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75 שנה לשחרור
מחנות הריכוז – התקומה

Concentration Camps’ Liberation 
75 Years – Resurrection

שרדו  יהודים  מיליון  שישה  של  השמדתם  לאחר 
מחנות  ניצולי  בהם  יהודים,  מיליון  כשלושה  באירופה 
בפולין,  אושוויץ  מחנה  בראשם   – ששוחררו  הריכוז 
ששוחרר ב-27 בינואר 1945, ולבסוף המחנות בגרמניה 
עד לכניעתה הרשמית ב-8 במאי 1945. אולם השחרור 
לא  הנאצים  משלטון  הריכוז  מחנות  ושל  אירופה  של 
הביא את החופש המיוחל ליהודים ששאפו לברוח מגיא 
ההגירה  שערי  חדשים.  חיים  לעצמם  ולקומם  ההריגה 
המנדט  שבשלטון  ישראל  לארץ  והעלייה  לאמריקה 
הבריטי היו נעולים. ניצולי מחנות הריכוז שסירבו לחזור 
לארצותיהם הוכרזו כ"עקורים" ורוכזו במחנות בגרמניה, 
הברית  בעלות  של  בחסותן  ובאיטליה  באוסטרייה 
המערביות. כך מצאו את עצמם שורדי מחנות הריכוז 
שוב מאחורי גדרות תיל, "משוחררים אך לא בני חורין". 
אליהם נוספו רבבות ניצולים ופליטים יהודים מרחבי 
וחזרו  ששרדו  אלו  ובראשם  הנאצי,  הכיבוש  ארצות 
מברית המועצות לפולין ושנוכח האנטישמיות הרצחנית 
שם הגיעו בתנועת הבריחה למחנות העקורים. מספר 
מיליון,  לרבע  הגיע  והפליטים  העקורים  מחנות  תושבי 
חלקם הגדול בגרמניה, בעיקר באזור הכיבוש האמריקני 

בבוואריה.

בשלטונות  מאבק  כדי  ותוך  הקשים  התנאים  למרות 
אוטונומי  שלטון  מעין  הניצולים  היהודים  בנו  הכיבוש 
והפכו את מחנות העקורים למרכזי פעילות חברתית, 
התארגנו  הם  ענפה.  ופוליטית  חינוכית  תרבותית, 
במאבק  והתלכדו  לאומי  לשיקום  הפלטה"  כ"שארית 
למען פתיחת שערי ארץ ישראל והקמת מדינה. במאבק 
זה סייעו השליחים של ארגוני הסעד היהודים, ובראשם 
השליחים מארץ ישראל, שהתאחדו כולם סביב הדרישה 
ידי פתיחתם  על  היהודים  בעיית העקורים  לפתור את 
של שערי העלייה והקמת מדינה יהודית. העקורים לקחו 
חלק פעיל ב"העפלה", היא העלייה הבלתי-לגלית לארץ 
מעצר  למחנות  הארץ  מחופי  גירושם  למרות  ישראל, 

בקפריסין.
את שיאו של מאבק ההעפלה מייצגת הספינה "יציאת 
ניצחונו  1947, ואת  אירופה" – אקסודוס – בשנת 
של המאבק מגלמת החלטת החלוקה של האומות 

המאוחדות בכ"ט בנובמבר 1947. 
השואה  ניצולי  הפכו  ישראל  מדינת  של  הקמתה  עם 
משואה  הדרך  את  והשלימו  חורין,  לבני  ממשוחררים 

לתקומה.

מחנה הריכוז ברגן-בלזן, הגדול ביותר על אדמת גרמניה, 
שוחרר על ידי הצבא הבריטי ב-15 באפריל 1945. הוא 
היה היחיד שהפך עם שחרורו למחנה עקורים ולמרכז 
הבריטי.  הכיבוש  באזור  הפלטה  שארית  של  העצבים 
הניצולים,  של  ליוזמתם  מופת  היה  ברגן-בלזן  מחנה 
להתארגנות הלאומית של שארית הפלטה, ליצירתה של 
מערכת שלטון עצמי, כעין מדינה בדרך, ולמאבק למען 
העלייה לארץ ישראל. "פתחו את שערי ארץ ישראל" זו 
הייתה הכרזתו של הוועד המרכזי של שארית הפלטה. 
היא התנוססה לעיני כל באי הקונגרס של שארית 
1945, ובהם נציגי  הפלטה בברגן-בלזן בספטמבר 
הניצולים, שליחים ארץ-ישראלים ויהודים ממדינות 
מרחבי  ועיתונאים  הבריטים  השלטונות  נציגי  המערב, 
שער  את  עיטרה  גם  בבול  המופיעה  זו  כרזה  העולם. 
ביטאון שארית הפלטה בברגן-בלזן  הגיליון החגיגי של 

"אונדזער שטימע" – "קולנו".

בשובל נראה חייל הבריגדה היהודית מנחה תלמידי בית 
ספר של פליטים בפירנצה, איטליה.

דרי  בפני  ברגן-בלזן  ילדי  הצגת  נראית  המעטפה  על 
המחנה. 
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After the annihilation of six million Jews, some 
three million Jews remained in Europe, including 
concentration camp survivors. The liberation of 
the camps began with Auschwitz in Poland,
which was liberated on January 27, 1945 followed 
by the camps in Germany, until the Germans’ final 
surrender on May 8, 1945. However, the liberation 
of Europe and of the concentration camps from 
the Nazi regime did not bring about the freedom 
longed for by Jews seeking to escape from the 
horror and establish new lives for themselves. 
The gates of immigration to America and Aliyah 
to Eretz Israel under the British Mandate were 
locked. Concentration camp survivors who 
refused to return to their native countries were 
considered to be “displaced persons” and 
placed in camps under the auspices of the 
Western Allies in Germany, Austria and Italy. 
Thus, concentration camp survivors found 
themselves once again behind barbed wire 
fences where they were “liberated but not free”. 
They were joined by tens of thousands of Jewish 
survivors and refugees from countries that had 
been conquered by the Nazis, including many 
who survived and returned from the USSR to 
Poland, only to encounter murderous anti- 
Semitism which forced them to flee to the 
displaced persons camps. The number of 
displaced persons and refugees in these camps 
reached 250,000, mostly in Germany and mainly 
in the American occupied zone of Bavaria. 

Despite the harsh conditions and while
struggling against the occupying authorities, the 
Jewish survivors created an autonomous 
authority of sorts and turned the displaced 
persons camps into centers of widespread social, 
cultural, educational and political activity. They 
considered themselves to be the “surviving 
remnant” of European Jewry and strove toward 
national resurrection, uniting to fight to open the 
gates of Eretz Israel and establish a Jewish state. 
Their efforts were supported by envoys from 
Jewish aid organizations, especially those sent 
from Eretz Israel, who came together to demand a 
solution to the problem of the displaced Jews by 
allowing Aliyah and forming the State of Israel. 
Displaced Jews played an active role in the illegal 
immigration to Eretz Israel "Ha’apala", despite 
being deported from the shores of Eretz Israel to 
internment camps in Cyprus. The height of this 
struggle was symbolized by the ship Exodus 
in 1947 and victory was achieved with the 

passing of the United Nations Partition Plan for 
Palestine on November 29, 1947.
When the State of Israel was established, 
Holocaust survivors became free, rather than only 
liberated, completing the journey from Holocaust 
to resurrection.

The Bergen-Belsen concentration camp was 
liberated by the British army on April 15, 1945. 
The largest concentration camp on German soil, 
it was the only camp that was turned into a 
displaced persons camp once liberated and it 
became the nerve center for survivors in the 
occupied British zone. Bergen-Belsen was the 
model for the survivors’ initiative, national 
organization, for the creation of a self governing 
system as a sort of State in-the-making and for the 
fight for Aliyah to Eretz Israel. Participants in the 
Congress for the Surviving Remnant held in 
September 1945 in Bergen- Belsen were met with 
the Central Committee’s declaration: “Open the 
Gates of Eretz Israel”. These included 
representatives of the survivors, envoys from 
Eretz Israel and Jews from Western countries, 
representatives of the British authorities and 
journalists from around the world. The 
declaration, as featured on the stamp, also 
appeared on the cover of the festive edition of the 
Bergen-Belsen surviving remnant journal called 
“Our Voice”.

The tab features a Jewish Brigade soldier 
instructing children at a school for refugees in 
Florence, Italy.

The First Day Cover features a play performed by 
the children of Bergen-Belsen for the camp 
residents.
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