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Editorial

Dear Friends,

I am happy to welcome you to Issue No. 
12 of “Our Voice” - “Unzer Sztyme”, 
which is published on the eve of Rosh 
Hashanah, the New Year 5777.

This year’s annual Rosh Hashanah meeting and Toast 
for the coming New Year will be an outstanding and 
unique event. We are pleased and excited to have special 
guests who will take part in our meeting: A delegation 
arriving from Germany headed by Ministerin Frauke 
Heiligenstadt, Minister of Education and Culture of Lower 
Saxony (Niedersachsen). The minister is responsible for 
all memorial sites in the country including the memorial 
and documentation center of Bergen-Belsen. During her 
visit to Israel, Mrs. Heiligenstadt will be accompanied 
by Dr. Jens-Christian Wagner, director of the Memorial 
sites in Lower Saxony, who was the host in Germany 
of our organization’s delegation at the festive events of 
70th anniversary of the liberation of Bergen-Belsen. Dr. 
Wagner is also directly responsible for all our financial 
support. Thanks to this support, we are able to perform 
all the activities we plan for you throughout the year. 
Another distinguished member of the delegation is our 
dear friend attorney Michael Fürst, president of the 
Jewish communities in Lower Saxony, who is a big fan 
and helps us in our work.

We, members of the Israeli Board together with our 
German guests are looking forward to this unique 
opportunity of a personal meeting with members of the 
organization. This is the first time that all members 
are invited to meet here in Israel the people who are 
the leaders of the Bergen-Belsen memorial, and 
their personal commitment makes it possible for our 
organization to keep our activity going. The meeting will 
be held at Yitzhak Rabin Center and will include a tour of 
the museum, a festive reception and greetings, meetings 
and discussions on topics of interest to all participants.

This issue offers you a report on an extraordinary and 
particularly exciting event: Imagine a rare moment when 
137 members of Parliament of the State of Lower Saxony 
are clapping hands, applauding, in an exceptionally 
warm welcome, two Israeli representatives of the second 
generation of Bergen-Belsen Organization, who are 
personal guests of the President of Parliament, Bernd 
Busemann. And this happens precisely on the 15th of 
April 2016 – exactly 71 years to the Liberation. This is 
an opportunity to thank Mr. Busemann for the generous 
donation we received from him, which enabled us to 
publish the current Newsletter.

Enjoy the pictures and articles of April 2016 – 71st 
Liberation Day in “Yankl’s Shtetl” in Kfar Hassidim and 
in Bergen-Belsen; An exciting experience of our members 
at the show on the history of our hymn “Hatikva”; 70 
years to the establishment of the Jewish monument in 
Bergen-Belsen, and more.

We wish you and your families a very Happy New 
Year!!

Jochi Ritz-Olewski

חברות וחברים יקרים,

אני שמחה לקדם את פניכם בגיליון מספר 12 שיוצא לאור לקראת 
השנה החדשה תשע”ז.

יתקיים  השנה  ראש  לכבוד  כוסית  הרמת  של  המיוחד  האירוע 
אנו  מהרגיל.  ושונה  ייחודית  במתכונת  בספטמבר  ב-27  השנה 
בראשות  מגרמניה  משלחת  הפעם  לארח  ומתרגשים  שמחים 
של  והתרבות  החינוך  שרת  הייליגנשטאט,  פראוקה  השרה 
תפקידה,  במסגרת  )נידרזאקסן(.  התחתית  סכסוניה  מדינת 
אחראית השרה על אתרי הזיכרון במדינה כולל אתר הזיכרון של 
הייליגנשטאט  גב’  אל  יתלווה  בביקורה בארץ  ברגן-בלזן.  מחנה 
גם ד”ר ינס כריסטיאן וגנר, מנכ”ל הקרן להנצחת אתרי זיכרון 
בנידרזאקסן, שאירח את משלחת הארגון באירועי ה-70 לשחרור 
מחנה ברגן-בלזן, ושאחראי ישירות על התמיכה הכספית בארגון 
כל  את  לקיים  מצליחים  אנו  זו  לתמיכה  הודות  בארץ.  שלנו 
הפעילויות שאנו עושים עבורכם במהלך השנה. עוד חבר נכבד 
במשלחת הוא ידידנו היקר עו”ד מיכאל פירסט, נשיא הקהילות 

היהודיות בנידרזאקסן, התומך רבות בפעילותנו.

גם הנהלת הארגון וגם האורחים מצפים בהתרגשות להזדמנות 
הפעם  זוהי  הארגון.  חברי  עם  אישית  פגישה  של  זו  מיוחדת 
הגורמים  עם  להפגש  מוזמנים  הארגון  חברי  שכל  הראשונה 
האישית  ושהמחויבות  ברגן-בלזן,  הזיכרון  אתר  על  האחראים 
יתקיים  המפגש  שלנו.  הארגון  פעילות  את  מאפשרת  שלהם 
במרכז יצחק רבין ויכלול סיור במוזיאון, קבלת פנים, פגישה ודיון 

בנושאים המעניינים את כולנו.

מעמד  במיוחד:  ומרגש  דופן  יוצא  אירוע  על  גם  מדווח  העיתון 
שבו 137 חברי הפרלמנט של מדינת נידרזאקסן קיבלו במליאה 
ברגן- מארגון  השני  הדור  של  נציגים  שני  ממושכות  בתשואות 
בלזן ישראל. נשיא הפרלמנט, ברנד בוזמן, ארח לאחר מכן את 
השניים בלשכתו. זו ההזדמנות להודות למר בוזמן על התרומה 

הנדיבה שקיבלנו ממנו, ושאפשרה את הפקת העיתון הנוכחי. 

ועוד בגיליון כתבות ותמונות מאירועי יום השחרור באפריל 2016 
שהתקיימו ב”יענקל’ס שטעטל” בכפר חסידים וגם בברגן-בלזן, 
ביקור משותף של חברי הארגון במופע “התקווה”, 70 שנה מלאו 

להקמת המצבה היהודית בברגן-בלזן, ועוד.

אנו מאחלים לכם ולבני ביתכם שנה טובה ומתוקה!!

יוכי ריץ-אולבסקי
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הפרלמנט בנידרזאקסן כיבד בתשואות ממושכות 
ְלֶזן ישראל  רֶגן-בֶּ את נציגי הדור השני של ארגון בֶּ

Parliament of Niedersachsen welcomes warmly 
second generation delegates of 

Bergen-Belsen Organization Israel
Jochi Ritz-Olewski and Arie Olewski, representatives of 
the second generation of survivors from the former death 
camp Bergen-Belsen, were welcomed on 15 April 2016 
by the plenum of Parliament (Landtag) in Niedersachsen 
with long applauses. About 137 members of the Landtag, 
coalition and opposition, expressed outstanding warm 
greetings to the Israeli delegates of 
Bergen-Belsen Organization, who 
were personal guests of President of 
the Landtag Bernd Busemann. 

Chairman of the Assembly and Vice 
President of the Landtag Klaus-
Peter Bachmann said that he is 
honored to host Jochi Ritz-Olewski 
and her brother Arie Olewski. He 
said that Rafael Olewski their 
father was a co-leader of Central 
Jewish Committee, who ran the DP 
camp. Later he was co-founder of 
the Bergen-Belsen organization in 
Israel.

Jochi Ritz-Olewski, executive of 
the Board of the Bergen-Belsen 
Organization in Israel, was born 
in the DP camp in Bergen-Belsen 
after the liberation. Arie Olewski, 
her brother, was born in Israel 
and is in charge of the PR of the 
organization

A day before he departed on an 
official visit to China, Parliament 
President Bernd Busemann - an 
influential political personality 
– hosted the two in his office for 
a work meeting concerning the 
relationship between Niedersachsen 
and the Israeli organization.

“All this happened only one 
generation after our father survived 
Auschwitz and other forced labor 
camps; our mother played in the 
women orchestra at Auschwitz, and our uncle, her 
brother, was killed in the revolt of the Sonderkommando 
at Auschwitz. How symbolic and exciting that this 
event is taking place precisely on April 15th – the day 
of liberation of Bergen-Belsen. Is there anything that 
symbolizes more our victory over Nazi Germany? “- said 
Jochi Ritz-Olewski.

(Photo: Courtesy of President of Landtag Niedersachsen 
office)

יוכי ִריץ-אֹוֶלבסקי, חברת הנהלת ארגון שארית הפליטה ֶּברֶגן-
ֶּבְלֶזן בישראל, שנולדה לאחר השחרור במחנה העקורים, ואחיה 
הארגון,  בפעילות  ומתנדב  בישראל  נולד  אשר  אולבסקי,  אריה 
התקבלו ב-15 באפריל 2016 ע”י מליאת הפרלמנט )לאנדטאג(  
חברי   137 וממושכות.  נרגשות  כפיים  במחיאות  בנידרזאקסן 
כלפי  ליבם  רחשי  את  הביעו  ואופוזיציה,  קואליציה  הלאנדטאג, 

הישראלים,  הנציגים 
נשיא  אורחי  שהיו 
ברנד  הלאנדטאג, 

בוזמן. 

וסגן  המליאה  יו”ר 
הלאנדטאג  נשיא 
בכמן  קלאוס-פיטר 
מתכבד  הוא  כי  אמר 
ריץ- יוכי  את  לארח 
אולבסקי ואחיה אריה. 
יוכי  כי  סיפר  הוא 
נולדה  ריץ-אולבסקי 
העקורים  במחנה 
לאחר  ברגן-בלזן 
אביה  וכי  השחרור, 
ז”ל  אולבסקי  רפאל 
הוועד  ממנהיגי  היה 
המרכזי,  היהודי 
החיים  את  שניהל 
העקורים  במחנה 
שנים.   5 במשך 
ייסד  אולבסקי  רפאל 
ארגון  את  בישראל 
הפליטה  שארית 

ֶּברֶגן-ֶּבְלֶזן. 

שהמריא  לפני  יממה 
בסין,  רשמי  לביקור 
ברנד  הנשיא  אירח 
המוערך   – בוזמן 
פוליטית  כאישיות 
את   - השפעה  רבת 
בלשכתו  השניים 
לשיחת עבודה לבבית 
בין  הקשר  בנושא 
נידרזאקסן  מדינת 

לארגון הישראלי.

“כל זה התרחש דור אחד בלבד לאחר שאמא שלנו ניגנה בתזמורת 
הנשים באושוויץ, ולאחר שאבינו שרד את אושוויץ ועוד מחנות 
עבודת כפייה, ואח של אמנו נהרג במרד הזונדרקומנדו באושוויץ. 
בעיתוי  בדיוק  מתרחש  זה  ומכובד  מרגש  שאירוע  סימלי  כמה 
הזה, ב–15 באפריל  שהוא יום שחרור ברגן-בלזן. האם יש משהו 
 – הנאצית?”  גרמניה  על  שלנו  הניצחון  את  מזה  יותר  שמסמל 

אמרה יוכי ריץ-אולבסקי.

)תצלום: באדיבות לשכת נשיא הלאנדטאג בנידרזאקסן(

ברנד בוזמן, נשיא הפרלמנט בנידרזאקסן, מארח בלשכתו את יוכי 
ריץ-אולבסקי ואחיה אריה אולבסקי

Bernd Busemann, Niedersachsen Parliament President, 
welcomes Jochi Ritz-Olewski and Arie Olewski in his 

office
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and other disseminators at Yad Vashem as well as 
Lower Saxon memorials, above all Bergen-Belsen. 
These activities will further intensify the already close 
cooperation between Yad Vashem and the memorial. 

The memorial and the Foundation of Lower Saxon 
Memorials looks forward to a further important event 
in September: from 24 to 28 September, Minister 
Frauke Heiligenstadt – who is also the chairman of the 
foundation council – will visit Israel. Several members 
of the foundation council will accompany her, for 
example Michael Fürst, the chairman of the association 
of Jewish communities in Lower Saxony, and several 
memorial employees. The programme provides for a 
visit to Yad Vashem and discussion rounds at schools 
and universities. A highlight of the trip will be a meeting 
with the Irgun on 27 September.

building at the Bergen-Hohne casern, 2016.

 לשמר, לחקור, לחנך:
על העבודה השוטפת של אתר הזיכרון ברגן-בלזן

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

העבודה באתר הזיכרון ברגן-בלזן רחוקה מהאירועים הזוהרים 
לסכמה  שניתן  יומיומית  עבודה  היא  בתקשורת.  המסוקרים 
כיתות  וחינוך. עשרות  שימור, מחקר  מילות מפתח:  בשלוש 
קבוצות  גם  כמו  יום,  בכל  הזיכרון  באתר  מבקרות  תלמידים 
מבוגרים. במקביל נמשכת פעילות איסוף ותחזוקה של מסמכים 
היסטוריוגרפיים,  חינוכיים  פרסומים  היסטוריים,  וחפצים 
פניות לבירור גורל הקורבנות, עבודה מושגית מתמשכת על 

פורמטים חינוכיים, ועיצוב תערוכות ומתקנים.

התוכניות להרחיב את פעילות אתר הזיכרון ולכלול את הבסיס 
הצבאי ברגן-הוהן קורמות עור וגידים בהדרגה. הצבא הגרמני 
יעמיד שטח בקצה הדרומי של המתחם לרשות אתר הזיכרון. 
הדוק  בקשר  הקשורים  בניינים  חמישה  בתוכו  כולל  זה  אזור 
מפקדת  שכנה  מהם  באחד  ברגן-בלזן.  של  ההיסטוריה  עם 
שוכנו  באחרים   ;1945 עד  מ-1940  המלחמה  שבויי  מחנה 
באפריל 1945 אסירי מחנה הריכוז שנקרא בלזן 2, ובתקופה 
מ-1945 עד 1950 הבניינים היו חלק ממחנה העקורים. נתחיל 
כבר  חינוכית  לעבודה   )MB 89( המבנים  באחד  להשתמש 

בסתיו 2017. מאוחר יותר הוא ישמש גם לתערוכה קבועה.

מהם  שלושה  משמעותיים.  אירועים  מספר  השנה  קיימנו 
ראויים לציון במיוחד. האירוע לציון יום השנה ה-71 לשחרור 
בין  הדוברים,  בין  היו  שבו  באפריל,  ברגן-בלזן  הריכוז  מחנה 
של  והתרבות  החינוך  שרת   Frauke Heiligenstadt היתר, 
הארגון  מהנהלת  אולבסקי  ריץ  ויוכי  התחתית  סקסוניה 
אירוע  היהודית  המצבה  ליד  התקיים  מאי  בתחילת  בישראל. 
הים  חיל  עם  ישראל  שגרירות  שארגנה  השואה,  יום  לרגל 
יום השנה ה-75 לפלישת גרמניה  צוין  יוני  הישראלי. בחודש 
לברית המועצות ב-22 ביוני 1941 ובו הונצחו 20,000 חיילים 

סובייטים, שנספו במחנה שבויי מלחמה בברגן-בלזן. 

קרן ההנצחה רואה באופן  מאוד חיובי את ההסכם לשיתוף 
חתמה  התחתית  שסקסוניה  ושם,  יד  מוזיאון  עם  פעולה 
בהאנובר במאי 2016. ההסכם קובע, בין היתר, השתלמויות 
השואה  להנצחת  בהדרכה  העוסקים  למורים  משותפות 
שיתקיימו בישראל ובאתרי זיכרון בסקסוניה התחתית, ומעל 
שיתוף  את  יותר  עוד  יגבירו  אלה  פעילויות  בברגן-בלזן.  לכל 
הפעולה ההדוק הקיים כבר בין יד ושם לבין אתר הזיכרון ברגן-

בלזן. )תמונה משמאל(

חשוב  לאירוע  מצפה  התחתית  סקסוניה  של  ההנצחה  קרן 
התרבות  שרת  בספטמבר   28 עד  מ-24  בספטמבר:  נוסף 
כיו”ר  גם  המשמשת   -  Frauke Heiligenstadt והחינוך 
מועצת הקרן - תבקר בישראל. כמה מחברי מועצת הקרן ילוו 
איגוד הקהילות  עו”ד מיכאל פירסט, נשיא  אותה בביקורה: 
וגנר,  ינס-כריסטיאן  ד”ר  התחתית,  בסקסוניה  היהודיות 

מנהל הקרן, ועוד. 

הארגון  חברי  עם  מפגש  יהיה  הביקור  של  הכותרת  גולת 
בישראל ב-27 בספטמבר 2016.

בתמונה משמאל השרה פראוקה  הייליגנשטאט  עם יוסי 
גביר במעמד חתימת החוזה.

Minister Frauke Heiligenstadt and director Yossi Gevir 
after having signed the cooperation agreement, 26th 
of May 2016 (photograph: Tom Figiel)
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Dr. Jens-Christian Wagner
 Director, Lower Saxony Memorials

Foundation
Owing in good part to the 
media coverage, a false 
impression of memorial work 
sometimes prevails in the 
public perception – that it 
consists above all in organizing 
commemorative events such as 
the anniversary of the camp’s 
liberation and other major 
functions. Everyday work at 
the memorial, however, is of 
a much different nature, and 
can be summed up in three 
key words: preservation, 
research and education. More 

specifically, what this means is: supervising visitor 
groups (dozens of school classes visit the memorial 
every day, as well as many adult groups who likewise 
take advantage of the memorial’s educational offers), 
collecting and inventorying historical documents and 
objects, responding to scholarly inquiries as well as 
inquiries concerning the clarification of victim’s fates, 
writing informational texts as well as educational and 
historiographic publications, and carrying out ongoing 

conceptual work on educational formats, exhibitions 
and the design of the facilities and grounds. Much of 
this activity is rather unspectacular and therefore not 
the subject of major headlines, even if it makes up the 
majority of the work carried out by the memorial staff.

Of the more significant events that have taken place this 
year to date, three are especially worthy of mention. 
The events commemorating the 71st anniversary of the 
liberation of the Bergen-Belsen concentration camp 
in April were well attended. There the thematic focus 
was on the handling of the Nazi crimes by the justice 
system. The speakers included, among others, the 
Lower Saxon Minister of Culture Frauke Heiligenstadt 
and Jochi Ritz-Olewski. That was followed in early May 
by an event organized by the Israeli embassy and the 
Israeli navy on the occasion of Yom Ha Shoah. In June, 
at the Hörsten prisoner-of-war cemetery, the memorial, 
the Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge and the 
Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen commemorated 
the 20,000 Soviet soldiers who lost their lives in the 
Bergen-Belsen prisoner-of-war camp. The occasion 
was the 75th anniversary of Germany’s invasion of the 
Soviet Union on 22 June 1941.

The plans to expand the memorial work to include 
the Bergen-Hohne casern are gradually taking shape. 
The German Bundeswehr, which has been using the 
casern since the withdrawal of the British forces, will 
prospectively place an area on the southern edge of the 

complex at the memorial’s disposal. This 
area encompasses five buildings closely 
bound up with the history of Bergen-Belsen. 
From 1940 to 1945, one of them housed 
the command headquarters of the Bergen-
Belsen prisoner-of-war camp; the others 
lodged concentration camp inmates from 
the so-called casern camp in April 1945, 
and from 1945 to 1950 the buildings were 
part of the DP camp. As the plans stand 
now, the memorial will begin using one of 
the buildings (MB 89) for its educational 
work in the autumn 2017. Later it will 
prospectively also mount a permanent 
exhibition there.

The memorial considers it very positive 
that the Land of Lower Saxony has 
concluded an agreement for cooperation 
with the Yad Vashem Memorial. Signed 
in Hanover in May 2016, the agreement 
provides for, among other things, joint 
further-training courses for teachers 

Preserve, Research, Educate: 
On the Current Work of the Bergen-Belsen Memorial

אירוע יום השואה במחנה ברגן-בלזן, 4 במאי 2016.

Yom Ha Shoah commemoration event at Bergen-Belsen, 
4th of May 2016.
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של  העת  כתב  בגיליון  התפרסמה  המרגש  האירוע  על  הידיעה 
ב-24  שהופיע  )“קולנו”(,  שטימע”  “אונדזער  ברגן-בלזן  ניצולי 

במאי 1946, במלאת שנה לשחרור.

יהושע  על הקמת מצבת האבן בברגן-בלזן כתב חייל הבריגדה 
מהאזור  היהודי  הוועד  החליט   1946 שבשנת  זוכר  “אני  בגון: 

הבריטי בגרמניה, שמקום מושבו היה במחנה ברגן-בלזן, להקים 
מצבה מאבן במחנה מספר 1 בברגן-בלזן, במקום המצבה מעץ 
החל  שנפטרו  אלפים  נטמנו  שם  האחים,  קברי  ליד  שעמדה 

מאפריל 1945 וביום השחרור ולאחר מכן.

כחייל הבריגדה נסעתי עם החבר רפאל אולבסקי, שכיהן כמנהל 
מחלקת התרבות ומנהל הארכיון, לעיר ֶצֶלה, ואיתרנו גרמני אחד, 
שהיה מסתת מצבות. הצלחנו למצוא אבן מתאימה, והיינו צריכים 

למסור לו אותיות עבריות בציור, לאמור:

אני לא אשכח את המצעד למחנה בלזן, על מנת להשתתף בגילוי 
המצבה הזאת. עמדתי במדים של חייל יהודי מול כל הנאספים. 
החל מתאריך זה מקיימים אנשי ברגן-בלזן מדי שנה עצרת זיכרון 

לציון יום השחרור במחנה ברגן-בלזן”.

70 שנה לחנוכת 
האנדרטה 
 היהודית

בברגן-בלזן

Joshua Bigon, a Jewish Brigade soldier, wrote about 
the construction of the Stone Monument:

“I remember that in 1946 the Central Jewish Committee 
in the British Zone in Germany which resided in Bergen-
Belsen, decided to put up a monument of stone in camp 
No. 1 of Bergen-Belsen, where the monument of wood 
was standing next to the mass graves, where thousands, 
who died from April 1945 and the day of liberation and 
on, were buried.

As a Brigade soldier, I went with Rafael Olewski, Head 
of the Culture Department and Director of the Archives, 
to the town of Celle, where we located one German, 
who was carving gravestones. We managed to find 
a suitable stone, and we had to give him the Hebrew 
letters in painting…

I will never forget the parade to the Belsen camp, to 
attend the unveiling of this monument. I stood in the 
uniform of a Jewish soldier in front of all assembled. 
From that day on, the survivors of Bergen-Belsen are 
holding their memorial ceremony in Bergen-Belsen to 
mark the Day of Liberation.” בתמונה: שני חיילים מטייחים את האנדרטה לקראת חנוכתה.

עלה הכורת עלינו 

יזכור אל, עם ישראל ותבל כולה

את ג’ רבבות היהודים שנטרפו ביד הזדון הנאצית

במחנה ריכוז ברגן-בלזן

ארץ אל תכסי דמם!

יום השנה לשחרור

י”ד ניסן תש”ו | 15 אפריל 1946 



7 הקול שלנו   גיליון 12
ראש השנה תשע"ז אוקטובר 2016

Our Voice Bulletin No. 12
October 2016

טקס יום השחרור ה-71
אפריל 2016 על אדמת ברגן-בלזן

יום  את  לציין  השנה  גם  התכנסו  העולם  מכל  ברגן-בלזן  ניצולי 
השחרור. בשורת טקסים ואירועים סימליים ומרגשים צויין היום 

הזה. 

הגדול.  הטקס  אווירת  את  להעביר  מנסות  האלה  התמונות 
האישים המופיעים כאן יגיעו לארוע שלנו בישראל לקראת ראש 

השנה תשע”ז.

שרת החינוך פראוקה הייליגנשטאט )בגבה 
למצלמה( בשיחה עם נציגי הדור השני יוכי 

ריץ-אולבסקי ואחיה אריה אולבסקי. 

מימין נראה ד”ר ינס-כריסטיאן וגנר, מנכ”ל 
עמותת קרן אתרי ההנצחה בנידרזאקסן.

השרה פראוקה הייליגנשטאט 
שותפות  ריץ-אולבסקי  ויוכי 

לעשייה.

ריץ- יוכי  ישראל,  ברגן-בלזן  ארגון  נציגת 
האנדרטה  ליד  דברים  נושאת  אולבסקי, 

היהודית.

הקהילות  נשיא  פירסט,  מיכאל  עו”ד 
אולבסקי  אריה  עם  בנידרזאקסן,  היהודיות 
סבינה  הגב’  ומשמאל  למצלמה(  )בגבו 

מיינהרט, מנהלת הארכיון בעיריית צלה.

אריאל  הארגון  יו”ר 
ריץ- ויוכי  יהלומי 
זר  ליד  אולבסקי 
מטעם  הפרחים 
ליד  שהונח  הארגון, 

קיר הזיכרון הכללי.
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טובה וקס
יולי 2016 נפגשו בבית קפה שבעה אנשים,  באחד מימי חודש 
מתרגשים כילדים שגילו תגלית. זהבה טרנר, אברהם צביקאל, 
מיכאל  פרידמן,  נחמיה  הופרט,  עליזה  לסטר,  יפה  אחותו 
יחד בגן הילדים במחנה העקורים  קלודובסקי וטובה וקס היו 

בברגן-בלזן. 

בכנס  מתחיל  זה  מפגש  של  מחנות סיפורו  וילידי  ילדי  של 
“דורות  וקיימו  שיזמו  העקורים, 

ההמשך” בשנה שעברה. 

ועליזה  טרנר  זהבה  נפגשו  בכנס 
מחנה  של  הדוכן  ליד  הופרט 
להן  והתברר  ברגן-בלזן,  העקורים 
בברגן- הילדים  בגן  יחד  היו  שהן 
מגן  תמונה  שלחה  זהבה  בלזן. 
“הקול  העיתון  למערכת  הילדים 
ברגן-בלזן.  ארגון  עיתון   - שלנו” 
בגיליון האחרון הופיעה כתבה על 
ובה  העקורים  מחנות  ילדי  כנס 
ששלחה  מהגן  התמונה  הופיעה 

זהבה.

הדוכן של מחנה העקורים ברגן-
ודחוס  מלא  היה  בכנס  בלזן 

באנשים שניסו לדלות מידע. 

ולאור  בכנס,  נכחתי  אני  גם 
הנוכחים  של  הגדול  המספר 
המידע  את  לחפש  החלטתי 
המשתתפים  רשימות  מתוך 
עם  קשר  יצרתי  כך  בכנס. 
מיכאל קלודובסקי, שלפי שנת 

הלידה שלו הבנתי שהיינו באותה 
שכבת גיל בגן. העברתי לו את 
מגן  ברשותי  שהיו  התמונות 
הילדים. כשקבלתי את הגיליון 
את  ראיתי  שלנו”  “הקול  של 
זהבה  ששלחה  התמונה 
וזיהיתי את עצמי  ואת נחמיה 
פרידמן. זו התמונה שהייתה 

גם ברשותו של מיכאל. 

בעקבות התמונה נוצר קשר 
על  לי  שסיפרה  זהבה,  עם 
עוד שניים שזיהו את עצמם 
הציעה  זהבה  בתמונה. 
הילדים  את  ונכיר  שנפגש 
כך  בגן.  איתנו  יחד  שהיו 
המרגש  המפגש  נקבע 
עם  בא  אחד  כל  שבו 
ברשותו  שהיו  התמונות 
מאותה  הזיכרונות  ועם 
מה  מדהים  תקופה. 
זוכרים מתקופת הילדות. 
מגן  התמונה  מצורפת 
של  ומהמפגש  הילדים, 
כמעט  אחרי  הגן  בוגרי 

70 שנה.

הראשונה  בשורה 
ימין,  מצד  שני  יושבים: 
אחריו  פרידמן;  נחמיה 

עליזה הופרט; שניה מצד שמאל יושבת טובה 
צביקאל.  אברהם  יושב  שמאל  מצד  חמישי  שניה,  בשורה  וקס. 
שלישי מצד ימין יושב מיכאל קלודובסקי. בשורה רביעית עומדת 

רביעית משמאל זהבה טרנר.

מפגש ילדי הגן של ברגן בלזן

מפגש בוגרי גן הילדים יולי 2016, מימין לשמאל: נחמיה פרידמן, יפה לסטר, טובה וקס, זהבה 

טרנר, עליזה הופרט, מיכאל קלודובסקי ואברהם  צביקאל.
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שרה גולנדסקי*
חלקם  ברגן-בלזן,  מחנה  ניצולי  התכנסו   2016 ביוני  בתשעה 
מלווים ע”י בני הדור השני, שמהם יש שנולדו במחנה העקורים 
ההמנון  של  והמנגינה  המילים  סביב  למופע  השחרור,  לאחר 

הלאומי “התקווה”. 

מי שיזמה והגישה את המופע, שבא לסכם מחקר חדש בנושא 
ההמנון הלאומי “התקווה” היא ד”ר אסתרית בלצן.

המופע מעניין מאד וד”ר בלצן מרתקת ומרגשת בדרך הגשתה. 

עולם,  חובק  מסע  הוא  שלנו  הלאומי  ההמנון  של  סיפורו 
מחאה,  לשירי  מהתפילות  ישראל,  למדינת  השונות  מהתפוצות 
הרצל  של  מתקופתו  הקונצרטים,  לאולמות  שחדרו  עם  משירי 

חוזה המדינה ועד לימינו, ללהקת הראפרים סאבלימינאל.

אבל  מיוחדת,  לחוויה  ציפה אמנם  למופע  הרגיל שהגיע  הקהל 
אנחנו חברי ארגון ברגן-בלזן, לא יכולנו אפילו להעלות בדמיוננו 
משמעותית  כמה  עד 

ומפעימה תהייה החוויה.

לאסתרית בלצן נודע שבקרב 
הקהל שמגיע לאולם תהייה 
מחנה  מניצולי  קבוצה 
ברגן-בלזן.  הנורא  הריכוז 
קטע,  יש  שבמופע  מאחר 
המחנה  מן  ניצולים  שבו 
החורבות  מול  אל  עמדו 
לאחר  מה  זמן  והקברים 
בקולות  ושרו  השחרור 
העם  המנון  את  ניחרים 
להיפגש  ביקשה  היהודי, 
לא  ועדיין  ולהכירנו.  אתנו 

ידענו למה לצפות.  

הקטע  הקרנת  בתום 
ד”ר  פנתה  מברגן-בלזן, 
אותו  והפתיעה  לקהל  בלצן 
מן  שניצולים  בספרה, 
באולם.  נמצאים  המחנה 
הניצולים  מן  ביקשה  היא 
שקט  לעמוד.  המופתעים 
ואחריו  באולם  השתרר 
ואז  כפיים  מחיאות  רעמו 
ילידי  אנו  גם  התבקשנו, 

ברגן-בלזן, לקום.

ושוב מחיאות כפיים סוערות. 
נדמה שעין לא נותרה יבשה 
השרידים  כשעמדו  באולם, 
לשנתם  המתקרבים 
המאה ועמם “הילדים” בני 

השבעים.

מלסכם  מתאים  יותר  ומה 
בשירת  מאשר  כזה  ערב 
“התקווה”, כי אכן התגשמה 
חורין  בני  ואנו  תקוותנו 
בארצנו, ארץ ציון וירושלים.

וד”ר  באולם  להשאר  מהניצולים  כמה  נתבקשו  המופע  בתום 
היו  בלצן ביקשה לשמוע את הסיפור האישי שלהם. הסיפורים 
לא  שמעולם  סיפורים  גם  לשמוע  וזכינו  ומרתקים,  מרגשים 

שמענו קודם לכן.

תודה לך, ד”ר אסתרית בלצן, על ערב שלא יישכח. 

ברגן- העקורים  מחנה  וילידת  פוסלושני,  וחיים  ציפורה  בת   *
בלזן

“התקווה”
חוויה

מרגשת
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אירוע יום השחרור אפריל 2016
בחזרה לשטעטל
2016
בחזרה לשטעטל

Celebrating Liberation Day April 2016
“Back in Shtetl”

אריה אולבסקי
השחרור  יום  את  השנה  ציינו  הארגון  חברי  עשרות 
מלאת  לחוויה  מתל-אביב,  צפונה  מאורגנת  בנסיעה 
אל  חסידים,  כפר  אל  הגענו  הפעם  ונוסטלגיה.  קסם 
יהדות  מורשת  לשימור  מוזיאון   – שטעטל  יענקל‘ס 
מזרח אירופה במאה ה-19. שם הסבנו אל השולחנות 
באווירה מיוחדת מאוד: סביב לנו היו פריטים מרתקים 
או סבא-סבתא, שם,  אבא-אמא  העיירות של  מתקופת 

בפולין, ברומניה או בהונגריה...

השני  הדור  ובני  הניצולים  מפי  וצחוק  שמחה  קריאות 
ללבנו.  קרובה  אך  בזמן  רחוקה  מתקופה  שלטים  למראה 
בעבר  שעסק  יעקב,  גדי  המוזיאון,  מייסד  היה  המופע  בלב 
בחקלאות ובמשך שנים נהג לרכוש פריטים רבים במזרח אירופה 
שהיו שייכים  ליהודי העיירות והשטעטלים ובהם: משחקי ילדים, 
כלי עבודה, כלי מטבח, עגלות, באר מים ומשאבות מעץ, כרכרות 

סוסים ואף עגלת כיבוי אש עתיקה.

בין הסיפורים, גדי יעקב סיפר את סיפורם של העולים החדשים, 
היו  בקהל  כי  התברר  ארלוזורוב“.  ”חיים  בספינה  ארצה  שעלו 
במקרה שלוש מחברות הארגון שלנו, שלאחר השחרור מברגן-
בלזן עלו ארצה בספינה זו: רבקה רוזנצוויג, עפרה לוסטגרטן 
האישיות  חוויותיהן  את  הקהל  עם  חלקו  בן-אפרים  ושולה 
זו, ואת הגעתן בסופו למחנה  מהמסע הקשה בלב-ים בספינה 

המעצר, כשהן שוב מוצאות את עצמן מאחרי גדרות תיל.

המופע היה שילוב מיוחד של צחוק ודמע, והפעיל את החברים 
בפעילויות מלבבות. תנו לתמונות לדבר.

צילם: יצחק רובין

Arie Olewski
This year, in April 2016, we marked the Liberation Day 
of Bergen-Belsen in Kfar Hasidim, at Jankel’s Shtetl 
– a Heritage Museum of Eastern European Jewry in 
the 19th century. Dozens of our members traveled in an 
organized trip to the north, near Haifa, for a charming 
experience and a lot of nostalgia. We were all sitting 
at long tables in a very special atmosphere: around us 
were fascinating items from the time of the little towns 
and villages of our parents or grandparents, there, in 
Poland, Romania or Hungary...

All participants, survivors, second and third generation, 
cheered and laught at the sight of these old items, 
while listening to the funny and interesting stories of 
Gadi Jacob, the founder of the Museum, who was the 
“heart” and center of the show. Gadi Jacob, of German 
origin, used to be a farmer and worked in agriculture 
for many years. Meanwhile he started to purchase old 
items in Eastern Europe that belonged to the Jews of the 
towns and the Shtetls including children’s games, tools, 
utensils, carts, water well wooden pumps, horse-drawn 
carriages and an old Firemen cart. Thus he founded this 
special museum of heritage.

He told stories about the immigration to Israel and 
mentioned the famous ship Haim Arlozorov. It 

so happened that three women, members of 
our organization who were in the audience, 
immigrated to Israel on board of  this 
ship: Rivka Rosencweig, Ofra Lustgarten 
and Shulamit Ben-Efraim. They shared 
with us their memories and experiences 
of this hard voyage which ended behind 
fences as they were caught by the 
British.

The show was a special combination 
of laughter and tears, with charming 
activities. Let the pictures speak.... 

Photos by Itzhak Rubin.
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אירוע יום השחרור אפריל 2016
בחזרה לשטעטל
2016
בחזרה לשטעטל
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שרגא קלוש
הגיעה  משפחתי   1944 מאי  בסוף 
היו:  במשפחה  לאושוויץ-בירקנאו. 
אבי אייזיק-לייב קלוש, אמי גולדה, 
אחיותיי רבקה ושיינדל, ואחי הקטן 
אותם  רצחו  הגרמנים  ז”ל.  סיני 
בתאי הגזים ביום שהגענו לאושוויץ-
מיון  את  עברנו  ואני  אבי  בירקנאו. 
אושוויץ- את  ושרדנו  מנגלה  ד”ר 
הריכוז:  מחנות  ואת  בירקנאו 

ארלנבורש, פלוסנברג וקרביקל.

במרץ  אבי  עם  הגעתי  לברגן-בלזן 
.1945

הגרועים  היו  בברגן-בלזן  התנאים 
האחרים  המחנות  מכל  ביותר 
היו  לא  גרנו  בו  בצריף  שעברנו: 
בישיבה,  ישנו על הרצפה הקרה  לנו שמיכות,  היו  לא  דרגשים, 
אוכל קיבלנו פעם ביום - צלחת מרק עם תוכן כל שהוא. שבוע 
לפני השחרור הפסיקו לתת לנו את צלחת המרק, וגם מים לא 
קיבלנו. במחנה פרצה מחלת הטיפוס. עשרות אנשים מתו יום-
יום ממחלות ומרעב. כל בוקר יצאנו למסדר שנמשך 4-5 שעות. 
בזמן שעמדנו במסדר, הוציאו את המתים והחולים, שלא היה להם 

הכוח לצאת למסדר, וזרקו אותם בחצר, בצורה לא מסודרת.

אבי נפטר כשבוע לפני השחרור. זכור לי הבוקר בו פקדו עלינו 
לצאת למסדר. אני זוכר שאבי ישב על הרצפה, נשען על הקיר ולא 
קם. אמרתי לו “אבא קום למסדר”, ואבי ענה “אין לי כוח לקום, 
עם  שדיברתי  האחרונה  הפעם  הייתה  זו  בלעדיי”.  למסדר  לך 
אבי, והפעם הראשונה שהלכתי למסדר בלעדיו. לאחר כארבע-
חמש שעות המסדר הסתיים. רצתי מהר לצריף לראות מה קרה 
לאבי. המקום בו השארתי את אבי היה ריק, הוא לא היה שם. אני 
השארתי אותו יושב, לא גוסס, הוא היה חולה, מוזלמן, אבל דיבר 
איתי רגיל. זרקו אותו חי בין אלפי המתים שהיו מוטלים בחצר 

ללא כל סדר. זה היה בלתי אפשרי למצוא אותו.

את אבי לא מצאתי לעולמים. רציתי לראות אותו בפעם האחרונה, 
קברו  השחרור  אחרי  רק  לזה.  זכיתי  לא  אבל  מת,  שהוא  אפילו 

אותו ואת אלפי המתים באחד מקברי האחים הרבים.

אבי היה אדם דתי, הוא לא זכה שאגיד עליו “קדיש” לאחר שזרקו 
אותו לקבר האחים. אני לא הייתי במצב בריאותי שיכולתי להגיד 
ידעתי  לא  וגם  ידעתי להגיד “קדיש” בעל-פה  לא  עליו “קדיש”. 
באיזה קבר אחים קברו אותו. בכל זאת יש לי ייסורי מצפון שלא 

אמרתי עליו “קדיש”. 

משפחתי  מכול  היחידי  הניצול  נשארתי  נפטר  אבי  שגם  לאחר 
ואני בן 15 בערך. בחודש מרץ, בקור האירופי, לבושי היה: כובע, 
חולצה ומכנסיים. לא היו לנו שמיכות, לא היו לנו מיטות, ישנו על 
הרצפה החשופה והקרה, והיה לי קר מאוד. ראיתי בחצר שאחד 
המתים לבוש בגופיה. הורדתי מהמת את הגופיה ולבשתי אותה. 
למחרת הרגשתי שמשהו מתחת לגופיה עוקץ אותי. הורדתי את 
הגופיה וראיתי שכולה רוחשת כינים. זרקתי מייד את הגופיה. כך 
חליתי בטיפוס. אני לא יודע אם הכינים מהגופיה או הכינים שלי 

הדביקו אותי בטיפוס.

זוכר בברור היה אירוע שבו שמעתי מהמבוגרים  מה שאני עוד 
ואין עליו שמירה. הלכתי לשם  ובו יש סלק  שיש במחנה מחסן 
ולקחתי סלק אחד. פחדתי שהקאפו יתפוס אותי עם הסלק הגנוב 
חיפשתי  אותו.  לי  יקחו  שהמבוגרים  או  במלקות,  אותי  ויעניש 
מקום להסתיר את הסלק. בדרך חזרה לצריף שלי ראיתי צריף, 
שלידו לא היו אנשים. פתחתי את דלת הצריף וראיתי שהוא מלא 

כולו עם מתים, מונחים אחד על השני בשכבות של חמש עד שש 
גוויות. הרמתי גווייה אחת והחבאתי מתחתיה את הסלק.

למחרת חזרתי לשם, הרמתי את הגווייה, לקחתי את הסלק וחזרתי 
לצריף בו גרתי. לרוע מזלי הקאפו תפס אותי עם הסלק הגנוב. 
העונש שקיבלתי היו 25 מלקות. המבוגרים ששמעו על העונש, 
הורידו מאחד המתים חולצה ואני שמתי אותה מתחת למכנסיים 
- שהמכות יכאבו לי פחות. לא זכור לי שבכיתי כשהקאפו הרביץ 

לי.

ב-15 באפריל 1945 האנגלים שחררו את ברגן-בלזן.

איך  וראיתי  לי שעמדתי לא רחוק משער הכניסה למחנה,  זכור 
האושר  לתוכו.  ונכנסים  המחנה  שער  את  שוברים  הטנקים 
האוכל שהאנגלים  בגלל שאת  קצרים,  אבל  רבים  היו  והשמחה 
נתנו לנו, אסור היה לנו לאכול. כשהאנגלים הגיעו היינו מורעבים 
אוכל  קיבלנו  לא  שבו  השחרור,  שלפני  השבוע  אחרי  לחלוטין 
פעם  מרק  צלחת  היה  שקיבלנו  האוכל   1945 מפברואר  בכלל. 
ביום. התנפלנו על האוכל שהאנגלים נתנו לנו, ומאחר שהוא לא 
היה מותאם למצבנו, מתו אלפים לאחר השחרור משלשולים ואי 

יכולת לעכל.

לו  הייתה  גרוס.  שלום  בשם  חבר  מצאתי  השחרור  לאחר  יום 
קופסת שימורי בשר, והוא התחלק איתי חצי בחצי. שנינו אכלנו 
את בשר השימורים, ולא ידענו שאחרי הרעב שעברנו אסור היה 
לנו לאכול בשר שימורים. שנינו קיבלנו שלשולים ללא שליטה על 
הצרכים. חברי שלום גרוס מת כמה ימים לאחר אכילת שימורי 

הבשר, והשלשולים שלי פסקו כמה ימים לאחר מכן.

זוכר  אני  ראשונה.  עזרה  לצריף  להגיע  לי  עזר  גרוס  צבי  חברי 
שהתיישבתי על הרצפה והתעלפתי. אני לא יודע כמה זמן הייתי 
בעלפון ואיך הגעתי לחדר המיון. אחות בחדר המיון רחצה אותי 
במגבת רטובה. התעוררתי, וראיתי שאני שוכב על מיטת גלגלים. 
לא עבר זמן רב ושוב התעלפתי. כשהתעוררתי שוב, מצאתי את 
ומכוסה  לבנים  עצמי בבית חולים, שוכב על מיטה עם סדינים 
ובלי  מיטה  בלי  הרצפה,  על  שישנתי  שנה  אחרי   - בשמיכה 

סדינים.

החיילים  בפילזן,  לצ’כיה.  הביתה,  נסעתי  שהתחזקתי,  לאחר 
מהבריגדה העברית שכנעו אותי לחזור לגרמניה. חזרתי לגרמניה 
יגור.  בקיבוץ  הנוער  בעליית  הייתי  לפלסטינה.  עליתי  וב-1946 
במלחמת השחרור התגייסתי לפלמ”ח. שירתתי בחטיבת הראל 
משאבי  קיבוץ  מקימי  בין  הייתי  השחרור  לאחר  הרביעי.  בגדוד 
שדה, שם התחתנתי עם חוה עברי, ובבית החולים סורוקה נולדו 
ב-1975  לרחובות.  הקבוץ  את  עזבנו  ב-1964  ויפעת.  גילי  לנו 
נולדה לנו בת הזקונים, איה. עבדתי בבנק כ-30 שנה, עד שיצאתי 

לפנסיה ב-1995.

יפעת קלוש- ב-2014 נסעתי כאיש עדות לפולין ביחד עם בתי 
יגל. ב-2015 נסעתי לברגן-בלזן לכינוס הבין-לאומי עם בתי איה 

קלוש-בר אור ועם נכדי עילי יגל.

ההשרדות בברגן-בלזן
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שרגא מילשטיין

מחנות  ניצולי  עבורנו, 
ברגן-בלזן,  ובהם  הריכוז 
עם  השואה  התחילה 
העולם  מלחמת  פרוץ 
ב-1.9.1939.  השנייה 
אך השואה, כולל מחנות 
לא  וההשמדה,  הריכוז 
וקדמו  מאין,  יש  צמחו 
תהליכים  בגרמניה  להם 
ולאומנות  גזענות  של 
בראשית  שתחילתם 

המאה ה-20. 

אשתקד  זה  בנושא  עסקתי 
פי  על  שנשאתי  בדברים 
דכאו  עירית  ראש  הזמנת 
שבגרמניה. זה היה בערב זיכרון 
הבדולח”,  ל”ליל  קיימו  שהם 
והיה   1938 בנובמבר  שהתרחש 
שיאו של מסע של הרס וביזה נגד יהודי 

גרמניה.

אלף  כמאה  למדינה.  נאמנים  אזרחים  היו  גרמניה  יהודי 
מהם לחמו במסגרת הצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, 
ה-20  בשנות  אולם  כך.  על  הצטיינות  לאותות  זכו  אף  ורבים 
גבר  כך  בגרמניה,  הלאומנות  שגברה  ככל  שעברה,  המאה  של 
המסע הגזעני-האנטישמי נגד יהודיה. אלה היו בדיעבד הניצנים 

הראשונים של השואה. 

לתוקף  שנכנסו  נירנברג”,  ל”חוקי  שנה   81 ימלאו  בספטמבר 
של  בהפגנה  ב-15.9.1935  היטלר  אדולף  עליהם  הכריז  כאשר 
במטרה  באו  נירנברג  חוקי  נירנברג.  בעיר  הנאצית  המפלגה 
והיו  ליהודים,  והשנאה  האנטישמיות  את  החוק  לשפת  לתרגם 

שלב מכריע במיסוד האנטישמיות בגרמניה.   

יהודים  על  אסרו  אזרחותם,  את  גרמניה  מיהודי  שללו  החוקים 
להעסיק  יהודים  על  אסרו  ואף  לגרמניות  או  לגרמנים  להינשא 
בשירות  ממשרות  יהודים  פיטורי  באו  אחריהם  מיד  גרמנים. 
הציבורי ובאקדמיה, ואיסור על יהודים לעבוד כרופאים, כעורכי 
יהודים  של  חנויות  על  חרם  באו  כן  אחרי  בנקים.  וכעובדי  דין 
ופגיעה ברכושם. היהודים הוצאו על פי חוק מן החברה הגרמנית. 
זמן קצר אחרי זה התחילו המאסרים במחנות הריכוז בגרמניה. 
משנת 1942 החלו הגירושים למזרח, דהיינו למחנות ההשמדה 
בפולין, גירושים אשר חלו עתה על יהודים בכל הארצות שתחת 

הכיבוש הנאצי.

 1943 בשנת  אך  מלחמה,  שבויי  עבור  הוקם  ברגן-בלזן  מחנה 
למחנה  הפך  ממנו  חלק  ה”אס-אס”.  לידי  עליו  הפיקוד  הועבר 

ריכוז עבור אסירים יהודים מכל ארצות אירופה. 

על הסבל והזוועה של החיים בברגן-בלזן אין צורך לחזור בפורום 
זה, אך רבים מקדישים היום זמן לשאלה האם השואה, שהייתה 

על  לחזור  יכולה  המערבית,  בציוויליזציה  ייחודי  היסטורי  אירוע 
עצמה.

תגובת העולם לזוועות השואה ומלחמת העולם השנייה הייתה 
זניחת המלחמה  בין-לאומית חדשה של  פוליטית  יישום תרבות 
כפתרון סכסוכים בין מדינות, התקרבות והפלת חומות בין עמי 

אירופה, התנגדות לגזענות ודחיית הלאומנות.

כאשר נגמרה המלחמה והגיע השחרור ב-1945, החשש הגדול 
לעולם  יוודע  ושלא  תישכח  שהשואה  היה   - הניצולים   – שלנו 
הסבל שעבר עלינו. והנה היום, השואה נלמדת בכל אוניברסיטה 
המכבדת את עצמה, בעיקר מפני שהיא מהווה תמרור אזהרה 
החברה  את  המטרידה  ורגישה,  אקטואלית  בבעיה  ונוגעת 
המערבית והדמוקרטית – חופש הפרט, שוויון בפני החוק וערך 

האדם ללא הבדל  גזע, צבע, מין או השקפת עולם.

כחלק מן העולם הדמוקרטי מתמודדת גם מדינת ישראל  בסוגיות 
אלה של זיכרון השואה ורב בה מגוון הדעות בנושא.

השלבים
בשואה
שקדמו

להשמדה
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זהבה ליטמן-ברומברג
ב-18 בינואר 1945 יצאתי עם אחותי לצעדת המוות מאושוויץ, 
צעדה אכזרית וקשה. כעבור זמן הגענו למחנה הריכוז ברגן-בלזן 
שליד הנובר. לא עבדנו, רק רבצנו על רצפות הבטון וחיכינו למרק 
חם בצהריים ולמנת לחם וקפה בערב. בוקר אחד נכנסה מישהי 
של  השערים  קורה.  מה  מבינה  שאיננה  ואמרה  שלנו,  לבלוק 
המחנה, שהיו תמיד מאובטחים על ידי חיילים גרמניים, פתוחים 
לרווחה ואין שמירה בכלל. יצאתי כדי לוודא שזו אכן האמת, כי זה 

נשמע באוזניי כמו פנטזיה. מה פירוש שהשערים פתוחים?

ואכן, השערים היו פתוחים. חשתי בלבול מוחלט. איך זה שחלום 
הנאצים,  מעול  השחרור  על  המלחמה,  בזמן  רבות  שנים  של 
מתגשם? סביבי שמעתי רק שקט מוחלט. לא שמחה, לא ריקוד, 
לעכל  איך  יודעת  ואיני  החלום,  להתגשמות  אותי  הכין  לא  איש 
את החופש. אינני יודעת מה לעשות. אינני יודעת לאן ללכת. אין 
על מקומי  לנו משפחה. עמדתי  אין  בית.  לנו  אין  ללכת.  לאן  לי 
איך לשמוח. הסבל הרב של  ידעתי  לא  והבטתי בשער הפתוח. 
לפרידה  ואמרתי  לבלוק  בי את השמחה. חזרתי  המלחמה הרג 
אני  “בואי,  הטיפוס:  מחלת  בגלל  מאד  חלשה  שהייתה  אחותי, 
אתמוך בך, ותראי שאין יותר שומרים גרמנים, שאנחנו חופשיים 

ושהמלחמה הסתיימה”. התנשקנו ושאלנו מה יהיה עכשיו?

 .1945 באפריל  ב-15  ברגן-בלזן  את  שחררו  האנגלים  החיילים 
המשחררים היו מזועזעים כשראו אותנו, שלדי אדם מהלכים. הם 
לא ידעו כיצד לשמח אותנו, והביאו לנו כל מה שהיה ברשותם: 
לחיוך  לאוכל,  מאד  רעבים  היינו  ואנו  ועוד.  שימורים  שוקולד, 
ולמילה טובה. כחודש מאוחר יותר העבירו אותנו האנגלים לבתים 
דו-קומתיים באיזור אחר של ברגן-בלזן, כי את איזור המחנה שרפו 
על כל מה שהיה בו. האנגלים גם שחררו אותנו, באמצעות אבקת 
זה  איזה אושר עילאי היה  כינים ששרצו עלינו.  DDT, ממיליוני 

שהפסקנו להתגרד.

בינתיים התגבשו במחנה חיים קהילתיים. נוסד ועד ובראשו מר 
רוזנזפט, נפתח קיבוץ “נוחם”, בית ספר יסודי וגימנסיה עברית 
 - - ראשי תיבות של “החטיבה היהודית הלוחמת”  ע”ש הִחי”ל 
שם שניתן בזכותם של חיילי הבריגדה היהודית שלימדו והדריכו 

בגימנסיה, והיו הרוח החיה בה.

בגטו  שהותי  שנות  בכל  נסתרים.  בחבלים  לגימנסיה  נמשכתי 
היום  על  חלמתי  וברגן-בלזן,  אושוויץ  פלשוב,  ומחנות  קרקוב 
שנגרם  וההשכלה,  הידע  חוסר  את  ולמלא  ללמוד  אוכל  שבו 
לכיתה  התקבלתי  כיתות.  ארבע  היו  בגימנסיה  המלחמה.  בשל 
היה  עקורים  במחנה  גימנסיה  לייסד  הרעיון  עצם  השלישית. 
בעלי  חינוך  אנשי  מספר  היו  במחנה  בחשיבותו.  כביר  מעשה 
והזקוק  ללמוד,  המשתוקק  הנוער  על  שחשבו  ומעוף,  השראה 
 Helena( וורובל  הלנה  ד”ר  יסדה  הגימנסיה  את  מכוונת.  ליד 

שהיו  מורים  התקבצו  וסביבה  מורה,  בעבר  שהייתה    )Wrobel
“ניירות אריים”, אחדים  במחנות הריכוז, מורים שהסתתרו עם 
שחזרו מנדודים ברוסיה, ומורים מארגוני סעד בין-לאומיים כמו 
אונר”א ו-ג’וינט. אך השינוי הבולט ביותר בתוכן ובמטרותיו של 
בית הספר חל עם בואם של חיילי הבריגדה היהודית. הם הביאו 
בתדמית  מהירים  לשינויים  רצון  חופש,  של  צעירה  רוח  עמם 
הנוער  לחינוך  החיים החברתיים. הם התמסרו  ובגיבוש  הנוער 
התלהבותם,  את  והקרינו  אידיאלים  מלאי  היו  הם  מאודם.  בכל 
היינו  עכשיו  עד  הרי  לאידיאלים.  מאד  השתוקקנו  הנוער,  ואנו, 
מצווים אך ורק לשרוד, רק לדאוג לקיומנו הפיזי. עם השחרור, 
שאיתם  אידיאלים  לחפש  גם  התחלנו  הדעת,  והרחבת  הלימוד 

נוכל להזדהות, ושעליהם נוכל לחלום, להתרפק ולהלחם.

בחורף 1946 התחלתי ללמוד בגימנסיה. התלמידים היו מארצות 
ידיעת  ודקדוק,  עברית  למדנו  אחיד.  היה  לא  הגיל  וגם  שונות, 
הארץ, תולדות עם ישראל, ספרות כללית, אנגלית, פיזיקה, כימיה, 
אלגברה, מיתולוגיה יוונית, התעמלות, מלאכת יד ואפילו הייתה 
וגיר לא היו שום אמצעי עזר לימודיים.  לנו מקהלה. מלבד לוח 
גם ספרים לא היו לנו. לא הייתה שפה משותפת להוראה, ולכן 
כתב  ביידיש  בקי  היה  שלא  ומי  ביידיש,  התקיימו  השיעורים 
יידיש באותיות לטיניות. במשך הזמן חלק מהשיעורים התנהלו 
בעברית. המורים שלנו היו נפלאים. הם היו עבורנו מדריכים וגם 
אחים בוגרים. הם השכילו לתת לנו ידע ובטחון עצמי, כדי שלא 
נרגיש כל כך אבודים, כל כך לא שווים. הם נתנו לנו הרגשה שידע 
אפשר לרכוש, ומה שחשוב ביותר הוא להיות אנשי אמת ומועילים 
לחברה. מורינו, חיילי הבריגדה היהודים שנלחמו באיטליה נגד 
לשוב  במקום  אותנו  ולהדריך  וללמד  לבוא  העדיפו  הנאצים, 
לבתיהם. אנחנו, התלמידים, ביקשנו לבטל את ההפסקות שבין 

השיעורים, כדי שלא “לבזבז” זמן.

לנוער  דרושים  היו  בגימנסיה  שנוצרו  החברתיים  החיים  גם 
איתנו,  הזדהו  דרכנו,  כיוונו את  חיילי הבריגדה  לנשימה.  כאוויר 
הבינו את בעיותינו, והתאבלו יחד עמנו על משפחותינו שנספו 
בשואה. בעדינות ובהתחשבות אין קץ פנו אלינו, ואנו היינו אז כל 
כך פגיעים ורגישים. הם התוו לפנינו דרך חדשה לקראת החיים 
בארץ, פיתחו בנו חוש ביקורתי וערכי, ועוררו כישרונות נרדמים 
ללא  נוער שנקרע משורשיו,  היינו  להשבחת מהותנו האנושית. 
משפחה וללא תמיכה. גם אם היינו בעלי כישרונות ובעלי תכונות 
חיוביות, לא הייתה לנו אפשרות להעריך זאת, שכן לא נפגשנו עם 
נוער אחר, כזה שלא היה במחנות ריכוז. חיילי הבריגדה, שבאו 
מהעולם הנאור, סימלו עבורנו את הנעלה והראוי לחיקוי, ואליהם 
שאפנו להידמות. הם סימלו עבורנו טוהר מידות, מסירות ללא 

לאות וללא גבול. תמיד יכולנו לפנות אליהם ולבקש את עצתם.

קומץ בחורים אלה הם-הם הגיבורים האמיתיים של עם ישראל.

)מתוך “נוביני קרקובסקיה”, בטאון ארגון יוצאי קרקוב בישראל(

גימנסיה עברית
במחנה העקורים ברגן-בלזן
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והשנה... גם אבא שלנו – ִויֵלק )זאב( פישלר – הלך לעולמו

יהודית שפי ותמר גלבוע
ִויֵלק, עלם צעיר ויפה, שהמספר A-18039 מקועקע על זרועו 
השמאלית וצרוב עמוק-עמוק בנפשו, התאהב ברוניה )רחל(, 
בעולם,  נמוך  הכי  במקום  קרה  זה  ומוארת.  יפיפייה  בחורה 

שהפך, באופן לא מובן, להיות מנוף לחיים חדשים.  

בברגן-בלזן התחתנו, חתונה שמחה אך חסרה, שכן נכחו בה 
רק חברים, ומשם יצאו אופטימיים לישראל.

החיים בארץ לא היו קלים. אבא התגייס לצבא מייד לאחר עלותו 
היה  ולימים  כמסגר,  הצבאית  בתעשייה  עבד  אחר-כך  לארץ, 

מורה למסגרות ולשרטוט באורט טכניקום גבעתיים.

למרבה האירוניה הוא למד מקצוע זה לאחר שהצהיר במהלך 
הסלקציה בבירקנאו - והוא בן 14 - שהוא מסגר. 

וכך כתב אבא בספרו “בצל השכול”: “כשהגיע תורי, רעדתי כולי 
והורדתי את מכנסיי. השתדלתי להצמיד אותם ככל האפשר, כדי 
שלא יהיה רווח גדול מדי בין הרגליים. אמרתי לו: בן 17, מסגר. 

התכוונתי להגיד נגר, אך ברגע האחרון אמרתי מסגר”... 

ברח  לילה,  כל  בחלומותיו,  אבא.  עבור  קשים  היו  הלילות 
מהנאצים, יבבותיו פרצו מחלומותיו וחדרו אל דירתנו הקטנה, 
לחלצו  הצליחו  אמא  של  והמרגיעות  המלטפות  ידיה  ורק 

מהסיוטים.

במעוננו.  שרו  והאופטימיות  השימחה  בימים,  זאת,  לעומת 
ידיו  מעשה  לנו,  הכין  בחנוכה  להצחיקנו;  כדי  שעשה  קונצים 
להתפאר, סביבונים מעופרת יצוקה; צייר איתנו, פיסל עבורנו. 
ים;  בת  לחוף  מהשכונה  שיצאה  במשאית,  נסענו  בשבתות 
שתי  עבד  בבית,  תקלה  כל  תיקן  הארץ.  ברחבי  איתו  טיילנו 
משרות וחזר בלילה עם עיניים אדומות מלהט הריתוך אך עם 

חיוך על השפתיים.

ואבא,  אמא  וחבר,  חברה  ואישה,  בעל  לזו  זה  היו  ואמא  אבא 
אחות ואח, וכך מילאו את החור הענק שנפער בליבם.

הוא היה אבא טוב, אוהב, מפרגן, גאה, מאפשר, חם ורגיש.

יהודית ותמי – היינו ה”ָשֵלם”. כולם בשביל אחד,  אבא, אמא, 
ואחד בשביל כולם. מאז מותו של אבא, ה”ָשֵלם” חסר.

ארגון שארית הפליטה ברגן-בלזן היה בית שני להוריי, וכאשר 

בגרנו, התחלנו ללוות את הורינו למפגשי החברים.

כל מפגש החל בצהלות שמחה והמשיך בצקצוק שיניים לשמע 
שמות האנשים שנפטרו. 

משנה לשנה הצטמצם חוג האנשים באולם ו ה ֵל ב  נ צ ב ט. 

והשנה... גם אבא שלנו – ויֵלק )זאב( פישלר – הלך לעולמו.

ואתם, חברים יקרים, מעגל השייכות, שהכי מתאים לנו לספר 
עליו.

אי אפשר לדבר על אבא במנותק מהשואה. השואה היתה חלק 
מזהותו. יעוד חייו של אבא היה לקיים את צוואת הנספים לפני 

מותם: “לספר ַלעולם ולא לשכוח”. 

ואנחנו, בנותיו, מבטיחות שנמשיך במשימה זאת.
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“שוליה נודד” - ספר שירים מאת לאה ענבל-דור

מהו הדבר הזה בספר השירים “שוליה נודד” מאת לאה ענבל-דור 
זה הדיבור אל  נותן מנוח? שמפרפר בלב בלי הרף? אולי  שלא 
המקום העמוק בנפש של כל אחד – דיבור האמא. היחסים בין אם 
לבת. בכל שיר בוראת אותה הבת מחדש כגיבורה, כמנצחת. האם 
המציאות  עם  מגע  מול  להתרסק  עליה  שנגזר  יודעת  האמיצה 
ואף על פי כן, היא מעזה להמריא.  כמו שוליה נודד, שאינו יודע 
לאות בהמצאות ופנטסיות, מנסה הבת למצוא את קצה החוט אל 
נודעת של אמה. בהתאמצות על-אנושית, מבקשת  נפשה הלא 
הבת להיכנס לגאות הגבוהה ביותר של הכאב, לחדווה הפרועה 
האם,  של  השיגעון  את  לתוכה  שלקחה  לעווית  ההשראה,  של 

ניצולת השואה. 

הספר יצא לאור בהוצאת “עתון 77”.

לאה ענבל-דור היא דור שני לשואה, ילידת אלוני אבא. בעבר - 
עיתונאית ב”כותרת ראשית”, במוסף “שבעה ימים” של “ידיעות 
אחרונות” ובמוסף “הארץ”. חברה במדור מוסיקה של המועצה 
שהן  “טיפות  רומן  ענבל-דור  פרסמה  בעבר  ולאמנות.  לתרבות 

ים” העוסק במסע פנימי דמוני של אם ובת.

אושוויץ שלי 
ִסיָסה ֲאֵפָלה שֶׁל ֶאשְּׁכֹולֹות ָעשָׁן ֶאל שַָׁמִים ֵריִקים, ֹלא תְּ

ֲעָנִנים שֶׁל אֶֹפל, ִרים עֹוִלים בַּ ֹלא ַחִיים ִנְסתָּ

נֹוְשִאים שְִׁבֵרי-קֹולֹות -

“ַאֶיָּך, ֱאֹלִהים?”

ר ֵאד ָעגּום שֶׁל אֶֹבְך, ַלְיָלה ִמְתַנכֵּ ֹֹלא בְּ

ֵני ָרִקיַע ָאִדיׁש, ִהירֹות רֹוֲעדֹות ַעל פְּ ֹלא נֹוצֹות בְּ

ְנֵפי ַמְלָאִכים, רּוַע, ְטִפיָחה ֲעצּוָמה שֶׁל כַּ ָנַפִים פָּ ֹלא ִרְפרּוף כְּ

ִלי שַֹבע, ֹלא שַָׁמִים ּבֹוְלִעים בְּ

ֲחנּוִנים ִמְתַנְפִצים ֶאל ֶסַלע ָרִקיַע, ֹלא תַּ

ֹלא.

ה. ׁשּוט ַעּמּוד ָעשָׁן ֵמֲאֻרבָּ פָּ

)מתוך הספר(

נתגלה ספר על “הבימה” ביידיש 
לֶזן רֶגן-בֶּ שנשלח למחנה העקורים בֶּ

חנות  חותמת  נושא  ביידיש,  בן-ארי,  ר.  מאת  “הבימה”  הספר 
בבואנוס-איירס ארגנטינה,  )“כתבים”(  “ְשִריפֶטן”  ספרים בשם 
לניצולים  והוא חלק ממשלוח ספרים מכל רחבי העולם היהודי 
היהודיים במחנה העקורים ברגן-בלזן בגרמניה לאחר השחרור. 

שניה  מהדורה  זוהי  מּוקדוני.  א.  ד”ר  מאת  הקדמה  יש  בספר 
ראשונה  המהדורה  שיקגו.  שטיין,  ל.מ.  בהוצאת  ומורחבת 

הופיעה במחצית 1941, למעשה בזמן השואה.

מכתב  ומכיל  ממוסקבה,  “הבימה”  של  הלוגו  את  מציג  הספר 
ְסַטניסַלבסקי   קונסטנטין  הרוסי  הבמאי  מאת  ל”הבימה” 
וכן  איינשטיין,  אלברט  מפרופסור  מכתב  ַשאלַיאִּפין,  ו-ֱפיֹודֹור 

רשימה מאת מקסים גֹורקי.

הספר סוקר את תולדות הבימה ומתייחס לאנסקי ול-ַואכַטאנגֹוב, 
ולערב עם ביאליק.

הספר נתגלה בעזבונו של הבמאי והיוצר ַסִמי ֶפֶדר ז”ל, שהקים 
באפריל  השחרור  לאחר  מייד  בברגן-בלזן  הַקאֶצט  תאטרון  את 

.1945
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הילדה
בעלת העין

העצלה
 ספר שירים
 מאת יפה

בודמן-ביק

יפה בודמן-ביק נולדה במזרח פולין בנובמבר 1938 כשיינדלה 
ביק. כשהייתה בת פחות משנה פרצה מלחמת העולם השניה. 
משפחתה עברה תלאות וטלטלות בתקופת המלחמה והם הגיעו 
נדדו  המלחמה  בתום  ולקזחסטן.  לאוזבקיסטן   עד  השאר  בין 
הוריה  עם  הגיעה  ששיינדלה  עד  עקורים  מחנות  בין  כשנתיים 
למחנה העקורים ברגן-בלזן. שם גם נולדה אחותה טובה ומשם 

עלתה המשפחה ארצה.

כילדה ניצולת שואה הגיעה לקרית חיים )המערבית(, שם גדלה. 
למדה בסמינר למורים “גורדון” בחיפה והיא בעלת תואר אקדמי 
הספר  בית  וכמנהלת  כמורה  כיהנה  יפה  ובהיסטוריה.  בחינוך 
בפרס  זכתה  לגמלאות  צאתה  רבות. עם  שנים  “אהבה” במשך 

החינוך מטעם הסתדרות המורים.

במהלך חייה כתבה יפה שירה ופרוזה, אך התחילה לפרסם את 
כתביה רק לאחר צאתה לגמלאות. ספרה הראשון “רוח פרצים” 

ראה אור בשנת 2010. 

בשנת  שפורסם  העצלה”,  העין  בעלת  “הילדה  השני  בספרה 
מפליגה  המשוררת   ,)”77 עיתון  “ספרי  )בהוצאת   ,2011
למחוזות רחוקים של ילדותה בתקופת מלחמת העולם השנייה. 
וקשה, של  סיפורה הוא סיפור של מסע הישרדות נפתל, ארוך 
משפחת יהודים פעילים ציונים. חלקם נספו בשואה, במרחבים 
המועצות  ברית  של  והאתאיסטיים  המושלגים  האינסופיים, 

בתקופת סטלין. 

הסיפור מועבר בראייה אופטימית, מבעד לעין הימנית, “הטובה”, 
של ילדה/אישה בעלת דמיון, כושר יצירה וחיות.
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reunions that they held annually down south. And these 
were powerfully moving events, to see the soldiers touched 
by the gestures of the survivors; and for the survivors to 
laugh and cry with their liberators was a gift that they, 
their children and grandchildren, will never forget. We 
also held additional reunions at our school, for the sake 
of making students the new witnesses to what happened 
during the Holocaust.

Today in class I told the group that I had been to Yad 
Vashem before, and that it was because of something 
very special in my life. In 2011, I was accompanying a 
then 94-year-old American liberator, who had just met 
over 500 people who were alive  because of the liberators’ 
intervention and efforts at the ‘Train Near Magdeburg’ 
on April 13, 1945. Over 50 survivors were present, and 
later, Frank, his son, my son, Varda, and some survivors 
had a personal tour of Yad Vashem. And I tell the group 
that it is highly likely that Varda would not be alive today, 
had it not been for Frank and the soldiers of the 30th 
Infantry Division and the 743rd Tank Battalion. So now 
she gave him a great 
gift, to be able to come 
to Israel and see the 
fruits of victory, six and 
a half decades later-the 
hundreds of children 
and grandchildren he 
met and shook hands 
with. And I got to 
witness it all.

And then I told them 
that the world had lost 
Frank Towers only 36 
hours before. And here 
I was, six thousand 
miles away, and unable 
to go to his services in 
Florida. Instead I am 
here at Yad Vashem, 
sitting in a classroom, 
pouring out my heart. 
And it hurt.

But this is not a lament. 
As I spoke, the reason why I could not go to Frank at that 
time crystallized and became clarified for me. You see, 
led by Frank, the veterans of World War II have paved 
the way for me to travel abroad to study the Holocaust. 
The American soldiers, who encountered the Holocaust 
as young men in 1945, sent  a teacher to study, so that 
this history is not lost to upcoming generations. 

So, I’m at Yad Vashem studying the Holocaust when 
Frank passes for a reason-this is right where he would 
want me to be. And, after a very long and emotionally 
charged day, I remind my new teacher friends that we all 
bear a collective responsibility as teachers to carry on 
doing what we do when we teach, especially in teaching 
the subject of the Holocaust:

We are shaping human beings. We are 
cultivating humanity. There is no past, and 
it is never over. There is hope amidst all the 
darkness in the world. The tunnel will lead to 
the light.  Godspeed, Frank W. Towers.

ורדה וייסקופף
בצער רב ובכאב גדול אנו נפרדים ממייג’ור פרנק טאוארס, 
אחד ממשחררי הרכבת שיצאה מברגן-בלזן ב-7 באפריל 1945 

בדרכה למחנה הריכוז טרזיינשטט.

הרכבת שוחררה ליד הכפר פארסלבן סמוך לעיר מאגדבורג 
הארמיה  של  ה-30  הדיוויזיה  ידי  על   1945 באפריל  ב-13 
קצין  אז  טאוארס,  פרנק  מייג’ור  ארה”ב.  בצבא  התשיעית 
כלי רכב  אירגן  דיוויזיה,  לויטננט באותה  קישור צעיר בדרגת 
זמינים על מנת להעביר את הניצולים למקום מבטחים. הוא 
הוביל את השיירה, שבה היו כ-2500 ניצולי הרכבת, לעיירה 
הגרמני;  האוויר  חיל  של  מחנה  קודם  ששימשה  הילרסלבן, 
עיירה זו נכבשה על ידי הדיוויזיה ביום הקודם והפכה למחנה 

עקורים של ניצולי אותה רכבת מברגן-בלזן.

פרנק  הקדיש  פטירתו  לפני  שבועות  למספר  ועד  חייו  כל 
טאוארס חלק רב מזמנו להנצחת השואה ולסיפור הצלה זה 

ברחבי ארה”ב והעולם.

ֶרַגע
 לזכר פרנק טאוארס

חטיבת רגלים 30 האמריקאית

ממשחררי רכבת המוות

ליד ברגן-בלזן ב-13.4.1945

 

ִאם ִיְהֶיה ָעַלי ִלְבחֹר ֶרַגע ִמָּים ָהְרָגִעים

ִאם ֶאְתַּבֵּקׁש ְלַהְטִּביַע חֹוָתמֹו ֶׁשל ְזַמן

ִאם ֶאְתָאֶוה ְלַמְסְגרֹו ְּבִמְסֶּגֶרת ָזָהב

ִאם ֶאְרֶצה ִלְפרֹוַע חֹוב ְלַמְלָאְך ְּבַמֵדי ָצָבא,

ֶאְפַתח ֵמָחָדׁש ֶּדֶלת ְקרֹון ָּבָקר

ְלָהִריַח ׁשּוב ִניחֹוחֹות ַחַּיי.

  

יעקב ברזילי

Frank Towers at Weizmann Institute, Israel, 2011.

לזכר פרנק טאוארס
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Matthew Rozell

“I often wonder what this world would be 
like, if those 6 million had never perished.” 
Frank W. Towers

In July, Israeli news media announced the death 
of Frank W. Towers, an American World War 
II veteran of the 30th Infantry Division and the 
last known living liberator of the Bergen-Belsen 
Evacuation Transport freed at Farsleben, Germany, 
by American forces on April 13th, 1945. 

I had the privilege of introducing Frank to several 
of the survivors of that train, and in 2011, Varda 
Weisskopf, a survivor’s daughter, arranged for Frank 
and his son Frank Jr. to spend two weeks in Israel, 
meeting more of the survivors who were on that 
train. My role, as the American high school history 
teacher who brought the liberators and survivors 
together for the first time, is detailed at my website 
TeachingHistoryMatters.com (shortlink: http://
bit.ly/REUNITED), and in my upcoming book, “A 
Train Near Magdeburg” to be released in the United 
States at Amazon.com in the fall of 2016; there is 
also a documentary in the early stages of production 
on the liberation and reunions. Finally, there is 
a movement recently afoot to place a memorial 
marker at the site of the liberation, honoring the 
soldiers and victims; for more information, please 
contact Ron Chaulet at chaulet.ron@gmail.com.

Below you can read the post I wrote while studying 
at Yad Vashem in July, when I learned of my Frank’s 
passing, and of his legacy not just to the survivors, 
but also the world:

“I’m in the City of God now, Jerusalem. The last 
time I was here was in 2011, with Frank Towers, 
his son Frank Jr., my ten-year-old son, and Varda 
Weisskopf, a Holocaust survivor’s daughter. 

Why am I here? I am studying at Yad Vashem, Israel’s 
Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, 
for 19 days with 29 other teachers from all over the 
world. And although we just started, one of the early 
takeaways is, think about what the world lost.

We talk about the story of human beings. Of the 
‘choiceless choices’, in the ghettos and the camps. About 
the will to live, about what it means to have nothing, 
from the perspective of the survivors. Maybe also the 
‘’survivors’ guilt’’, but also the victory over Hitler and 
Nazi ideology, as seen in the 2nd and 3rd generations of 
Holocaust survivors and alive and flourishing today.

I am learning so much, and I am eager to learn more. 
But yesterday I learned that Frank Towers, Sr., age 99, 
passed away peacefully with his family by his side in 
Florida, on July 4th, 2016 - Independence Day.”

Frank Towers came into my life after he had already 
lived a good, long one, in September, 2007, shortly after 
he turned 90. But he had more things to do before the 
Almighty called him home. He did not know me, and 
I did not know him-I have never even been to Florida, 
where he lived. But, from the news, he learned of a 
reunion that we had recently done at our high school in 
upstate NY. He read about how I had reunited World 
War II tank commanders from the US Army 743rd Tank 
Battalion and 30th Infantry Division with the children 
of the Holocaust who he also had helped to liberate. And 
Frank said to himself, “Wait, I know about this. I was 
there, too.”

Frank reached out to me and we began a fruitful 
partnership in trying to locate more of the survivors who 
were on that train. He invited me, and the survivors, to 
the 30th Infantry Division Veterans of World War II 

A Tribute to Frank Towers



We present here the cover of the original “Unzer Sztyme” 
from Bergen-Belsen of the New Year 5706. Issue No. 3 
was released on 10.09.1945. Like the previous issue its 
cover was of harder paper than the inside pages.

The time was only four months after the liberation in April 
1945.  The redaction of the bi-weekly newspaper started 
to work in the town of Celle, in the office of the Jewish 
community located at the synagogue. They published 
the paper in a replication machine, each page written 
in calligraphy handwriting by David Rosenthal. Issue 
number 5 was already preprinted on a typewriter. This 
issue had only 27 pages. The last page was in English, 
at the request of the British military regime. The use of 
green ink in all pages was a refreshing novelty.

Arie Olewski

הפעם בשער האחורי שלנו מוצגת הכריכה של “אונדזער שטימע” 
המקורי מברגן-בלזן מערב ראש השנה תש”ו. גיליון מספר 3 יצא 
 3 גיליון  גם  לו,  הקודם  הגיליון  כמו   .10.9.1945 בתאריך  לאור 
היה בעל כריכה קשה יותר מהנייר של העמודים הפנימיים, והיא 

מוצגת כאן.

 .1945 באפריל  השחרור  מאז  בלבד  חודשים   4 היא  התקופה 
במשרדי  ֶצֶלה,  בעיר  בתחילה  התכנסה  הדו-שבועון  מערכת 
במכונת  הודפס  העיתון  שם.  הכנסת  בבית  היהודית  הקהילה 
ידו המופלא של  כולו נכתב בכתיבה תמה בכתב  ועדיין  שכפול, 
במכונת  העיתון  את  להדפיס  5 החלו  מגיליון  רק  רוזנטל.  דויד 
כתיבה. בעיתון זה יש 27 עמודים בלבד. העמוד האחרון מופיע 
באנגלית, לפי דרישת המשטר הצבאי הבריטי. החידוש המרענן 
הוא השימוש בצבע ירוק, השולט בכל העמודים בעיתון, מחוסר 

ברירה, כמובן.

אריה אולבסקי


