשחלה  בארץ.  הנערכים  ומירוץ  צעדה  מרתון, 
כשנפצע – לא נשבר ולא פרש. מעולם לא עלה בדעתו “לתלות 

את הנעליים”. 

לפני עשר שנים הוא נכנס לספר השיאים של גינס, לאחר שהלך 
באצטדיון במיזורי שבארה”ב, לא פחות מ־100 מייל )163 ק”מ( 
ב־21 שעות, 45 דקות ו־34 שניות - התוצאה הכי טובה לאנשים 

מעל גיל 70 - שיא שלא נשבר מאז.

נולד בבלגרד ב-2 באפריל 1936. ב-1941 הגרמנים  שאול לדני 
התחילו להפציץ את בלגרד מהאוויר ובית המשפחה נהרס. בני 
המשפחה ברחו ועברו את הגבול להונגריה, שם שהו עד שפלשו 
לשם הגרמנים ב- 1944, אז הועברו לגטו. כשהיה בן 8, נשלחו 
ברכבת  שנה  חצי  לאחר  יצאו  משם  ברגן-בלזן,  הריכוז  למחנה 

לבלגרד.  המשפחה  חזרה  המלחמה  אחרי  לשווייץ.  קסטנר 
חודשים   ,1948 בדצמבר  בשואה.  נספתה  אמו  של  משפחתה 
אחדים לאחר קום המדינה, עלתה המשפחה לישראל והשתכנה 

בלוד. שאול בן ה- 12 לא ידע עברית והתקשה להשתלב בארץ.

לחיל  ב־1954 התגייס  וספורט.  ריצה  לדני לאהוב  בנעוריו החל 
מכונות  הנדסת  למד  סגן,  בדרגת  שחרורו  לאחר  התותחנים. 
לתואר ראשון ותואר שני בטכניון. הצעדה הראשונה שלו הייתה 
בגיל 21 - “צעדת ארבעת הימים” של צה”ל. הוא התאהב בהליכה, 

ומתחילת שנות השישים זנח לגמרי את הריצה.

באולימפיאדת מקסיקו השתתף בתחרות הליכה ל־50 קילומטרים 
וסיים במקום 24 מתוך 50. באליפות העולם בשווייץ ב־1972, 
באולימפיאדת  קילומטרים.  ל־100  בהליכה  הזהב  במדליית  זכה 
מינכן 1972 סיים לדני במקום ה־19. זמן קצר אחרי התחרות שלו, 
האולימפית  המשלחת  מגורי  על  המחבלים  השתלטות  אירעה 
הישראלית. לדני שהה בחדר מספר 2 עם שני קלעים מהמשלחת, 

אך המחבלים חדרו לחדרים 1 ו־3. 

וניהול באוניברסיטת  ב-1975 החל לדני ללמד הנדסת תעשייה 
בן־גוריון. במשך שנים חילק את חייו בין העבודה האקדמית לבין 
האימונים והתחרויות. תמיד היו לו שני עולמות מקבילים: עולם 
ועולם  המחקר וההוראה, שבו השקיע את כל מרצו ומחשבתו, 

הספורט וההליכה. משניהם הוא נהנה מאוד עד היום.

לדני נשוי לשוש מזה 55 שנים, אב לדנית וסב לשלושה נכדים. 
הוא “אספן כפייתי” ויש לו בביתו אוסף של 800 גביעים, צלחות, 
מגינים, תעודות ופרסים, שקיבל במהלך השנים, כמו גם פסלים, 

ציורים ודיוקנאות, ותעודות שונות מקום המדינה ועד היום. 

שאול, מזל טוב וברכות חמות בהגיעך לגבורות!

שאול לדני בכניסה לאצטדיון באולימפיאדת מינכן ב-3.4.1972 
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And yet, the survivors, who could easily have given up 
on humankind, chose to return to life. In DP camps 

across Germany, Austria and Italy, they returned to 
life—spiritually, physically, culturally and socially. 
Instead of allowing themselves to remain the prisoners 
of a horrific past, they looked toward the future, started 
new Menachem Z. Rosensaft families, gave birth to us, 
and proved, if only to themselves, that they had not only 
remained alive but that they had, in fact, prevailed.

Within days of the British arrival at Belsen, its Jewish 
survivors wrested control of their lives, of their destiny, 
from any and all outsiders. They were grateful to the 

British for ending their captivity, but unwilling to obey 
their or anyone else’s orders blindly. As soon as the 
yoke of persecution was lifted from them, they elected 
a political leadership of their own, headed by my father, 
Josef (Yossl) Rosensaft. They had had a national Jewish 
consciousness before the war; now they insisted on 
transforming that consciousness into—and having it 
recognized as—a national identity. ...

In the aftermath of destruction, the process of both 
national and individual rebirth took on an almost 
mystical quality. Left to their own devices, the Jewish 
DPs tried to replicate the life they had known before the 
Holocaust. My father used to describe Belsen as the last 
shtetl in Europe. Most importantly, they supported one 
another physically, emotionally, and spiritually. And so 

faith and love were able to blossom anew in the shadow 
of mass graves. Mourning soon gave way to thousands of 
marriages, and new families emerged from the ashes. ...

In due course, Belsen had a kindergarten, an elementary 
school, a high school and a vocational training school, as 
well as a full complement of Jewish religious educational 
institutions. In addition, the camp had a rabbinate, its 
own Jewish police force, a library, two theater companies, 
an orchestra and a host of youth and sports clubs.

Yiddish was the official language of the Belsen DP camp.  
Zionist politics became the order of the day.  The first issue 
of the Belsen newspaper, Undzer Shtimme (Our Voice), 
handwritten and mimeographed, appeared on July 12, 
1945. The first book published in Belsen on September 
7, 1945 was a listing, in English and German, of the 
camp’s Jewish survivors to facilitate the reunification of 
family members and friends. Some 60 other publications 
followed, including a religious tract relating to the status 

of Jewish survivors whose spouses were 
presumed, but not known, to be dead. ...

Similar scenarios took place in the other 
DP camps, resulting in the ultimate irony 
that the very land that Hitler had wanted 
to make Judenrein became for the years 
immediately following World War II one 
of the most vibrant, flourishing centers 
of Jewish life of all times, with one of the 
highest birthrates. Of course, there were 
tremendous hardships which must not be 
overlooked or underestimated, but the 
Jewish DPs overcame them, primarily on 
their own and thanks to their tremendous 
collective inner strength.

It was precisely this atmospheric that made 
the DP camps special. In a very real sense, 
the Jews there provided one another with a 

safety net, a sense of psychological security in that they 
did not have to explain who they were or what they had 
gone through to anyone. They all understood. And from 
this understanding grew virtually unbreakable bonds of 
friendship, of comradery, that embraced us in a very 
real sense as well. We often know and understand each 
other instinctively, intuitively, in much the same way our 
parents knew and understood each other. Like them, we 
do not require lengthy introductions when we meet one 
another for the first time.

מנחם  בכנס  שנשא  הדברים  מתוך  נבחרים  קטעים 
העולמי, היהודי  הקונגרס  של  המשפטי  היועץ   רוזנזפט, 

יליד מחנה העקורים ברגן-בלזן

“יליד ברגן-בלזן: הזהות שמעבר לזהות”

הביטו  הניצולים  מחריד,  עבר  של  אסירים  להישאר  במקום 
אותנו,  הולידו  חדשות,  משפחות  הקימו  העתיד,  לעבר 
אלא  בחיים  נשארו  רק  לא  הם  כי  לעצמם,  רק  ולו  והוכיחו, 

שהם, למעשה, ניצחו.

ילדים במחנה העקורים ברגן-בלזן )באדיבות זהבה טרנר(
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Menachem Z. Rosensaft

מנחם צ. רוזנזפט 

Abi Men zeyt zikh: “Just as long as we see one another.” 
That was the title of the satirical revue the comedy team 
of Dzigan and Shumacher performed in Warsaw in 1947 
after they had returned to Poland from the Soviet Union 

where they had spent the war years. These were also 
the words with which survivors of the Shoah frequently 
greeted one another, especially when they saw each other 
for the first time after the darkness in their memories 
and in their hearts that they did not want to speak about, 
after horrors that would have taken hours and hours to 
recount, and to what end?

Why relive anguish and pain at a moment when one saw a 
relative—or a friend, or a neighbor, or even just a casual 
acquaintance or a familiar face—for the first time? After 
the realization that the other, a vestige of what had once 
been home, was actually here. And why impose that pain 
and anguish on the other, who had probably experienced 
a similar hell, or ask him or her to open still raw wounds 
of the heart and soul?

Instead, they would smile at one another, most probably 
embrace, and say to each other, “abi men zeyt zikh.“  It 
is good, oh so good, that you have survived. You are a 
remnant of my life before, and I treasure you as proof that 
all has not been totally destroyed, that I am not entirely 
alone in this world. But this greeting was not limited to 
encounters with faces and shadows from before the war. 

Survivors who had last seen one another more recently 
in a barrack in a death or concentration camp, or on 
a death march, would say “abi men zeyt zikh” to each 
other when they met for the first time after liberation. 
You made it. You survived. I am happy, but have neither 
the words nor the emotional strength to elaborate.

And in due course, this was how Jews in the Displaced 
Persons camps, the DP camps, would often greet each 
other after not having seen one another for a while. 
Perhaps one of them had left the camp to go back to 
Poland or Hungary, or to another DP camp for that 
matter, to look for relatives, and now he or she was back. 
Or the fellow DP camp resident had returned after going 
to Frankfurt or Munich or Berlin for whatever reason. 
Or perhaps he or she had been in the hospital, and now 
was once again walking through the camp. Any type of 
separation was a defining moment. The Jews who had 
survived the Shoah knew from bitter experience that 
they could not take reunions for granted. They were gifts. 
Their very existence day by day in each other’s lives was 
a miracle of sorts, and as such had to be acknowledged. 
To each other. To oneself. ...

We were children together. All of us. We shared very 
special early childhood years. Some of us were born 
in the same DP camp. My friend Aviva Tal’s parents 
and mine were friends in Bergen-Belsen when the two 
of us were born there, and the two of us actually did 
play together as children. But it does not matter if we 
were born in Belsen, or in Landsberg, or Feldafing, or 
Foehrenwald, or Eschwege, or Zeilsheim, or Bindermichl, 
or in one of the many other DP camps across Germany, 
Austria, and Italy. We were all born in a particular time 
and place, the transition between hell and normalcy, a 
surreal twilight that enabled our parents to catch their 
breath and rediscover their bearings. And these places of 
our birth have to a greater or lesser extent shaped our 
identity. ...

The end of the war found the survivors alone, mostly 
abandoned. “For the greater part of the liberated Jews 
of Bergen-Belsen,” my mother recalled many years later, 
“there was no ecstasy, no joy at our liberation. We had 
lost our families, our homes. We had no place to go, 
nobody to hug, nobody who was waiting for us, anywhere. 
We had been liberated from death and from the fear of 
death, but we were not free from the fear of life.”

The following are 
excerpts from the 
address delivered 
by Menachem Z. 
Rosensaft, at the 
first gathering of 
children born in 
Displaced Persons 
camps. Rosensaft 
was born in 1948 in 
the Bergen-Belsen 
DP camp. 

Born in Bergen-belsen: The Identity beyond Identity

השמדה  במחנה  בבלוק  זה  את  זה  לאחרונה  שראו  ניצולים 
ֶמען  י  “ַאבִּ אומרים  היו  מוות,  בצעדת  או  ריכוז,  במחנה  או 
ֵזייט ִזיך” ]העיקר שאנו מתראים[ זה לזה, כשנפגשו בפעם 
הראשונה לאחר השחרור. הצלחת. שרדת. אני שמח, אך חסר 

מילים וכוח נפשי לעמוד ולפרט.

גיהינום  בין  במעבר  מסויימים,  ובמקום  בזמן  נולדנו  כולנו 
להורינו  שאיפשרו  סוריאליסטיים  בדמדומים  לנורמליות, 
ומקומות  הכיוון.  את  מחדש  ולגלות  נשימתם  את  להסדיר 

אלה של לידתנו עיצבו במידה כזו או אחרת את זהותנו.
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רפי יהלומי

לפני כעשר שנים יצא לאור בפולין הספר “שרדתי” שנכתב ע”י 
אבי, אריאל יהלומי. הספר נכתב בפולנית ויצא לאור בפולין באירוע 
מכובד בעיר בנדין בנוכחות ראשי העיר והקהילה מאזור זגלמביה. 
ב-2011 הופיע תרגום לאנגלית בשם  I survived שהופץ בבתי 
ספר ובמוסדות חינוך רבים באירופה. בדרך מקרה התגלגל הספר 
נאפולי.  מאוניברסיטת   Augusto Fonseca פרופ’  לידי  בפולנית 
הפרופסור נשוי לאשה פולניה, שהיא בת העיירה בה נולד אבי. 
באחד מביקוריה בעיירה שמעה על הספר, חיפשה ומצאה את 
שהוא  לבעלה  אותו  והציגה  אותו  רכשה  ספרים,  בחנות  הספר 
הפרופסור  יצר  הספר,  את  שקרא  לאחר  להיסטוריה.  פרופסור 

קשר עם אבי וביקש את רשותו לתרגם את הספר לאיטלקית.

בקיץ 2015 הושלמה מלאכת התרגום והספר הודפס באיטלקית 
“Finalmente Salvo” . מסתבר שיש אגודה של אינטלקטואלים, 
סופרים ואנשי חינוך באזור נאפולי, שחוקרים ומפרסמים מידע 
על תקופת השואה באירופה. לאחר שהפרופסור הציג להם את 

הספר, הם ביקשו להציג 
ולקיים  בנאפולי  אותו 
בפני  הרצאות  מספר 
תיכון  ספר  בתי  תלמידי 
בהשתתפות  בנאפולי 
סיפור  את  שיספר  אבי, 
אותנטית  כעדות  חייו 

חיה.

אחותי ענת, בני מתן ואני 
נילוונו אליו בנאפולי. וכך 
ב-26 באוקטובר נפגשנו, 
שלושה דורות למשפחת 
וחווינו  בנאפולי  יהלומי, 
ימים  ארבעה  במשך 
את  אינטנסיביים 
והשקתו  הספר  הצגת 
החינוך  מערכת  בפני 

בנאפולי. 

מפגשים  שני  התקיימו 
בבתי ספר תיכון בנאפולי 
בחסות מחלקת החינוך 
ובהשתתפות  העירונית 
ותלמידי  החינוך  סגל 
אבי  הבוגרת.  השכבה 
סיפור  את  להם  סיפר 
מהתקופה  החל  חייו, 
העולם  מלחמת  שלפני 
השואה  תקופת  ה-2, 
צעדות  הריכוז,  ומחנות 
השחרור  המוות, 
 1945 באפריל  ב-15 
ברגן-בלזן,  במחנה 

לומר  גאה  היה  הוא  חדשה.  חיים  מסכת  ובניית  לארץ  העלייה 
מההוכחה  חלק  שהם  ונכדו,  ילדיו  בנוכחותם  אותו  שמכבדים 
לניצחונו האישי. אנחנו, שלמדנו את סיפור חייו רק לפני כ- 25 
שנה,  ישבנו נפעמים ונרגשים למראה השקט והרצינות, שבהם 
הקשיבו מאות בני נוער איטלקיים לסיפורו של ניצול שואה. הם 
היפנו שאלות אישיות וכלליות על השואה, איך ניתן לשרוד מעל 
5 שנים במחנות ריכוז ובמחנות עבודה בתנאים קשים להבנה. 

ודם, בן 92, ששרד את כל זאת,  מבחינתם לפגוש באדם, בשר 
נמצא מולם ומספר את סיפורו, היה מרגש ונוגע ללב עד דמעות 
. לאחר כל מפגש כזה התגודדו סביבו עשרות בני נוער שביקשו 
להצטלם, לגעת, לחבק ולשוחח פנים אל פנים. עמדתי מהצד, 
הסתכלתי ולא האמנתי למראה עיניי: עשרות בני “טיפש-עשרה” 
איטלקים בנאפולי, נוצרים קתולים, שמבחינתם תקופת השואה 
עליו,  ולהיבחן  ללמוד  שחובה  היסטוריה  בספר  פרק  אולי  היא 
נפגשים באופן ישיר עם יהודי בן 92, ניצול שואה, המספר את 
לשעה- ולו  להם  לגרום  ומצליח  ובאנגלית,  בפולנית  חייו  סיפור 
שעתיים להתרגשות, לדמעות ואולי למעט הבנה של מה באמת 

קרה בשואה, בניגוד למכחישי השואה בעולם. 

טקס  אותנו,  שאירחה  העמותה,  קיימה  לביקורנו  השני  ביום 
הוצג  באירוע  אנשים.  כמאה  של  בהשתתפות  נאפולי  בעיריית 
וסיפר שוב את  הספר בגרסה האיטלקית, אבי הציג את הספר 
וחינוך  רוח  אנשי  בהשתתפות  פאנל  התקיים  כך  אחר  סיפורו. 
וחינוך  השואה  לימודי  השואה,  בנושאי  המקומית  מהאקדמיה 
הנוער בנושא. גם אם האירוע הזה היה יותר רשמי ופחות אישי 
לפגוש,  מעניין  היה  עדיין  הנוער,  בני  עם  מהמפגשים  ומרגש 

רק  ולא  עניין  המגלה   40-50 בגילאי  ציבור  ולשמוע  לשוחח 
אינטלקטואלי בנושא.

מצאתי לנכון לספר על האירוע שחווינו שלושת הדורות במשותף, 
השואה  בהנצחת  השנים  רבת  בעשייתו  באבי,  גאווה  מתוך 
ובהוכחה יום יומית להישרדות, והניצחון האישי לאורך כל השנים 

מאז השחרור ממחנה ברגן-בלזן.

הספר “שרדתי” הושק באיטלקית
מאת יו”ר הארגון אריאל יהלומי

תמונה עם בני נוער לאחר אחת ההרצאות בנאפולי.
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חבר הנהלת הארגון פרסם ספר בהוצאת 
משרד הביטחון

נוער  כפר  למנהל  הופך  לישראל,  עולה  שואה  ניצול  יתום  ילד 
ולראש מועצת כפר שמריהו. סיפורו האישי של שרגא מילשטיין 
הוא, למעשה, סיפורה של ישראל בכלל וסיפורו של כפר שמריהו 

בפרט.

שרגא, שהיה ראש מועצת כפר שמריהו בשנים -1998
1983, מתאר בספר זיכרונותיו את דרכו של נער יתום, 
ניצול שואה, שעלה לישראל לפני הכרזת המדינה, עסק 
בפעילות ציבורית ענפה, הגיע לכפר שמריהו ב-1961, 
בשליחויות  המדינה  את  וייצג  המועצה  כראש  כיהן 
לאחד  שמריהו  כפר  הפך  בתקופתו  בחו”ל.  רשמיות 

הישובים המבוקשים והיוקרתיים ביותר בישראל.

דברים  לנהל  ידע  מוסרי,  ציבור  איש  הוא  “מילשטיין 
את  אהבתי  התושבים.  את  ‘לחנוק’  ובלי  כפיה  ללא 
גדולה”  עוצמה  עם  אך  מינורי,  מסור,  חם,  גישתו, 
שהיה  ז”ל,  אבידור-הכהן  שמואל  הרב  עליו  אמר   –

שנים רבות הרב של כפר שמריהו.

קטנה,  פולנית  בעיר  חמה  במשפחה  גדל  שרגא 
בן  היה  מרגש.  לביקור  חייו  בהמשך  חזר  שאליה 
6 כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה ב-1939. 
גדל בבית מרווח של משפחה אמידה אך צנועה. 
של  אביהם  לאו,  משה-חיים  הרב  היה  העיר  רב 
הרב הראשי לשעבר הרב ישראל-מאיר לאו ואחיו 
נפתלי לביא ז”ל. שם הקימו הגרמנים את הגטו 
הראשון בפולין באוקטובר 1939, ומשם נשלחו 
היהודים אל מחנה ההשמדה טרבלינקה ומחנות 

הריכוז בוכנוולד וברגן-בלזן.

שבו  הפינוי,  עד  בגטו  ועבדה  חיה  המשפחה 
מרדכי  הצעיר  מאחיו  משרגא,  האם  הופרדה 
לקרוא,  הספקתי  עוד  אמא!  “אמא!  ומהאב. 
האחר.  הצד  אל  ונלקחה  בידה  נופפה  והיא 

זאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותה” - כותב שרגא.

זמן קצר אחר כך נלקח גם האב והוצא להורג. הילדים המתבגרים 
ומשם לברגן-בלזן, אליו הגיעו בקור המקפיא  לבוכנוולד  נשלחו 

של ינואר 1945. “התגלמות השאול עלי אדמות” - הוא כותב.

סביבו,  שנעו  השלדים  כמו  ק”ג   27 ושקל  שרגא,  היה   12 בן 
ברגן- למחנה  הבריטי  הצבא  חיילי  נכנסו   1945 באפריל  כאשר 
לשוודיה להחלמה  הגיעו  הניצולים  הילדים  אותו.  ושיחררו  בלזן 
חגג  הוא  בר-המצווה  את  השוודי.  האדום  הצלב  בסיוע  ושיקום 
הנוער”  “עליית  בעזרת  היהודית.  הקהילה  בסיוע  בשטוקהולם 

הגיע לישראל כחודש לפני הכרזת המדינה ב-1948.

את בגרותו חווה במלחמת השחרור. “התחושה של היעדר הורים 
בעיצוב  גם  עלי  והשפיעה  הייתה קשה,  בעולם  לבד  היותי  ושל 
ההכרה, שאדם צריך לדאוג לעצמו ולקרובים לו. לחשוב קדימה 

ולתכנן את דרכו בחיים” - כותב מילשטיין.

הקליטה בארץ הייתה קשה כמו של כל העולים. שרגא השקדן 
למד עברית עוד בשוודיה והמשיך כאן בכפר הנוער מגדיאל, הוד 
השרון, שברבות הימים היה למנהלו. הקשיים הפכו לו לאתגר, 
והוא למד בסמינר למורים בירושלים. ב-1952התחתן עם עליזה 
ב”אקסודוס  שעלתה  שואה,  ניצולת  היא  גם  שטרן(,  )לבית 

1947”. נולדו להם שלושה בנים: יוסי, הילי ועודד.

שרגא עסק בנושאי חינוך וגם בעיתונות. ייצג את מחלקת הנוער 
והחלוץ של הסוכנות היהודית בארה”ב, שם עבד עם ראשי העם 

היהודי בצפון אמריקה. 

גידלו  שבו  מרוחק  יישוב  היה  אז  ב-1961,  הגיע  שמריהו  לכפר 
חסה וצנוניות. המייסדים ב-1937 היו עולים חדשים מגרמניה, 
שהצליחו לברוח מאימת שלטונם של היטלר והמפלגה הנאצית. 
התושבים הכשירו עצמם לעבודת האדמה, והיישוב היה שונה 
קיבוץ,  לא  אחרים:  מישובים  אז  כבר 
דומה  ולא  מושב  לא 
הפרטית  להתיישבות 
היה  ייחודו  במושבות. 
בשילוב של יוזמה פרטית 
חקלאית  אגודה  עם 
מסייעת. כולם חיו חיי צנע 
ברפת,  בעבודה  גאים  והיו 
המחרשה.  ומאחורי  בלול 
הגיעו  המדינה  קום  אחרי 
עולים גם מיוגוסלביה ודרום 
אפריקה. כל אחד הביא סגנון 
תרומתו  את  ותרם  משלו, 

לאופי הישוב.

ב-1983 נבחר שרגא לתפקיד 
שמריהו  כפר  מועצת  ראש 
מועמדים  רשימת  בראשות 
רוב  שהשיגה  מפלגתית,  בלתי 
מוחלט במועצה. שרת בתפקיד 
קדנציות.   3 במשך   ,1998 עד 
על  דגש  שם  דרכו  מראשית 
חיים,  איכות  תשתיות,  פיתוח 
חינוך ותרבות. היישוב פרח והפך 
למושבת דיפלומטים ומקום מושך 
מחירי  גבוהה.  הכנסה  לבעלי 

המגרשים צברו תאוצה.

בראשות  שלו  הכותרת  גולת 
הייתה  שהמליצו המועצה  מומחים,  צוות  הקמת 

על סלילת כביש משוקע בצומת כפר שמריהו בכביש 2, שהיה 
אחד הצמתים הסואנים בארץ ונקרא אז “הפקק של המדינה”. 
“הניצחון בהקמת הצומת הוא ניצחון סביבתי” כתבו אז העיתונים. 
הצומת,  את  רבין  יצחק  הממשלה  ראש  חנך   1995 בספטמבר 

וכעבור חודשיים נרצח. 

הישג נוסף שלו היה הקמת “מרכז וייל לתרבות וספורט”, מרכז 
מן  גם  ומבוגרים  נוער  ילדים,  היום  גם  אליו  שמושך  קהילתי 

הסביבה.

על  השומר  חסכן  סמכותי,  מועצה  כראש  ידוע  היה  מילשטיין 
כספי ציבור, יעיל וחכם. כך כתבה עליו שולמית אלוני ז”ל, תושבת 
כפר שמריהו ושרת החינוך והספורט לשעבר: “שרגא מילשטיין 
כפר שמריהו.  בתוך  “הביחד”  את  נעימה, שטיפחה  דמות  הוא 
בתקופתו הוקמה הספרייה המצוינת, נסללו כבישים ומדרכות, 
הוקפד הפיקוח על מצב הניקיון, וכמובן השיא התרבותי – הוקם 
מרכז וייל, אולם ההצגות והמופעים המוזיקליים. הוא איש יוזמתי 

ותוסס העובד ללא קונפליקטים, ביושרה ובישירות”.

*מתוך מאמר שפורסם ב”א.ב. הרצליה”.

“מסע חיים”
סיפורו האישי של שרגא מילשטיין
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פרחיה ברק )לס(

בערב יום הזיכרון לחללי צה”ל יצאנו לגרמניה.

אין ספק שצירוף התאריכים יש בו הרבה מעבר למקריות.

ושבע  שישים  שבמשך  לגרמניה,  נסיעה 
שנים כף רגלנו לא דרכה שם.

בפעם הראשונה לדרוך על אדמת המדינה 
שהיא ארץ הלידה שלנו – ברגן-בלזן )שלי( 

ובמברג )של שלמה, בעלי(.

העוסקים  צוות  כל  הגרמנים,  המתנדבים 
ארגון  וכן  גרמניה  ממשלת  מטעם  בטקס 
יכולתם  כמיטב  עשו  בישראל,  ברגן-בלזן 
ולדאוג  מופלאה  ברגישות  לנהוג  לעזור, 

לכל נושא.

רק קראנו  הנובר, שעד עתה  לעיר  הגענו 
קיבלו  שההורים  במסמכים,  שמה  את 

במהלך שנות חייהם כניצולי שואה.

כעס  כאב,  הרבה  כך  כל  שאוצרת  עיר 
וזיכרונות קשים.

רגשות  מהעיר.  להתפעל  לנו  היה  קשה 
מבולבלים ולא מוגדרים.

היציאה לברגן-בלזן -– מחנה הריכוז ומחנה העקורים.

הכל,  שמתארים  סיפורים  ששמענו  נדמה  היה  תמונות,  ראינו 
ומסתבר שלא היא.

הגענו למקום מאורגן, מסודר, כמעט סטרילי. ושקט...

הרב  האנשים  מספר  למרות   - פנינו  את  שקיבלה  הדממה 
שהסתובבו במקום. דממה זועקת, דממה מרעידה. נצמדנו זה 

לזה והלכנו כמו בתהלוכה. רצינו להיות יחד, יחד.

בנושא  רק  לא  לקראתנו,  לבוא  יכולתו  כמיטב  שעשה   - במלון 
החדרים, אלא גם האוכל הכשר, שלתדהמתנו היינו בין הבודדים 
שביקשו אוכל כשר - שם פגשנו את באי הטקס שעמד להתקיים 

ביום ראשון.

המפגשים היו דרמטיים. כל ניצול או בן משפחת ניצול עם סיפור 
לא  הספורים  שמלאי  היה  נדמה  תופסים.  לא  והדעת  שהדמיון 

נגמר. חשבנו שכבר שמענו הכל!

לראשונה פגשנו את ניצולי “הרכבת האבודה”. סיפורים שסופרו 
הלב,  את  מצמררים-מרעידים  הרפתקאות,  סיפור  איזה  כמו 
הנשמה, עיניים דומעות )שלנו. רוב הזמן היינו עם עיניים בוכות(, 
וחוסר האמון ברוע האנושי; ומולו סיפורים של אחווה, רצון עז 

לחיות ויצר הישרדות מעבר לכל הגיון.

אחותי ובנה הגיעו מטקסס ומישראל - גם הם לראשונה בגרמניה 
- כדי להשתתף בטקס הזיכרון במלאת שבעים שנות שחרור.

יחד חיפשנו כל הזמן את ההורים. היה ברור שצריך להרים טלפון 
לאמא, לאבא ולוודא פרטים, שמות ששמענו בבית... אך כבר אין 

למי להתקשר.

שם   - העקורים  במחנה  דווקא  הייתה  ביותר  הקשה  החוויה 
נולדתי. מול הלידות החדשות של קרוב לאלפיים ילדים יהודים, 
שם במקום הנורא ההוא, עמדה חווית החיבור אל ההורים שאינם 

עוד.

אשה,   - משפחה  שאיבד  אבי  הורי:  של  תמונות  ראיתי  כילדה, 
שתי בנות, בגטו ורשה ובטרבלינקה; אמא - שהגיעה בגיל צעיר 

לאושוויץ ויכלה לו.

הורי נפגשו בברגן-בלזן לאחר המלחמה. שם שיקמו עצמם ובנו 
מחדש את עתידם. שם נולדתי.

שמספרו  במבנה  הבריטים,  ידי  על  שהוקצה  במחנה  גרו  הם 
היה L 3 , ואני, כתינוקת בעגלה, נשמתי את אוויר המחנה מול 

ה”רונד-האוס”.

המפגש של הסיפור, התמונה, המקום, השאירו אותנו המומים, 
כואבים ובעיקר מתגעגעים. כבר לא היה למי לספר, שאכן, אנחנו 
שם, היכן שהם היו. הילדים שנולדו מתוך השכול והם היום כבר 

הורים, סבים וסבתות, ומגדלים לתפארת ילדים יהודים גאים.

הטקס עצמו התנהל בגשם שוטף ובסדר מופתי, אפילו סטרילי, 
עד השלב שבו עלו ניצולים וסיפרו את סיפורם.

ובגשם  בדמעות  ונמזג  חלף  הכל  אבל  נאם,  גרמניה  נשיא 
השוטף.

יהודי מול האנדרטה לזכר  בסיום הטקס המרכזי התקיים טקס 
מלונדון.  גברים  ברקע שרה מקהלת  במחנה.  שניספו  היהודים 
קיימו טקס  יהודים,  נציגים מצבאות בעלות הברית, אנשי צבא 
של הנפת דגלים והרכנתם בהשמעת “קדיש” ו”אל מלא רחמים”. 
בסיום הטקס פרצה באופן ספונטני שירת ה”תקווה” מפי מאות 

המשתתפים. היה קשה לנשום, היה קשה להמשיך ללכת.

נותר הגעגוע הנורא להורים, למה שיכול היה להיות, לכאב שהם 
חוו, לצער.

חזרנו לישראל לחיבוק החם והדואג של ילדינו ונכדינו.

ידענו לשאול מספיק, כי לא  הרבה שאלות נותרו בליבנו, כי לא 
ידענו עד כמה היו גיבורים, כי לא שיערנו כמה צער וסבל ושכול 

קיימים.

אבל ידענו ויודעים שיש תקווה, שיש עתיד ולעולם לא נשכח.
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Felicia Figlarz Anchor
Soon I will return to Toledo,  Ohio  in  
the  USA  where  I  was raised  for 
my high school reunion. It has been  
50  years  since I saw some of my  
friends  but I know  we will embrace 
and reunite like it was yesterday.   The  
feelings  and  relationships  transcend  
over  the  many  years.
As  I think  about  this  important  
connection in my mind,  it occurs to 
me  that  the gift  of  my  Bergen- 
Belsen  Family  is  very  much  the  
same.  I grew  up  in a town  with  
very  few  Survivor  families  and  so 
we  were  never  a  part  of  a  larger  
Survivor  community  that  assembled 
,  knew  each other  and could  share  
experiences.  In  those  years,  my  
parents,  of  blessed  memory,  never  
wanted  my sisters  and  me  to know  
what  had  happened  to  them  and  
their  families.  I  knew  nothing  about 
the  history  of  Bergen- Belsen  and  
the  DP  camp.  I  was  amazed  at  age 
30  to  encounter  a  world  I barely  knew  existed.
This  discovery  changed  my  life  because  now  I  was  
entwined  in a  large  extended  family.   I grew up   

watching  other  families  get  together.  
They  had  connections  and  a  common  
history,  they  belonged  somewhere.   I   
never  had  that  feeling.   We  had  no 
relatives  who  survived. 

Yes,  our  family  is  not  in the  
conventional  model.  It  was  born  
from  loss,  pain and  suffering,  but  it 
was  also  born  from  life.  Somewhere,  
2,000  of  us  who  were  born  in  the  
General  Glynn  Hughes Hospital  from  
1946-51 are  taking  part  in  and  
hopefully,  contributing  as  citizens  of  
our  world.  We are  spread  across  
continents , but  our  roots  come  
from  the  same  spot.  I  feel   that  
force;   and believe  we  will  always  
be  connected  by  history  and  fate.  I  
feel  so  fortunate  to  have  developed 
strong  friendships  with  my  fellow  
Bergen-Belsen  family  members.  
They  have  a  very  special  place in  
my  heart  that  gives  me  profound  
joy.   We  are  miles  and  miles  apart  
and  may  not  always  be in  touch  but  

just  as  my  high school  classmates  and  I  will  meet  
and  embrace  after  so  many  years,  I  know  the  same  
is  true  for  my  Bergen- Belsen  Family. 

How we Define 
a Family?

אביטל תומר )דור שלישי(

נהגה  שואה,  ניצולת  ז”ל,  סבתי 
כבר  חיה  “אני  הנכדים:  לנו  לומר 
כוונתה  זו,  באמירה  1000 שנה”. 
והארוכה  הקשה  לתקופה  הייתה 
אשר עברה עליה במלחמת העולם 

השנייה. 

המלחמה  סיפורי  על  גדלתי  אני 
סביב  בעיקר  נסובו  אשר  שלה, 
)בונקר  מחבואה  ממקום  חוויות 
של פולני, אשר החביא שש נפשות 
כילדה,  שנים(.  שלוש  במשך 
לסיפורים,  להאזין  מאוד  אהבתי 
בהומור  תובלו  מהם  הרבה  אשר 
לנו,  אותם  להנגיש  כדי  אולי   –
דרך  הייתה  זו  כי  ואולי  הנכדים, 

ההתמודדות שלה עם הכאב. 

ככל שהתבגרתי, למדתי לשמוע גם 
והמזעזעים  הקשים  החלקים  את 
וברור  סבתי,  של  סיפוריה  מתוך 
עבורה  היו  המלחמה  ששנות  לי 
כאב.  ומלאות  טראומות  רצופות 
סבלה  היא  כי  חושבת  אינני 
 – טראומתית  פוסט  מתסמונת 
היא תפקדה היטב, הייתה מלאה 

בשמחת חיים והרבתה, כאמור, לדבר על חוויותיה “משם”. עם 
זאת, אני מודעת לכך שהיו תקופות בהן הייתה שרויה בדיכאון 
האחרונות  ובשנותיה  ובעצב, 
החלה לפתע לשתף גם בסיפורים 
נחסכו  אשר  יותר,  טראומתיים 

ממני בגיל צעיר. 

אין לי ספק כי חוסנה הנפשי של 
שקיעה  מפני  עליה  הגן  סבתי 
היכולות  הכאב.  לתהומות 
המופלאות שלה לראות את הטוב, 
העכשווית  המציאות  את  לחיות 
הן  בביטחון,  קדימה  ולהביט 
בידינו,  הפקידה  שהיא  המתנות 
חוויות  סיפור  כדי  תוך  הנכדים, 
אני  זאת,  עם  יחד  שלה.  השואה 
גם  עימה  נשאה  היא  כי  מאמינה 
זיכרונות נוראיים אשר וודאי טרדו 
את נפשה הרבה יותר ממה שאני 

יודעת או מדמיינת.

אני יכולה כיום להביט באור שונה 
על אותם הסיפורים שאני מכירה 
להבין  גם  ואולי  רבות,  שנים  כבר 
ועומק  המורכבות  את  יותר  מעט 
החוויות אשר עיצבו את נפשה של 

סבתי היקרה.  

יהי זכרה ברוך.

סבתי, שרה מייטליס ז”ל
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ורדה הרץ
קול בכי חרישי העיר אותי משנתי. הייתה זו שעת ערב מאוחרת, 
בבית שררה קרירות נעימה של שלהי החורף. החלון היה פתוח 
ודרכו נשמעה מקהלת צפרדעים ערנית, שעשתה דרכה משלולית 
הביצה הגדולה שטרם התייבשה אל הקרקע המוצקה. בדרך כלל 
החוזרת  מנטרה  כעין  מרגיעה,  אווירה  עלי  השרתה  זו  מקהלה 
על עצמה שוב ושוב עד לרגיעה מוחלטת. אבל הפעם קול בכי 

הסתנן מבעד לקרקורי הצפרדעים והפר את השלווה.

ירדתי ממיטתי וראיתי את אמי יושבת ליד החלון ובוהה בנקודה 
מרוחקת, כאשר מפעם לפעם מרטיט גל בכי את כתפיה.

זיכרון דולק, כשאורו מרצד בתוך אפלולית  על השולחן ניצב נר 
החדר ומאיר את פניה הדומעות של אמי. “זהו נר לזכר משפחתנו 

שנספתה בשואה”, אמרה לי.

לשאלתי  דמעותיה.  את  ומחיתי  אותה  חיבקתי  אמי,  אל  ניגשתי 
מדוע היא בוכה והאם זה קשור למשהו רע שעשיתי, הידקה אותי 
אמי לחזה בידיים רועדות, ואמרה שלא יכלה לצפות לילדה טובה 

ממני, וכשאגדל, תספר לי.

עיני  מראה  והלאה.  ממני  הייתה  השינה  אבל  למיטתי  נכנסתי 
התכלת שלה, המוצפות בדמעות, נראו לי כשני אגמים ענקיים 
נשיקותיה  טעם  את  לחוש  עוד  יכולתי  גדותיהם.  על  הגולשים 

המלוחות.

שאגדל,  עד  לחכות  לי  כשאמרה  התכוונה,  למה  להבין  ניסיתי 
במוחי.  התרוצצו  מחשבות  אלף  בכתה.  מדוע  לי  שתספר  כדי 
ששמעתי  ממה  עברה,  על  סיפורים  קטעי  לחבר  התחלתי 
במקוטע במפגשים שהיו לה עם אחיותיה, בשעה שחשבו שאני 
ישנה ושהן יכולות לדבר באופן חופשי. כשנדמה היה להן שאני 
לי  לספר  יכולה  לא  אימא  מדוע  פולנית.  לדבר   עברו  שומעת, 
עכשיו את מה שקרה לה ? מדוע רק כשאגדל ? אולי גם לנו יכולה 
כפי  השואה(  את  אמי  כינתה  )כך  הנאצית”  “התופת  להתרחש 
שקרה לאמי? מרוב פחד לא יכולתי להירדם. משנרדמתי, חלמתי 

חלומות זוועה, שבהם הנאצים רודפים אחריי ומנסים להרגני. 

“התופת  את  שרדה  שאמי  היה,  שידעתי  היחיד  הברור  הדבר 
בני  ויתר  אחותה  אחיה,  הוריה,  את  איבדה  אבל  הנאצית”, 

המשפחה המורחבת.

למרות האובדן הגדול שחוו הוריי, הייתה ילדותי ילדות מאושרת 
נמנע  לא  דבר  אבל  היינו,  לא  עשירים  אביב.  תל  בצפון  ועליזה 

מאתנו. האווירה בבית הייתה אוהבת ומגינה.

התכוננו  שאליו  אירוע  שלי,  המצווה  בת  חגיגת  לפני  שבועיים 
בבית.  לבדי  ונותרתי  לסידורים  הוריי  יצאו  מרובה,  בהתרגשות 

ל”בוידם”,  לטפס  והחלטתי  תעסוקה  חיפשתי  השתעממתי, 
לקחתי  בשימוש.  היו  שלא  חפצים  מיני  כל  מאוחסנים  היו  שם 
סולם, טיפסתי למעלה והתחלתי להזיז ולנבור בקרטונים ובכלים 
חום  בצבע  במזוודה  עיניי  נתקלו  לפתע  אבק.  שהעלו  שונים 
שריח  ובלויה,  שרוטה  יומין,  עתיקת  שנראתה  ומתקלף,  דהוי 
נפטלין מעורב בטחב עולה ממנה. משכתי אותה למטה בכוחות 
מאומצים. חששתי ממה שאני עשויה לגלות, לבי פעם בחוזקה 

אבל הסקרנות גברה על הפחד. 

נתקלו  עיניי  המזוודה.  את  פתחתי  הולם  ובלב  רועדות  בידיים 
בחפץ גדול עטוף בטלית ישנה ומרופטת. לצד הטלית היה טלאי 
של מגן דוד צהוב. “מה יש בתוך הטלית ? אולי מטמון יקר ?  או 
אולי איזה שד מרושע, שמחכה שישחררו אותו מכלאו?”  לרגע 

חשבתי לסגת ולוותר, אבל הסקרנות גברה על הפחד.

בהתרגשות ובתחושה שאני עומדת לחשוף סוד שלא דיברו עליו 
בבית, התרתי את הטלית המתפוררת. כינור בצבע חום צהבהב 

נחשף לעיניי, כינור שניכרו בו אותות הזמן והתלאות שעבר. 

הפליא  אמי,  של  אביה   – שסבי  ידעתי  המשפחה  על  מסיפורים 
לנגן בכינור, ועל הנגינה הייתה פרנסתו. אמי הייתה מדברת עליו 

בהערצה ובאהבה גדולה. 

מיהרתי לעטוף את הכינור בטלית, להכניסו חזרה למזוודה ואת 
סיפרתי  ולא  סודי  את  הסגרתי  לא  למקומה.  להחזיר  המזוודה 
לאיש מה שגיליתי. אבל לא מצאתי מרגוע. ידעתי שאת התשובות 
לשאלותיי יכולה לתת רק דודתי, אחות אמי. דודתי הייתה נחבאת 
אל הכלים, כמו לא רצתה שירגישו בקיומה, נמוכת קומה ולבושה 
בצבעים חיוורים, שמתמזגים עם הסביבה. גם ממנה לא נחסכו 

זוועות הנאצים.

נאלמה  ולרגע  החווירו  פניה  שמצאתי,  מה  על  לה  כשסיפרתי 
דום ולא יכלה לדבר. הדמעות שזלגו על לחייה וחיוורונה הבולט 
הסגירו את התרגשותה הרבה. דודתי לא הייתה מן הדברניות אך 

משהחלה לדבר, קשה היה להפסיקה:

ומלבד  ביותר,  והמוכשרת  שבינינו  הבכורה  הייתה  שלך  אמא   “
היותה מוכשרת, הייתה גם יפהפייה מדהימה. אבא שלנו העריץ 
אותה ללא גבול. אמך גילתה כישרון מוסיקלי מגיל צעיר ביותר, 
להתלוות  והרבתה  בכינור  שלי  אבא  של  לנגינתו  להאזין  אהבה 
אליו למופעים מוסיקליים. אבא נתן לה חינוך מוסיקלי והזמין לה 
מורה מהטובים ביותר ללמדה לנגן בכינור. לימים הפליאה לנגן 
והתעלתה אף על אבינו. הכינור והמוסיקה היו אהבתה הגדולה.

הימים שלפני פרוץ המלחמה היו קשים ביותר. קשה היה לצאת 
לא עמד  הייתה  קשה מנשוא. אבא  ומלחמת הקיום  מן הבית, 

בזאת, שבץ מוחי קטע את  חייו והוא עדיין לא בן חמישים. 

הסוד

הורי בצעירותםורדה הרץ
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לילה היה  ובכל  המצב בבית התדרדר. הגרמנים הגיעו לעיירה, 
עלינו  להסתתר במקום אחר. אמך לקחה עמה את הכינור לכל 

מקום.

יום אחד אספו הגרמנים את כל בני העיירה ועשו “סלקציה”. את 
לצרור  הספיקה  עוד  היא  בגרמניה.  עבודה  למחנה  שלחו  אמך 
את הכינור בטליתו של אבא, ולהניחו במזוודה על חשבון חפצים 

חיוניים אחרים. אותנו העבירו לגטו אחר “.

מרוב התרגשות ניחר גרונה של דודתי, ורק לאחר שלגמה כוס 
מים, המשיכה :

בבית  עבדה  היא  הכינור.  את  להסתיר  הצליחה  שלך  אמא   “
שערה  הרב,  יופייה  הגרמני.  הצבא  עבור  לחוטים  חרושת 
גם  בלטו  התמיר  וגופה  הכחולות  עיניה  המתולתל,  הבלונדיני 
הכינור  את  הצמידה  בלילה  שלבשה.  הסחבות  לבלואי  מבעד 

לגופה וכך נרדמה.

יום אחד נתגלה הסוד. אחד הגרמנים, שנתן בה את עיניו ועקב 
אחריה, גילה את הכינור. על מה שארע באותו מעמד אמא אף 
פעם לא סיפרה לי, אבל אותו חייל השאיר לה את הכינור בתנאי 
כטוב  אותם  לשמח  שונים  באירועים  חבריו  ולפני  לפניו  שתנגן 

ליבם ביין.

אמך שרדה שלוש שנים במחנה “נויזלץ”  שבגרמניה, כשמזונה 
היה שתי פרוסות לחם יבש, מרק דלוח וקפה שחור.

התפשטו  וחמש  ארבעים  מאות  תשע  אלף  שנת  ינואר  בחודש 
אמך  מהמחנה.  כולם  את  הוציאו  באים.  שהרוסים  השמועות 
לקחה את המזוודה עם הכינור. צעדת המוות החלה, כאשר כל 
סחבות.  ובבלואי  עז  בקור  בשלג,  קילומטר  כשלושים  צעדו  יום 

אנשים התפגרו כזבובים בצדי הדרך.

אותם  העלו  שם  לרכבת.  שהגיעו  עד  כחודשיים,  צעדו  הם  כך 
כבקר לשחיטה, זה על גבי זה בקרונות משא סגורים, ללא אוכל 
גופות של  נזרקו מהרכבת אין ספור  יום  וכמעט בלי מים.  מדי 
אנשים, שלא שרדו את תלאות הדרך. אמך הייתה על סף איבוד 
ארך  המסע  כוחותיה.  בשארית  הכינור  את  לפתה  אך  ההכרה, 

עשרה ימים ובסופו הגיעו לברגן-בלזן. 

ברגן-בלזן  במחנה  שהיתי  כבר  “אני  לספר:  המשיכה  ודודתי 
חולה  והיא  הגיעה  שאחותי  לי  סיפרו  וחברותי  שבועות,  מספר 
- היא הייתה על  מאד בטיפוס. כשפגשתיה, התקשיתי להכירה 
סף המוות, והכינור היה מוטל לצידה. בקול חלוש ביקשה ממני 
לשמור על הכינור, גם אם לא תשרוד. טיפלתי באמך במסירות, 

ומרגע שזיהתה אותי, החלמתה הייתה מהירה.

ידי חיילים אנגלים, שהעבירו  ב-15 באפריל 1945 שוחררנו על 
אותנו לבית חולים שדה מאולתר. מאז שעלינו לארץ, אמך איננה 

מסוגלת לנגן”.

לדודתי,  הודיתי  חנוק  ובקול  דמעותיי  מחיתי  רוקי,  את  בלעתי 
דבר,  סיפרתי  לא  לאמי  אמי.   של  הגדול  בסוד  אותי  ששיתפה 
אבל המפגש עם עברה לא נתן לי מנוח. הסתובבתי בבית חסרת 
לאבא,  אומרת  אמא  את  שמעתי  בכי.  להתקפי  ונתונה  מנוחה 

שכנראה אני מאד נרגשת לקראת בת המצווה שלי.

אירוע בת המצווה נשארתי עם אמא בבית. לפתע  לפני  יומיים 
פנתה אלי אמי ואמרה: “פולה )דודתי( סיפרה לי על הביקור שלך 
אצלה, ואני שמחה שהיא שיתפה אותך במה שעבר עלי בשואה. 
עכשיו, משגדלת ואת על סף בגרות, את בשלה לדעת מה שארע 
הפתעה  לי  תהיה  המצווה,  בת  את  וכשנחגוג  הנאצית,  בתופת 

גדולה עבורך”.

חיכיתי בהתרגשות למסיבה, שאכן הייתה חגיגית ושמחה. אבא 
נשא נאום שבו הזכיר את כל בני במשפחה, שנספו בשואה ולא 
זכו לחגוג עמנו. לבסוף פנה אבי אלינו ואמר: “אשתי רוצה לברך 

בדרך מיוחדת את ילדתנו המקסימה, שהגיעה למצוות”.

בידיים  מתוכה  הוציאה  הכרתי,  שכבר  למזוודה  ניגשה  אמא 
רוטטות את הכינור, הצמידה אותו לסנטרה, לקחה את הקשת 
והחלה לנגן. צמרמורת חרשה את גופי למשמע נגינתה. הייתה 
זו יצירה מוסיקלית - שירי עם של המלחין בוסקוביץ’, המביעים 
את רגשותיהם של היהודים בתפוצות, שירים שאותם היא שמעה 

מאביה )כך סיפרה לי לאחר מכן(.

בנגינתה של אמי הרגשתי את התרגשותה הרבה. בדיעבד, אני 
יודעת שבמעמד זה אמי סגרה מעגל עם עברה.

ציפי, הניצנים יבואו עוד פעם לשרוף אותנו? 
ציפי קיכלר

זו שאלה ששאל אותי ילד בן 6, תלמיד כתה א’, בביקור כיתתו 
ב”בית להיות”, בהיותי מנהלת הבית. )הילד התכוון לנאצים( 

לא הזדעזעתי. ידעתי אז ואני יודעת גם היום, שהילד לא אשם. 
גם המחנכים של ילדים בגיל הרך אינם אשמים. 

על  צעירים  לילדים  מספרים  איך  מנשוא:  קשה  בעיה  אכן 
השואה? ואם בכלל צריך לספר להם? 

משמעית  חד  היא  שלי  התשובה  ומנוסה,  ותיקה  כמחנכת 
ונחרצת: כן, כן, ועוד איך!!!!!!  

הילדים חשופים לכלי התקשורת לפיגועים, רצח, אלימות ושכול. 
הילדים מכירים היטב את צליל האזעקות ואינם מבדילים ביניהן: 

מתי צריך לרוץ למרחב המוגן ומתי לעמוד דום של זיכרון.  

והמחנכים, המשימה  ההורים  ועלינו,  שואלים שאלות  הילדים 
או לפגוע בנפשם התמימה,  רוצים להפחיד  איננו  לא,  לענות. 

ואני משתפת כאן מניסיוני. 

אסור בתכלית האיסור לתאר תיאורים פלסטיים. יש לדבר על 
שנאה, השפלה, קבלת השונה וכבודו של כל אדם. נכון שאלה 

“מילים גדולות”, אך ניתן ליישם אותן בקלות. 

א’.  כתה  תלמיד  לאותו  עניתי  יפה,  שאלה  שאלת  תומר,  אכן, 
הם  נאצים,  להם  קראו 
היו אנשים רעים והייתה 
להם שנאה גדולה בלב. 
כל כך גדולה עד שאפילו 

הרגו. 

זאת  מה  יודעים  אתם 
כל  את  שאלתי  שנאה? 

הילדים 

ונתנו  ידעו  שהם  ברור 
לי דוגמאות מחייהם. 

לעשות  צריך  מה  אז 
כשנורא שונאים? 

ושוב הביעו הילדים את דעתם. 

דיברנו איך להתאפק, לנסות להידבר ואפשר גם להתרחק ממי 
ששונאים זה בסדר, אמרתי. לא חייבים לאהוב כל אחד. 

אבל חייבים לכבד!!!!!! 

כך בערך מתנהלת שיחה עם ילדים צעירים, לדעתי. ישנם גם 
ספרים רבים בנושא השואה, המיועדים לגיל הצעיר.

והצפירה? נועדה לזכור את כל הנרצחים בגלל שנאה.
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רחל רובין
רק לאחר כ-60 שנים מאז שחרור מחנה ברגן-בלזן, העזתי שכף 
רגלי תדרוך במקום הארור שבו איבדתי את משפחתי. נסעתי יחד 
עם בעלי שלמה, מכיוון ששלט שהכנתי לזיכרון יקיריי עמד להיות 

מותקן באתר ההנצחה במחנה.

בחודש אפריל 2015 הוצע לי לנסוע שוב לברגן-בלזן ולהשתתף 
בטקס לציון 70 שנה מאז השחרור. ידעתי שהנסיעה תהיה קשה 
עבורי רגשית ופיזית, אולם המחשבה ששני בניי - יצחק ויעקב - 
ילוו אותי ויתמכו בי, יחד עם עידודו של בעלי לסגור מעגל, שכנעו 
אותי לצאת לנסיעה ולראות לראשונה במו עיניי את המצבה לזכר 
נסיעתי  תהיה  שזו  ידעתי  מכבר.  זה  שם  שהותקנה  משפחתי, 

האחרונה לשם.

הייתה  בגרמניה  בביקור  אותי  שליוותה  העיקרית  התחושה 
אינני  המלחמה,  שלאחר  בחיי  התקופות  לכל  בניגוד  שהפעם, 
לי  ואיפשרו  הכול  על  אחריות  לקחו  ילדיי  לדבר.  לדאוג  צריכה 
משפחתי.  זכר  עם  התייחדות   - הגעתי  שלשמו  בדבר  להתרכז 

בכל  ולשאת  לעצמי  לדאוג  תמיד  נאלצתי  המחנה  שחרור  מאז 
תמיד  עבורי.  זאת  עשה  לא  אחד  שאף  כיוון  לחיי,  האחריות 
חייהם  לדרך  בניגוד  ולכלכלתה של המשפחה.  לרווחתה  דאגתי 
דעת  ובשיקול  בחסכנות  ואני  בעלי  נהגנו  בימינו,  הצעירים  של 
דבר,  לנו  היה  לא  דרכנו  במטרה להבטיח את עתידנו. בתחילת 
חסר  שלא  בית  והקמנו  וכלים,  רהיטים  רכשנו  לאט-לאט  אולם 
בו דבר. זו הייתה הרגשה נפלאה עבורי, שכמוה לא חשתי מאז 

היותי ילדה צעירה, שהוריה דואגים לה. 

במסע הזה לגרמניה ילדיי השתדלו להיות כל הזמן לידי ולתמוך 
בי, למעט בערבים שבהם העדפתי להישאר בחדרי ולא להשתתף 
או  ביקור בבית הכנסת  לנו כמו קונצרטים,  בפעילויות שהוצעו 
היכרות עם ניצולים ובני דור שני אחרים במלון. העדפתי להישאר 
עם עצמי ולעבד את הרגשות והחוויות שחוויתי. התמודדתי עם 

זיכרונות כואבים של מה שעברתי שם ואז.

עם  להתייחד  פעמים  שלוש  נסענו  בגרמניה  השהייה  במהלך 
המצבה, שהייתה מרוחקת כשעה נסיעה מהמלון שלנו. באחד 
אלי  ניגשה  לצד המצבה,  הקרקע  על  שישבתי  בזמן  הביקורים, 
איני  לידי.  והתיישבה  פרחים  לי  הגישה  מברלין,  גרמניה  אשה 
יודעת מה הביא אותה לנסוע 5 שעות מברלין לברגן-בלזן; אולי 

אשמה על מעורבותם של בני משפחתה בהשמדת העם היהודי 
שאלות  אותה  מלשאול  נמנעתי  השנייה.  העולם  מלחמת  בזמן 
שאולי יגרמו לה מבוכה, וקיבלתי את נכונותה להשתתף בצערי. 
ויוסיפו לספר לה על  יוסיפו להיות עימה  בקשר,  רציתי שילדיי 
חוויותיהם של היהודים בזמן המלחמה, מכיוון שלדבריה, הוריה 
נמנעו מלספר לה על תקופה זו. הקשר  עימה  נשמר בשבועות 
שלאחר הביקור. לצערנו ולאכזבתנו, כאשר ביקשנו ממנה לספר 

פרטים אודות משפחתה, ניתקה במפתיע את הקשר.

הייתה  ההשמדה  שבועות,  כ-10  הייתי  שבו  אושוויץ,  במחנה 
ברגן-בלזן  סגורות.  משרפות  בתוך  בחשאי  ונעשתה  סטרילית 
הוא מקום ארור. שם הזוועות היו חשופות לעיני כול ונותרו בלב 

הניצולים.

בלבי שלי צלקות ממראות שלא אשכח לעולם של הטרקטור שאסף 
ערימות של גוויות יהודים, שמתו בימי המלחמה האחרונים ואף  
לאחר השחרור ע”י הבריטים. אחותי הנדל נפטרה לאחר שחרור 
המחנה. למרות שהייתה ללא רוח חיים, החזקתי אותה לצידי ולא 
איפשרתי לאנשי אס-אס לקחת ממני את גופתה. גם דודתי בלה 

ואחותי שרה מתו באותה עת. אחותי הצעירה שרה, שאליה הייתי 
קשורה מאד, אמרה לי לפני מותה: “רוחלה, שמרי על עצמך, עוד 

יהיה לך טוב”. 

נשארתי לבדי, לגמרי בודדה בעולם. הייתי מותשת ושקלתי 26 
ולקח אותי לחיטוי  ק”ג. למזלי, חייל בריטי עטף אותי בשמיכה 

.DDT-ב

יתומות  קבוצת  עם  לשוודיה  הגעתי  בריטית  לקצינה  הודות 
יהודיות. שם התחיל תהליך השיקום של חיי.

קרוב-משפחה  איתרנו  בשוודיה,  שנים  מספר  שהייתי  לאחר 
שם  גיליתי  לישראל.  עלייה  לקראת  לפעול  והתחלתי  בישראל 
את אחי הגדול ששרד, ונפגשתי איתו ועם אשתו במרסיי בדרכי 
ארצה,  ועלו  לארה”ב,  לנסוע  תוכניתם  את  שינו  הם  לישראל. 
 - אחותו הצעירה   - אותי  ישאיר  כך שלא  על  מכיוון שאחי עמד 
ישראל,  מקווה  הנוער  עליית  בפנימיית  והתחנכתי  למדתי  לבד. 
והצטרפתי לדור החלוצים שבנו את המדינה. עסקתי בחקלאות 
ובשמירה. למדתי ועבדתי קשה ומכל הלב כדי לבסס את היישוב 
לנדודים,  סוף  יהיה  שכאן  וקיוויתי,  התפללתי  בארץ.  היהודי 

ושמדינת ישראל תהיה הבית של העם היהודי לדורותיו.

סגירת מעגל של זכרונות
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יהודי אלמוני מחזיק בספרייתו כרך גמרא, מסכת בבא מציעא, 
שנדפסה לאחר השואה בגרמניה, בעיר אוגסבורג בשנת תש”ו.

אגודת  “פועלי  של  חיים”  חפץ  ל”קיבוץ  שייכת  הייתה  הגמרא 
ישראל” במחנה העקורים ברגן-בלזן, כפי שמלמד הרישום הבא:

זה, מופיע כיתוב מתחכם, המספר כיצד התגלגלה  לצד רישום 
הגמרא אל ה”קיבוץ”. 

הגמרא הזאת היתה עזובה מעין כל

מיום שנדפסה עד עכשיו לא נשמע עלי’]ה[ קול

ואין איש לֵמד בה לא בשבת ולא בחול...

אם רצונכם לידע, איך היתה המעשה?

בשבילכם שתדעו, את הכל אעשה...

בהיותי בעיר צ. )צלה?( לבית המדרש נכנסתי

אבל לדאבוני הגדול הרבה התאכזבתי

כשהוצרך לתפלה בצבור כמנין עשרה

כשעה נתארכה עד שנאספו ארבעה,

והספרים מאין לומד מונחים גלמודים

אעפ”י שנמצאו שם הרבה חרדים

כי בהבלי הבלים הם תמיד טרודים

ובעת שבקיבוצנו הם כולם נחוצים...

וכדי לתקן לכל הפחות גמרא אחת

לקחתי’]ה[ תחת זרועי והלכתי לדרכי בנחת...

זה הכל מה שלכם סיפרתי

לא מקצת חסרתי ולא כלום שקרתי

רצונכם לידע מי הוא המחבר

בהזדמנות שני’]ה[ לכם אספר...

ואם דווקא אתם רוצים לידע שמי 

תחשבו כמה הוא מאה וחמישים ושש

ואילו אנחנו סבורים, שהגיע הזמן שהגמרא תחזור לארגון שלנו.וגם שלש מאות ושתים עשרה.

מעשה בכרך גמרא
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ברכה גילאי
לאחותי היקרה שרי,

אני שוב כאן על אדמת גרמניה, במקום שהיה 
שכחתי  לא  ּברֶגן-ֶּבלֶזן.  הריכוז  מחנה  פעם 
אני  שנים  מיובל  למעלה  אחרי  גם  אותך! 
יודעת  אינני  ובגעגועים.  בכאב  אותך  זוכרת 
מנוחת  מצאת  האחים  קברי  מבין  באיזה 

עולמים, על-כן הדלקתי נר ליד כל קבר.

יותר  הרבה  לי  היית  את  היקרה,  אחותי 
שגידלת  זו  את  כאם.  לי  היית  את  מאחות. 
אהבה  המון  לי  הענקת  היוולדי.  מיום  אותי 
הספר  בבית  בלימודיי  אותי  ליווית  ודאגה, 

ורצית כל כך שאגיע ללימודים גבוהים.

יום אחד נפרדו דרכינו. את נישאת ועברת לעיר הבירה. גם משם 
ככל  בי  לטפל  המשכת 
הרבה  ביקרתי  יכולתך. 
תמיד  הייתה  וזו  בביתך 

חגיגה של ממש.

העלו  אחד  יום  אבל 
יחד עם שאר בני   - אותי 
לרכבת-  - משפחתנו 
למחנה  כשפנינו  משא, 
אושוויץ- ההשמדה 
ידעתי  לא  ּבירֶקנאו. 
בעיר  בגורלך  עלה  מה 
הגדולה. קיוויתי בכל לבי 
בביתך,  נמצאת  שאת 
ואולי  הטרגדיה של ַעֵמנו 

פסחה עליך.

היטב  לי  זכורה  לא!  אך 
המחודשת,  פגישתנו 
זאת  ועם  העצובה 
במחנה  כאן  המופלאה, 
הגעתי  אני  ֶּברֶגן-ֶבלֶזן. 

הנה אחרי שהות ארוכה באושוויץ-בירקנאו ואת הגעת מבודפשט 
כשאת רוב הדרך הארוכה עברת ברגל. במחנה היו אלפי אנשים 
הקבוצות  בין  יום-יומי  חיפוש  לאחר  אותי  מצאת  ואף-על-פי-כן 

שאך זה הגיעו לכאן.

מאותו יום היינו שוב ביחד, כשאת ממשיכה לדאוג לי, לנחם אותי 
יום אחד עוד נצא מכאן. לא אשכח את דברייך  כי  וגם להבטיח 
המרגיעים: “את תראי, אנחנו עוד נהיה חופשיים, נשוב הביתה 

ונאכל כל בוקר לחם בחמאה וסרדינים”.

נעליי  מאד.  עלי  קשתה  ההליכה  אבל  לעבודה,  יום-יום  יצאנו 
בניירות  אותן  ועטפתי  מהקור,  נפוחות  היו  רגליי  קרועות,  היו 
ובסמרטוטים. למרבה הפלא, לך היה זוג נעליים טובות ושלמות, 
נעליים של גבר. כמה קינאתי בנעליים שלך, כמה רציתי אותן. לא 

חדלתי מלהסתכל עליהן, אבל לא העזתי להגיד מאומה.

חודשים עברו. המצב במחנה הדרדר מיום ליום. הרעב, התנאים 
הסניטריים, אי יכולת מינימאלית לשמור על ניקיון כלשהו - הפילו 
יום-יום חללים רבים. גם את ואני חלינו. לא ידענו את שם המחלה, 

אך אולי היה זה טיפוס. 

בוקר אחד, לאחר שהּבלוֶקאלֶטסֶטה )הממונה על הצריף( העירה 

לא  את  הספירה(  ל”ֵצַלאֶפל”)מסדר  לצאת  בנו  והאיצה  אותנו 
התעוררת. לא ידעתי מה קרה לך. חשבתי שאולי בגלל המחלה 
נרדמת חזק. ניסיתי להעיר אותך, אבל ללא הועיל. פחדתי מאד, 
יראתי מפני הּבלוֶקאלֶטסֶטה שתבוא עוד מעט ותרביץ לך. ברוב 
ייאושי פניתי אליה ואמרתי שאינני מצליחה להקים אותך. וראה 
שאת  הסכימה  אבל  לצאת,  עלי  ציוותה  אמנם  היא  פלא!  זה 
תישארי בתוך הבלוק. בעומדי בֵצַלאֶּפל לא ידעתי את נפשי מרוב 
דאגתי לך. פתאום פנתה אלי האחראית ושאלה: “זאת שַּבּבלוק 

היא אחותך?” 

“כן” עניתי, “מה איתה?” 

“תכנסי פנימה!” ציוותה עלי. 

רצתי לתוך הבלוק, אבל את לא היית במקום בו עזבתיך. הבחנתי 
פתאום בארבע בחורות גוררות שמיכה שאת שוכבת עליה. “לאן 
אתן לוקחות אותה?” שאלתי. הבנות לא ענו. “האם אתן לוקחות 

אותה למרפאה?” שאלתי שוב. אבל גם הפעם המשיכו לשתוק.

את   – לי  התחוור  או-אז 
ואני  ֵמָתה!   את   – ַמְתת 
זינקתי אל עבר השמיכה 
מוטלת,  היית  עליה 
התכופפתי ו...כן...חלצתי 
מעל רגלייך את הנעליים. 
בלבי,  אמרתי  שלי”  “הן 

“הן שייכות לי!” 

בעוזבי  החוצה  פניתי 
לאן  לדעת  מבלי  אותך 

לקחו אותך.

היקרה,  אחותי  לי  סילחי 
אני  אבל  שרי,  לי  סילחי 
לחיות,  רציתי  כך  כל 
עבורי  סימלו  והנעליים 

את החיים.

שיחרר  חודש  כעבור 
אבל  בני-חורין,  היינו  ושוב  ברגן-בלזן  מחנה  את  הבריטי  הצבא 

עבורך, שרי יקירתי, השחרור בא מאוחר מדי. 

 נוחי בשלום על משכבך ויהא זכרך ברוך!
מאחותך שלא שכחה ולא תשכח לעולמים!

 שרי יעקובוביץ מתה ונקברה
במחנה ברגן-בלזן במרץ 1945. תנצב”ה.

הנעליים
מכתב לשרי

בתמונה: אחי ושתי אחיותיי. )מימין לשמאל( שרי, יהודה ורבקה. רק יהודה 
שרד את השואה.
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טקס יקיר העיר רמת גן היה השנה מיוחד עבורנו כי חברתנו טוני 
יקירת העיר רמת-גן במלאת לה תשעים  דריילינגר זכתה באות 
שנה. איתה קיבלו את האות הזה אישים כמו הסופר חיים באר, 
הסופר והמשורר יוסי אלפי, פרופ’ אסא כשר, והסופר ויו”ר אגודת 
ניר. האירוע המרגש היה במעמד שר השיכון  הסופרים צביקה 
יואב גלנט, חברי הכנסת עמיר פרץ וענת ברקו וראש העיר רמת-

גן ישראל זינגר. זינגר ברך את הזוכים, והעניק להם תעודות 
ובני משפחה מלאו את אולם  ייחודי. חברים  וסיכות בעיצוב 

התיאטרון החגיגי על שם ראסל עד אפס מקום.

כל אחד מיקירי העיר הציג עצמו בסרטון קצר. הסרט של טוני 
הציג אשה משוחררת מכל מניע אנוכי, שלבה נפתח לכולם, 
גם בתקופות הכי קשות, לב שופע חיבה ואהדה ותמיכה, לב 

מלא סקרנות לשיתוף רווי אהבה עם הזולת.

טוני שרדה את השואה תוך כדי שהיא תומכת ומצילה אנשים 
שכשלו לידה, שיקמה עצמה מבלי שתיכנע לתחושת יתמות 
ענפה  משפחה  למופת,  משפחה  והקימה  וחוסר-ישע, 
ציבורית  לפעילות  כוחות  עוד  בנפשה  מצאה  טוני  וחמה. 
ענפה בהנחלת זיכרון השואה לחיילים ובני נוער, וגם בעזרה 

בפעילות משפטית במסגרת קליטת עלייה רוסית.

כאשר טוני נקראה לעלות לבמה לקבל את תעודת יקיר העיר, 
הקהל כולו עמד על רגליו בהערכה, במחיאות כפיים אדירות, 

ובהתרגשות.

יצחק )בוז’י( הרצוג, יו”ר “המחנה הציוני”, הקליט עבורה ברכה 
מיוחדת ונרגשת על חוכמת הדורות שבה. ח”כ עמיר פרץ הודה 
לידיו להכיר אישה בעלת לב כה  לה על הזכות הגדולה שנפלה 

גדול, אמיץ ואנושי.

טוני דריילינגר - יקירת העיר רמת-גן

 טוני, מלווה בבנה מולי דור,  מקבלת את תואר “יקירת רמת-גן”
מראש העיר ישראל זינגר.

ח”כ עמיר פרץ עם שרה גולנדסקי, תרצה זאבי, פיני דריילינגר – ילידי מחנה העקורים ברגן-בלזן וטוני דריילינגר, ניצולת המחנה.



שרה גולנדסקי  ויוכי ריץ מציגות את דגל הארגון בכנס

פיני דריילינגר  מתבונן באלבום התמונות שלו

ילידת מחנה העקורים ברגן-בלזן מציגה תעודת נישואין של 
הוריה שנישאו שם

ילידי מחנה 
העקורים 
ברגן-בלזן 

בכנס “בחזרה 
לחיים” של 
ילדי מחנות 

העקורים


