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 קרון, קרון.
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 שורשים                                                                                                                     
 

 Hessenבמחוז הסן  קטן , הוא כפר Hergershausenהרגרסהאוזן

, 1889. בכפר זה, בשנת  Rhein ר הרייןשבגרמניה, חבל ארץ שמשתרע ממזרח לנה

גם סבו של  (.Sally))שנקרא בקיצור "סלי"  Salomon Siegel נולד אבי סלומון זיגל
 .1765סבי נולד בכפר זה בשנת 

יהודים הגיעו לגרמניה כבר במאה השניה והשלישית לספירת הנוצרים 
לות אלה. הם לחי שירותים יחד עם גייסות הרומאים, כנראה כשכירי חרב וספקי

התיישבו על דרך המלך על גדות נהר הריין. ידועות הקהילות היהודיות  

ועוד ערים רבות  Köln -, קולוניהWorms -, וורמסMainz -הקדומות של מגנצה
 השוכנות ליד הריין ושלוחותיו. 

תושבי המקום בו אבי נולד מצטיירים לי כאנטישמים עוד מימים ימימה. 
היסטוריות; בתקופת מסעי הצלב, כאשר העולם הנוצרי לכך יש בודאי סיבות 

התגייס לשחרר את ירושלים משלטון המוסלמים הכופרים, נזכרו נוצרים 
בעלילת רציחתו של ישו על ידי היהודים כביכול, ומצאו הזדמנות לפרוע בהם. 

היהודים בימי הביניים, כאשר השתוללה מחלת הדבר הנוראה,  הואשמו  
די הרעלת בארות המים. להאשמה זו מצאו צידוק בכך, בהפצת המחלה על י

שהאוכלוסייה היהודית סבלה יחסית פחות מן המחלה, אשר תבעה מאות אלפי 

יהודים מדתם  Aקורבנות. גם ניסיונות חוזרים ונשנים מטעם הכנסייה להעביר
אל הנצרות היו גורמים ללחצים כבדים ולפעמים גם אלימים. עלילות הדם, 

ת  שילד נוצרי מת מוות לא טבעי, מצאו קרקע פורייה בדעת שצצו כל אימ
 הקהל וסיבה לפרוע ביהודים. גורם נוסף, לא מבוטל, הייתה הקנאה.        

מחוז הסן היה אזור עני עם חקלאות מפגרת. שליטי האזור נזקקו ליהודים 
ל בגלל יכולתם לספק ממון לצורכיהם המרובים כגון: ניהול מלחמות זה בזה וניהו

חייהם הראוותנים. לכן  היהודים, שחיו בחסות האצילים, עוררו את קנאת 
 האוכלוסייה הענייה.

על תולדות הרגרסהאוזן, הכפר בו נולד אבי, למדתי מתוך ספר מחקר  

ואחרים, אשר   Wittenbergerשנערך ונכתב על ידי כתב עיתון בשם מר ויטנברגר 
אפשר לחקור תולדות ישוב כל  השקיעו עבודה רבה במחקר זה. הם טענו שאי

שהוא, מבלי לדעת על יהודי המקום, אשר חיו בו במשך דורי דורות, ובודאי 
 השפיעו לא מעט על אופיים של הישובים בהם התגוררו. 

 
   



 

8 

 

 

ולשלושה כפרים  Babenhausen -המחקר התייחס לעיירה באבנהאוזן
נתקל המחקר קטנים קרובים לה ובתוכם הרגרסהאוזן לדברי מר ויטנברגר 

בקשיים רבים, לפעמים גם באלימות, בגלל התנגדות חלק מהאוכלוסייה, 
בבחישה בעברה. אבל כאשר  תמעוניינשמטעמים השמורים אתה לא הייתה 

העדות הראשונה  * הספר יצא לאור, הוא זכה להערכה רבה ובתפוצה נאה.
 -12ה שנמצאה על נוכחות יהודים בסביבת באבנהאוזן היא מטבע מסוף המאה

בו מוטבעת תמונת שליט האזור, כשלידו נמצא יהודי בתנוחה כנועה. העדות 
הראשונה על הימצאות יהודים בהרגרסהאוזן נמצאת בתוך פרוטוקול משפטי 

 .14 נגד יהודי תושב הרגרסהאוזן במאה  ה Frankfurtשנוהל בעיר פרנקפורט 
רכב מפי שהו ,**ממר ויטנברגר קיבלתי את אילן היוחסין של משפחתי

עדויות חיות וממחקר מצבות קברים, דבר שלא היה פשוט, בגלל היעדר בית 
קברות יהודי בהרגרסהאוזן גופה. יהודי המקום נהגו לקבור את מתיהם בבתי 
קברות יהודים בסביבה או אפילו בערים הסמוכות, כפרנקפורט ודרמשטאט 

Darmstadtמחומר שלא  . בגלל התפוררות המצבות, שנוצקו בזמנים קדומים
עמד בפני שיני הזמן, קשה היה לפענח את הכתוב עליהן. נוספו לזה גם חילול 
המצבות וביזה, שהיו מנת  חלקם של בתי קברות יהודיים במשך הדורות, 

 . Hitlerובעיקר בזמן הרייך השלישי בהנהגת כנופיית היטלר 
מרשם התושבים בעיירות ובכפרים הקטנים החל רק בראשית המאה 

התיישב בהרגרסהאוזן. ברור הוא  Siegel, כך שקשה לדעת מתי שבט זיגל -18ה
שסב סבי נולד בכפר, זאת אומרת שהוריו, אם לא נולדו שם, היו כבר תושבי 

נמנו  19 המקום. דבר  נוסף מעניין  שקראתי  בספר הוא,  שבראשית  המאה ה
בים; אך יהודים, כמעט רבע מכלל התוש 122תושבי הרגרסהאוזן  510מתוך 

יהודים  69תושבים  666נמנו מתוך  1910במרוצת הזמן מספרם הלך וקטן, ובשנת 
בלבד, ללמדנו שהייתה נדידה גדולה מן הכפר אל מקומות  אחרים בעיקר 

 לערים. 
יהודי הרגרסהאוזן קיימו חיי קהילה תקינים, עסקו בלימודי תורה 

                                                           
 ”Die Juden von Babenhausen”  von Georg Wittenberger und 

Klaus  Lötzsch. Heimat und Geschichtverein, Babenhpausen o. V 

1988  

**  “Die Familie Siegel von Hergershausen” von Georg Wittenberger . 

 Heimat  und Geschichtverein,  Babenhausen   o. V 1993. 
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       והקהילה בנתה בית כנסת ומקווה.                   

הוא היה נשוי  1931 ונפטר  ב 1857 , נולד בSiegel Mosesסבי, מוזס זיגל 

. היא הייתה אישה משכילה. מוצאה היה Fränkel Babetteלבאבט לבית פרנקל 

נהוג היה שבני כפרים או עיירות   .Biblisמאחת העיירות הקטנות באזור, ביבליס 
 .1930 . סבתא באבט נפטרה בקטנות מתחתנים עם בנות ממקומות קטנים גם כן

, עיבד אדמות שהיו רכושם. Danielסבי היה  חקלאי, ובעזרת בנו הבכור, דניאל 
אך עיקר פראנץתה של משפחת סבי באה לה משותפות עם אחיו ובני אחיו 

Gross-צימרן -גרוס במפטמה ומשחטת עופות, שהיו ממוקמות בכפר השכן 

Zimmernפק עופות שחוטים וכשרים לאזור שבו . היה זה עסק גדול ומשגשג שסי

ועוד.  Aschaffenburgגרו הרבה יהודים, כולל פרנקפורט, דרמשטאט, אשפנבורג 
כל אזור שמר על זכות השחיטה הכשרה, ואי אפשר היה להביא עופות שחוטים 
מחוץ לאזור בלי אישור הרבנות האזורית. על מונופול זה הרבנים שמרו בקנאות. 

חיים מיוגוסלביה, ופיטמו אותם במפטמה. עופות לשחיטה  לכן הובאו אווזים
 מידית הובאו מהולנד.   

אני זוכר שבאחד הביקורים אצל הסבים, הייתי אולי כבר בן שש אולי 
הרשימה אותי.   דניאל למפטמת האווזים, שמאוד  אפילו פחות, לקח אותי דוד

ת תאים תאים, מחולק גדולה, ממוקמת תחת כיפת השמיים, זאת הייתה מכלאה
הרבה אנשים שעסקו בפיטום אווזים בשיטה המקובלת גם היום:   ועבדו בה

מכניסים מזון דרך משפך לתוך  הוושט, ועם צינור קשיח דוחפים את האוכל עד 
לקיבה. המראה הלא יפה 

 נחרט היטב בזיכרוני. 
לא ביקרנו הרבה 
בהרגרסהאוזן, כי סבא 
וסבתא מתו כאשר אנו, 

עוד צעירים  הנכדים, היינו
מאוד, ולא נשארו לי הרבה 
 זיכרונות מהמקום והסביבה.

     
על ילדותו של אבי  

אני יודע מעט מאוד. משער אני שהוא  עבד קשה כמקובל במשפחתו, ולא היה 
ופתח אטליז לעופות  19לו הרבה זמן לבילויים. הוא עזב את בית הוריו בגיל 

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, , 1914. בשנת Düsseldorfבעיר דיסלדורף 
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. אבא היה כנראה 1918גויס לצבא הגרמני, ושירת בו עד סוף המלחמה בשנת 
חייל טוב, כי זכה בשלושה אותות הצטיינות. הוא נפצע פעמיים, פעם ספג 
הרעלת גאז ובמקרה אחר נפצע מרסיס  פגז תותח. בזמן שירותו את המולדת 

 , את האטליז. eLuisניהלה אחותו הצעירה, לואיזה 
עם שחרורו מן הצבא עזבה לואיזה את העסק 
לרגל נישואיה. לאחר זמן מה העביר אבא את 
האטליז לעיר קלן, וקנה בית באחד מפרברי העיר 

רחוב שפלשטראסה  Lindenthal -הגדולה לינדנטאל

26 Scheffelstrasse. * כעזרה בחנות הוא מצא בחורה

הייתה מאוד  . היא Lenaלא יהודיה בשם  לנה 
שנים עד  9מסורה ויעילה ונשארה לעבוד בחנות 

שגם היא  התחתנה. היות ואבא יכול היה לסמוך על 
 לנה במאת האחוזים, הוא קיבל על עצמו להיות 

     צבא הגרמני במלחמת אבא כחיייל ב                                                                                                       

 1918-1914העולם הראשונה                                                                                                                                               

 
-קניין עופות שכיר בהולנד עבור העסק בגרוס

ם קרובות לשוק העופות צימרן. היה עליו לנסוע לעתי

 , שבהולנד.                                                  Barneveld הגדול בארנפלד 
התחתן אבא עם  -1921 ב

 ,Weil Emiliaאמיליה וייל 
         בקיצור אממי.

כיצד הם הכירו אינני 
יודע, היא לא באה 
מהאזור של אבא; כנראה  

 היה זה שידוך על ידי מכר                                אבא ואמא   

                                                                של המשפחה.                                                                                                                                                       
               אמא                                                                                                                                                                                                           

 
 

                                                           
בעת מלחמת העולם השניה ניזוק הבית בזמן הפצצה אווירית. פצצה חדרה  *

 הבית ושוב נראה כמקודם. לתוכו וגרמה לשרפה. אחרי המלחמה שופץ
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אצל הסבים בלושטאר.                                           חגיגת יום הולדת
 וארטור. עומדים מימין לשמאל: פאול. מקס יוליאס

 יושבים: סידי, ארנה, סבא יעקב, סבתא מינה, אמי וחנה.

פהאלץ -, באזור הנקרא רייןLustadכפר קטן, לושטאד ב -1892אימי נולדה ב

Pfalz-Rhein בין נהר הריין והגבול הצרפתי, אזור של כרמי יין. סבא יעקב היה ,
סוחר בהמות מבוסס, 
ולרגל עסקיו היה 
נעדר הרבה מהבית, 
לפעמים לימים רבים. 
סיפרו עליו שאהב 
את החיים וידע גם 
ליהנות מהם. סבתא 

יתה מינה, לעומתו, הי
עקרת בית למופת 
והצניעה לכת. אימי 

 הייתה הבת השנייה 
             בנות. -4בנים ו 4שמונה ילדים, מ                                                               

אנחנו כילדים, ביקרנו הרבה בלושדאט, כי משפחתה של אימי הייתה 
אבי שהיו אנשים קשוחים. בכל מאוד מלוכדת ופתוחה, בניגוד למשפחת 

ביקורינו בלושדאט 
נפגשנו עם דודים ובני 
דודים רבים, וכל מפגש 

   היה חגיגה אמיתית. 
אווירת הכפר 
מצאה מאוד חן בעיניי. 

 בתים ססגוניים, יפים, 
של  רחוב הראשיב

הכפר זרם נחל קטן, ועל 
ידו נפגשו נשות הכפר 

 לכבס
 מפגש עם בני הדודים בלושטד                                                                                                               
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 אני זוכר היטב את סופי השבוע, ** את כביסתן.
כאשר היו מביאים על קרשים את הבצק 

                                              ות אל תנור האפייהללחם ולעוג

מעוררי  המרכזי שבכפר. את הריחות
התיאבון, כאשר המאפה המוכן הובא חזרה 
לבתים, ומראה השוורים הרתומים לעגלות 
המלאות מפרי השדה. בניגוד לעיר הגדולה 

                                                               הכל התנהל בנחת.

 
                                                                                                                           

 לושטדט של היום
משפחות. סבי שהיה לו קול  -12 בכפר הייתה קהילה יהודית קטנה, כ 

הקטן. אימי זכתה להשכלה רחבה, כמו כל  ערב, שימש כחזן וגבאי בבית הכנסת
 .Landauבני וייל. היא סיימה את לימודיה בליצאום שבעיר הקרובה לאנדאו 

כנראה שאימי הסתגלה מהר מאוד לחיי העיר הגדולה קלן. בנוסף 
 לעבודות הבית היא עזרה גם בחנות ביחד עם לני ואבי. הצלחת החנות הייתה 

, לני עם מרצה הרב ואימי כאשת יחסי מובטחת; אבי כבעל מקצוע מעולה
 ציבור מלידה. 

  -28.1.1924. אני נולדתי  בMargotנולדה אחותי מרגוט  1922באוקטובר 

. במשפחת אבי היה אמנם מקובל לקרוא לבן Paul Wernerבשם  פאול  ורנר 
הבכור על שם הסבא, כך שלמעשה שמי היה צריך להיות מוזס או דניאל, על 

אב סבי; אך אבי היה מאוד ותרן לאימי, אשר רצתה לתת לי את  שמו של סבי או
והיא  זו  19השם פאול על שם אחיה הקטן. פאול נולד כאשר אימי הייתה בת 

שגידלה אותו למעשה, כי סבתא מינה הייתה עסוקה מאוד בניהול הבית הגדול 
 ובלרצות את סבי המפונק. אימי כמובן קיוותה שאהיה חמוד כמו אחיה הקטן.

, אחותה הצעירה של אימי, הייתה נוכחת בלידתי, והייתה משום Sidyדודה סידי 
מה מאוהבת בשם ורנר, ולא נחה דעתה עד שהוריי הסכימו להוסיף לי גם את 
השם הזה. איך אפשר היה לעמוד נגד רצונה של אישה צעירה ומקסימה כדודה 

                  *סידי? אצל יהודי גרמניה היה מקובל לתת לבנים שני שמות.

                                                           
 כיום הנחל הוסט אל מחוץ לכפר, ולפני בתי הכפר חונות מכוניות לרוב.  **
ישראל שיניתי את שמי הפרטי לשאול, בניגוד -כאשר ברבות הימים הגעתי לארץ * 

למפיץ הנצרות בעמים מלפני כמעט אלפיים שנה, אשר שינה את שמו משאול לפאולוס. 
, כנהוג בימים ההם, עברתתומקודם דה יונג,  -עם בתיה ינאי 1953-כאשר התחתנתי ב

 את שם משפחתי מזיגל לשגיב, לפי הצעת אביה של בתיה.. 
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סיפרו לי שלא הונקתי על ידי אימי בגלל בעיות בריאותיות שהיו לה, כתוצאה 
מהנקת אחותי מרגוט. דאגו לי למינקת, אחת מדיירות הבית, שילדה באותה 
תקופה והיו לה עודפי חלב. מאחר ואימי כבר לא הייתה כבולה לבית בגלל 

 ההנקות, היא חזרה לעבוד בחנות, 
יב למצוא פתרון טיפולי עבור מרגוט ועבורי. כך הגיעה אלינו דבר שחי

. היא התחבבה עלינו Marichen, בשבילנו "מרישן" Marieהאחות של לני, מריה 
מאוד, והרגשנו שגם אנו עליה. היא הייתה כמו בת משפחה וחברה טובה של 

כאשר   18אימא, למרות שהייתה רק בת 
 באה אלינו. 

היא הייתה אהבתי 
שגבר  נה, ולא יכולתי לשאת הראשו

מביתנו  אחר הסתכל עליה. לא רחוק 
קלן, בו  השתרע הפארק העירוני הגדול של 

בילינו עם מרישן הרבה שעות  יפות.  
הקטנה  נולדה אחותי  1928ביולי 

שאימי . זאת הייתה תקופה Ruthרות 
בתינוקת  נשארה בבית, כי גם לטפל 

די יותר מי וגם לנסוע כל יום לחנות היה זה 
בעזרת  קשה. אימא ניהלה את הבית 
הייתה  מרישן, אולם מלאכת הבישול 

זה לא  כולה מופקדת בידיה, כי על תחביב 
הייתה מוכנה לוותר. כולנו נהנינו מכך, כי אימא הייתה אשפית המטבח. בבית 
 , נשמרו דיני כשרות. עד כמה שאני זוכר, חיי קהילה יהודים לא היו בלינדטאל

 קום מגורינו. הפרבר של קלן, מ
אבי שמר באדיקות על המסורת היהודית. הוא לא יצא את הבית מבלי 
 להניח תפילין ומדי שבת וחג היה מבקר בבית הכנסת בקלן.  הוא לא היה דתי
קיצוני, לא חבש כיפה, חשמל ואש הודלקו בשבתות ומותר היה לסובב את ידית 

קארוזו, הזמר האהוב הפטפון העתיק, כדי שאימא תוכל לשמוע את שיריו של 
עליה. היינו  המשפחה  היהודית היחידה בבניין בן שש דירות. הוריי היו ביחסים 
טובים מאוד עם כל הדיירים. היה זה בניין פשוט עם חצר פנימית גדולה, 
שהכניסה אליה הייתה דרך שער רחב, שאפשר כניסה של משאית. עוד זכור לי 

ת היה עובד בחצר, ואני הייתי מתבונן שבבניין גר גם סנדלר, שלעתים קרובו
 ו על מלאכתו.                                                                           דבסקרנות רבה בשק
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אבא נסע  כמעט כל שבוע להולנד ולשם כך רכש משאית. בשעת חזרתו 

בהולנד אבא  המשוערת הייתי מחכה לו ליד השער, כדי להיכנס יחד אתו הביתה.
צימרן, שנשלחו לשם בקרונות רכבת.  -גרוסל עסקי משפחתו קנה עופות עבור

לחנות היה מביא אתו את העופות ישר מהשוק, כך שנמכרה בה תמיד סחורה 
 טובה, דבר שהניב תוצאות עסקיות טובות מאוד.               

להלן סיפור עוד  דבר טוב קרה לו בהולנד, שהיו לו השלכות לגבי עתידנו.  
המעשה: פעם, כאשר אבי קנה סחורה, ותמיד היה מדובר בקניות בקנה מידה 
גדול וממספר רב של איכרים. אחרי גמר ביצוע העסקות התאספו אבא והאיכרים 
לבצע את התשלום בבית קפה שממול השוק תוך כדי לגימת בירה.  התברר 

כבר רצה לבטל את  לאבא ששכח את ארנקו בבית, דבר  שהביך אותו מאוד. הוא
הקניות וללכת משם, כאשר פנה אליו אדם שלא הכיר מקודם, והציע לו לשלם 
תמורת הסחורה  במקום אבא, כהלוואה. אבא היסס ואמר שאין ביכולתו לתת 

 ברגע זה ערבות או בטחונות כלשהן, אבל האיש עמד על שלו.
יע לו כאשר אבא חזר לשוק שבוע אחרי כן, החזיר לאיש את כספו והצ

להיות  לו לשותף. האיש ענה בחיוב ומאז 

היה לשותף   der Iest vanאדון ון דר איסט 
וגם לידיד. שני הצדדים לא הצטערו על 

  1928 החיבור העסקי ביניהם. ב
קנה אבי שני בתים יפים וחדשים בעיר 

שבהולנד  Arnhem - ארנהם

  Fransברחוב פראנץהאלסלאן 

-Halslaan 42 והשכיר46 ו ,  
 

מר ון דר איסט                                                                                                                  
 ואשתו

 
החליטו ההורים להעתיק את  1930אותם לתושבי המקום. בשנת 

מקום מגורינו למרכז קלן, על מנת להיות קרובים יותר לחנות, וכדי 
לאימא לעזור בחנות, דבר שהיא מאוד אהבה. ההורים רצו  לאפשר

  יהודי הסמוך. גם שמרגוט ואני נלך לבית ספר

                                                                                                                                                                                                                                
                                

 2הם מצאו דירה פנויה בבית רב קומות בהבסבורגררינג          
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Habsburgerring פינת שאפנסטראסה Schafenstrasse  הכניסה למגורים הייתה
ן אבל בשאפנסטראסה. דירתנו הייתה בהבסבורגררינג והחנות הייתה באותו בניי

. כדי להגיע לחנות אפשר היה לעבור Ringבקומה שלישית עם החזית אל הרינג 
 במעבר בתוך הבית.  

הרינג הוא הרחוב הראשי של קלן, והוא מקיף את העיר העתיקה של קלן 
 4בקשת רחבה מגדות  נהר  הריין  מצפון  ועד  גדות  הריין  מדרום. הוא מכיל 

ולי נסיעה ובמרכזו פסים לחשמליות. זהו רחוב  בו התרחשו כל האירועים מסל
המרכזיים בעיר, כמו תהלוכות הקרנבלים המפורסמים של קלן. קלן היא עיר 

 קתולית, לכן גם התהלוכות הדתיות למיניהם עברו תחת חלוננו. 
יורק, בקטן -את קטע הרחוב שגרנו בו אפשר להשוות לברודווי של  ניו 

. היו מרוכזים בו רוב בתי הקולנוע, וכמעט מול מגורנו עמד בית האופרה כמובן
של העיר. ההורים ניצלו בצורה מרבית את האפשרויות התרבותיות האלו, 

 Hänsel und Gretelבעיקר אימי צמאת התרבות. פעם, אף לקחו אותנו לאופרה 
 )עמי ותמי( ואני פחדתי נורא מהמכשפה.

אשר גם אותו  Linden Peterעם פטר לינדן מרישן התחתנה  1930בסוף 
חיבבנו, ולצערינו עזבה אותנו. שמרנו אתה על קשר, ומדי פעם גם ביקרנו 

 ** בביתה.
. בפעם הזאת 1935אני זוכר פעם אחת שביקרנו אצלם. היה זה באביב 

נשארנו אפילו ללינת לילה. אני, כילד שובב, חיטטתי בתוך ארון הבגדים בחדר 
ותוך כדי כך נחו עיניי על חוברת. כדי לספק את סקרנותי דפדפתי  שהתארחנו בו,

בה, ולתדהמתי ראיתי שהחוברת מלאה צילומים של קורבנות מלחמת העולם 
הראשונה. התמונות היו מחרידות; האנשים שצולמו היו כולם בעלי מומים 
, נוראיים כמו פצעי כוויה, או מחוסרי חלקי  גוף חיוניים ביותר. כאשר שאלתי

בתמימותי, את פטר לפשר החוברת, הוא נבהל מאוד והשביע אותי לא לספר 
לאיש שראיתי חוברת זו אצלו, כי היא אסורה בתכלית האיסור על ידי המשטר 
הנוכחי, היות והחוברת הופצה על ידי המפלגה הקומוניסטית כתעמולה אנטי 

                                                           
    על העיר קלן, שהייתה  ההשנייבגלל ההפצצות הקשות במלחמת עולם

צומת דרכים אסטרטגית ממדרגה ראשונה, נהפך מרכז העיר לתל חרבות. גם 
אחרי המלחמה נבנה במקומו בית משרדים גדול, הבית שגרנו בו נהרס כולו. 

ששימש את המשלחת הישראלית בעת ביצוע השילומים, שהוסכם עליהם בין 
 ממשלות גרמניה וישראל. כיום שוכן בבית זה סניף ראשי של בנק אזורי גדול.  

אחרי המלחמה חודש הקשר עם מרישן ומשפחתה, אשר התבטא בביקורים הדדיים    * *
 ים הדוק.ובקשר מכתב



 

16 

 

 

 מלחמתית.  
בי סיפר לנו, לפי תמונות אלו היו אפילו יותר מפחידות מהסיפורים שא

בקשתנו, לפני לכתנו לישון, כאשר היינו מבקשים לשמוע ממנו על קורותיו 
מהתקופה בה היה חייל. הוא היה מספר לנו בפרטי פרטים מה לבש, איזה נשק 
היה לו, איך מתחו גדרות תיל וחפרו תעלות, ואיך אכלו בתוך תעלות אלו. כל זה 

ד שאמר: "ואז נפתחה עלינו הרעשת תופת, בטון מינורי כאילו מדובר בפיקניק, ע

Trommelfeuer" כפי שהוא כינה זאת, ובלי אזהרה מוקדמת היה מוציא קולות ,"
מפחידים, ומלווה  זאת בשאון רב באמצעות כל מה שבא לידו. אנו הילדים, 
למרות שהכרנו את הסיפורים האלה מהפעמים הקודמות שהוא סיפר, וידענו 

היינו מסתתרים מבוהלים מתחת השמיכות. כבר אז מראש מה עומד לקרות, 
 הבנתי  שמלחמה זה דבר נורא.

 Lutzofstrasseאחותי מרגוט כבר למדה בבית הספר אשר בלוצופשטראסה 
 , כדי להתחיל בכיתה "א".        1930בכיתה "ב" ואני הצטרפתי אליה, באפריל 

על נהר  הדברים הטובים שאני זוכר מקלן הם טיולי בית הספר בשייט
הריין עם הנופים הנהדרים, ההרים שנראו לי ענקיים ועליהם הטירות 
המסתוריות, שסיפרו לנו עליהן סיפורים מסמרי שיער. את מסיבות הפורים 
וחגים אחרים שההורים היו לוקחים אותנו אליהן בריינטראסה, אולם גדול על 

חף בתוך הקהל גדות הנהר. את הקרנבלים שיכולנו לראות מחלוננו מבלי להיד
הרב ברחוב, את הטיולים עם אבי, שהיה לוקח אותנו למשחקי כדורגל, וגם לימד 

 אותנו להחליק על הקרח, ואת ביקורינו התכופים בגן החיות.             
 

לפחות פעם בשנה היינו נוסעים עם אימי 
ללושטד, ליום ההולדת של אחד הסבים. נסיעה כזאת 

ה, שתחילתה בתחנת הייתה עבורי חוויה מסעיר
הרכבת הגדולה של קלן. כל כך הרבה דברים מעניינים 
התרחשו בה. התחנה הייתה תמיד הומה המוני אדם. 
הרעש וההמולה היו רבים, והיו נשמעים כתזמורת 
מתוזמנת היטב; רכבות נכנסות ועוצרות בחריקה 
מחרישת אוזניים, ומתוכן יוצאים המוני אדם 

טישים שהשמיעו בודקי רעשניים. הצליל ממכות הפ
מסבי הגלגלים של הקרונות, הקריאות הרמות של 
פקחי הרציפים, אשר מודיעים על היעד והזמן של 
יציאת הרכבות,  הסבלים המתרוצצים הלוך ושוב ומוכרי העיתונים והצידה 
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לדרך, אשר מציעים את מרכולתם בקולי קולות, השריקה החדה, שהשמיע 
הרמת מקל, על הרכבת לצאת לדרך... ואז הקטר,  המפקח על הרציף, שפקד, תוך

אשר צריך למשוך את הקרונות המלאים, התחיל לנשוף בכבדות 
פוף.....פוף....פוף..., פוף.. פוף פוף, בקצב גובר והולך, והמהירות גוברת, ומדי פעם 
הוא פולט צפירה, כעין צעקת שמחה, כרוצה  לומר: "סורו הצידה, אין כמוני!" 

שמיעים קליק קלק בעוברם מעל חיבורי המסילות.  כל זה הלהיב והגלגלים מ
אותי כל כך שחלמתי להיות, כשאגדל, נהג קטר רכבת. הרי זה דבר מלהיב שאין 
כמוהו,  לנהוג בדבר אדיר כזה ולראות את העולם. אבל בינתיים עד אז רציתי 

 שלסבים יהיו יותר ימי הולדת.....
בקלן, כי היו לי נתונים טובים נרשמתי לאגודת הספורט היהודית  

 לאתלטיקה, בעיקר לריצות וקפיצות. 
 

כן, היו לנו בהחלט כמה שנים טובות בקלן. בעיקר השבתות זכורות לי 
היטב. קבלת השבת תמיד הייתה חגיגה. בדרך כלל ארחנו בהן בני משפחה 
שהזדמנו לקלן, או נזקקים שאבא הביא מבית הכנסת הביתה. כולנו נהנינו 

ישולים והעוגות של אימא. בין אורחי השבת שלנו היו מדי פעם גם שליחים מהב
ישראל. בדרך כלל כאלה שביקשו תרומות עבור ישיבה זו או אחרת. אינני -מארץ

חושב שאבי היה תורם גדול לעניין הציוני; לא הייתה לו שום זיקה לציונות. הוא 
שה". תמיד הוא הצביע הגדיר את עצמו, כהרבה יהודים גרמנים, "גרמני מדת מ

 עבור מפלגות המרכז הגרמניות. 
האטליז היה כשר וכמובן היה סגור בשבתות ובחגים יהודים. לא רק 
יהודים קנו בו אלא גם נוצרים רבים וזאת בגלל טיב הסחורה. מעל החלון 

מתחרזת  ערובה לעופות טובים יותר",  אמירה -התנוססה הסיסמה : "השם זיגל 
 בגרמנית:

                " .Der Name Siegel , bürgt für besseres Geflügel" 
התוצאות לא איחרו לבוא ובערבים היינו יושבים סביב השולחן ומסדרים 
את המטבעות לפי ערכן בערמות, כדי להקל על הספירה. אני זוכר שבחגים 
 הנוצריים כמו חג המולד וסילבסטר החנות הייתה מלאה וגדושה בתרנגולי הודו

 ואווזים, והקונים עמדו בתור.
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פעם אחת היה גם ניסיון של שוד. השודדים העריכו שהקופה בודאי 
מלאה אחרי יום מכירות מוצלח. אבא, שברשותו היה אקדח, שמר בלילות כאלה 

 בחנות והניס אותו לילה את הפורצים.
 
 

 
 1933מרגוט רות ואני  
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 לשלטוןעליית היטלר  
         

ינו, כרבים אחרים, שיכול להיות שינוי במצב הפוליטי הוריי לא האמ
בגרמניה, למרות שהסימנים ברחוב לא בישרו טובות. בגלל המיקום המרכזי של 
דירתנו היינו עדים למה שהתחולל בגרמניה בכלל ומתחת לאפינו בפרט. בשלוש 
השנים שגרנו בקלן התקיימו בגרמניה  כחמש מערכות בחירות למשרות 

נות. המפלגות ניסו לגייס קולות על ידי הפגנות כוח, וכמובן אלה ממלכתיות שו
התקיימו ברחוב שלנו. הגדילו לעשות המפלגה הנאצית, שבראשה עמד אדולף 
היטלר, והמפלגה הקומוניסטית. הראשונה במדיה החומים, צועדת במועל יד 

ר ימנית, והשנייה, הקומוניסטית, בבגדים שחורים ואגרוף  שמאלי קמוץ. כאש
שני המחנות נפגשו, היו למשטרה ולאנשי העזרה הראשונה ידיים מלאות 

 עבודה.   
בשמם המלא "מפלגת הפועלים הגרמנית הנאציונאל -הפגנות הנאצים

צעדו  S.A.-היו  מרשימות  מאוד.  פלוגות  הסער  שלהם, ה -סוציאליסטית"
הייתה  מלוכדים וממושמעים עם דגליהם הרבים ובלילות עם לפידים. שירתם

צועד בצעד  S.A.חזקה, מלודית ונקלטת בנקל: "הגביהו דגלינו, סגרו השורות! 
בוטח. חברים שנרצחו בידי החזית האדומה והריאקציה, צועדים ברוחם 

 בשורותינו".                      
נעשה המצב הפוליטי נזיל מאוד. השמועה נפוצה  1933לקראת  סוף ינואר 

, נשיאה הקשיש של גרמניה, עומד למנות את אדולף gHindenburשהינדנבורג 
היטלר לראש הממשלה של הרפובליקה הגרמנית. באותם הימים שהה אבי 
 בהולנד והחליט להישאר שם עד שהמצב יתבהר. כאשר מונה היטלר לקנצלר ב

החליט אבי לא לחזור לקלן, בתקווה שהממשלה ברשות היטלר לא  -30.1.1933
מכר של משפחתנו שיעץ לאבא לא לחזור בינתיים, כי נודע תאריך ימים. היה זה 

לו ממקורות משטרתיים, שהיה קשור אליהם, שמונחת אצלם תלונה נגד אבי, 
האומרת שהוא תומך ביסודות אנטי גרמניים ומחזיק נשק ללא רשיון. נערך 
חיפוש בדירתנו, אבל לא נמצא כמובן דבר מחשיד. כנראה שאחד הפורצים, 

ו לשדוד את הקופה בליל חג המולד, והיה אולי נאצי, מסר הודאת שנכשל בנסות
 כזב זו כדי לנקום על אי הצלחתו.
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 היטלר* 
 

אביו של היטלר יעד לו מסלול חינוך שיכשיר אותו להיות פקיד ממשלתי, כמוהו. 
חלומו היה להיות צייר.  היטלר נולד לזה התנגד אדולף הצעיר בתקיפות רבה. 

באוסטריה, בעיירה קרובה לגבול הגרמני. הוא התעניין מאוד בפוליטיקה.  -20.4.1889ב
היטלר שנא את אוסטריה רבת הלאומים, הילל את הגרמניות ונעשה לאומני קיצוני. בגיל 

ת, אך הוא עבר לוינה וניסה זמן קצר לאחר מכן להתקבל לאקדמיה לאומנויות יפו 16
חי בדלות ובבדידות. את קיומו הפיזי הבטיח  1913עד  1909נכשל בבחינת הקבלה. בשנים 

 על ידי קבלת עבודות מזדמנות. באותה תקופה ניטעה בו השנאה ליהודים.
, בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, אף 1914הוא עבר לגרמניה. בקיץ  -1913ב

זכה באותות הצטיינות. תבוסת הצבא התנדב לצבא הגרמני. הוא שירת בגדוד בווארי, ו
וכניעת גרמניה מילאו אותו בזעם ובחוסר אונים, וכמו הרבה גרמנים לאומניים האמין גם 
הוא במיתוס של "דקירת סכין בגב" האומה, מעשה ידם של שמאלנים ויהודים שחיו 

 בגרמניה.
 לאחר שהשתחרר מן השרות הצבאי קיבל עבודה בוועד קצינים משוחררים אנטי
דמוקרטיים. שם הוא  מצא במה לבטא במילים את שנאתו ליהודים, ואת התנגדותו 

, אשר מצאו אוזן קשובה בחוגי הקצונה. על כן הוא Versaillesלחוזה הכניעה של ורסיי 

, כדי לשמש שם מרצה בסמינר Münchenמינכן  Bayernנשלח מטעמם לבירת בוואריה 
ת ופלגי מפלגות, שצצו בגרמניה כפטריות לאחר יוצאי צבא, וגם כדי לשים עין על מפלגו

הגשם. בדרך זו עשה היטלר היכרות עם קבוצה קטנה, שקראה לעצמה "מפלגת הפועלים 
דמוקרטים הייתה לאומנית מאוד. בעל כורחו הוא צורף -הגרמנית", שבניגוד לסוציאל

 לשורותיה, ומונה לאחד משבעה חברי הוועד. 
ועד כתעמלן הראשי של המפלגה, ומאז הוא יכול מונה היטלר על ידי הו -1920ב

היה להעביר בפומבי את רעיונותיו. אלו מצאו אוזן קשבת אצל חיילים משוחררים, שלא 
מצאו את מקומם שוב בחברה הגרמנית המנסה לבנות את עצמה מחדש, ואצל בעלי 

 המעמד הבינוני, אשר ירדו מנכסיהם בגלל האינפלציה המטורפת, שהחלה להשתולל.
שונה שם המפלגה ל"מפלגת הפועלים הגרמנית הנאציונל  1920באפריל 

סוציאליסטית". המפלגה הצליחה על ידי גיוס כספים אצל בעלי אמצעים לרכוש עיתון, 
 ויכולת ההפצה והתעמולה שלה שופרה מאוד.

לרומא, ותפס את השלטון  -1922, שצעד בMussoliniמעשהו של מוסוליני 
יונו של היטלר, שחשב שיכול אף הוא לעשות זאת, כאשר יצעד באיטליה, הצית את דמ

עם קומץ אנשיו לברלין, ובדרך יצטרפו אליו כל הכוחות האנטי דמוקרטיים, ויעשו אתו 
 יד אחת למגר את השלטון המרכזי השנוא עליו.

בספטמבר אותה שנה התאחדו קבוצות  מיליטנטיות, ונוסדה קבוצה חזקה 
)איגוד לוחמי גרמניה(. היטלר נבחר לאחד משלושת  -ששמה "דוייטשר קמפבונד"

המנהיגים. המטרה המוצהרת של האיגוד הייתה מיגור הממשלה החוקית וקריעת חוזה 
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 . Ludendorfורסיי. האיגוד זכה בתמיכת גיבור המלחמה הגנרל לודנדורף 
בשלב ראשון ניסה היטלר לבצע פוטש, עת התכנסו נציגי ממשלת בוואריה 

 -ה לאסיפת הסברה. בו זמנית שלח חלק מבריוניו לתפוס נקודת מפתח בעירבמרתף ביר
את משרדי ההגנה. מפקד הצבא בפועל הזעיק כוחות עזר מחוץ לעיר אשר סגרו על 
הפולשים. דבר זה נודע להיטלר, שאסף את קומץ אנשיו, וקרא לגנרל לודנדורף לצעוד 

לים, אשר צרו על המתקוממים, יחד אתו בראש הטור אל משרדי ההגנה, בתקווה שהחיי
בראותם את הגנרל האגדי, יסורו מדרכם ויתנו להם להיכנס לבניין ולהחזיק בו. אך נפל 
דבר; נורו יריות, והחלה מנוסה מבישה משורות הנאצים. היטלר נס אל דירת ידידים, 

 ושם נאסר.
 הוא הובא למשפט. הוא ידע לנצל את במת בית המשפט לתעמולה 1924בפברואר 

פטריוטית רבת רושם, ולמרות שהחוקה חייבה את בית המשפט לגזור עונש כבד על 
מרידה במלכות, הוא נידון רק לחמש שנים, ובסופו של דבר שוחרר כעבור תשעה 

 חודשים, כאשר שמו נודע בכל גרמניה כאידיאליסט ופטריוט ללא חת.
 -מיין קאמף"בכלא לנדסברג התחיל היטלר לכתוב את האני מאמין שלו, הספר "

, כאשר הוא נעזר בקומץ של נאמניו. מעתה והלאה נעשה “”Mein Kampf "מאבקי"
היטלר איש פוליטי כלל גרמני, ומשנה לשנה הגדיל את השפעתו, עד שהצליח, כידוע, 

                                  לעלות לשלטון בגרמניה בדרך חוקית.                                                            1933בשנת 
 

                                             *      
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לא עלה על דעתם של הרבה גרמנים שפויים, שעמם המתורבת יסבול 
לאורך ימים משטר התומך בגלוי באלימות, במיוחד נגד היהודים, שתפסו מקום 

 נכבד בחיי הכלכלה והחברה של גרמניה. 
אימי המשיכה לנהל את החנות כרגיל, מרגוט ואני המשכנו ללכת לבית 
הספר. אמנם מדי פעם ניסה אספסוף להתנכל לנו, אך הדבר לא הגיע עדיין לכלל 
אלימות. התעמולה נגד היהודים גברה מדי יום, ובהקשיבנו לרדיו שמענו וגם 

התמנה  , שלעתידGoebelsהבנו את הארס הנשפך מפי התעמלן הנאצי גבלס 
לשר התרבות של גרמניה. סיסמאות נאצה נגד היהודים צוירו על הקירות, כגון 
"היהודים הם אסוננו", או "כשדם יהודי נוטף מן הסכין אנו עולזים", או "יהודי 

  .תתפגר!" וכו'
באותם הימים חגגתי את יום הולדתי התשיעי. לא כל מה שקרה 

שזעזעו את האנשים בסביבתי. כך בפוליטיקה הבנתי, אך קלטתי את המאורעות 
למשל, המשמעות הפוליטית של שרפת הרייכסטאג, הפרלמנט הגרמני, 

לא הייתה ברורה לי, סך הכל בניין עלה באש. על המעצרים ההמוניים  27.2.1933ב
שבאו בעקבותיו לא שמעתי.  מאוחר יותר ניהול המשפט שודר ברדיו, ועקבתי 

-ותני, שנוהל נגד הקומוניסט הלא שפוי וןבעניין רב אחרי מהלך המשפט הראו

, שהואשם לנוחות הנאצים בהצתה זו. שנת הלימודים van der Lubbeלובה -דר
בבתי הספר בגרמניה מסתיימת עם התחלת חופשת הפסחא, אבי בהולנד, ואימי 
מתמודדת עם החנות ושלושת ילדיה בקלן. למרות הקושי היא מצליחה יפה 

גיל. מאז עזיבתה של מרישן היו לנו כמה מטפלות, אך חיים ר -מאוד לקיים ארח
אף אחת מהן לא השאירה זיכרונות נעימים, ולא הצלחנו להתקשר אליהן. 

 התחלופה הייתה גדולה. 
אבא טלפן והציע שמרגוט ואני נבלה את החופשה אתו כדי להקל על 

לות אימי. מה גם שהנאצים הכריזו, שבאחד באפריל יוכרז חרם על החנויות בבע
יהודית, בתואנה שהיהודים הם האשמים העיקריים למצב הכלכלי הגרוע, 
שגרמניה נמצאת בו מאז מלחמת העולם הראשונה. חשוב לדעת שהנאצים 
התעצמו הודות לגידול המדהים של מחוסרי העבודה,  והעוני שהלך והעמיק 
בשכבות סוציאליות נמוכות. התעמולה הנאצית המתוחכמת השתמשה גם 

בו גדולים היו בבעלות יהודית. את הטענה, שאלה -שמספר בתי כל בעובדה
הורסים את הסוחרים הקטנים,  בלעו האחרונים ברצון, והצטרפו למפלגה 

 הנאצית, שהבטיחה לעשות עבורם  את החשבון.
הוחלט שמרגוט ואני ניסע להולנד. הבעיה הייתה, איך שני ילדים יהודיים 

כבת ובלי דרכונים, מה עוד שצריך לעבור גבול ייסעו בימים טרופים אלה לבד בר
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בינלאומי שמור היטב. הפתרון נמצא באדון ון דר איסט, שותפו של אבא. וכך 
היה. יום לפני החרם על החנויות בא ון דר איסט במכוניתו לקלן. הולבשנו בגדים 
חדשים בצבע האופנתי בימים ההם, חום בהיר, וכילדיו של ון דר איסט, נתין 

י, תוך ניצול הבלגאן ששרר בגבול, עברנו אותו ללא תקלה. הגענו לארנהם הולנד
שבהולנד, והתאכסנו יחד עם אבא בפנסיון יהודי. אחרי שוך סערת יום החרם 

 חזרנו לקלן, בלי אבא כמובן, והמשכנו את חיינו כקודם.
 

היטלר ביסס את שלטונו, ועל ידי תחבולות פוליטיות הצליח לחוקק 
ה העניקו לו שלטון יחיד. נשיא הרפובליקה הינדנבורג, שממנו חוקים, שלמעש

, לכן יכול היה 1934ציפו היהודים להגנה, היה איש חולה; הוא מת באוגוסט 
היטלר, כראש הממשלה, לרכז לידיו את כל הסמכויות. כל יהודי שעיניו היו 

ת, פקוחות על הנעשה, יכול היה לדעת שעתיד היהודים בגרמניה לא מבשר טובו
קאמף". את השיעור היו -גם מבלי להכיר את תוכן ספרו הידוע לשמצה "מיין

צריכים ללמוד מהתנהגות האספסוף ביום החרם, ושרפת  הספרים, אשר נכתבו 
על ידי יהודים וסתם סופרים ליברליים. היו מעטים שהסיקו את המסקנות 

מה עוד,  הנכונות, והיגרו לארצות שעדיין היו מוכנות להעניק להם מקלט.
שבאותו הזמן אפשר היה עוד להוציא חלק מהרכוש ולהתבסס בנכר. הוריי הבינו 

 שתקופת שלטונו של היטלר לא תהיה אפיזודה קצרה.
בהתייעצות טלפונית עם אבא החליטה אימי לחסל את החנות, ולעבור 
להולנד עם כל מה שניתן לקחת. פורמאלית, לא היה אמור להיות קושי מיוחד 

ת, כי נתנו  ליהודים שרצו בכך לצאת את גרמניה. לכן פנתה אמי אל לבצע זא
הרשויות המתאימות, כדי שירשמו אותנו, הילדים, בדרכונה בהתאם לתקנות. 
אותן רשויות הבהירו לאימי, שלגבי רות, אחותי הקטנה, אין בעיות, כי היא בסך 

ת הסכמתו , אך לגבי מרגוט ולגביי חייב האב לבוא בעצמו ולתת א4הכל בת 
להגירה, או להציג את דרכונו. היות והטרדות היהודים לא פסקו, החליט אבי לא 

ורות יצאו מיד להולנד ואבא יחפש בשביל מרגוט  אשאימלהסתכן. סוכם 
 ובשבילי פתרון.

  לאחר שאבא  מצא  דירה  בשכירות  בעיירה  אוסטרביק  1933במאי 

Oosterbeek, ט ואני התאכסנו זמנית אצל גברת עזבו אימי ורות להולנד. מרגו

, המורה של מרגוט, שגרה בקרבת בית הספר שבו למדנו. גברת לאוב Loebלאוב 
טיפלה בנו יפה מאוד, אך למרות זאת התגעגענו מאוד להורים והציפייה לבלתי 

ימים, עד  10ידוע שמחכה לנו העסיקה אותנו מאוד. היינו אצל גברת לאוב בערך 
וקר המוקדמות בא מר ון דר איסט, והזמין אותנו שיום אחד, בשעות הב
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להתלוות אליו. הלכנו אתו כמה רחובות, עד שהגענו לסמטה שקטה, שבה 
המתינה לנו משאית. הוכנסנו לתא הנהג, ונצטווינו להתכופף בין הנהג ובין ון דר 
איסט, כך שלא יראו אותנו מבחוץ. יצאנו את העיר בכביש הראשי. כאשר חצינו 

ה הנהג את המשאית לשביל צדדי בין העצים, וכאשר יצא מטווח ראייה יער הפנ
 מהכביש עצר. 

המשאית הייתה עמוסה ארגזי עץ ריקים, שבהם הובילו עופות עבור 
העסק המשותף של אבא וון דר איסט. הורדנו מתא הנהג, והוכנסנו מאחור בין 

ומרי הגבול הארגזים, במקום מסתור שהוכן מראש, כי לא רצו לקחת סיכון שש
הגרמניים יעכבו אותנו ויאלצו את אבי לחזור לגרמניה כדי לשחרר אותנו. 
הסתדרנו כמיטב יכולתנו בין הארגזים. הצטרכנו לשבת כפופים ומכווצים, כי 
המקום היה קטן מאוד. כאשר המשאית החלה לנסוע המשא החל לנוע. 

ו להרגיש כל אבן הכבישים היו סלולים מלוחות בטון או מאבנים גסות, ויכולנ
ואבן או את המעברים הגסים בין לוחות הבטון. ישבנו על רצפת המשאית 
מוקפים ארגזים, שהיו בתנועה מתמדת, מכל הצדדים, ובכל קפיצה ואפילו 
הקטנה ביותר, דפקו לי הארגזים על הראש ועל הגב, מצב כמעט בלתי נסבל 

 ומכאיב מאוד. 
שמנו לרווחה, אבל התמלאנו אחרי כמה שעות נסיעה המשאית עצרה. נ

חרדה כאשר שמענו דיבורים בגרמנית, והבנו שהגענו לנקודת ביקורת של הגבול. 
ראינו דרך חריצי הארגזים שומרי גבול גרמניים מסתובבים מסביב למשאית 
ומציצים פנימה. עצרנו את נשימתנו. הם דיברו עם הנהג, שזו לא הייתה הפעם 

, ולכן הוא היה מוכר להם. השיחה שהתנהלה הראשונה שעבר את נקודת הגבול
ביניהם נשמעה ידידותית, אבל לא יכולנו לשמוע על מה הם דיברו. הנהג לא 
מיהר, כדי לא לעורר חשד שהוא מוביל סחורה אסורה. ישבנו כל הזמן קפואים 

 מפחד. מדי פעם השוטרים הסתובבו סביב המשאית. 
דגדג לי באף,  ועמדתי הריח של נוצות העופות שעמד בחלל המשאית 

להתעטש. היה לי ברור שזה אסור, אבל להתאפק זה דבר קשה מאוד. סגרתי את 
נחירי אפי עד כאב, הדמעות נזלו מהעיניים, אבל עמדתי בזה. נשמתי עמוק 
ולרווחה כאשר הרגשתי שוב את דפיקות הארגזים על גבי, ידעתי שעברנו את 

עברנו די מהר, ואחריו יכולנו לצאת הגבול המסוכן ההוא. את הגבול ההולנדי 
 ממחבואנו, להצטרף שוב לתא הנהג ולהביט סביבנו בנוף הידידותי של הולנד. 
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כאשר, אחרי נסיעה של שש שעות, התאחדנו עם ההורים הייתה השמחה 
 מושלמת. הפצעים שקיבלתי, שנגרמו משפשוף הארגזים, לא הציקו לי זמן רב.

 
יסט מספר פעמים, ומן הראוי שאציג אותו כבר הזכרתי את אדון ון דר א

בהרחבה. הוא נולד בחבל פריסלנד שבצפון הולנד, בן חמישי לאיכר אמיד. כנהוג 
במשפחות איכרים יורש הבן הבכור את החווה, וייתר הבנים מחפשים את מזלם 
בניכר. כך גם ון דר איסט. שמו הפרטי היה "הנק", שם שבהגייה פריזית נשמע 

 פדנו לכנותו "אדון ון דר איסט."כ"היניק". הק
, זנח את הלימודים בכיתה שביעית, 14הוא עזב את בית הוריו בגיל 

והתחיל לעבוד כפועל חקלאי במקומות שונים. הוא נדד ממקום למקום, וחיפש 
בעיקר עבודות קבלניות בעונות האסיף. כך גם הגיע לגרמניה, עבד שם במכרות 

בורייה. כשחזר, לאחר שנים, להולנד עם פחם, ולמד את השפה הגרמנית על 

, לא רחוק Otterloחסכונותיו, חכר חווה חקלאית קטנה בכפר אוטרלו 
מבארנפלד, שבשוק שלה עשה היכרות עם אבי. הוא היה אדם מגודל גוף, נעים 
הליכות עם חכמת חיים רבה. השותפות עם אבא קידמה אותו מאוד מבחינה 

פיק כסף  כדי לקנות לעצמו חווה, שבה גידל כלכלית, ולאחר כמה שנים חסך מס
עופות וכמה פרות, אבל בעיקר היה בה מטע דובדבנים גדול. הוא  היה נשוי 
לנערה מקומית ושמה נלי. היא הייתה הניגוד הגמור שלו: אישה חמדנית, 
חשדנית ועצבנית מאוד. לא היו להם ילדים, וכאשר ון דר איסט קנה את חוותו, 

והתייחס אליו  16 בן ה Jan van der Meydenאן ון דר מאיידן לקח לעזרתו את י
 כבן.
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 השנים הטובות בהולנד
  
הגענו לאוסטרביק, עיירה בגודל בינוני, קרובה מאוד לארנהם עיר המחוז.  

קומתי מרווח, הולנדי טיפוסי, עם גינה קטנה לפני הבית וגינה -ביתנו היה בית דו
ו שם בבית, כי אימא הביאה אתה בבואה לאוסטרביק גדולה מאחור. מיד הרגשנ

את תכולת הבית של קלן, אותם הרהיטים בחדרי הילדים, בסלון ובחדר האוכל, 
את הכיסאות עם פיתוחי העץ היפים, כורסאות העור, הספה ההופכת למיטה 
בשעת הצורך וכלי האוכל, שהיינו כל כך רגילים אליהם. במיוחד שימחה אותי 

שניים הולנדית, אחד בגרמנית  -למינויים בעל ארבעת הערוצים התקנת הרדיו
ואחד באנגלית. דרכם התוודעתי למוזיקה של המלחין גרשווין בפרט, ולגא'ז 
בכלל, שמאוד מצא חן בעיניי. כאשר שודר קונצרט לפסנתר, הייתי מגביר את 
 עוצמת הקול כדי שישמע ברחוב, כך שילדי השכנים יחשבו שיש בביתנו פסנתר

 ...(   9ושאני פורט עליו. )איזה רמאי קטן הייתי בגיל 

, רחוב שקט Cristiaan de Wetstraat 12ויטסטראט  הד גרנו בקריסטיאן 
מחוץ למרכז העיירה, ושכנים שהאירו לנו פנים. אני עוד רואה בעיני רוחי את 
אחותי רות יושבת עם הבת של אחד השכנים, מיקה קוריפאר,  שתיהן מוצצות 

ע ומביטות האחת על השנייה, אבל אינן יכולות לדבר זו עם זו בגלל אי אצב
ידיעת שפה משותפת. צריך לציין שרות דיברה אחרי זמן קצר מאוד, אף יותר 

 מהר ממני ומרגוט, הולנדית טובה למדי, כי היא לא התביישה לדבר.
לאחר כמה ימי הסתגלות בבית ובסביבה הקרובה, היה על מרגוט ועליי  

ת לבית הספר. ון דר איסט, שהיה אורחנו כמעט כל יום, הביא אותנו לבית ללכ
הספר שהיה די מרוחק מביתנו. התייצבנו שנינו בפני מנהל בית הספר, מר 

, שהיה המורה המיועד לכיתה של מרגוט. סיימתי בגרמניה Brandsmaברנדסמה 
תיימת כיתה ג', שנת הלימודים שם מסתיימת עם חופשת הפסחא. בהולנד מס

שנת הלימודים בסוף יולי, עם התחלת החופש הגדול, ומתחילה שוב בתחילת 
ספטמבר. בגלל ההפרש הזה, ומשום שלא ידעתי את השפה הוחלט שאעשה 
שנית כיתה ג'. אני חושב במבט לאחור שזו הייתה החלטה נבונה, למרות 

ה שהתביישתי על שנאלצתי להישאר כיתה. המעבר מארץ אחת לשנייה, לסביב
, לא היה קל והעובדה שניתנה לי שנת 9אחרת, וכל זה בגיל  תולמנטאליוחדשה 

 לימודים רגועה נוספת הקלה מאוד על קליטתי בחברה ההולנדית.
לא אשכח את היום הראשון בכיתה. נכנסתי לכיתה מלא חרדה והרגשתי  

בכל המבטים מופנים אליי. הרגשתי את עצמי כאילו אני ערום. לא ידעתי האם 
זו סקרנות סתם, או עוינות. בין השיעורים, כאשר כולם יצאו לחצר בית הספר, 
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תפסתי מיד עמדת הגנה עם הגב אל עץ שעמד באמצע החצר ובידי כמה אבנים 
שאספתי בחפזה, מוכן ללחום על חיי, כשמסביב התקהלות רבתי של הילדים 

מישהו עם  ההולנדים הבלונדינים הגבוהים, שהביטו בי כאילו מעולם לא ראו
                                                  שער שחור ומקורזל.

  אך הכל עבר בשלום. התברר שדברי ההסתה הנאציים לא  הגיעו עדיין עד
 בית הספר, וכאשר כמה מבני כיתתי

 ליוו אותי הביתה בהפסקת צהרים, הבנתי שיש לי כבר כמה חברים. 
דקות הליכה, היות והלימודים  -20ה כהמרחק מהבית לבית הספר הי 

התנהלו משעה שמונה עד השעה שתים עשרה וגם אחרי הצהרים משעה שתיים 
עד השעה ארבע, היה עלינו לעשות את הדרך ארבע פעמים ביום. נוסף ללימודים 

בבית הספר קיבלנו עזרה לימודית בבית בשפה ההולנדית,  בהיסטוריה   ובידיעת   

, ופעם בשבוע בא Veelen vanמורה  מכיתתי,  העלמה ון פיילן הארץ,  על  ידי   

 מארנהם הקרובה ללמדנו יהדות. Pintoמר פינטו 
אני זוכר את שהותנו  באוסטרביק כתקופה יפה מאוד. יכולנו לשחק  

ולהסתובב ברחובות, דבר שלא ידענו בקלן. אימא טיפלה עכשיו רק בנו ובבית, 
, להבדיל מהעיר הגדולה, היה קסם משלה, כי כבר לא הייתה חנות. לעיירה

והכרנו דברים חדשים שלא ידענו מקודם: החלבן שהיה מביא כל בוקר חלב טרי, 
ועבורנו, הילדים, בקבוק דייסת קווקר מוכן מהמחלבה; האופה שהביא את 
הלחם הטרי ופינק אותנו בלחמניות עם צימוקים; ומוכרת הדגים, בתלבושתה 

ול קשור לקדמת האופניים ובתוכו שלל דגים. מאז המסורתית, עם ארגז גד
 התחבב עליי מאוד הדג המלוח הטרי.                         

היו לי הרבה חברים וחברות, שיכולתי לשחק אתם ולטייל בחורשות  
 היפות, שלא היו רחוקות מהבית.

, שעזרה Tante Dreeהיו לנו שכנים טובים מאוד, בעיקר טאנטה דרעיי  
להורים. להורים היה הרבה יותר קשה להסתדר מאשר לנו, הילדים, גם  הרבה

בגלל השפה וגם להתרגל לשוני שבארץ חדשה. בעיירה גרו עוד שתי משפחות 
יהודיות; משפחת שוורצנברגר, שהיו לה שתי בנות בגילנו: הינדלה ושיעה, 

יתה ומשפחת ליאון שההורים התיידדו אתה מאוד והרבו לבקר אלה את אלה. הי
,שתמיד הייתה יושבת בנדנדה שהותקנה  20להם בת מפגרת בשכלה, כבת 

בגינה, ושמחה מאוד כשהיינו באים יחד עם ההורים לביקור ומשחקים אתה. 
  *הוריה אהבו אותה מאוד, וטיפלו בה באופן יוצא מן הכלל. 

                                                           
כאשר חזו במלחמה המתקרבת, היגרו לאינדונזיה שהייתה מושבה  -1939ב   *
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חליתי בדלקת המעי העיוור ואושפזתי על ידי הרופא  שלנו,  1934בשנת  

הבית נעים -, בבית חולים. מאוד התקשרנו לרופאJongsmaגסמה ר יונ”ד
ההליכות. הוא טיפל בנו בנאמנות ובמסירות, ונהג להיכנס אלינו הביתה לנהל 
שיחת חולין עם ההורים ואתנו, הילדים. הלכנו לפעמים גם לשחק אצל משפחת 

 יונגסמה, שהייתה משפחה מרובת ילדים. 
  

י נירנברג הידועים לשמצה, אשר שללו מן אושרו בגרמניה חוק 1935בקיץ 
-היהודים את האזרחות הגרמנית, אסרו עליהם להעסיק עובדים לא יהודים

"אריים", והגבילו מאוד את המגע החברתי מחוץ לקהילה היהודית. נאסרה על 
היהודים הכניסה להרבה מקומות ציבוריים; בעלי חנויות תלו שלטים "יהודים 

ד מאוד על קניית מצרכים. הקרובים שלנו בגרמניה, לא רצויים", דבר שהכבי
שקודם לעגו להוריי על פחדנותם, התחילו להבין שהאדמה בוערת מתחת 

לוקס", לאחר שהגרמנים -רגליהם, אבל איחרו את המועד לזכות בהגירה "דה
הגבילו העברת רכוש וממון מחוץ לגבולות הארץ. רוב הארצות סגרו את שעריהן 

גרים, שאין עימם רכוש או מקצוע מועדף. ארצות שעוד היו בפני מהגרים מבו
מוכנות לקבל מהגרים, קבעו מכסות קטנות, ועד קבלת האישור הנכסף עבר זמן 
רב. לצעירים הדרך הייתה קלה יותר, גם הפרידה מהרכוש, שבדרך כלל לא היה 
רב, כושר ההסתגלות ומציאת פראנץה היו בסבירות גבוהה יותר. לארץ ישראל 

 א רצו קרובינו להגר, למרות שעדיין  זה היה אפשרי.ל
צימרן, אבל לאחר האיסור על שחיטה -אבי המשיך לייצא עופות לגרוס

כשרה בגרמניה היה צורך להקים משחטה באוטרלו, ולשלוח עופות שחוטים, 
צימרן את השוחט הקבוע -מרוטים וכשרים. לשם כך שלחו השותפים בגרוס

 עם משפחתו, שהתיישבו בארנהם.  owitsSchmulשלהם מר שמולביץ 
מדי פעם בימי חופשה, הייתי נוסע עם אבי לשוק העופות של בארנפלד. 
היה עלינו לקום מוקדם בבוקר, בשעה ארבע. אבא היה מניח תפילין כהרגלו, 

 17גומע חצי קומקום קפה שחור, והיינו רוכבים על אופניים לאוטרלו, מרחק 
ם למר ון דר איסט במכוניתו לשוק. שם קיבלתי ק"מ, כשעה רכיבה, ומצטרפי

מושג עד כמה אבא היה מקובל בין האיכרים מוכרי העופות. כמות העופות 
 שנרכשה הייתה מרשימה.

ביתנו היה תמיד מלא אורחים וקרובים, שבאו לביקור או לרגל עסקים, 

                                                                                                                            
הולנדית. הם סבלו מאוד מהכיבוש היפני. בשוך המלחמה בדרכם באוניה בחזרה 

 להולנד, נפטרה הבת ונקברה, כנהוג בהפלגה, בגלי הים.   
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, אחיה של אימא, אשר עסקם היה Paulוהדוד פאול  Arthurכמו הדוד ארטור 

, בתן  של  Ilseבורסת הטבק באמסטרדם. דוד ארטור היה נשוי לדודה אילזה ב
יצרן סיגרים, "הוכהאר שטומפן" בהיידלברג, ודוד פאול עבד אצלם כמתלמד. 
ביתנו גם נהפך לתחנת מעבר לכל בני הדודים שהיגרו מגרמניה. כך יצא לנו 

כי רובם היו להכיר כמעט את כולם, גם כאלה שלא היה לנו קשר אתם מקודם, 
 מבוגרים מאתנו בכמה שנים. 

הוריי לחצו מאוד על הקרובים לעזוב את גרמניה, והיו מוכנים להגיש 
גרמני לקבל -עזרה בכל צורה שהיא. מדי פעם הייתה אימי נוסעת לגבול ההולנדי

תכשיטים או דברי ערך אחרים, שמבריחים היו מביאים מהקרובים. אני זוכר את 
קשר לשליחויות אלה, בעיקר כאשר משלוח, שאמור היה ההתרגשויות שהיו ב

להגיע, איחר או הלך לאיבוד. לא פעם ניצלו מבריחים את מצוקת היהודים, 
 ונעלמו עם הרכוש שנמסר להם, במקום להעביר אותו ליעדו כמובטח.

 
מדייריו,  42פראנץהלסלאן  -התפנה אחד הבתים שלנו בארנהם 1936באביב 

ידה מאוסטרביק הייתה קשה עבורי. רכשתי שם הרבה ועברנו לגור בו. הפר
חברים בשכונה, וגם בבית הספר הייתי מקובל מאוד, ולא הרגשתי זרות כלשהי. 

 אפילו נבחרתי לראש קבוצת הכדורגל של הילדים, וזה נחשב לכבוד גדול. 
הבית בארנהם היה יותר גדול מזה שעזבנו. גדול במספר חדרים, עליית גג 

מרתף ענק מתחת לכל הבית, וצדו האחורי היה פתוח אל הגן גדולה מאוד ו

 . Souterrain היפה, משום שהבית היה בנוי על מדרון. )למרתף מסוג זה קוראים 
גם מיקום הבית היה בסביבה  

"אדמת זהב". במרוצת  טובה, בשכונה
הזמן נבנה במרכז השכונה מגרש  

טניס, ומרגוט שעברה כבר לבית ספר 
 ה להתאמן שם. תיכון, התחיל

 
                

     בתינו בארנהם
אחותי רות ואני למדנו עכשיו בבית ספר, שלא היה מרוחק מביתנו, ונקרא 

. זה היה בית ספר של המעמד הבינוני ומעלה, Tamboersbos"טאמבורסבוס" 
גם בדרישה להופעה חיצונית מסודרת של התלמידים. אבי כנראה  שהתבטא

התסרוקת הלא מסודרת שלי.  את הצבע אי אפשר היה התבייש  בי בגלל 
לשנות, אבל הוא חשב שלפחות שביל ישר בולט לעין ראוי שיהיה לי. לעשות 
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כזה שביל בשערותיי המקורזלות היה דבר שכמעט לא ניתן לביצוע. לכן אבא 
מצא פתרון. הוא לקח  מספריים, וללא היסוס חתך לפי ראות עיניו. התוצאה 

 ואילצה אותי ללכת עם כיסוי ראש עד ששערותיי צמחו.  הייתה נוראה,
הלימודים בבית הספר הזה היו ברמה יותר גבוהה מאשר באוסטרביק, 
והתקשיתי להשיג את הפיגור. אבל היה לי מזל שהמורה, המחנך שלי, היה 
מאורס עם העלמה ון פיילן, מורתי הראשונה מאוסטרביק, לכן זכיתי 

, וגם בכיתתי, היו מספר לא קטן של ילדים יהודים, ב"פרוטקציה".  בבית הספר
שבשבתות לא באו ללימודים בגלל קדושת השבת. בכדי לשמור על  סולידריות 
יהודית החליטו הוריי שגם אנו לא נלך לבית הספר. באוסטרביק כן היינו 
הולכים, אבל פטרו אותנו מכתיבה. בשבתות הייתי הולך עם אבי לבית הכנסת, 

ן ושלישי אחרי הצהרים, כאשר לא היו לימודים בבית הספר הכללי, ובימי ראשו
חויבנו ללכת לשיעורי דת, שהתקיימו בבניין הקהילה היהודית בסמוך לבית 
הכנסת. שנאתי שיעורים אלה, שגזלו ממני שעות טובות של משחקים עם חבריי 

היה , שגר לא רחוק מביתנו, ואביו Mos Guusהלא יהודים, ביניהם חויס מוס 
 נהג  קטר. אני נהניתי לשמוע סיפורים על חוויותיו המקצועיות. 

בחופש הגדול נסענו  אימא, מרגוט, רות ואני לבקר את הסבים ויתר 
הקרובים הרבים שעדיין נשארו בגרמניה. ון דר איסט הסיע אותנו לכל מקום 

פי בברלין , ואל 1936 שחפצנו בו. זאת הייתה שנת האולימפיאדה, שהתקיימה ב
תיירים מכל קצווי העולם הציפו את גרמניה. השלטונות הנאצים דאגו להסיר 
את כל הסימנים שהצביעו על אנטישמיות. זאת במטרה לעשות רושם של 
מדינת חוק ותרבות, ולהדגיש שכל מה שמספרים עליהם בנוגע ליחסם אל 

ש היהודים היא תעמולת זוועה, שהיהודים מפיצים בארצות העולם כדי להכפי
את שמו הטוב של העם הגרמני הנאור. נהנינו מאוד מהנסיעה, כי בשום מקום 

 לא נתקלנו במגבלות.
מצווה"  -. יום ה"בר13אני כבר נער גדול, תלמיד כיתה ו' ועוד מעט בן 

מתקרב ובא. היה עליי לקרוא את פרשת משפטים מספר שמות. מר פינטו, אותו 
הדות, לימד אותי קריאה נכונה בניגון למדן שעוד באוסטרביק נתן לנו שיעורי י

המסורתי. את פשר המילים לא הבנתי אלא את תוכן הפרשה בלבד. מר פינטו 
מצווה, ואילו חובות זה מטיל עליי. אני מתייחס -הבהיר לי גם את משמעות הבר

לכל אלה ברצינות רבה. בבית, כמובן, תכונה רבה לקדם את פני הקרובים 
שפחה.  באותם הימים היה נהוג להזמין רק את הרוצים להשתתף בשמחת המ

קרובי המשפחה, כמו סבים ודודים. לארוחה חגיגית היה לנו מספיק מקום בבית. 
על ידי פתיחת דלת הזזה, המפרידה בין הסלון המרווח וחדר האוכל הגדול, 



31 

סועדים. קבלת ידידי המשפחה  50התקבל אולם קטן, שיכול להכיל לפחות 
הייתה מתוכננת בנפרד. אבי בחר לסעודה את הטובים וחברי חתן השמחה 

שבעופות; אווזים ופטמים צעירים, ואימי עשתה מהם מטעמים, תאווה לחיך; 
 חזה אווז מעושן, עוף ממולא ועוד, ואפתה עוגות מכל הטעמים.

אבל תכניות לחוד ומציאות לחוד. כמה ימים לפני היום הגדול קיבלנו את 
ה, אשתו של דוד ארטור, נפטרה. כמובן בוטלו הבשורה המרה שדודה אילז

ביקורי הקרובים מצד אימי, ונעלמה אווירת העליצות. העלייה לתורה התקיימה 
דברים ממש יפים; שעון יד מוזהב מהסבים,  -כמובן, ומתנות לרוב קיבלתי 

מצלמה טובה מדוד דניאל, עט נובע יוקרתי, ספרי קודש לשבת ולכל חגי ישראל 
ולים יקרי ערך, שהיה שייך לדוד ארטור, שבאבלו העמוק ויתר על ואלבום עם ב

            תחביבו האהוב. לארוחה החגיגית המצומצמת באו חברים של ההורים ומעט ק
גם קבלת הפנים 
לחבריי התקיימה. 

מצווה -אחרי הבר
נעשיתי ממש דתי. 
כל בוקר הנחתי 
תפילין, הלכתי עם 

ראש, לבשתי  כיסוי
ות, הכנפ-את ארבעת

ועשיתי לאימי טרור 
 בענייני כשרות.

 , 
 
 
 

 . בתמונה משמאל לימין רות,1937הבר מצווה שלי, פברואר 
 סבתא מינה, מרגוט סבא יעקב, דודה הרטה, אבא, אמא ואני.  
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תקופת ההתחרדות שלי החזיקה מעמד כמה חודשים בלבד. אחרי החופש 
תי ב"שאלה". המשכתי ללוות הגדול, שביליתי  שוב אצל הסבים בלושדאט, חזר

את אבי לבית הכנסת, אבל לא מתוך אמונה, אלא בכדי להיפגש עם נערים 
ונערות, שהיה לי עניין בהם. בתוך החבורה הזאת היו כאלה שהלכו למועדון  
נוער יהודי, ולא היה להם קשה לשכנע אותי להצטרף. כך התוודעתי ל"ציונות". 

ית, אלא תנועה  בורגנית, מסונפת ל"מכבי זאת לא הייתה תנועה להגשמה חלוצ
ישראל, אלא עיקר הפעילות הייתה -הצעיר". לא דיברו שם על עלייה לארץ

טיולים, צופיות ומסיבות, לימוד מעט שירים עבריים וריקודים. מידי פעם היינו 
פוקדים את בתי היהודים עם הקופסה הכחולה של הקרן הקיימת לישראל. זו 

ציונית כמו שהיו קיימות ברוב ארצות המערב. לא דיברנו על הייתה תנועת נוער 
ישראל, ולא היו עימותים עם -ההתפלגות הפוליטית של היישוב הקטן בארץ
 תנועות אחרות, כי פשוט לא היו כאלה בארנהם. 

ארנהם עיר יפה מאוד, מוקפת פארקים גדולים ונהדרים כמו סונסביק 

עם גבעות חול,  Veluweרא פלווה וזייפנדאל, ומעבר להם בצפון אזור הנק

ענקיים. דרומה לה זורם נהר הריין, וכשעוברים  heide -חורשות ושטחי אברש

הפוריים עם מטעי הפרי מכל  Betuweאת הגשר נמצאים בשטחי הבטווה 
 הסוגים. תענוג היה לטייל ברגל או באופניים. 

לימודים, בבית הספר היה מעמדי טוב, אפילו בין הבנות. לא הצטיינתי ב
חוץ מכמה מקצועות שמאוד אהבתי, כגון גיאוגרפיה, היסטוריה כללית, וכמובן 
את שיעורי הספורט, שהיו הכי אהובים עליי. כל המקצועות  האחרים לא זכו 

 לתשומת לב רבה. 
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 אי שקט פוליטי באירופה
 

אלו יכלו להיות שנים נהדרות לולא העיבו עליהן מאורעות התקופה, 
ם יום בעיתונים כמציאות  העכשווית, ועשו עליי רושם עז, וגם שנפרשו יו

השפיעו על האווירה בבית, וניבאו עתיד לגמרי לא ורוד. ברור שאותנו העסיק 
מצבם של היהודים בגרמניה, כי רוב הדודים והדודות, כמו גם הוריי אימי, עדיין 

 היו שם. 
בפוליטיקה  העסיקו אותנו גם הידיעות על מגמות מלחמתיות, שבלטו

הגרמנית, בעיקר החימוש המואץ לעין כול תחת הסיסמה: "תותחים במקום 
חמאה," שהעידה על הכוונות הזדוניות, שהסתתרו מאחורי הצהרות השלום 
התכופות, שהיטלר השמיע. המעצמות דאז, אנגליה וצרפת, בלעו אותן מחוסר 

יטית וצבאית, שמן ראיית המציאות. היו אלו שנים סוערות באירופה מבחינה פול
 הראוי להקדיש להן כמה שורות.   

זכה היטלר לניצחון פוליטי יוקרתי, כשצרפת, כאקט של פיוס,  1935בינואר 

, שבעקבותיו הוחזר חבל ארץ זה, Saarהסכימה לערוך משאל עם בחבל הסאר 
 העשיר בפחם, לגרמניה. 

שרק  באוקטובר אותה שנה פלשו צבאות איטליה לחבש, ארץ באפריקה,
מעטים ידעו על קיומה. כל הקהילה הבינלאומית מחתה נמרצות, והטילה 
סנקציות על איטליה, חוץ מגרמניה. היטלר ראה במוסוליני, שליט איטליה,  
שותף פוטנציאלי לתכניות שלו עצמו. למבצע הצבאי האיטלקי לא היו הצלחות 

לאסייה, ידעו מזהירות. התברר שהחבשים שחומי העור, בהנהגת הקיסר היילה ס
 1936להילחם כהלכה, וגרמו לצבא האיטלקי המודרני נזקים ניכרים. רק במאי 

הצליחו האיטלקים לכבוש את בירת אתיופיה, אדיס אבבה, ואילצו את הקיסר 
 לברוח. אבל לכבוש את חבש כולה לא הצליחו. 

נכנס הצבא הגרמני לאזור המפורז של חבל הריין, תוך הפרה  1936באביב 
של הסכמים חתומים. לאחר שמעצמות העל האירופיות לא הגיבו על הפרת גסה 

ההסכם, יכול היה היטלר להציג, כפי שכבר סיפרתי, גרמניה גאה ומאוחדת בזמן 
 . 1936המשחקים האולימפיים בקיץ 

כבר כמה שנים מתנהלת בספרד מלחמת אחים עקובה מדם, בין אלה 
ית, ובין מיעוט הנתמך על ידי שרוצים לשמור את ספרד כרפובליקה דמוקרט

הכנסייה. למיעוט זה הצטרפו בעלי ההון הגדול וכוחות פשיסטים מבחוץ כגון 
איטליה וגרמניה, שרצו למגר את השלטון הנבחר, ולייסד תחתיו דיקטטורה 

, Francoכדוגמת איטליה וגרמניה. לשם ביצוע המהפך מצאו גנרל בשם פרנקו  
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ן אפריקה. בעזרת חיילים מאורים, ששירתו ששירת במושבות הספרדיות בצפו
תחת פיקודו, פלש לדרומה  של ספרד האירופאית, והתקדם צפונה תוך לחימה 
אכזרית כלפי אלה שנשארו נאמנים לממשלה החוקית. מאבק זה קיבל אופי 
בינלאומי, כשהחליטו ממשלות איטליה וגרמניה לתמוך בו בפומבי על ידי שיגור 

פרנקו. דעת הקהל הנאור בארצות הדמוקרטיות כוחות צבאיים לעזרת 
התקוממה נגד התערבות גסה זו, וטובי האנשים, הוגי דעות, אומנים וסתם 
פועלים פשוטים בעלי מודעות פוליטית, התגייסו לעזרת הרפובליקה, למרות 
האיסורים שהטילו הממשלות המערביות. העיתונות והרדיו היו מלאים 

דות הבינלאומיות", כפי שנקראו אל ה"בריגבתיאורים של מעשי הגבורה ש
יחידות מתנדבים אלה, שלחמו בחירוף נפש לצד הרפובליקנים, לעומת סיפורים 

מאבק  *על אכזריותם, בעיקר של הטייסים הגרמניים, שהפציצו ערים שלוות.
איתנים זה היה כבבואה של מה שעלול להתרחש, כאשר תפרוץ מלחמה  בין 

 אומות.    
נחתם  הסכם בין גרמניה ואוסטריה, המבטיח קיום עצמאות   1936ביולי 

לאוסטריה. חודש לאחר מכן, בזמן האולימפיאדה, ביקר מוסוליני בגרמניה, 
ונחתם הסכם בין גרמניה ואיטליה על הקמת "הציר", המגדיר את השותפויות 

 והאינטרסים של שתי המדינות. 
שלטון בגרמניה, נאם שנים לעלותו של היטלר ל 4, לציון 1937בינואר 

היטלר נאום תוקפני במיוחד. נאום זה ביטא, למעשה, את שאיפותיו לכוחנות 
גרמנית על ידי ביטול חד צדדי של חוזה ורסיי, אשר נחתם בסוף מלחמת העולם 
הראשונה. היטלר הכריז על מחיקת כל הסעיפים המגבילים את חימושה של 

ים, כשהוא מאשים אותם בחרחורי גרמניה, והשמיע איומים בוטים כלפי היהוד
מלחמה. גם ארצות שכנות, ביניהן אוסטריה, זכו לאיומים מרומזים. הנאום חרט 
על הקיר את אשר עמד לקרות. במקום להגיב  כנדרש, השמיעו הממשלות 
הדמוקרטיות המערביות זמירות פייסניות בלבד. איש לא הופתע, כאשר במרס 

ובעקבותיו פרצו מהומות רחוב. חברי חל מהפך ממשלתי באוסטריה,  1938
הממשלה החדשה, משרתי  שאיפותיו של היטלר, קראו לגרמניה לעזור לה 
להשליט סדר. היטלר, יליד אוסטריה בעצמו, נענה להזמנה זאת ברצון, ויחידות 

למרס, ובזאת למעשה, חדלה אוסטריה  12 צבא גרמניות נכנסו לאוסטריה ב

                                                           
ו הסופר ארנסט המינגויי כתב ספר לפיו הופק גם סרט: "למי צלצל  *

 הפעמונים".  
העיר גרניקה, שהופצצה בפראות על ידי טייסים גרמניים, התפרסמה הודות     

 לציור מאת פיקאסו.
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 "האנשלוס".  -יהלהתקיים, וצורפה רשמית לגרמנ
הידיעות שהגיעו על הקורה ליהודים שם הצליחו להסעיר את דעת הקהל  
הבינלאומית לתקופה קצרה בלבד. סופר על השפלות מחרידות כלפי  היהודים. 
הם אולצו לקרצף רצפות רחוב ולנקות ביובים לעין כל. כמו כן חויבו להשתחוות 

ה אחד חרב עולמם, לא יכלו בפני כל לובש מדים. הרבה יהודים, שתוך ליל
לשאת חרפה זאת, ומספר ההתאבדויות הגיע לשיא. אז נשמע בפעם הראשונה  

, כממונה מטעם ברלין על  הגירת יהודי Eichmann Adolfהשם אדולף אייכמן 
 אוסטריה.
חודשים מעטים בלבד אחרי ה"אנשלוס" של אוסטריה לגרמניה, נעשה    

דשות בעקבות תביעות גרמניות לגבי אזור העולם כמרקחה.  צ'כיה נכנסת לח
גבול בצ'כיה הנקרא סודטים,  ובו מיעוט גרמני לא מבוטל אשר טען, בעידוד 
הממשלה הגרמנית, על קיפוח ורדיפות. היטלר, אשר יצר ההתפשטות שלו לאחר 

נאום תוקפני,  1938ההצלחות הגדולות לא ידע גבול, שוב נשא בספטמבר 
כיה. ראש ממשלת בריטניה, סיר נביל צ'מברליין, ראה והשמיע איומים כלפי צ'

בנאום של היטלר סכנה לשלום, ומיהר למעון של היטלר בברכטסגאדן,  והבטיח 
 לו לפעול אצל הצ'כים למציאת פתרון בדרכי שלום. 

בלונדון נפגשו האדונים צ'מברליין ודלדייה, ראש ממשלת צרפת,     
למשבר. "מלאך השלום"  צ'מברליין נסע  והוחלט להציע לגרמניה פשרה הגיונית

לפגישה נוספת לגרמניה, הפעם לעיירה יפיפייה על גדות הריין, גודסברג, לסיכום 
המשבר. היטלר, שהבין כבר עם מי יש לו עסק, דחה בזעם ובגסות כל פתרון של 
פשרה.  צ'מברליין נכנע,  וקיבל על עצמו לדאוג למילוי כל הדרישות הגרמניות 

כיה. בעקבות זה הכריזה ממשלת צ'כיה, שהייתה לה עוצמה צבאית לא כלפי צ'
מבוטלת, על גיוס כללי, בתקווה שצרפת, שאתה היה לה חוזה הגנה משותף, 
תעמוד בשעת מבחן לצידה.  אך חולשתן של ממשלות אנגליה וצרפת הייתה כה 

ורית גדולה, שבמקום לתמוך תמיכה נמרצת בצ'כיה, הן קיבלו, אחרי פגישה היסט
 בעיר מינכן, את כל התביעות הגרמניות.  29.9.1938 ב

ראש ממשלת צ'כיה התפטר לאות מחאה, אבל חבל הסודטים, שהיה    
אזור הגנה מבוצר היטב, נמסר לגרמניה, וצ'מברליין יכול היה לחזור לאנגליה, 

 לנפנף עם נייר ההסכם, ולהכריז שהוא הציל את השלום לעולמי עד. 
יתה דעה מאוד מפוכחת לגבי כוונות הגרמנים. הוא לא לאבא שלי הי  

האמין שהיטלר יסתפק במה שהשיג. השאלה הייתה לאיזה כיוון יפנה עתה.  
אבי התחיל לטפל בהגירה לעבר הים, למרות שמקודם חשב לבקש את הנתינות 
ההולנדית, דבר שאפשר היה לקבל לאחר ישיבת קבע של חמש שנים בהולנד. 



 

36 

 

 

הייתה עכשיו קנדה, שהייתה מעונינת בתקופה ההיא לקלוט  ארץ הבחירה שלו
חקלאים, ולשם כך הציעה תנאים מפתים לרכישת חווה. אבי העביר לארצות 
הברית, באמצעות בני דודים שהיגרו לשם, אלפיים דולר, סכום נכבד מאוד 
באותם הימים. הוא הסתמך על עברו החקלאי מבית הוריו, ושותפותו בעסקי 

 מר וו דר אסיט.  החקלאות עם
אני, כמובן, צידדתי בהגירה לפלסטינה, ועל רקע השקפתי זו התחדדו   

היחסים שלי עם אבא, והתנהלו ויכוחים מרים בבית. כינו אותי "רומנטיקן 
תמים", "אידיאליסט חלמן", "סוציאליסט לא מציאותי" וכו'. לאימי הייתה 

יה ורוב האחים והאחיות המחשבה על פרידה  מאירופה קשה מאוד, מפני שהור
נשארו עדיין בגרמניה, וחפצה נפשה לעזור להם לצאת משם. היא ראתה את 

והטיפול בהגירה  ביתנו כגשר להגירה עבורם. בהתחשב ברצון זה לא מיהר אבא,
 הואט.
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 סוף האשליה 
 
ים, בינתיים ירד על יהודי גרמניה אסון נוראי. מספר לא קטן של יהוד  

שגרו בגרמניה, היו נתינים פולנים. הם התיישבו במרוצת הזמן בגרמניה בגלל 
רדיפות תכופות ופוגרומים, שהתחוללו בפולין. גם צעירים, שבאו לגרמניה לשם 

הוצא צו על ידי  1938רכישת השכלה, נשארו בה, כי היה להם טוב. באוקטובר 
בר לגבול הפולני. וכך הממשל הגרמני, להעביר את כל היהודים האלה אל מע

נעשה. אבל ממשלת פולין מנעה מיהודים אלה להיכנס לתחומה. הם נשארו 
 מחוסרי גג ומחייה  בשטח ההפקר שבין שתי המדינות.

צעיר יהודי, הרשך גרינשפאן, שחי בצרפת, ושהוריו היו בין האומללים   
הודים האלה, החליט לעשות מעשה כדי לעורר את דעת הקהל העולמי על מצב י

אלה. הוא ירה  בנספח שגרירות גרמניה בפריס, והרג אותו. תגובת הנאצים 
בגרמניה הייתה מידית, כאילו ציפו למעשה שיתן להם צידוק לפרוע ביהודים. 
כעבור ימים מעטים פשטו כנופיות נאציות על בתי היהודים, אסרו את הגברים, 

שהוכנו בעוד מועד. נופצו ותוך עינויי גוף ונפש הובילו אותם למחנות ריכוז, 
חלונות ראווה של חנויות יהודיות שעוד היו קיימות, והן נבזזו.  בכל הערים 
והכפרים שרפו ובזזו את בתי הכנסת היפים והעתיקים. אותו לילה כונה "ליל 
הבדולח" על שם כל הזכוכיות שנופצו. הממשלה הטילה קנס כספי כבד של 

ה את הרכוש שהשאירו אלה שכבר הספיקו מיליארד מארק על היהודים, והחרימ
להגר. בהזדמנות זאת הוחרם גם הבית של הוריי בלינדנטאל. הממשלה גם גבתה 
את דמי הביטוח הרבים, שחברות הביטוח היו חייבות לשלם בגין הנזקים 

 הכבדים שנגרמו לרכוש היהודי.   
עם  החלה בריחה המונית של יהודים לעבר הארצות החופשיות הגובלות  

גרמניה. אלו פתחו את הגבולות למעטים בלבד. כך נהגה גם הולנד, שנתנה 
אישורי כניסה רק לאלה, שהיו להם 
כבר ויזות לארצות אחרות, ומטעמים 
הומניטאריים גם לכמה מאות צעירים 
וילדים, ששוכנו בפנימיות ובבתים, 

 שהוכשרו עבורם.
אלינו הגיעו הסבים, הורי   

לילה מביתם.  אימי, שהוצאו באישון
הם הגיעו מחוסרי כול. קשה להבין 
איזה שינוי חל בעם הגרמני. סבי 
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וסבתי היו בימים כתיקונם מקובלים מאוד בלושטאד, רכשו להם כבוד וידידות, 
ופתאום תוך זמן קצר פג כל זה, וכחיות טרף התנפלו על הבית, בזזו והרסו, 

, Manfredן דודי מאנפרד וגירשו את הסבים לרחוב בכותונת לילה בלבד. גם ב
בנה של לואיזה, אחות של אבא, הגיע. בואו התאפשר משום שיכול היה להוכיח, 

, הבת של דודתי חנה, מצד אימא Loreשויזה לארצות הברית נשלחה אליו. לורה 

מצד אבא, הגיעו עם משלוח גדול של  Janetteנט ’, הבת של דודתי זEliseואלזה 
 ילדים לאנגליה. 

יהודים ניסו לגנוב את הגבול להולנד. כמה אלפים גם הצליחו. המוני   
ממשלת הולנד חששה מתחרות בלתי הוגנת בשוק העבודה והמסחר בין 
תושביה והפליטים. בעידוד גורמים רבי השפעה ביהדות הולנד, שחששו 
מהתגברות האנטישמיות, החליטה לבודד את אלפי היהודים אשר זה עתה 

מחנה באזור נידח ושומם בצפון הולנד, בקרבת עיירה  הגיעו. לצורך זה הוקם

, שעל שמה נקרא המחנה. את הכספים Westerbork -קטנה בשם וסטרבורק
להקמת המחנה גבתה ממשלת הולנד מהארגונים היהודיים. עבור מאנפרד, שגם 

 הוא נשלח לשם, היה על אבא לשלם דמי החזקה מלאים.
ת נפשם מגרמניה. סוף סוף הבינו גם יתר הקרובים חיפשו דרך למלט א  

שמצבם חמור ממה שחשבו כל הזמן. הם לא יכלו לתאר לעצמם שקיימת סכנה 
לקיומם הפיזי. היות וכולם היו בעלי אמצעים, הצליחו לקנות ויזות לקובה. הם 
הפליגו באנייה  "סנט לואיז" 

“St` Luis”,  כשעל סיפונה
נוסעים, ביניהם דודה  800

יוליוס ,  דוד Ernaארנה 

Julius  עם אשתו קלרה

Clara   ובתם סוזןSusanna .

 Arthur כמו כן דוד ארטור
עם אשתו השנייה אנליז 

Annelies ושתי בנותיו ,
מדודה אילזה ז"ל, אינגה 

Inge   וקרולCarol  . דודה

 Wernerובנם ורנר  Aliesעם אשתו  Salli, אחיו סלי Louiסידי עם בעלה לואי 
  הגר.כבר הצליחו מקודם ל
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כאשר הגיעה האנייה לקובה, לא נתנו השלטונות לנוסעים לרדת, והיא 

  נאלצה להפליג הלאה.
גם הארצות האחרות בחלק זה של כדור הארץ, ובתוכן  ארצות הברית, לא 
אישרו לתת להם מקלט. אחרי הפלגה של כמה שבועות מארץ  לארץ ללא 

מבורג שבגרמניה, עם כל תועלת, החליט רב החובל לחזור לנמל האם שלו, הא
הכרוך בזה ליהודים שעל סיפון האנייה. מפחד לגבי הצפוי  להם בגרמניה 
התאבדו מספר לא קטן של נוסעים. כמובן שהתעמולה הנאצית צהלה; "תראו, 

 אף ארץ בעולם לא רוצה  ביהודים!" 
פרשת ה"סנט לואיז" עשתה לה כותרות בעיתונות וברדיו, ונכתב ודובר 

טרגדיה המתרחשת בלב ים. בלחץ דעת הקהל החליטו ממשלות הרבה על ה
מנוסעי האנייה, כמחווה  200הולנד, בלגיה,  צרפת ואנגליה לקלוט כל אחת מהן 

חד פעמי. כל קרובינו הגיעו  לאנגליה, ולאחר זמן לא רב יכלו להמשיך לארצות 
 חמה. הברית של אמריקה. רק דוד יוליוס ומשפחתו נשארו באנגליה עד סוף המל

ובעלה, לואיזה עם בעלה ובתם  Hannaבגרמניה נשארו עוד דודה חנה 

ז'נט, ובעלה. )שלוש משפחות אלה נספו בשואה(.  -, אחות של אביKätheקאטי 
אבי השיג עבור לואיזה ומשפחתה  אשרות כניסה לטרינידד, אבל הם סירבו 

ארצות להגר לשם, בטענה שהאקלים לא מתאים להם, וציפו לאשרת כניסה ל
 הברית. 
לציון שש שנים לעלייתו לשלטון, נאם היטלר בפני נציגי ה  30.1.1939 ב

"רייכסטאג", הפרלמנט הגרמני, המשולהבים, נאום מדיני חשוב, בו הוא מתייחס 
גם ליהודים במשפטים רבי משמעות, שלמרות תוכנם הברור לא נקלט אצל 

יות. הנה אחדים מן היהודים ולא אצל קברניטי מדינות אירופה הדמוקרט
המשפטים שהשמיע:  "אם תצליח יהדות הממון הבינלאומית, בתוך ומחוץ 
לאירופה, להטיל שוב את העמים לתוך מלחמת עולם, לא תהיה על תפארתה, 
אלא השמדת הגזע היהודי  באירופה". מתוך הנאום אפשר היה ללמוד שני 

שהשמדת  -רופה כולן, בשהיו כבר תוכניות  מגירה לכיבוש ארצות אי -דברים: א
היהודים לא הייתה  סיסמה  ריקה  מתוכן, אלא אחת המטרות  העיקריות  של  

 מדיניותו.  
היטלר לא קפא על שמריו, והצליח על ידי תחבולות פוליטיות מתוחכמות 

                                                           
 

   על פרשה זו הופק סרט "מסע הארורים"  בהשתתפות טובי  שחקני  הוליווד. 
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נכנסו צבאות גרמניה לפראג, בירת צ'כיה. בידי  1939לפורר  את צ'כיה, ובמרץ 
ציוד מלחמה ותעשייה ביטחונית מודרנית ומפותחת.  הגרמנים נפל שלל רב של

, בתו של תעשיין יהודי צ'כי,  Ella, שחי בפראג והיה נשוי לאלה Maxדוד מאקס 
הצליח ברגע האחרון לחמוק עם משפחתו במטוסם הפרטי לצרפת, ולהגר,  

 כעבור מספר שבועות, לארצות הברית.
  

מצבם הכלכלי של  העסקים של אבא עם גרמניה דעכו עכשיו לגמרי.
היהודים המעטים שנשארו שם לא אפשר להם לחיות ברמת חיים שהיו רגילים 
לה. אבא ניסה לייצא עופות לאנגליה, ולשם כך נסע כמה פעמים לשם, וקשר 
יחסי מסחר שהביאו גם הזמנות. בניסיון להתבסס בשוק האנגלי שכר אבא סככה 

עופות, שהתאימו לדרישות בקרבת אוסטרביק, כדי לפטם בה סוג מסוים של 
הקונים האנגליים.  בשבתות וחגים אבא הטיל עליי ועל מרגוט לרכב על אופניים 
למפטמה, כדי לוודא שהכל בסדר. פעם בהיותנו שם לא נזהרתי, ובניסיון לסגור 
חלון בכוח נפצעתי פצע עמוק בברך משברי זכוכית. מרגוט לא איבדה את 

ופניה אל ד"ר יונגסמה,  רופא הבית שלנו  עשתונותיה,  והרכיבה אותי על א
 באוסטרביק, שתפר לי את הפצע. 

הייצוא לאנגליה לא הוכתר בהצלחה, ואבא הפסיד  בעסקה זו הרבה כסף 
בגלל שיטת השוק הנהוגה באנגליה.  בכל זאת צריך להתפראנץ, ואם לא הלך 

בין הפליטים בגדול, אז צריך לנסות בקטן. לכן הוא חיפש קונים פרטיים, בעיקר 
היהודים מגרמניה, וכמוכן גם באטליזי עופות, שהעריכו סחורה טובה.  מרגוט 
ואני נאלצנו לעזור. הוטל עלינו להוביל את העופות החיים, שאבא קנה ישירות 
אצל האיכרים, אל השוחט שמולביץ. הובלת העופות לשחיטה הייתה עבודה 

משא קדמי, עליו נקשר ארגז מפרכת ומבישה. היה לנו סוג אופניים עם נושא 
עופות. עם משא זה היה עלינו, לפי תור, לחצות  10 העופות, שיכול היה להכיל כ

את כל העיר, כי השוחט שמולביץ גר בקצה השני של ארנהם. הנסיעה לשם 
הייתה ממש עינוי. לא רק המשקל הכבד, אלא העופות זזו לעתים קרובות, והיה 

פניים. הכי גרוע היה כאשר העופות התחילו קשה לשמור על שיווי משקל האו
להשתולל ולהוציא קולות, שהעירו את תשומת הלב של העוברים ושבים. אצל 
שמולביץ היה עלינו לחכות עד לאחר השחיטה, ולהחזיר את העופות השחוטים 
הביתה. אבא מרט אותם במרתף, ואימא הכינה למשלוח, ואז היה עלינו לחלק 

. לקושי הפיזי 14שנדרשנו לה הייתה די קשה לנער בן  אותם ללקוחות. העבודה
הצטרף גם גורם נוסף, המבנה הטופוגרפי של ארנהם, שמתאפיין בדרכים עולות 

 ויורדות. 



41 

השהות אצל משפחת שמולביץ דווקא הסבה לי תמיד הנאה מרובה.    

 , נערים בגילי, נמנו עם חוג ידידיי גם מתוך חברותLeoולאו  David בניהם דוד
משותפת במועדון הנוער הציוני. משפחת שמולביץ הייתה מאוד מוזיקלית, 
ולעתים קרובות נהניתי להקשיב, כאשר פרטו על פסנתר וכינור. אווירה טובה 
מאוד שררה בביתם הדל. היו לי הרבה חברים טובים  בארנהם. הבנים  של  

טבל והרמאן   Mogendorf , האחים  מוכנדורף Leeuw deלאו -משפחת דה

Tebel Herman,  בן למשפחת מהגרים מפולין, שהיה לו קול של זמיר, וממנו
למדתי את רוב השירים האידים, אבל איש לא יכול היה לשיר אותם כמוהו. הוא 

זמר יהודי, גם הוא פליט, שהיה מאוד  -יכול היה להתחרות עם יוסף שמידט
ים "אני אוהב את פופולרי בהולנד, ואת שיריו השמיעו תכופות ברדיו. השיר

הולנד", "כוכב נופל מהשמים" ועוד היו בפי כל. היינו חבורה נחמדה של צעירים, 
 ובילינו הרבה ביחד.  

התלהבתי מאוד מהרעיון הציוני. התורה "לעשות את העם היהודי לעם    
נורמלי"  על ידי הפיכת "הפירמידה הסוציוגרפית" תפסה את לבי, וכל מה 

ל קסם לי מאוד; התמונות שהתפרסמו בחוברות ישרא-ששמעתי על ארץ
התעמולה מטעם הפדרציה הציונית, החלוצים החסונים המעיפים את הטורייה 
אל על, והבנות היפות במכנסיים קצרים, העובדות בבציר ענבים, הלהיבו את 

 דמיוני, וכבר רציתי להיות ביניהם. 
זמן האחרון, השתוקקתי לעזוב את בית הוריי, כי המתחים בו עלו ב   

בגלל החשש לפרוץ המלחמה, ובעיקר בגלל מצבנו הכלכלי, שירד פלאים. עול 
החזקת הורי אימי ובן דודתי מנפרד הכביד מאוד. אמנם אף פעם לא חיינו חיים 
בזבזניים וראוותנים, אבל עכשיו נאלצנו לקמץ ולחסוך תחת הסיסמה; "דאגה 

יינו מבלים, כמו בעבר, ". את השבתות החיים טובים היוםלעתיד במקום 
בארוחות טובות ושפע של עוגות מעשה ידיה של אימא. תמיד היו לנו גם 
אורחים, לרוב נערים פליטי גרמניה מבית הנוער שהוקם בארנהם לאחר "ליל 
הבדולח", ובו שכנו עשרות נערים ונערות. באתי אליהם לעתים קרובות לעשות 

עדון הנוער הציוני שלנו. הייתי תעמולה ציונית, ולשכנע אותם להצטרף למו
מזמין כמה מהם אלינו הביתה לבלות את השבת, כדי לתת להם קצת הרגשת 

Heini , הייני מנדלבאום Ehrlich Kurt בית בחיק משפחתי. קורט ארליש

Mandelbaum  וברנהארד שטראוסBernhard Strauss  נעשו אורחים כמעט
ם של הוריי לקפה ועוגה, למשחק קבועים אצלנו. אחרי הצהרים היו באים חברי

 קלפים ולשיחת חולין.
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   רוחות מלחמה

            
חולף. שוב מתקדרים העננים מעל אירופה ומתחדש המתח  1939הקיץ של  

 -הפוליטי, כאשר היטלר  החליט לתבוע חבלי ארץ נוספים, הפעם מהשכן במזרח

ושטחים נוספים באותו  Danzigפולין. תביעתו הייתה לקבל את עיר הנמל דנציג 
אזור. כשהפולנים לא נענו לו, הוא הביא  את המשבר לשיא. זאת למרות 
אזהרותיהן של צרפת ואנגליה, שהודיעו שהפעם הן לא תעבורנה על סדר היום, 
אם גרמניה תבצע מעשה תוקפנות. היטלר, שכנראה החליט שזה הזמן המתאים 

א תעמודנה בדיבורן, לא שעה לו לפתוח במלחמה, או שהאמין ששתי הארצות ל
לאזהרות אלה. הוא הפתיע את העולם כשחתם חוזה ידידות עם רוסיה 

הוא קיבל יד חופשית לפעול   *הסובייטית, השנואה עליו מכול. על ידי חוזה זה,
 נגד פולין. 

, בתואנה שפולין ביצעה התקפה על תחנת גבול 1939באחד בספטמבר 
פולין בעוצמה צבאית אדירה. הפולנים, שלא גרמנית, היטלר ציווה לתקוף את 

היה להם צבא מודרני, הובסו תוך זמן קצר, ולמדו על בשרם שאי אפשר להביס 
 טנקים על ידי רוכבי סוסים.

טייסי גרמניה יישמו את מה שלמדו בספרד, וערי פולין טעמו את טעם 
יה. ההרס. הפעם אנגליה וצרפת עמדו בהבטחותיהן, והכריזו מלחמה על גרמנ

אבל לפולין זה כבר לא עזר, לאחר שברית המועצות נטלה אף היא נתח מפולין, 
עם גרמניה. גם סלובקיה ,שנפרדה מצ'כיה, וקם  בהסכם ריבבנטרופ כפי שהוסכם

גרמני, גזלה מאדמת פולין, שחדלה להתקיים כמדינה חופשית. -בה משטר פרו
ה לעוצמה שמעולם לא יחסי הכוחות באירופה השתנו כעת לגמרי. גרמניה הגיע

הייתה לה, ומולה רק שתי מעצמות לא מחומשות ומהססות. הגיוני היה שהיטלר 
יפנה עכשיו נגד מדינות המערב.  במזרח הוא היה מובטח על ידי החוזה של אי 

 התקפה עם רוסיה.

                                                           
 .במוסקבה  23.8.1939 -מולוטוב נחתם ב -הסכם ריבנטרופ    *
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אנו הבנו שעלול לחזור על עצמו התסריט של מלחמת העולם הראשונה, 
ת, והפעם אולי גם ישירות על אנגליה, תוך שהחל עם התקפת פתע על צרפ

הפרת הניטרליות של בלגיה ואפילו של הולנד. כל זה הגביר את המתח בבית. 
הייתה גם בעיה עם סבא וסבתא. הסיבה הראשונה הייתה 
פסיכולוגית. סבא מאוד הרגיז את אבא, כי לא יכול היה בגיל 

רים להתרגל לירידה ברמת חייו. הוא דרש לארוחות הצה 81
את נתח הבשר הטוב ביותר, ולא היה מוכן לוותר על בקבוק 

היה איש מרשים,    היין היומי הטוב, שהיה רגיל לו. סבא
מטר. חיצונית היה דומה לפילדמרשל  1.80גובהו מעל  

. סבא 1934-הינדנבורג, נשיאה האחרון של גרמניה, שמת ב
 היה לבוש תמיד בקפידה, מעיל שלושת רבעי עם צווארון
 פרווה, והליכתו כשל אדם צעיר. תענוג היה לטייל עמו.
האנשים היו מסתכלים עליו בכבוד, וקציני צבא הולנדים 
שפגשו בו בדרך, היו מצדיעים כאילו פגשו אישיות רמת 
מעלה. הוא הקרין סמכות. סבי נהנה מכך מאוד, והיה הולך לבלות בבתי קפה, 

כמובן שאבי היה צריך לשלם עבור כל  ומזמין ידידים, ובעיקר נשים, לשתות אתו.
 זה בתקופת הצנע שהיינו נתונים בה. התנהגות זו הוציאה את אבא משלוותו. 

הבעיה השנייה הייתה ביטחונית. הוריי חששו שעלול להיות מצב שגם 
הולנד תהיה מעורבת במלחמה זו, ורצו שהורי אימי יהיו במקום מרוחק מהגבול 

נטל, במקרה שנצטרך לברוח. לכן הוחלט שיגורו הגרמני, על מנת שלא יהיו ל
בפנסיון באמסטרדם. ההוצאה הכספית הייתה אמנם גבוהה יותר אבל הייתה 
לזה השפעה טובה על האווירה בבית. אני חייב לציין פה, שסבתי הייתה אישה 

        נהדרת, כל כך צנועה, וממש סבלה משחצנותו של סבא.                                    
האווירה בהולנד נעשתה מתוחה. למרות ההבטחות וההסכמים דרסה 

כדי שישבץ  *"עליית הנוער" גרמניה את אוסטריה, צ'כיה ופולין. פניתי למוסד ל
אותי באחד ממוסדותיו.  תשובתם הייתה שלילית בהנמקה שאין להם מקום 

                                                           
      "נוסד בגרמניה על ידי הגברת רחה פרייאר למען המוסד "עליית הנוער

הצלת ילדים עם עלייתו של היטלר לשלטון. המוסד דאג להעלות את הילדים 
ישראל, ובמידת האפשר לתת להם בית והכשרה. לאחר ליל הבדולח -לארץ

הוצאו ילדים גם לארצות השכנות של גרמניה, על מנת לקלוט אותם בבתים, 
ראל, כאשר זה יתאפשר. לזכרה של מייסדת "עליית יש-ולהכשירם לעלייה לארץ

הנוער", רחה פרייאר, הוקם בקיבוץ "יקום" בנין המכיל ספרייה, חדרי עיון 
 ואודטוריום מפואר.
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להם הורים  עבורי, כי בראש דאגתם עומדת קליטת נוער מפליטי גרמניה, שאין
 ובית מבוסס בהולנד. 

פניתי למוסד הנקרא "האגודה לקידום הכשרה מקצועית לחלוצים  
המיועדים לפלסטינה", שמקום משרדיה בעיר דוונטר, ונקראה בקיצור "אגודת 

. האגודה דאגה למקומות עבודה עבור הבחורים Deventer vereniging”” דוונטר"
ימוד מלאכות שונות. בגלל חוקי העבודה בעיקר אצל איכרי הסביבה אבל גם לל
הבחורים לא קבלו משכורת אלא דמי  ,שהיו נהוגים בהולנד לגבי נתינים זרים

כיס וכלכלה. גם מהם קיבלתי תשובה שלילית בנימוק שאני צעיר מדי, כי 
 ומעלה. כך נשארתי נגד רצוני תקוע בבית ובבית הספר. 18מקבלים רק בני 

 
שאי אפשר לסמוך על ההבטחות של השכן  ברור היה לממשלת הולנד

החמדני במזרח. מצד שני קשה היה לממשלה לנקוט צעדי התגוננות, אשר יכלו 
להתפרש כהתגרות בו. ההורים החליטו לא להסתכן  יתר על המידה, מה גם 
שהאישורים להגירה לקנדה, שאבי חלם עליהם, טרם הגיעו.  שכרנו דירה 

סכנה  נוכל להימלט אל  מעבר  למה  שקרוי  מרוהטת באמסטרדם, כדי שבשעת 

 .   “de Waterlinie”היה  "קו  המים" 
הטופוגרפיה של הולנד מיוחדת במינה. כלומר, שטח גדול של הולנד הוא 
מתחת לפני הים ורק מערכת דייקים )רמפות( מגינה על הקרקעות מהצפות מי 

ת סכנת פלישה הים. התכנית ההגנתית הראשית של הולנד הייתה לפתוח בשע
את הסכרים של הדייקים ולפוצץ את הגשרים מעל הנהרות הרבים, כך שיתהווה 
שטח מוצף מים בלתי עביר, שיחלק את הולנד לשניים, אמסטרדם הייתה מעבר 

קרובה הל"קו המים", שטח שנקרא "מבצר הולנד".  לעומתה העיר שלנו ארנהם 
 ק"מ בלבד.  20מאוד לגבול הגרמני, 

הייתה מורגשת מתיחות רבה. שמועות  נפוצו  1939ת נובמבר כבר בתחיל 
שגרמניה עומדת לתקוף במערב. החלטנו לעבור לדירה שלנו באמסטרדם. היות 
ולא היה בכוונתנו לעזוב את ארנהם לצמיתות, הוחלט לא לקחת אתנו דברי ערך 
מתכולת הדירה; אך על מנת לשמור דבר מה בעל ערך נצחי, ולהבטיח אותו 

מטבעות זהב, שהיו  50-או ביזה, עזרנו לאימי לתפור בתוך המחוך שלה כ משוד

היינו צריכים לעזור לאימא   .”Gouden tientjes“:גולדן ונקראו 10מטבעות של 
ללבוש את המחוך, שהיה כבד וקשה כשריון.  אחרי כמה ימים התברר שהיו אלו 

נה אותן נגד שמועות שווא. גרמניה אמנם עשתה הכנות צבאיות, אבל כיוו
דנמרק ונורבגיה, ואכן כבשה ארצות אלו. ציפינו להרגעת המצב וחזרנו שוב 

 לארנהם, אבל היינו מוכנים לתזוזה מידית. 
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באביב שוב גברה המתיחות מפני שהגרמנים האשימו את ממשלת הולנד, 
שהיא מסייעת למרגלים אנגלים לחדור  אל תוך גרמניה. בעניין הזה היו גם כמה 

גבול, כשחיילים גרמנים חדרו לשטח הולנד, וחטפו אזרחים אנגלים.  תקריות
כדרכם, טיפחו הגרמנים את התקריות בצורה מוגזמת. הם טענו שאלה היו 
מרגלים, שפועלים באישור ממשלת הולנד. לנו היה ברור שהם מחפשים עילה 

שוב לאמסטרדם. אני הייתי מאוד  1940לתקוף את הולנד. לכן עברנו באפריל 
מרוצה, כי בזאת גמרתי את  הלימודים, שמאוד נמאסו עליי, ואמסטרדם הייתה 
נראית לי עיר הרבה יותר מעניינת מארנהם. גרנו ברחוב צדדי, בדירה מרוהטת, 

.אחותי  Amstellaan-Zuiderקרוב למקום מגוריהם של הסבים בזוידראמסטללאן 
כי היא לא רצתה  רות נכנסה לבית הספר בקרבת מקום. מרגוט לא באה אתנו,

להפסיד לימודים. היא הייתה תלמידה טובה וחרוצה. אני ניצלתי מצב זה של 
חוסר משמעת, והסתובבתי הרבה באמסטרדם. כל יום הייתי בדרכים, וכל פעם  
גיליתי פינת חמד יפה ומעניינת. התחלתי לאהוב את העיר, למרות שלא הכרתי 

עד שיגיעו  הניירות הדרושים איש חוץ מהקרובים שלנו. כך חשבנו לחכות 
להגירה לקנדה. כל פעם אבא הלך להתעניין בקשר לויזות בקונסוליה, ושם נאמר 

 לו שהן בדרך. 
במאי התעוררתי לשמע פיצוצים באוויר.  10 בבוקר של יום שישי ה

חשבתי בתחילה שאלה תמרונים של הצבא ההולנדי, כפי שקרה כבר כמה 
בהתחלה רק עננים קטנטנים באוויר. לפתע  פעמים. הצצתי החוצה, וראיתי

ראיתי  אווירונים מתמרנים ורודפים אלה את אלה, כשמאחד מהם יוצאת  
פתאום להבה, והאווירון צולל לחיק האדמה תוך סיבובים וסחרורים, כשאת 

 מסלולו המפותל מלווה עשן אפור. 
 לפריצת ואות הבנתי שאלה קרבות אוויר ממש

הרדיו, ושמענו על פלישת  מלחמה. פתחנו את מקלט
 הולנד. וצבאות גרמניה לתוך בלגיה 
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דובר צבא הולנד הודיע, שכוחות בריטיים וצרפתיים מתקדמים מן הדרום, 
כדי להצטרף אל הכוחות ההולנדיים, אשר עומדים איתנים מול התוקפן, 
ועוסקים בבלימת הפולש. אלו היו באמת הודעות מרגיעות, והיינו בטוחים 

תי אל מרכז העיר יצא סוף סוף מתקרבת שעת האמת והתוקפן יובס ,שהנה
לחוש את האווירה השוררת בין הבריות. ההולנדים היו מזועזעים מהבגידה של 
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היטלר, שהבטיח לא לתקוף את הולנד. כשחזרתי בצהרים הביתה, נודע לי 
שהמשטרה לקחה את אבא לבית סוהר יחד עם נתינים גרמנים רבים. פרחו 

 ים על ריגול ובגידות, שבוצעו על ידי גרמנים שעבדו או גרו בהולנד. סיפור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

דאגנו מאוד למרגוט, כי לפי הרדיו הופעלה תכנית ההצפה,  וספק אם 
במצב זה מרגוט תוכל להגיע אלינו. לשמחתנו היא הגיעה לפנות ערב. אחרי 

היא הגיעה לאמסטרדם, נעצרה על ידי  שעשתה את הדרך בטרמפים ובמוניות,
המשטרה, אבל שוחררה אחרי כמה שעות. היא הספיקה לעזוב את ארנהם ממש 
עם כניסת הגרמנים לעיר, ועברה את קווי ההגנה ההולנדיים ללא בעיות. 
למחרת, יום שבת, ביקרתי את אבא בבית הסוהר. הוא היה במצב רוח ירוד. 

נו שהוא כיהודי, אין לו שום חלק בתמיכת היחס אליו היה בהחלט סביר. הבי
גרמניה הנאצית. אבל חוק הוא חוק, והוא בכל זאת נתין גרמני. יתר היום 
הקשבתי לרדיו, שהביא, חוץ משירים פטריוטים, גם חדשות לפרקים, לפיהן היו 

 לגרמנים הצלחות מקומיות.  
, צוין שחלק מההצלחות נבעו כתוצאה מרשלנות או בגידה של בודדים

בעיקר על ידי אנשים שהיו מזוהים עם המפלגה הנאצית ההולנדית. סופר 
לדוגמא, על גשר שהיה צריך לפוצץ ולא פוצץ, כי הקצין האחראי לכך היה איש 
המפלגה ההיא. גם סופר שגרמנים בלבוש שוטרים הולנדים חדרו למקומות 

על אסטרטגיים, וחיסלו את השוטרים החוקיים, ששמרו על המתקן. נמסר 
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, מקום מושבה של Haag denפעילות מוגברת באוויר, בעיקר בסביבת העיר האג 
מלכת הולנד וממשלתה. ברור שהגרמנים יעשו מאמץ ללכוד אותה, כפי שניסו 
גם בנורבגיה ודנמרק, כדי להשתמש בה לצורכיהם. להולנד היו מושבות עשירות 

 מעבר לים, אשר היו מחויבות לבית המלוכה. 
יום של מתח וחרדה. ביום שני אבא חזר הביתה. היינו כולנו  כך עבר עוד

מאוד  מדוכאים, כי מתוך החדשות של הבוקר יכולנו ללמוד, שהגרמנים 
התקדמו הרבה. אמנם צוין על ידי הדובר ההולנדי שבנקודת מפתח חשובה, 

, הצבא מחזיק מעמד, אבל מהאזנה לרדיו הגרמני הבנו,  Grebbebergהחרברך 
א הגרמני הישגים ניכרים. כמה שדות תעופה נכבשו על ידי צנחנים, שהיו לצב

שהגרמנים השתמשו בהם לראשונה בתולדות המלחמה. בגאווה הגדיר הדובר 
הגרמני את חיל הצנחנים כנשק חדיש ויעיל. ההולנדים, לעומת זאת, טענו שחוץ 

לו. מהישגים יחסית קטנים, כל הניסיונות של הצנחנים לחדור לתוך האג נכש
עקבנו בדריכות אחרי הנעשה ביתר החזיתות, בתקווה  שהאנגלים והצרפתים 
יצליחו להדוף את הפולשים. אבל למדנו לדעת, שהמצב הרבה יותר חמור ממה 
ששיערנו. בלגיה  גם היא מופתעת, וצבאות גרמניה מתקדמים בצעדי ענק, וכבר 

החזיק מעמד מול הצליחו לחדור לתוך צרפת. ברור היה, שיכולתה של הולנד ל
הפולש ממזרח, הייתה רק עניין של ימים. לא יכולנו לעשות כלום, כי היינו 
מרותקים לבית. אבא לא יכול היה לצאת לרחוב, כי כל הנתינים הזרים הוזהרו, 

 שיחשבו למרגלים או לגייס חמישי כאשר יסתובבו בחוץ.  
 
מיתמר ועולה מגג הבית היה לנו מקום תצפית. ראיתי עשן סמיך ושחור  

למרומים. היו אלה מכלי הדלק  הענקיים בפאתי העיר שבערו. ברחוב סיפרו 
שהאנגלים שלחו אנשים להצית אותם, כדי שלא יפלו בידי הגרמנים. זה היה 

במאי שמענו שהמלכה עברה לאנגליה. דובר הממשלה הסביר את  13 סימן רע. ב
נגד הפולש". למחרת  העתקת מגוריה: "בכדי לנהל ביתר יעילות את המאבק

 עברה כל הממשלה ההולנדית לשם.  ברור היה לנו שהכל אבוד. 

מפליגות אניות מלאות  IJnuidenשמועה נפוצה שמהעיירה איימוידן  
פליטים לאנגליה. אבא שלח את מרגוט להשיג רכב, אבל אחרי כמה שעות היא 

ההולנדית  חזרה באומרה, שאין יותר אפשרות להגיע לחוף הים, כי המשטרה 
סגרה את כל המעברים, כנראה על פי פקודה מגבוה, ושאלפי אנשים, שניסו 

 להגיע אל הנמל, נמצאים כבר בדרך חזרה. הרגשנו את עצמנו במלכודת. 
בינתיים עלה בידי פלוגת נחתים מצבא הולנד להגן על גשר שמעל נהר 

וץ דרכה , למנוע מכוחות גרמנים לכבוש את העיר רוטרדם, ולפרMaasהמאס 
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צפונה לתוך "מבצר הולנד".  עמידת הגבורה של קומץ החיילים,  שלחמו בחירוף 
נפש, שיבשה את לוח הזמנים של הפולש. בכדי לשבור כל התנגדות נוספת, 
הפציץ חיל האוויר הגרמני בפראות את מרכז העיר  רוטרדם, וגרם למוות והרס 

דוגמא למה שיקרה ליתר אדירים. לאחר מכן הודיעו, שההפצצה הזאת היא רק 
 ערי הולנד, אם לא תהיה כניעה מידית וללא תנאי של הצבא ההולנדי.

המפקד העליון של הצבא ההולנדי החליט שאין טעם בהמשך הלחימה, 
וכדי לחסוך סבל מיותר לאוכלוסייה קיבל את תנאי הכניעה. בהישמע הודעת 

ומדוכאים. גם אני  הכניעה ברדיו זרמו אלפי תושבים למרכז אמסטרדם עצובים
הלכתי לראות מה יקרה. כשהגעתי למרכז העיר, בסביבת הכיכר המרכזית מול 
ארמון המלוכה, ראיתי אותם, את חיילי הרייך השלישי. רעננים ומצוחצחים הם 
עברו על ידי. קודם רוכבי אופניים, אחריהם שריוניות ובסוף מסות של צבא רגלי, 

ן, כאילו מצעד חגיגי. הרבה הולנדים עמדו רוכבי סוסים ומכוניות על נוסעיה
ברחוב בקרירות מופגנת עם שנאה בעיניים. מעטים מאוד בירכו את הפולש 
במועל יד. הבנתי שחל שינוי אדיר בחיי, שהולנד עבורי כבר לא תהיה מה 

   *שהייתה. 

                                                           
*     בימים האחרונים של הקרבות בצרפת, הצטרפה גם איטליה למתקפה

הגרמנית, כדי לזכות בנתח של אדמת צרפת. זאת למרות התחנונים של 
  הגרמנים. שלת בריטניה, שביקשה מאיטליה להימנע מלהיכנס למלחמה לצדממ

  



 

50 

 

 

 
 עיתון המבשר על כניעת הולנד ללא תנאים
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 בהולנד הכבושה
 

ימודים. רצוני היה ללכת להכשרה חלוצית. החלטתי לא לחזור לל
הוויכוחים בבית בנושא זה התמעטו. ניצלתי את המצב להוכיח את צדקתי.... 
"אתם רואים! יכולנו להגר לפלסטינה, אבל אתם רציתם את קנדה, והתוצאה: 
אנו במלכודת". לא היה מענה לטענה זאת, אבל היא הכעיסה את אבא,  שהיה 

 במתח רב. 
ובבתי בבית ללא מעש במשך שבועיים, התעניינתי שוב אחרי שהסת

בהנהלת "עליית הנוער" על האפשרות להתקבל. התשובה גם הפעם הייתה 
שלילית. לאור המצב החדש הם לא רצו לקחת  התחייבויות חדשות. גם 

 ב"אגודת דוונטר" נאמר לי שוב, שאני צעיר מדי להישלח לעבודה אצל איכר. 
ישית. לשם מה יש לנו ידיד בעל חווה? פניתי לוון הבנתי שנחוצה יוזמה א

דר איסט, למרות שידעתי שאינו זקוק במיוחד לעוזר. חוותו הייתה מבוססת על 
לולים, שהעבודה בהם הייתה מעטה, כי באזור זה העופות מצאו את מזונם 
במרעה, וקיבלו רק  מעט תוספת גרעינים. במטע הדובדבנים הגדול, שהפרי בו 

, בוצע הקטיף בידי פועלים עונתיים תוך ימים מעטים. היו בחווה גם כבר הבשיל
שתי פרות, שסיפקו את צרכי הבית בחלב ותוצרתו. רוב העבודות בחווה  בוצעו 
על ידי יאן, הפועל המסור, ורק מידי פעם ון דר איסט עצמו הצטרף לעזור 

בא לקנות במשהו, כי רוב הזמן היה מבלה אצלנו בבית בארנהם, או נוסע עם א
 עופות. 

עבורי היה בכל זאת יותר טוב להיות אצלם מאשר להסתובב בבית 
ולהתחכך באבא, שבימים אלה לא היה רגוע, ושם עליי מגבלות חמורות בנוגע 
לבילויים שלי למיניהם. המצב אילץ אותי להתגנב החוצה לשם פגישות עם 

, שהיה בקומה חברות וחברים, ולהשתחל מהחלון של חדר השינה של אחיותיי
השנייה. כאשר אבי ערך ביקורת, וגילה את "עריקתי", היה ממתין לי בשובי, 

 עונש גופני סביל....בומעניש אותי 
כך שהמעבר אל ון דר איסט היה פתרון מוצלח. עבודה רבה לא הייתה  

לא במכונה, אלא בידיים. לדעת לחלוב זה לא  -עבורי, אבל למדתי לחלוב פרות
ך! יתר העבודות היו איסוף ביצים, ניקוין לפי הצורך ואריזתן. דבר של מה בכ

חוות ון דר איסט הייתה יחסית מודרנית עם בית מגורים מרווח ונעים. היה בו 
כבר חשמל, גז ומים זורמים, דבר לא שגרתי בימים ההם באזור כפרי. היות 

מכונית, והעבודה לא הייתה רבה, אוטרלו קרובה לארנהם, ולון דר איסט הייתה 
שאתה נסע לעתים קרובות העירה, יכולתי להצטרף אליו ולשמור על הקשרים 
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החברתיים שהיו לי. ברור שבעיני  חברי תנועת הנוער "עליתי כיתה" בהיותי 
 "מגשים חלוציות". 

הייתי אצל ון דר איסט כחודשיים, כאשר קיבלתי מ"אגודת דוונטר" 
ם אעמוד בדרישותיה, יימצא לי הודעה, שעליי להתייצב לבדיקה רפואית. בא

מקום מתאים להכשרה במסגרתה.  שמחתי מאוד, לא היה לי ספק שאתקבל, כי 
שנותיי. כצפוי, עברתי את הבדיקות, לא  16 הייתי בריא ומפותח מאוד יחסית ל

, שהייתה חברה בוועדת הקבלה, ושמאוד Cohen Ellaמעט בזכות אלה כהן 
ה "עם פרצוף כזה, מקומו בארץ ישראל".  התרשמה מחזותי ה"תימנית". לדברי

 נאמר לי להמתין בבית להפניה למקום עבודה אצל איכר.       
  

הגרמנים התנהגו בינתיים בהולנד באיפוק רב, למרות מינוי הנאצי 

לנציב העליון מטעם הרייך. הגרמנים  *tInquar-Seyssאינקווארט  האוסטרי זייס
יותר. למרות ניצחונם המוחץ בחזית היו כנראה עסוקים בדברים חשובים 

המערבית בהכניעם את הולנד, בלגיה וצרפת, נשארה למעשה רק אנגליה במערב 

 Dunkerqueאירופה שלא נכנעה לגרמניה, והודות לנסיגה רבת תהילה מדונקרק 
שבצפון צרפת, הצילה את רוב צבאה. גם בהנהגת האימפריה הבריטית חל שינוי, 

לף, ובמקום התבוסתן  צ'מברליין  עלה  לראשות  לאחר שראש ממשלתה הוח

 .Churchill Winstonסר  ווינסטון צ'רצי'ל  הממשלה  הבריטית  לוחם  עז  מצח,
היטלר לא יכול היה  להשלים עם סירובה של אנגליה להיכנע, ונתן פקודה 
לתקוף ולכבוש את האיים. הגרמנים התחילו בהפצצות אוויר כבדות על לונדון 

חרות, ויחד עם זאת הזיזו כוחות גדולים לחוף המערבי של הולנד, וערים א
והשיטו כמויות גדולות של סירות נהר אל נמלי החוף. החיילים שעברו גם את 

 ארנהם בדרכם לנקודות יציאה עתידיות, שרו בביטחון עצמי מוחלט שיר לכת 

". dWenn wier fahren gegen Englan" חדש: "כאשר נפליג אל אנגליה..." 
היינו מודאגים מאוד פן יתגשם רצונם. למזלנו מזג האוויר הסתווי מנע זאת 

 מהם.
   זה לא פיקניק

                                                           
אינקווארט הייתה יד בקנוניה, אשר הביאה להתפטרות ראש ממשלת -לזייס  *

אוסטריה, שושניג, ולהכנת הקרקע שנתנה להיטלר תוקף חוקי  לפלוש 
לאוסטריה. הוא קיבל הנחיות ברורות לנהל מדיניות, אשר מטרתה  הייתה 

 להעביר את הולנד לחיק הרייך הגרמני, כי ההולנדים נחשבו כ"אריים".
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קיבלתי תשובה חיובית  מ"אגודת דוונטר" והסכמה, כפי  1940בסוף יולי 
שנדרש, מההורים. העקשנות השתלמה. בסוף אוגוסט התייצבתי אצל משפחת  

ק"מ  20 כ ,Brummenרית  ברומן  על יד  העיירה  הכפ  Brekveldברקפלד  
מארנהם. הם קיבלו אותי בסבר פנים יפות. היה זה זוג איכרים צעיר. האיש גבוה 
וחזק, איש עבודה, עם ידיים גדולות פי שניים מאשר ידיי. היא, איכרה טיפוסית, 
נעימה, וכל הזמן עסוקה בבית, במטבח ובחצר, ולהם תינוקת בת שנה, אנני 

Anni ה היה לי קשה להבין את שפתם, כי  הם דיברו בניב האזור שמה. בתחיל
הכפרי ולא הולנדית מלומדת. גם לזה התרגלתי  תוך פרק זמן סביר. בלי הרבה 

 3:30גינוני טקס התחלתי למחרת לעבוד. זה לא היה כל כך פשוט, לקום בשעה 
יסט, פרות. למזלי למדתי לחלוב אצל ון דר א 10-12בלילה, לצאת למרעה ולחלוב  

כך שהרושם הראשון שעשיתי היה בוודאי חיובי. סוף הקיץ היא עונה מאוד 
, במקום 3:30 מכרעת בחקלאות ההולנדית, ועבודה רודפת עבודה. כל בוקר ב

קריאת תרנגול, הייתי שומע את שמי בקול, שנעם לי מאוד. ברקפלד לא קרא  
 ל". פאול בהברה אחת, אלא האריך את שמי בצליל של חיבה, "פאוא

לעומת חיי אנשי העיר היו חיי האיכרים בתקופה זאת קשים מאוד. האזור 
בו עבדתי עוד לא היה מחובר לרשת החשמל. בערבים ישבנו לאור מנורת נפט. 
מים זורמים לא היו, וכדי לספק מים לאדם ולבהמה היה צריך להפעיל משאבת 

דה לא היו יד. האש לבישול ולחימום הוסקה על ידי עצים. גם כלי העבו
, וכל העבודה החקלאית נעשתה ידנית ובעזרת סוסים. עם כל היופי םמכאניי

 והרומנטיות שבדבר היה צורך  בהרבה כוח והתמדה. 
בבוקר, אחרי ההשכמה, שתינו קפה ואכלנו פנקייק מטוגן עם שפק, 
שאשת האיכר כבר הספיקה להכין. אחרי התרעננות זאת היינו רותמים את 

, מרחק  Ijsselעמיסים כדים, ויוצאים למרעה ליד נהר האייסל הסוס לעגלה, מ
חצי שעה נסיעה. הפרות היו ממתינות לנו על יד הגדר, כדי לקבל את עוגת 
התערובת הטעימה להן. היינו קושרים את כיסא החליבה, פלטה של עץ עגולה 
בעלת רגל אחת, מתיישבים קרוב מאוד לפרה, ומזליפים את החלב אל תוך הדלי 
העגלגל המיוחד,  שהחזקנו בין הרגליים. בגמר החליבה העמסנו את הכדים 

ליטר כל אחד על העגלה, ועשינו את הדרך חזרה הביתה. בבית  40הכבדים בני 
הייתה מחכה לנו ארוחת בוקר נהדרת. מאוד אהבתי את לחם השיפון המרוח 

למיניהן שכבה מכובדת של חמאה, תוצרת הבית, עם שינקן או נקניק, גבינות 
וביצים מבושלות או מטוגנות. ארוחת הבוקר הייתה בשבילי אחד מתענוגות 

 החיים. אחרי הארוחה היינו יוצאים לעבודות היום.    
כאשר הגעתי לברומן העבודות היו מגוונות, בין אלה הייתה הוצאת תפוחי 
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אדמה  סתוויים. כל שיח הוצא בנפרד בקלשון; מתכופפים ולוקחים את השיח 
האדמה ינשרו ממנו. האיסוף לאחר מכן היה עבודתן -ד, ומנענעים כדי שתפוחיבי

צנון גדול. עבודה זו  -של פועלות חקלאיות מזדמנות. היינו מוצאים "קנולן" 
נעשית בכפיפה מתמדת, מוציאים ביד, וזורקים יחד עם העלווה לערמות, ואחרי 

ון לבהמות לימי כן מעמיסים על עגלה, ומובילים לבור תחמיץ, שמשמש מז
החורף, כאשר אין מרעה.  כך נהגנו גם בסלק בהמות או סלק סוכר, רק 

 שההוצאה מהאדמה הייתה קשה יותר. 
. היה רתומה לשני סוסים את השטחים שהתפנו היינו חורשים במחרשה

לנהוג בשני סוסים המושכים  הובשנייביד אחת, את הרתמה עלינו להחזיק 
ותם בבטחה, ואוי לאגו ולגאווה כאשר התלם לא אותה. היה הכרחי להוביל א

היה ישר כסרגל. אחרי שידוד השדה בא תור הזריעה.  באזור שלנו היו זורעים 
בעיקר שיפון ושעורה וקצת שיבולת שועל ששימש מזון לסוסים.  מי שראה את 
ציורו של ון גוך "הזורע", יודע מה זאת זריעה ביד. זאת לא סתם זריקת זרעים; 

היות קצב אחיד בין תנועת היד וההליכה. את הזרעים זורקים מעלה  חייב ל
מעלה כדי שהם יפלו כטיפות גשם וזה צריך להיות מדויק, לא דליל מדי ולא 

 צפוף, מחולק שווה על כל השדה.  מאוד אהבתי את העבודה הזאת. 
בחורף לא הייתה העבודה היומית קשה. הפרות עמדו ברפת, רוב רובן 

ם. עיקר העבודה הייתה קצת חליבה, האכלת הבקר, הסוסים, בהריון מתקד
החזירים והתרנגולות, והוצאת הזבל לערמה שבחצר. הימים היו קצרים והשדות 
קפואים או מושלגים. היינו יוצאים לפעמים ליער, כדי לכרות עצים לחומר 
הסקה ולתיקוני מבנים, מאחר שרק בחורף היה לכך זמן. זה היה גם הזמן 

לשחוט איזו בהמה מפוטמת, בדרך כלל חזיר אחד או יותר, לפי צרכי  המתאים
המשפחה. על פי התקנות שהגרמנים קבעו היה זה דבר אסור, אבל האיכרים, 
שדבר השחיטה הייתה להם למסורת  מזה דורי דורות, לא יכלו לעמוד באיסור 
זה. שחיטת חזיר היה  לפולחן שלם. בא ה"שוחט", שהיה לו גם את הידע 
הווטרינארי לאשר את בריאותו של הקורבן,  וגם את הידע  של קצב, שידע 
בדיוק  את ייעודו של כל חלק. שום דבר לא הלך לאיבוד. מהדם והחלקים 
הפחות עדינים היו עושים נקניקים, כאשר המעיים שימשו לעטיפה. הבשר 

רו הטוב, המיועד לשימוש היומיומי, הומלח או הוכנס למעשנת בשר, כדי לשמ
 לתקופות ארוכות יותר. 

 
עם  טעימת בשר החזיר בפעם הראשונה הייתה לי בעיה, למרות שלא 
הייתי אדם מאמין. בבית שמרו בקפדנות על מטבח כשר, והדברים שלמדנו 
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בשיעורי היהדות על שבט החשמונאים, אשר היו מוכנים למות, כאשר ניסו 
ם לגבי המאכל הזה. אבל לאלץ אותם לאכול מן הטרף הזה, העלו אצלי היסוסי

הבנתי שאין שום אפשרות לעבוד אצל האיכר מבלי להיות שותף לשולחנו. אצל 
 ון דר איסט לא אכלו בשר חזיר  אלא רק בשר עוף, כמובן לא מטעמי כשרות. 

לבן, שהיה הבקר הנפוץ באזור  -חיכינו להמלטות של הגזע האדום 

ההמלטות היו בדרך כלל קשות,  .M.R.Y.הנהרות המאס, הריין והאייזל בקיצור:
והיה צורך בכוננות מתמדת, ומדי פעם אף בעזרת השכנים, כמובן על בסיס 

. זאת הייתה הדישהדדיות. סוג עבודה נוספת שהיה משותף לנו ולשכנינו היה 
באמת עבודה מפרכת. הייתה מגיעה מכונת דיש גדולה לחצר, והייתה בולעת 

להגיש לה ללא הפסק אלומות, לקשור את  כמויות עצומות של דגן. צריך היה
השקים המתמלאים במהירות, לסחוב אותם לערמה, לטפל בקש הנפלט, והכל 
בתוך ענן אבק סמיך. עבודה זו, והעזרה בהמלטות, הייתה עבורי הזדמנות 
מצוינת להכיר את השכנים, ונרקמו אתם יחסים מאוד טובים. אפילו היו 

משפחותיהם, דבר לא מקובל כלפי עובד זר. מזמינים אותי לחתונות שנערכו ב

שמו. לא היה לו משק  Asheיחסים טובים במיוחד היו עם האיכר השכן, אשהי 
הייתה אישה מאוד מיוחדת,  ואשתולתפארת, אבל הוא היה איש שיחה נעים, 

אצילית ויפה מאוד. היא נראתה לי ביופייה כבובת חרסינה עדינה. שכן אחר, 
, 50בהסכם של עזרה  הדדית, היה איכר קשוח וחרוץ כבן שהיינו קשורים אתו 

עם שני בנים קשוחים וחרוצים לא פחות מהאב. חוותם הייתה גם הגדולה 
 והעשירה בגוש.

כאשר האביב הגיע הכול התעורר מתרדמת החורף. העבודה הראשונה 
הייתה להוביל את הזבל, שהצטבר בערמה בחצר, למרעה. מעמיסים אותו עם 

עגלה, ובמרעה פורקים בעזרת קלשון מכופף שיניים לערמות קטנות,  קלשון על
ואחר כך מפזרים אותו בקלשון רגיל על כל השטח. הדגן שהציץ רענן, לאחר 
שהיה בחורף מכוסה בשכבת שלג, קיבל עידוד לגדול על ידי מנת  זבל כימי 

קע, כדי חנקני, שפוזר, כמו זריעת דגן ביד, בפיזור נמוך, כמה שיותר קרוב לקר
 למנוע שאיפת החומר לריאות. 

בתחילת מאי הוצא הבקר למרעה. הייתה זאת חגיגה לעיניים, לראות את 
ריקודי האביב של הפרות. הימים נעשו ארוכים יותר, ויום העבודה, שהסתיים 
עם שקיעת החמה, התארך אף הוא. כאשר העשב בחלקות המרעה שיועדו 

האיכר שוכר פועלים חקלאיים נוספים. לקציר החציר צמח דיו, היה ברקפלד 
היה צריך להתבצע במהירות האפשרית. היינו  , באמצאות חרמש,קציר העשב

צועדים זה אחר זה, כל אחד במסלולו, ומניפים את החרמש בקצב אחיד. מדי 
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פעם היה צריך להפסיק לקצור, כדי לחדד את להב החרמש, צליל שהיה נשמע 
שכנים. לא פיגרתי אחרי המנוסים שבין למרחקים בו זמנית גם מחוות ה

הפועלים החקלאים הוותיקים. לא פעם שמעתי, שהעירו זה לזה על הדבר 
הבלתי נתפס, ש' יהודי יודע לעבוד לא פחות טוב מהם', כשהתברר שהיהודים 

משלוחי יד שהיו מזוהים עם יהודים באזורים  -הם לא רק סוחרי בקר ורוכלים
 לעבוד עבודה גופנית קשה.    אלא מסוגלים גם  -הכפריים
העבודה בחציר דרשה הרבה דיוק, משום שמזג האוויר יכול לבגוד    

ולהוריד יבול שלם תהומה. יחד עם זאת אסור היה למהר יתר על המידה, כי אם 
נשארה לחות מעבר למותר בעשב המיובש, יכול הדבר לגרום לתסיסה ולשרפה, 

וך את העשב הקצור במועדים מדויקים שעלולה  לכלות חווה שלמה. צריך להפ
פעם ועוד פעם, כדי לחשוף שוב ושוב את הצד התחתון של גל העשב לעין 
השמש והרוח. פעולה זו נעשתה במגרפה מעץ, כאשר המגרף מחובר אלכסונית 

 אל המקל, והיו עובדים באותה תנועה כמו בהנפת החרמש. 
ת כדי לשמור אותו אחרי שהחציר היה מספיק מיובש, הוא נאסף לערמו 

מטל ומטר. העמסת והובלת החציר הייתה אמנות בפני עצמה. העגלות 
הנמשכות על ידי סוסים הורחבו באופן ניכר על ידי סולמות. מגיש החציר היה 
מצויד בקלשון, שאורכו כשני מטר והוא בעל שתי שיניים, הנקרא "מזלג החציר". 

ובתנופה רבת מרץ מעיף את  הוא היה תוקע את המזלג אל תוך ערמת החציר,
החציר מעלה. גוש חציר זה קיבל תאוצה רבה, והמחזיק במזלג היה צריך לכוון 
במדויק, ולשים לב שהמזלג עם החציר לא יישמט מידיו. על העגלה עמד מוביל 
הסוסים, עליו היה  לתפוס את גוש החציר, ולסדר את העגלה באופן מדויק.  כך 

לה משלושה מטר, וכל המלבן הזה צריך היה היו מעמיסים לגובה של למע
 להחזיק מעמד בטלטולי הדרך הלא סלולה, שנמשכה לאורך כמה קילומטרים.

בזמן קציר הדגן היינו ישנים בשדה, כדי לא להפסיד זמן, כי המלאכה 
הייתה רבה. חשכת הלילה בעונה זו הייתה קצרה מאוד, ארבע שעות בלבד, כך 

בעיקר כאשר השדות היו  מרוחקים. אשת האיכר  שלא היה כדאי לחזור לחווה,
הייתה מביאה את הארוחות לשדה. גם קציר הדגן התבצע ידנית. ביד אחת היה 
צריך להחזיק מגל, ובשניה מקל קצר עם מסמר מעוקם בקצהו. תפקידו של כלי 
זה היה להרים את השיבולים, שהתכופפו מחמת הרוחות או עקב סיבות 

ה בכפיפת גב מתמדת. אחרי הקוצרים פסעו המאלמות, אחרות. עבודה זו נעשת
בדרך כלל בנות צעירות שהיו בחופשת הקיץ. אחרי כמה שעות של עבודה היינו 
עושים הפסקת שתייה או אוכל, ותופסים תנומה קלה. הבנות הצעירות מאוד 
התעניינו בי, והתקרבו אליי מאוד. כנראה שבחור שחרחר כמוני משך מאוד את 



57 

הבהירות, אבל אני, מרוב עייפות, לא השבתי חיזור. בשנה השנייה  ההולנדיות
להיותי אצל ברקפלד כבר נרכשה מכונת קציר שנמשכה על ידי סוסים. זאת 

 הייתה כבר התקדמות רצינית.
הבחורים היהודים, שקיבלו הכשרה אצל האיכרים באזור שבו עבדתי, 

ע למשך כמה שעות וכאלה היו כמה עשרות, התכנסו במשך החורף פעם בשבו

בעיירה זוטפן  “Volkshuis”-אחרי הצהרים בבית קפה שנקרא "פולקסהויז"

Zutfen כדי לשמוע הרצאות על תורת החקלאות מפי מורה בית הספר הגבוה ,
לחקלאות. פעם בשבועיים היו לי שני ימי חופש, שבת ויום ראשון, אותם הייתי 

פגשי חברים בסניף של ארגון מבלה לרוב בבית בארנהם, או לפעמים משתתף במ

, שהיה ממוקם בבית של משפחה ציונית Dierenבסניף שלנו בדירן  *"החלוץ"

, שם היינו שומעים Reichenberger Leoותיקה, משפחת לאו ריישנברגר 
 הרצאות על ציונות וסוציאליזם מפי חברים ותיקים ומשכילים.

לא   בחודשים הראשונים של הכיבוש התקבל הרושם שהגרמנים
מתעניינים ביהודים. הם עסקו הרבה בהסדרים פוליטיים ומפלגתיים של העם 
ההולנדי. הם עודדו הקמת מסגרות פוליטיות, ופירקו אותן על פי צו, כאשר לא 

 הלכו בתלם, ולא שירתו את מטרתם. 

 
 פגישת חברים בזוטפן. משמאל לימין: פרץ זיזל, אוסקר סטייגר, יקוב קופפל ואני

 

                                                           
    "על של כל התנועות החלוציות. -החלוץ" היה ארגון 
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    גזרות
 

זייס אינקווארט, הנאצי הפנאטי המושל מטעם הרייך, הביא עמו פמליה 

 רמי מעלה מארץ מולדתו אוסטריה.  SSשלמה של קצינים ופקידים, אנשי 
הפאניקה שתקפה את היהודים בתחילת הכיבוש, מתוך פחד שהגרמנים  

גה. כגון אוסטריה, צ'כיה או פולין, פ -יתנהגו אתם כמו בארצות כבושות אחרות 
לא קרה שום דבר רציני, להוציא אי אלו צווים לא משמעותיים, כמו הוצאת 
היהודים משורות משמרות הג"א, שלאור המשך המלחמה עם אנגליה היה 
בהחלט מקובל על הציבור ההולנדי. הצו על איסור השחיטה הכשרה שימח את 

מובן היו פה ליבם של יפי הנפש, ואגודות "צער בעלי חיים" אפילו בירכו עליו. כ
ושם מאסרים של אנשים, שבעבר העזו למתוח  ביקורת חריפה על המשטר 
הנאצי בגרמניה, אבל מי שם לב לזה? הגרמנים עודדו, בהצלחה לא מעטה, 
תעמולה אנטישמית בעיתונות, ברדיו ובקולנוע. אפשר היה לחיות עם זה. כך 

 עברו החודשים ממאי עד אוקטובר.
 

, יצא המרצע מן השק. הוצא צו לפיו כל 1940או אז, באמצע אוקטובר 
הפקידות הממשלתית והציבורית חייבת להצהיר על מוצאה האתני, כאשר 
בשאלון, שנשלח לכל פקיד, נשאל מה מספר הסבים היהודים. אדם שהיו לו 
יותר משני סבים כאלה נחשב כיהודי לכל דבר. למרות היסוסים קלים אצל 

שארה על כנה אחרי בריחת הממשלה החוקית, הפקידות ההולנדית הבכירה, שנ
הועבר השאלון אל כל משרד ממשלתי וציבורי.  לאחר איסוף השאלונים, שברוב 

הפקודה לפטר את כל  1941המקומות נעשה בזריזות יתירה, באה בינואר 
הפקידים המסווגים כיהודים, מהבכירים ביותר עד אחרון הזוטרים. כדי להמתיק 

טח להם המשך תשלום משכורת לכמה חודשים, דבר את הגלולה המרה הוב
שגרם אפילו לרגשות קינאה בשכבות מסוימות של הציבור ההולנדי. 'הם 

 מקבלים משכורת מבלי לעבוד'.     
 

באי אלה מקומות גרמו פיטורי היהודים לתרעומת רבה, אבל הצו בוצע 

צה שביתת פר  Leidenוליידן Delftכלשונו, ורק בשתי אוניברסיטאות, דלפט 
הזדהות עם המרצים היהודים המפוטרים. פרופסור ידוע למשפט קונסטיטוציוני,  

שלח איגרת  רבת עוצמה  מוסרית לכל מוסדות   ,  Cleveringaפר' כליברינגה
ההשכלה, בה קרא להתנגד לצו אשר עמד בניגוד לחוקת  היסוד ההולנדית. 

בדלפט וליידן נסגרו שתי ההיענות למחאה זו הייתה מזערית. בתגובה לשביתה 
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האוניברסיטאות, ומספר סטודנטים, שהיו בין מנהיגי השביתה, נשלחו למחנות 
 ריכוז בגרמניה.

אני זוכר פקיד בסניף הדואר שלנו, מר סלומונס, שקראנו לו "הרצל" בגלל 
זקנו השחור והמטופח, אשר נפרד מלקוחותיו עם דמעות בעיניים, בעמדו לפני 

 ת בנאמנות את הקהל.הסניף בו הוא שיר
הגרמנים ראו שגזירה קשה זאת עברה ללא בעיות, ואז החליטו שהגיע 
הזמן לעורר מהומות אנטישמיות ממש. כדי לתת לזה אופי הולנדי, שלחו את 

, חברי המפלגה הנאצית ההולנדית, במדיהם השחורים, N.S.B.נ.ס.ב. -אנשי ה
ו לרובע היהודי הצפוף של לעשות את מלאכת שולחיהם. הם חדרו מדי יום ביומ

 אמסטרדם, כדי להטריד ולהתגרות בתושביו.
אלה היו לרוב אנשים פשוטים, פועלים ורוכלים קשי יום, שהחליטו להגן 

כדי  Knokploegen -על ביתם וזכותם לחיות בשלווה. הם הקימו פלוגות אגרוף
יו ללמד את הנאצים האלה לקח. הצטרפו אליהם גם שכניהם הלא יהודים, שח

מזה דורות בידידות ושכנות טובה עם היהודים. יום יום התרחשו תקריות 
אלימות, כשבדרך כלל יד היהודים ועוזריהם הייתה על העליונה. הנאצים, 
ביודעם שהגרמנים תומכים בהם, הגבירו את חדירתם, ובאחד הקרבות נהרג 

דר. לשם איש נ.ס.ב. זה היה אות לגרמנים להתערב, בטוענה שעליהם להשליט ס
כך נשלחו יחידות של "המשטרה הירוקה", כעין משטרה צבאית, לסייר בשכונה 

 "סדר", כמובן לרעת היהודים.     היהודית ולדאוג ל
באחד הסיורים האלה נכנסה יחידה קטנה כזאת לבית ממכר גלידות 
בבעלות יהודית, ולהפתעתם הותז 
עליהם חומר כימי, שמשמש לקירור 

 ם. הגלידות, ופגע בה
בעקבות מעשה זה פשטו 

 400 על הרובע, נאספו כ SS יחידות ה
  .בחורים יהודים צעירים

 הם נשלחו למחנה הריכוז 
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תוך שלושה חודשים הגיעו תעודות  *שבאוסטריה. Mauthausen"מאוטהאוזן" 
הפטירה של כולם. לקרובי משפחותיהם נמסרה קופסה, ובה אפרם של המתים. 

ה ששמעתי את שם המחנה הזה, שהיה לו צליל זאת הייתה הפעם הראשונ
 מאוד לא סימפטי, דומה "למורדהאוז" כלומר "בית מרצח". 

הבחורים המסכנים נרצחו בדם קר, אלא  400 הגרמנים כמובן לא הודיעו ש
המציאו בתעודות הפטירה כל מיני מחלות, כגון: דלקת קרום המוח, שחפת, 

  רור שאף אחד לא האמין בזה.דלקת ריאות והתקף לב, כסיבות למותם. ב
 

 

 
 
 

ההתנהגות הגסה של הגרמנים באמסטרדם קוממה חלק של האוכלוסייה 

                                                           
האסירים במאוטהאוזן נאלצו לעבוד במחצבה, ולהעלות גושי אבן במעלה     *

 המדרגות התלולות. הם עונו למוות בצורה אכזרית על ידי שוביהם. 
 הידוע תאודורקיס הלחין לזכרם את "בלדת מאוטהאוזן".   המלחין היווני 
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הלא יהודית, שחיה בהרמוניה עם היהודים. האנשים חשו שנעשה עוול גדול 
פתחו עובדי  25.2.1941 ומעשה לא מוסרי, שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. ב

שטה בכל העיר. הגרמנים היו מופתעים החשמליות בשביתה, שתוך יום התפ
מתגובה זו, והחליטו להגיב בכוח. הם העמידו מכונות ירייה במקומות רבים 
בעיר, סיירו ברחובותיה בשריוניות, והכריזו שאם השביתה לא תיפסק תוך יום, 

 הם יפתחו באש על עוברים ושבים. שלושה ימים החזיקה השביתה מעמד. 
יהודי", שיהיה -דת הגרמנים להקים "ועדאחת מתוצאותיה הייתה פקו

אחראי מעתה בפני השלטונות על ביצוע צווים ושמירת הסדר כלפי האוכלוסייה 
היהודית. הגרמנים תירצו את פרוץ השביתה כ"מעשה יהודי", יחד עם זאת הם 

 הבטיחו  שמעשה שליחת יהודים למאוטהאוזן לא יישנה. 
לנדית. באחד הימים בתחילת גם אני חוויתי ניסיון התגרות נאצית הו

, התכנסנו בקפה "הפולקהויז" שבזוטפן לשמוע הרצאה. לפתע פרצו 1941פברואר 
אנשי נ.ס.ב. לתוך הבאר, ואיימו לזרוק את היהודים החוצה. אנו, כרגיל, ישבנו 
בחדר האחורי, אבל על יד הדלפק ישבו מספר בחורים הולנדיים שלא אהבו את 

נ.ס.ב.  -אנחנו ניזרק החוצה, מצאו את עצמם אנשי הלבושי השחורים, ובמקום ש
שכובים ברחוב, וידידינו ההולנדים הזמינו אותנו לחגוג עימם את ניצחונם 

 בשתייה כדת וכדין. כך זה הסתיים בזוטפן, ושם לא הוטרדנו עוד.
חברי ההכשרה היו מאוד מקובלים בזוטפן, ומדי פעם היו מבלים אתנו יחד 

יים. היינו מוזמנים לצאת אתם להחליק על הקרח על אחד גם בנים ובנות מקומ
האגמים רחבי הידיים שבפארקים שבסביבת זוטפן. אחרי ההחלקה היו מזמינים 
אותנו אל בתיהם לשתייה  של חלב חם עם סוכר אניסט, משקה מחייה נפש 

 בקור החורפי העז.  
 

ית גזעית שם, בזוטפן, הכרתי אותה. היא הייתה יפיפייה אמיתית. ג'ינג'
ושמה לוסיה. כולם רצו בה. היא הייתה יהודייה למחצה, אביה היה יהודי ואימה 
 נוצרייה. זאת כנראה גם הסיבה מדוע היא חיפשה בהתמדה את קרבת החלוצים. 

, חדש בין ה"חבר'ה" והצעיר ביניהם, ולא 17, אני בן 1941הזמן אביב 
ם, תשים לב לצוציק כמוני. העליתי על הדעת שנערה כזו, המבוגרת ממני בשנתיי

אבל כשראיתי אותה, לא יכולתי להסיר את עיניי ממנה, ובלילות הייתי חולם 
חלומות אהבה. מה גדולה  הייתה הפתעתי, כאשר דווקא היא הייתה היוזמת, 
ונתנה לי להבין שבחרה בי לחברות. ההערכה העצמית שלי עלתה מאוד, בעיקר 

להתקרב אליי מתוך רצון  םומעונייניבי, כאשר נוכחתי שחבריי ממש מקנאים 
להיות גם בקרבתה. זאת הייתה חברות יפה, ועשיתי מאמצים גדולים להגיע כמה 
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 שיותר פעמים לזוטפן, לפגישה אתה. 
למעשים אינטימיים מאוד לא הגענו. קרבתנו התבטאה בנשיקות, חיבוקים 

ומן, התקרב אלינו וליטופים. פעם, כשליוותה אותי כברת דרך בכביש מזוטפן לבר
סיור גרמני, וכדי להימנע משאלות וחקירה על מעשינו בשעה מאוחרת כזאת 
בכביש השומם הזה, השתרענו בעשב הגבוה שבשולי הדרך. הרגשתי אותה 

פעם, וגל של חום הציף את גופי. ביד רועדת מיששתי את גופה -קרובה אליי מאי
ה. כאשר ידי התקרבה אל שכל שריריו התמתחו. חשתי שאני רוצה לאבד שליט

מקום אינטימי של גופה, היא לחשה בקול חלוש "לא, לא." מיד חדלתי. שכבנו 
עוד זמן רב דבוקים זה אל זו. כאשר המשכנו את דרכנו הייתה לי הרגשה של 
הקלה; ברגע האחרון נמנע ממני מעשה, שבחינוך המיושן שקיבלתי בבית הוריי, 

 היה בחזקת חטא. 
י תקופה מאושרת, מה גם שעול הגרמנים לא לחץ עליי, זאת הייתה עבור

בהיותי שוהה בכפר קטן שאין בו חיל מצב. הקשר עם לוסיה נמשך כמה 
חודשים, עד שיום אחד היא שאלה אותי שאלת אגב "האם אהיה מוכן למצוא 
ביגוד ומקום מסתור לחייל גרמני שעומד לערוק מהצבא". מיד נדלק בי אור 

ך גבר על אהבתי אל לוסיה. גם אזהרותיו של אבי מפני אדום, והפחד להסתב
סכנת מגע עם חיילים גרמנים מכל החילות הופיעו כסיסמת אש במוחי. אמרתי 
ללוסיה, שאין אני רוצה שום עניין עם גרמני, ואם יש לה קשר עם כזה, מוטב 

  לגמור את הידידות בינינו בזה הרגע. נפרדנו והלכתי לדרכי. הייתי עצוב מאוד.
היה חלוץ שעבד בכפר שכן אצל איכר, פרדי סטאפר שמו, שניצל את סיום 
הרומן שלי עם לוסיה, והתחיל לחזר אחריה. אני הזהרתי אותו, אבל אהבתו את 
לוסיה הכתה אותו בעיוורון, והוא באמת הסתבך. הסיפור על המשולש של פרדי, 

", והם נקטו צעד לוסיה והחייל הגרמני, הגיע אל אזני הנהלת "אגודת דוונטר
חריף כלפי פרדי. כדי לשמור על הארגון בפני צעדי ענישה, במידה והעניין ייוודע 
לגרמנים, הוצא פרדי מהארגון, והגלו אותו למחנה וסטרבורק, שבאותה תקופה 
לא שימש כמחנה  מעבר לפולין, אלא מחנה רגיל לפליטים. גם אני קיבלתי 

לא שיחק המזל, והוא נשלח במשלוח  אזהרה לנתק כל קשר עם לוסיה. לפרדי
. כמו מיליונים רבים, הוא לא 1942הראשון שעזב את וסטרבורק לאושוויץ ביולי 

 חזר משם. 
אני פגשתי את לוסיה במקרה עוד פעם אחת, כאשר נכנסתי לתא של 
רכבת מברומן לארנהם. היא ישבה שם יפה כתמיד, ועל ידה מקום פנוי. לא 

לפני החלון והבטתי החוצה. פתאום הרגשתי אותה על  התיישבתי לידה, נעמדתי
ידי נצמדת אליי, כשהיא נותנת לי נשיקה על הלחי ולוחשת "אתה בכל זאת 
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היית  אהבתי" ויצאה מהתא. את האמת על החייל הגרמני, שעמד לערוק, לעולם 
או אחד שנשבה ביופייה של לוסיה, ועבורה  רפרובוקאטולא אדע. האם זה היה 

 לערוק מהצבא ולסכן את חייו? מוכן היה
 

לביקור הורים כבר לא הגעתי כל שבועיים, כמו בשנה שעברה. את ימי 
החופש מהעבודה אצל ברקפלד ביליתי יותר במפגשים השונים עם חברים 

בבית האגודה, בסניף האזורי שהיה בדירן, וכמובן בזוטפן,  Deventerבדוונטר 
ודה רכוב על אופניים בגלל המרחק לשם יכולתי להגיע גם בערבים אחרי העב

 הקצר. בכל זאת הצלחתי לשמור על קשר הדוק עם חבריי הרבים בארנהם. 
עברו יחסית בשקט, להוציא כמובן את  1941חיי היהודים בתחילת שנת 

המעשה הנורא שקרה באמסטרדם, שכבר סיפרתי עליו. אמנם הוצאו כמה 
עם מספר הסבים הדרוש; בעניין  צווים שהכבידו, כמו מילוי ההצהרה על יהדותך

יהודים! בו זמנית הייתה חובה להצהיר על  100%זה לא היו לנו ספקות, אנחנו 
עסקים ורכוש. הוצאו איסורים שונים כמו כניסת יהודים לפארקים, לבריכות 
שחיה, לבתי קולנוע ועוד, החרימו גם את מכשירי הרדיו וכו'. היו אפילו מועצות 

עצמית תלו שלטים, שאסרו על יהודים את הכניסה אליהן. מקומיות, שביוזמה 
 אך עם כל זה עוד אפשר היה לחיות.

בתחילת הכיבוש הונהג בהולנד קיצוב מזון; בהתחלה רק על מוצרי יבוא 
כגון קפה, תה, אורז ועוד, אבל לאט לאט הורחב הקיצוב גם על  מצרכים 

תו, תפוחי אדמה, חלב בסיסיים: סוכר, קמח, ביצים, שמני מאכל, בשר ותוצר
ועוד. אצלנו בבית לא הורגש מחסור של אוכל. עוד לפני המלחמה הייתה אימי 
דואגת למלאי אדיר של מוצרים שאפשר לשמור: פירות מיובשים, גבינות 
צהובות, ביצים במי סיד ועוד. ון דר איסט היה דואג לנו למוצרים טריים, שהיו 

, הייתי מביא מצרכים כמו קמח או במחסור בשוק. גם אני, בביקוריי בבית
 חמאה, שהיינו חובצים בעצמנו אצל ברקפלד. 

לאיכרים לא היה חסר מזון, והמכירה בשוק השחור הייתה  הכנסה צדדית 
לא מבוטלת של רוב האיכרים, שהיו גובים מחירים גבוהים מאוד. דברי בשר לא 

יאוס. בשר עוף יכולתי להביא הביתה, כי בשר חזיר היה בבית מוקצה מחמת מ
לא חסר היה בבית, כל עוד אבא יכול היה לרכב על אופניו אל האיכרים שהוא 

 הכיר.
 

מרגוט גמרה את לימודיה בבית הספר התיכון, והתחילה לעבוד במשרד 
של מפעל לתיקי יד בבעלות יהודית. היא הייתה מאוהבת מאוד בבנו של בעל 
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הבתה הנכזבת לארווין. רות, המפעל. לי הייתה מספרת על כל כאבי הלב של א
, הלכה עוד לבית הספר. אני חושב שהיא סבלה הכי הרבה בתקופה 13כמעט בת 

זאת, כי בתור הילדה המפונקת של אבא כבר לא קיבלה אותה תשומת לב 
כמקודם. אבא נהג לפנק אותה מאוד, ומרגוט ואני קינאנו בה על יחס מועדף זה. 

א. אולי היו לו ציפיות גדולות מדי ממני, אני תמיד זכיתי ליחס קשוח מצד אב
יתכן גם בגלל עקשנותי בעניינים רבים. אצל אימא אף פעם לא הרגשנו בשוני 
ביחס כלפינו; אצלה היינו שווים. פראנץת המשפחה הייתה בתקופה זו די 
מוגבלת, אבל לעומת אחרים מצבנו היה סביר. אבא כמעט לא עסק במסחר, 

וא גם קיבל שכר דירה, מהדייר שגר בבית הנוסף שהיה אבל היו לו חסכונות, וה
רכושנו. בית זה היה גדול ויפה מהבית שגרנו בו. הוא עמד בפינת שני רחובות. 
הדיירים היו מהנדס ומשפחתו. לא היו לנו אתם קשרים חברתיים, והשמועה 

 אמרה שהוא נאצי, וחומד לרכוש את הבית לעצמו.
 

צבא גרמנים יבואו לראות את הבית שאנו  יום אחד הודיעו להוריי שקציני
גרים בו, כי הם זקוקים למגורים. הגיוני היה שקודם מחרימים בתי יהודים. מאוד 
 חרדנו לאבד את קורת הגג שלנו. הגרמנים היו קצינים של הצבא הסדיר, לא מה

SS,  הם התנהגו בנימוס, הביטו פה ושם, ועיניהם נפלו על תמונת אבא במדים
גרמני ממלחמת העולם הראשונה, תמונה שאימי, בחכמה רבה, של הצבא ה

העמידה על המזנון, ועל ידה הניחה את אותות ההצטיינות של אבא: צלב 
הברזל, צלב הפצוע וצלב ההוקרה. החיילים שאלו את אבא באיזו יחידה ובאילו 

 מקומות הוא שירת, שתו ספל קפה, קמו, הצדיעו והלכו. 
. היה לנו מזל. ניתנה עצה להורים לקחת זוג יותר הוריי לא שמעו מהם

קשישים יהודים  כדיירי משנה, כי אז הוועד היהודי  המקומי יכול לתת תעודת 
חסות על הבית. ההורים עשו כעצת הוועד, וקיבלו כדיירים את אדון וגברת 

. הם קיבלו את הסלון ואת חדר השינה של מרגוט 72והיא בת  84זלינגר, הוא בן 
עליית הגג, ורות קיבלה את חדרי. אני, בביקוריי חדרון שבגוט עברה לורות. מר

 .    ספריהבבית, ישנתי על הספה הדו שימושית שב
אף אחד לא שם לב למשמעות ההוראה החדשה מטעם מחלקת מרשם 
התושבים של משרד הפנים ההולנדי, לפיה כל תושב חייב להצטייד בתעודה 

י הולנד היא מדינת סדר. אבל טיב התעודה מזהה. איש לא ראה בזה כל פגם, הר
אשר הוצאה, גרם סבל רב להרבה אנשים, שמתוך סיבה כל שהיא הסתבכו עם 

 השלטונות. זו הייתה תעודה שכמעט אי אפשר היה  לזייפה.  

האות  ",J"ליהודים הייתה תעודה זו ממש אסון, כי הטביעו בה את האות 
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בדיו מיוחדת, שלא ניתנת למחיקה.  הראשונה של המילה "יהודי": אות גדולה,
תעודה זו, שהייתה המצאה הולנדית מקורית, לא הייתה מכוונת דווקא לסייע 

 לכובש הנאצי, אך במשך הכיבוש היא הייתה תעודת מוות להרבה יהודים. 
 

כבר הזכרתי את מוסד "עליית הנוער" שהקים בתי הכשרה לנערים ונערות 
וסד מרכזי להכשרת חלוצים, שכבודדים סודרו צעירים, ואת "אגודת דוונטר" כמ

אשר באזור וירינגן  Werkdorpאצל איכרים ובעלי מלאכה. על ה"וורקדורף" 

Wieringen .עוד לא כתבתי 
לא הכרתי אישית את המקום אלא רק שמעתי עליו, ומתוך היכרות עם 

, באזור 1934כמה חברים פעילים בתנועת "החלוץ". ה"וורקדורף" הוקם בשנת 
שיובש מהים על ידי ההולנדים, כדי לשמש מקום הכשרה ליהודים צעירים 

חניכים, שרק בחלקם היו ציונים, כאלה שרצו  300בערך  1941 מגרמניה. היו שם ב
לעלות לארץ ישראל, ואחרים שראו בו תחנת מעבר להגירה לארצות שונות  

י ששירת את היה מוסד חקלא -"כפר עבודה"  -מעבר לים. "וורקדורף" בתרגום 
 עצמו. הבחורים עבדו בחקלאות ובמלאכות, והבנות בשירותים, כנהוג בקיבוץ.

איש, והשאירו שם רק  240פינו הגרמנים מה"וורקדורף"  1941במרס  20 ב
איש ואישה העבירו  לאמסטרדם, והם  240 איש לתחזק את המקום. את ה 60

ים המשיכו ככל שיכלו את שוכנו על ידי הוועד היהודי בבתי יהודים בעיר. המפונ
 הפעילות התרבותית המשותפת, תוך חיפוש ומציאת עבודה.

התפוצצה פצצה במועדון קצינים של הצבא הגרמני  1941בהתחלת יוני 
 300באמסטרדם. למרות שהנזק לא היה גדול, היווה מעשה זה עילה לצוד עוד 

ו את כתובתם חברים מה"וורקדורף". הגרמנים השיג 60בחורים יהודים ובתוכם 
אצל הוועד היהודי במרמה, באומרם שישלחו אותם חזרה ל"וורקדורף". למרות 

, למאטהאוזן םבנוגע לשליחת יהודי ההבטחה, שניתנה  בזמנו על ידי הגרמנים
כולם נשלחו למאוטהאוזן. איש מהם לא נשאר בחיים. תוך שבועות מעטים 

על עצמו בספטמבר  הגיעו תעודות פטירה על שמם. המעשה הנפשע הזה חזר
, כאשר כתגמול על מעשה חבלה שבוצע במתקן צבאי, הפעם במזרח הולנד, 1941

בחורים, ובעירי ארנהם כמה  100וסביבתה  Enschedeנאספו בעיר אנסחדה 
 עשרות נוספים, וגם הם נשלחו למאוטהאוזן ולא חזרו.

תפיסה זאת זעזעה אותי לא מעט, במיוחד משום שהדבר קרה בסביבה 
אוגרפית קרובה אליי, וגם משום שהכרתי אישית חלק מהבחורים שנתפסו עוד גי

מבית הספר או תנועת הנוער, כולם בחורים בריאים וחסונים. עבורי הקורבנות 
יצאו מאלמוניותם. לא מעט העסיקה אותי העובדה, שכל מי שנתפס עד כה 
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את הדעה,  ונשלח למחנות בגרמניה, נשאר בחיים זמן קצר בלבד, עובדה שסתרה
 שבמחנות ריכוז יש להתנהג לפי כללים מוכתבים על ידי השובים כדי לשרוד. 

 
פלשו צבאות גרמניה לתוך רוסיה הסובייטית במבצע אדיר  1941ביוני 

שנקרא "בארבארוסה", לא לפני שכבשו את יוון ויוגוסלביה. בהתחלה היו להם 
קבה ולנינגרד. הישגים גדולים, ותוך זמן קצר הגיעו אף אל שערי מוס

האופטימיסטים סברו שזאת תחילת המפנה במלחמה, שהפלישה לרוסיה היא 
ההוכחה שהיטלר נטש את הרעיון לכבוש את בריטניה; אם זאת תחזיק  מעמד, 
סימן הוא שבטווח ארוך גרמניה תובס, כפי שקרה לנפוליאון, שגם הוא נכשל 

וא יכול להכריע את ברוסיה מבלי להכריע את אנגליה קודם. היטלר חשב שה
 אנגליה על ידי הטלת הסגר ימי באמצעות צוללות והפצצות מן האוויר.

היטלר השקיע מאמץ צבאי גדול כדי להגיע דרך צפון אפריקה אל תעלת 
סואץ, כדי לנתק את המטרופולין מהאימפריה. האימפריה הבריטית הייתה בימים 

זרח התיכון ובמזרח ההם חובקת עולם; היו לאנגלים מושבות באפריקה, במ
הרחוק. ארצות רבות היו קשורות לאנגליה ולבית המלוכה קשר הדוק;  קנדה, 

 זילנד, דרום אפריקה ועוד. -אוסטרליה, ניו
, לפי הוראה מגבוה, התייצבו כל היהודים פליטי גרמניה 1941בדצמבר 

במשרד בעל השם המבטיח: "המשרד הראשי להגירה יהודית באמסטרדם". גם 
קב עשה זאת, וקיווה שנפתח סוף סוף פתח להגירה לארצות הברית, סבי יע

שהאישורים לכך כבר היו בידיו. הוא נאלץ לעמוד יום שלם בתור לפני שולחן 
ההרשמה. בדרך הביתה הוא התמוטט ברחוב ומת מדום לב. הוא הובא לקבורה 

 היה במותו.  83. בן Diemenבבית העלמין היהודי בדימן 
לדעת שמה שעשו הגרמנים ליהודים בגרמניה במשך תשע היהודים נוכחו 

שנים, עשו הגרמנים בהולנד תוך שנה אחת בלבד; הפרדה מוחלטת 
יהודית. אפילו את הילדים היהודיים הוציאו מבתי הספר -מהאוכלוסייה הלא

הכלליים, והרשו להם ללמוד רק במוסדות לימוד יהודיים. כך הפכו את רוב בני 
 ים.  ישראל לעניים מרוד

 
אנחנו, החלוצים, היינו מבודדים אצל האיכרים, שלא היה להם רדיו או 
טלפון, ומאוד נזקקנו למקור מידע שוטף על הנעשה בקהילות היהודיות. המקור 
היחיד לעדכון על המתרחש, היה בפגישות, שהתקיימו לעתים רחוקות במשך 

ודשים אלה הוגבלתי עונת הסתיו ב"אגודת דוונטר" או בביקוריי בבית. דווקא בח
מאוד בחופשות, כי ברקפלד סבל קשות מאבנים בכליות, וימים שלמים לא היה 
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 מסוגל לעבוד, כך שעול הטיפול במשק נפל כולו עליי. 
למחנות עבודה,  18-65נודע לי, שהגרמנים מגייסים גברים יהודיים בגילאי  

בודה, עם בעיקר את אלה שעקב ההגבלות שהוטלו עליהם נהפכו למחוסרי ע
 מתן הבטחה שהם יועסקו אך ורק בתוך גבולות הולנד תמורת שכר הוגן. 

הם הועסקו בדרך כלל בהכשרת קרקע ועבודות פיתוח אחרות באמצעות 

הוועד היהודי  Heidemaatschapijחברה הולנדית בשם "היידהמאתסחאפיי" 
קו לתת המרכזי המליץ וסייע למלא אחרי הצו, כי מקורותיו הכספיים לא הספי

סעד לכל הנצרכים. שליח מ"אגודת דוונטר" ביקר אצל כל החלוצים והודיע, שצו 
 זה לא חל עלינו, העובדים אצל איכרים בחקלאות. 

 

, שהיה Schloss Rolfבאחד הכנסים בסניפנו בדירן, הרצה רולף שלוס 

, אחד מבתי "עליית הנוער", הרצאה מבריקה על שפינוזה Goudaמדריך בחאודה 
ו לדת. מאוד התרשמתי ממנו. בתום ההרצאה פניתי אליו, וביקשתיו לבוא ויחס

פעם לארנהם, לבית הנוער של פליטי גרמניה, ולתת סדרת הרצאות על 
האמנציפציה, הציונות והדת היהודית. הוא ענה בחיוב, וכך קרה שבשבתות 
רולף הגיע לארנהם, ולאחר ההרצאה אצל הנערים היה אורח בביתנו. אני לא 

כולתי להשתתף בכל הפגישות, כי היה עליי למלא תורנויות של סוף שבוע אחת י
 לשבועיים בחווה. 

כאשר ביקרתי אחרי כמה שבועות שוב בבית הוריי, גיליתי שבין רולף 
ואחותי מרגוט נרקמו יחסים קרובים מאוד. בעיניי רולף היה אדם מושלם, גם 

הייתה לו תכונה לשתף אותי חלוץ וגם מדריך בעל השכלה רחבה ומוח מבריק. 
בשיחה מעניינת, כאילו הייתי שווה לו בידיעות! כשהשיחה הגיעה לנושא 
המלחמה, הכיבוש ומצב היהודים, ניבא ליהודים שחורות. בכל פעם העלה את 
האפשרות של בריחה. אני הייתי כולי אוזן. ההורים לא סבלו אותו, והביטו עליו 

 צמרת". -"רמאי- lerHochstapבאי אמון. אבא קרא לו 
באחת השיחות על בריחה הוא גילה, שיש לו דרך לממש את רעיון 
הבריחה עם האפשרות להגיע לשוויצריה הניטראלית. חסר לו סכום כסף 
במטבע זר. הוא הציע לי ולמרגוט להצטרף לתכנית. אנחנו התלהבנו, וההורים 

נו לבקש סכום הסכימו שהתכנית שהוא הציג נראתה הגיונית. הוא הטיל עלי
כסף נכבד במטבע זר מאבי, כי הוא סבר שיש לו. כמובן שאבי לא החזיק מטבע 

 זר, דבר שהיה אסור ומסוכן.    

, שהיה בעל בית חרושת למכונות חקלאיות Reesinkאז נזכרתי במר רזינק 
מן הגדולים באירופה, והיו לו גם קשרי יצוא עם שוויצריה.  הכרתי את מר 
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קרוב לברומן, והיה בעל אדמות מרעה אותן החכיר לברקפלד.  רזינק, שהיה גר
מדי פעם נשלחתי על ידי ברקפלד לשלם את דמי החכירה, או להביא לבית רזינק 
מצרכים, שהיו מאוד מבוקשים בימים ההם, כגון: חמאה תוצרת בית, או קותלי 

יות חזיר אחרי שחיטה בלתי חוקית. מדי פעם הייתי פוגש את מר רזינק בשליחו
אלה, ותמיד היה מזמין אותי לכוס תה, והיה מגלגל איתי שיחה ידידותית על דא 

בית אמיד ביותר. -ועל הא.  היה לו בית אחוזה יפה ומרשים, שהעיד על בעל
סיפרתי לרולף עליו, והעליתי את הרעיון לשאול את מר רזינק האם הוא יכול 

ליי בביקור הבא באחוזת לעזור לנו. רולף התלהב מהרעיון, והחליט להצטרף א
 רזינק. לי לא היה נוח להופיע שם עם עוד מישהו, אבל נכנעתי. 

תיאמתי פגישה, וכשהגענו לבית הובלנו על ידי השרת אל מר רזינק. אחרי 
דברי נימוסים מקובלים, התחלתי להעלות את הנושא לשמו באנו. מר רזינק  

ן לדבר רק איתי, ושלח את הפסיק אותי מיד, והודיע שעל דברים כאלה הוא מוכ
רולף מעל פניו. מאחר שהתחלתי כבר לדבר על בריחה, סיפרתי לו שברצוננו 
להגיע לשוויצריה, ושאלתיו אם יש לו קשרים מסחריים הדוקים עם ארץ זו 
והאם הוא יכול לעזור לנו  להגיע לשם. לאחר מחשבה השיב מר רזינק שאינו 

צא לארץ זו נבדק בקפדנות על ידי רואה אפשרות מעשית, כי כל משלוח שיו
כוחות הביטחון והמוכסים, אבל הוא יכול ומוכן לעזור לי כספית. נקבע שאחזור 

 אליו כעבור כמה ימים. 
מאוד שמחתי על היחס היפה כלפיי ועל הצלחת השליחות. סיפרתי לרולף 
על תוצאת השיחה. גם הוא היה שבע רצון מהסיכום. אחרי כמה ימים חזרתי אל 

ת רזינק, והשרת מסר לי מעטפה עם איחולי הצלחה. בתוך המעטפה מצאתי בי
מטבעות גרמניים, בלגיים, צרפתיים ושוויצריים, בסך הכול סכום נאה. הודעתי 
לרולף שהכסף בידי, והוא  הודיע לי שעכשיו נוכל לממש את תכניתנו. מסרתי לו 

מרגוט ואני נצטרף  את הכסף, והוא הבטיח שבקרוב יודיע לנו באיזה זמן ומקום
 אליו. קיבלנו את בירכת ההורים, ששמחו עבורנו ואף עודדו אותנו. 

עשינו את כל ההכנות לדרך, וחיכינו בקוצר רוח להודעה מרולף. והיא 
בוששה לבוא. חשדנו שקרה לו משהו. אולי הוא נתפס עם הכסף על גופו והוא 

. בהתחלת אפריל 1942ואר עצור, ואולי הוא נשלח למחנה ריכוז. כל זה היה בפבר
רולף שלוס! הוריי צדקו  ......נתקבלה בסניף דירן גלויה  משוויצריה והשולח....

 בחוות דעתם על רולף! כעסתי מאוד, ואיבדתי מעט מתמימותי. 
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הותרנו לצייד.  2194באחד במאי 
סומנו לכך על ידי החובה לענוד את 
הטלאי הצהוב. עכשיו זה ברור, הגענו 

     של רדיפות.לשלב חדש 
אפילו גילויי סימני האהדה של 
האוכלוסייה הלא יהודית גרמו לתוצאות 
שליליות לגבינו: איסור השימוש 
בתחבורה ציבורית,  והחרמת האופניים 

 שברשות היהודים. 
 

בתאריך זה היה לי יום חופשי בו ביליתי בארנהם, וקבעתי פגישה עם 
אם ללכת עם הטלאי הצהוב לפגישה, נערה לא יהודיה. התלבטתי מה לעשות. ה

ולהסתכן באשמת מפגש עם "ארית", או להסיר את הטלאי בתקווה שאיש 
   הרוע לא יכיר אותי. מזממי

היה נער שהכרתי מבית הספר, בחור ממשפחה טובה שגרה לא רחוק 
מביתנו. הוא היה מבוגר ממני בשלוש שנים, מאוד התעניין ביהדות, ושאל לגביה 

ות, שאני לא יכולתי לענות עליהן. כל פעם שהיה רואה אותי היה בלי סוף שאל
נטפל אליי. חשבתי שיש לו אהדה כלפינו, עד שיום אחד ראיתי אותו לבוש במדי 

. הוא SS הנוער הנאצי ההולנדי. יותר מאוחר פגשתי אותו שוב, הפעם במדי ה
ת פנה אליי באומרו, שהוא התגייס לשורותיהם משום שהוא משוכנע בצדק

היטלר ומטרותיו. כמובן שכלפיי אישית, הוא הצהיר, אין לו טינה. בכל זאת 
 פחדתי שדווקא עכשיו אפגוש אותו. 

נפגשתי עם הנערה במקום שקט על יד נהר הריין. הטלאי הצהוב שענדתי 
לא הפריע לה, אבל אני ידעתי שזו הפעם האחרונה שאפגש בנסיבות רומנטיות 

 קום שלבי יהלום מתשוקה, לבי התכווץ מפחד.עם נערה לא יהודייה, כי במ
עכשיו, לאחר שלקחו ממני את האופניים, ואסרו על השימוש בתחבורה 
הציבורית, נאלצתי לעשות את הדרך לארנהם ברגל,  חמש שעות לכל כיוון. 
הייתי עוזב את ברומן ביום שבת אחרי סיום חליבת הבוקר, וחוזר לאיכר ביום 

קל, אבל לא רציתי להתנתק  מהמשפחה והחברים. ראשון בערב. זה לא היה 
"מידאחטראליי"  -הדרך עצמה הייתה נהדרת. קטע ממנה שנקרא

Middachterallee  הוא אחד הכבישים היפים ביותר בהולנד, כביש ישר כסרגל
שמשני צדדיו עצי ערמונים ענקיים. היה שם מקום שפחות נעים היה לעבור בו, 

. קרוב לעיירה זו היה מחנה Ellecomאלקום  כאשר הכביש עבר ליד העיירה
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ההולנדי, ובתוכו מחנה עבודה ליהודים. השמועות על שילוב  SS אימונים של ה
-שני המחנות האלה, שהגיעו גם אליי, היו קשות. השתדלתי לא לפגוש אנשי ה

SS .המשרתים שם 
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 מחוץ לחוק
 

בשדות, החציר כבר מסודר במחסני החציר שליד החווה, הדגן מזהיב 
ומבטיח גם השנה יבול מבורך. העבודה רבה, שיגרה. מכינים את הכלים לקציר 
השיפון, וקובעים את התור לעזרה הדדית. נרכשה מקצרת דגנים משותפת יחד 
עם השכנים. גם הבוקר קמתי יחד עם ברקפלד בשלוש וחצי, ואחרי שתיית קפה 

ה, האכלנו את החזירים יצאנו למרעה לחלוב את הפרות. חזרנו בשבע וחצי הבית
ואת הסוסים, הוצאתי את כדי החלב אל הכביש, ושם כרגיל, המתינו לי כמה 

 בנות בדרך לבית הספר להגיד לי בוקר טוב, ולומר כמה מילות חיבה מבוישות. 
הכל שיגרה. חזרתי והתיישבתי יחד עם משפחת ברקפלד לאכול את 

עו דפיקות על הדלת ארוחת הבוקר. עוד בטרם סיימנו את הארוחה, נשמ

. גברת Jansenהחיצונית. ראיתי דרך החלון את מפקד משטרת ברומן מר יאנסן 
ברקפלד ניגשה אליו, וחזרה עם פנים לבנות כסיד. היא אינה מסוגלת לדבר. 
לפתע היא פורצת בבכי, צועדת לקראתי, וחובקת אותי בחוזקה בזרועותיה, 

 מה העניין; באו לקחת אותי. כאילו רוצה  להגן עליי. אני מיד הבנתי ב
 48בסוף היא נרגעה ומסרה לי נייר רשמי בו כתוב שעליי להתייצב תוך 

. על מחנה זה לא ידעתי כלום, אך שמחתי Ommenשעות  במחנה עבודה אומן 
שלא  הוצבתי לאלקום. מה כבר יכול לקרות? אני צעיר, אני חזק, יודע לעבוד, 

תה תקופה טרם בוצעו משלוחים של יהודים ובוודאי יתייחסו אליי בהתאם. באו
מזרחה וההבטחה שיישארו בהולנד הייתה עדיין בתוקף. גם מחנות העבודה היו 
בדרך כלל בניהול הולנדי. האזרחים ההולנדים העריכו שעל היהודים עוברת 
תקופה קשה, אבל הם מועסקים בתוך הולנד, ומקבלים שכר הוגן לתמיכה 

וריהם. 'שהיהודים יעבדו פעם קצת, זה לא במשפחות שנשארו במקום מג
 נורא....'   

בווילה על יד האגם   20.1.1942 )איש לא ידע על ישיבת הצמרת הנאצית ב

 ( 1ראה נספח).  , ומה הוחלט שםWanseואנזה 
. Heydrichהישיבה נוהלה על ידי אחד מראשי הגסטאפו היידריש    *

ממשלה שונים, ובנוכחותו של פקידים בכירים, נציגי משרדי  12בהשתתפות 

, שעליו הוטל הביצוע הטכני של "הפתרון Adolf Eichmannאדולף אייכמן 
 .הסופי" המיועד של "הבעיה היהודית." דהיינו; השמדה פיזית של היהודים
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כעסו של ברקפלד היה רב, לא רק בגלל שאנו באמצע העונה הבוערת, אלא גם  
ב אותי. הוא הפסיק לאכול, עלה לחדרו, מפני שהיה איכפת לו ממני. הוא חיב

לבש בגדי יום ראשון והודיע שהוא הולך לארגון  החקלאים האזורי כדי לארגן 
משלחת מחאה למפקדת הצבא, על מנת לשכנע אותם בנחיצות עבודתי בחווה. 
גם אני כבר לא יכולתי לגמור את הארוחה, והלכתי לעבוד כרגיל, בתקווה 

 ג  שחרור עבורי. שיעלה בידי ברקפלד להשי
הרבה מחשבות עברו בראשי. חשבתי על הבית, על אזהרותיו של אבא, 
שתמיד ניבא רעות מהגרמנים. לנו הילדים היה מספר על מה הם מסוגלים 
לעשות, הוא הכיר את אופיים. הוא זכר היטב איך הם התנהגו עם האוכלוסייה 

ידם. אימא בוודאי האזרחית במלחמת העולם הראשונה, בשטחים   שנכבשו על 
 לא תעצום עין בלילות מרוב דאגה, כאשר היא תשמע שאני במחנה עבודה. 

לא!! החלטתי. אני לא הולך למחנה עבודה. אני אלך אל ון דר איסט, 
ידידנו הטוב, שהצהיר תכופות: "באם תהיו פעם בצרות, תמיד תוכלו לסמוך 

ר איסט באוטרלו. כעבור עליי". התחיל לרקום במוחי רעיון איך להגיע אל ון ד
 שעתיים חזר ברקפלד, ולפי הבעת פניו הבנתי, ששליחותו לא צלחה. 

עליתי לחדרי, פתחתי את תרמיל הגב, שהיה ארוז ומוכן תמיד לכל צרה 

הוצאתי מתוכו כמה דברים הכרחיים ושמתי אותם בתרמיל צד  שלא תבוא,
 ישן. 

גשות. אני עומד על הרגשתי שידיי רועדות, ובטני מתכווצת מרוב התר
אין לצפות את המשכה ואת סופה. מרגע זה  -פרשת דרכים, והדרך בה בחרתי 

אני צועד אל מחוץ לחוק, עם כול המשתמע מזה,  ואין דרך חזרה כל עוד נמשך 
הכיבוש. לבשתי בגדי עבודה נקיים וירדתי למטה אל משפחת ברקפלד. האישה 

 מעשה, כאילו אין עבודה בחווה.  לא הפסיקה לבכות, וברקפלד עצמו ישב ללא
סיפרתי להם שהחלטתי לא להתייצב למחנה העבודה, ושבחסות החשיכה 
אשתדל להגיע לאוטרלו. בארוחת הצהרים כבר לא היה לי  תיאבון. מאוחר יותר 
נכנס השכן אשהיי, והציע שאבוא אליהם על מנת להסתתר. המחשבה להיות 

לי לרגע, אבל הורדתי אפשרות זאת היפה מסבירת הפנים קסמה  לאשתוקרוב 
ארנהם   -מעל הפרק, כי חוותו הייתה מאוד קרובה לפסי הרכבת של הקו זוטפן

על יד הכביש הראשי.  כמה פעמים ביום עברה ביקורת של הצבא כדי לבדוק אם 
אין חבלה בפסי הרכבת, ומדי פעם היו נכנסים לחוותם כדי ללגום כוס מים או 

                                                           
      בכול בית יהודי היו מוכנים, מאז תחילת המשלוחים, תרמילי גב לכל בני

 המשפחה, שתוכנם נארז על פי ההמלצות של "הוועד היהודי".
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יו  טובות, אבל הסיכוי להתגלות אצלם היה רב. אפילו חלב.  כוונות ההצעה ה
 . *אנני בת השלוש הצטרפה לבכי, כאילו חשה שמשהו נורא עומד לקרות

לקראת ערב, אחרי פרידה נרגשת, יצאתי לדרך. על אף אישור הנסיעה  

, SSלמחנה  העבודה  שהיה  בכיסי,  לא  רציתי   להיתקל בשוטר  או איש 
ם ועוצרים יהודים כדי לבדוק את אמיתות הניירות שלפעמים היו מטרידי

 שבידיהם. 
הנסיעה באוטובוס הייתה האפשרות הטובה ביותר. בניגוד לרכבת, 
הביקורות היו מועטות, ואפשר היה גם לראות דרך החלונות מה מתרחש בחוץ. 
באזור חקלאי מובהק הייתה תנועת אנשי הצבא בדרך כלל דלילה. כך נסעתי עד 

. לא הרגשתי את עצמי בנוח. הייתה לי הרגשה שכל מבטי peldoornAאפלדורן 
הנוסעים נעוצים בי, כאילו רצו לדעת לאן פני הבחורצ'יק היהודי מועדות. הגעתי 

 בשלום לאפלדורן.        
הסתובבתי עד רדת החשיכה ברחובות השקטים של העיר. כאשר החשיך 

בגדיי. הרגשתי כאילו עזבתי לגמרי יצאתי מהעיר, והורדתי את הטלאי הצהוב מ
 את כדור הארץ, ועכשיו אני משהו אחר ממה שהייתי עד כה.      

האזור שהיה עליי לעבור עתה היה אזור אימונים של הצבא הגרמני, והיו 
 בו מחנות צבא גדולים שהוקמו על ידי הצבא ההולנדי, כגון מחנה הארסקאמפ

,Harskamp  לפגוש צבא מתאמן או סתם ששימש עכשיו את הגרמנים. הסיכוי
ביקורת דרכים היה בהחלט רב. האזור עצמו היה די  שומם. לא היו בתים או 
ישובים על יד הכביש הדו מסלולי, שמשני צדדיו שביל נפרד לרוכבי אופניים, 
 כמקובל בהולנד, כאשר בין הכביש, הרחב יחסית, ושביל האופניים מפרידות שתי 

                                                           
  ליוויתי את אימי לארצות הברית לביקור אצל אחיה ואחיותיה  1969בשנת

בדרך חזרה לישראל עשינו פסק זמן בהולנד לביקור ידידינו, שהתיישבו שם. 
מצילי משפחתי, אשר גרו במקומות שונים. מר היי הסיע אותנו במכוניתו לכל 
מקום שחפצנו להגיע. כאשר ביקרנו באוסטרביק אצל הגבירות מולנאר 

Molnaar  ווינקלהוףWinkelhof ירדתי מהמכונית, ורק עשיתי מספר צעדים ,
בית, כאשר אני שומע צעקה רמה, ואישה צעירה עוזבת עגלה עם לכיוון ה

תינוק, חוצה את הכביש בריצה ונופלת על צווארי, חובקת אותי, כאשר היא 
ממלמלת: "פאול, פאול, אינני יכולה להאמין שזה אתה!" זאת הייתה אנני 
ברקפלד אשר לא שכחה אותי כל השנים, למרות שלא היה לי שום קשר עם 

השנים שחלפו מאז שעזבתי אותם... מדהים! אנני,  27קפלד במשך משפחת בר
 במקרה לגמרי, עברה במקום. היא נישאה, וגרה באוסטרביק.   
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בישים זו השתרע שטח רחב ידיים של שורות עצים. מעבר למערכת כ

 וחולות, ובתוך אלה חורשות קטנות פה ושם ועצים בודדים.  heide -שיחי אברש
הלכתי בצד שמאל של הכביש, על יד העצים המפרידים בין הכביש ובין 
שביל רוכבי האופניים, כדי שאוכל להסתתר אחרי עץ במקרה ותבוא תנועה כל 

היו חייבים כל כלי הרכב, כולל אופניים, לנסוע שהיא ממולי. בתקופת המלחמה 
עם אורות מואפלים. לכן צריך היה להיזהר לא להיות מופתע, קשה להבחין 
ממרחק בכלי רכב שבא ממול, ועוד יותר קשה להבחין ברכב שבא מאחור. כמובן 
שגם הראייה של הנוסעים ברכב הייתה מוגבלת. התקדמתי לאט לאט, כל חושיי 

אוד, וחשבתי על כל מיני אפשרויות והפתעות בלתי צפויות. כל היו מתוחים מ
רעש קטן היה מבהיל אותי, אפילו ארנבת שהייתה מתפרצת מתוך העשב, רעש 

 הנתפס באוזניי כאילו יחידת אופנועים מתקרבת. 
תוך כדי הליכה הכנתי לי סיפור כיסוי במקרה של פגישה לא רצויה, 

ברור, שבבדיקה, אפילו לא מדוקדקת, הסיפור בתקווה שלא אזדקק לו, כי היה לי 
לא יעמוד זמן רב לעזרי. ההליכה לא הייתה קשה, כי ההולנדים מטפלים יפה 
מאוד בשולי הכבישים. מדי פעם שמעתי מכונית נוסעת, אז התיישבתי אחרי עץ 
או שיח, ביודעי שבדמות שאינה מתנועעת קשה להבחין בחשכה. כך הלכתי כמה 

לאזור מוכר לי מהתקופה בה עבדתי אצל ון דר איסט,  שעות, והתקרבתי
ומתקופת טיולי האופניים, שערכתי בעת נעוריי המאושרים. עוד כשלושה 
קילומטר ואגיע להצטלבות, שם ישנו בית מרזח, שלפעמים הייתי אוכל בו עם 
אבא ארוחה קלה, כאשר חזרנו מהשוק באברנפלד. משם ועד לביתו של ון דר 

 עוד כשני קילומטר.  איסט נשארו לי
כבר עלזתי בלבי שמצבי לא רע ושלא הייתי צריך לפחד כל כך, כי עוד מעט 
אהיה במקום בטוח. לא מיהרתי במיוחד, כי לא רציתי להגיע אליהם בחשכה 

 אלא לקראת האור הראשון, כשעובדי האדמה קמים.  
 כנראה שהתעייפתי קצת ושקעתי במחשבות, כי לפתע חצה רוכב אופניים
את הכביש ונעמד מולי. אלומת אור חזקה מפנס מאירה ישר לתוך פרצופי, 
ומסנוורת אותי כמעט לגמרי. נורא נבהלתי, ושיתוק תקף אותי. הורדתי את 
העיניים, ומבטי מבחין במגפיים שחורות ובתוכן מדים כחולים, מדים של שוטר 

וור. השוטר הולנדי. הסתרתי את פניי, כאילו להגן על העיניים מהאור המסנ
נשאר במרחק של כמה מטרים, שאל מה מעשיי פה באמצע הלילה, ודרש את 

" Jתעודת הזהות שלי, אותה כמובן, היה אסור להראות לו בגלל סימן ה "
המוטבע בה בגדול. התגברתי על השיתוק, למרות שהרגשתי שברכיי רועדות 

ים ועל המוות. ושניי נוקשות. הבנתי שאני עכשיו חייב לדבר ולשכנע, על החי
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התחלתי לדקלם את סיפור הכיסוי שלי, בתקווה שזה מספיק אמין כדי לרמות 
 שוטר כפרי: 

"אני נהג משאית שנתקעה ועליה סחורה, שצריכה להגיע בבוקר לעיירה  

.  לכן אני רוצה לגשת לבית המרזח הקרוב כדי לטלפן למעביד שלי, Edeאדה 
ודת המשלוח, כולל תעודת הזהות שיתן לי הוראות מה עליי לעשות. את תע

 ויתר הניירות, השארתי בטעות במשאית." 
הייתי משוכנע שהסיפור שלי טוב וגם אמין. דיברתי הולנדית כאחד 
מהאזור, בניב שידעתי על בוריו. גם בנושא המשאית השתמשתי במושגים 
מקצועיים, שנזכרתי בהם מימי השוק. את פניו של השוטר לא יכולתי לראות 

 ל החשיכה והאור המסנוור. בגל
הוא נתן לי לסיים את הסיפור שדקלמתי בשכנוע רב, ואז הוא אמר: "אני 
מציע לך להימנע מלהיכנס לפונדק ההוא, כי הם אנשים לא כל כך נחמדים." 
)בעלי הפונדק היו חשודים כאוהדי הנאצים.( "תפנה בשביל הראשון שמאלה, 

ודע לאן להגיע." הייתי המום. האגם ותגיע לאגם המלאכותי, ומשם אתה כבר י
המלאכותי נמצא בדיוק מול חוותו של ון דר איסט. הבנתי שמולי עומד השוטר 
של אוטרלו, שהכיר אותי ואת משפחתי מהזמנים שהיינו באים לבקר את 
משפחת ון דר איסט. הוא ידע בדיוק מי עומד לפניו ומה מטרתי. אני אותו לא 

 ם משטרת אוטרלו. הכרתי, כי לא היה לי מגע ע
הודיתי לו בכל לבי, ומיהרתי הלאה. לקחתי את עצתו ברצינות, ועברתי   

את שארית הדרך בשביל שהוא המליץ עליו. השתהיתי עוד פרק זמן ליד האגם, 
 וכשהבקיע האור הראשון עשיתי את דרכי אל חוות ון דר איסט.

    
סתי. הם הם ישבו על יד השולחן לשתות את קפה הבוקר כאשר נכנ

שמחו לראות אותי, שאלו מה שלומי, מה נשמע בבית וכו'. אך כשסיפרתי  לשם 
מה באתי, קדרו פניהם. גברת ון דר איסט קיבלה התקפה היסטרית וצרחה: "זה 
בלתי אפשרי, זה לא בא בחשבון... אין לנו מקום, אינני מוכנה לסכן  את כל מה 

היא הטיחה: "אתה תשתוק, זה  שיש לי!" וכשמר ון דר איסט רצה לומר משהו,
הבית שלי, פה אני קובעת... פאול לא יכול להישאר פה!" ון דר איסט שתק 
במבוכה רבה, מבטו סר לתקרה, כאילו שם  הוא מחפש ישועה למצב הביש 
שנוצר. יאן הפועל, שהיה אצלם כבן בית, יצא מהחדר, לא רצה להיות מעורב 

כה לצעוק בחמת זעם. אני ידעתי רק במעמד קשה זה. גברת ון דר איסט המשי
דבר אחד, שלא אוכל להישאר אצלם. שגיתי שלא תיאמתי אתם מראש. אצטרך 
למצוא פתרון אחר או להתייצב במחנה העבודה. אמרתי להם שאני עוזב, רק 
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ביקשתי זוג אופניים. בקשה זו גרמה להם הקלה מידית, והתמלאה מיד. לא 
הטלאי הצהוב על בגדיי, ויצאתי לדרך. ראיתי ידעתי איך להיפרד. שמתי שוב את 

שוון דר איסט מביט בי, וממש בוכה. זה בוודאי  היה מעמד לא פשוט עבורו, 
 לאחר יותר מחמש עשרה שנות ידידות הדוקה עם משפחתי.

בזכות צו התנועה המתיר שימוש בתחבורה ציבורית למחנה העבודה, 
דול. סיפרתי להם מה קרה לי יכולתי לנסוע לארנהם אל הוריי ללא סיכון ג

באוטרלו. הם היו בהלם, לא הבינו איך ייתכן הדבר. הלכתי לישון כי הייתי גמור 
שעות עד שהתאוששתי, בקושי יכולתי לאכול  20פיזית וגם נפשית. ישנתי בערך 

 משהו. נפרדתי מהמשפחה ויצאתי לדרך מלא דאגות. 
ר לי, שחיפשו אותי חזרתי לברקפלד כדי לקחת את תרמילי. ברקפלד מס

אצלו מטעם "אגודת דוונטר". הוא לא ידע את פשר הדבר. לקחתי את תרמילי 
והחלטתי לעבור את העיר זוטפן כדי לומר שלום לכמה מכריי, וגם כדי להתעניין 

, שכיהן Leviensonמה עושים  חברים אחרים. הלכתי אל משפחת דוד לווינסון 
ווינסון היו אנשים מאוד נחמדים ואהובים כגזבר "אגודת דוונטר". בני משפחת ל

על כל החלוצים בזכות הכנסת האורחים, שהייתה נהוגה אצלם. ביתם היה 
תמיד פתוח לחלוצים. אני, אישית, לא באתי אליהם בגלל ההתחייבויות השונות 
שהיו לי במקומות אחרים. מר לווינסון אמר לי, שחיפשו אותי אצל האיכר, כדי 

ייצב למחנה עבודה. הוא סיפר כי מתנהל משא ומתן רציני להורות לי לא להת
ביותר בין ארגון האיכרים הארצי רב ההשפעה, ובין הממשל בדרג הגבוה ביותר. 
זאת כדי להשיג את שחרור כל הפועלים החקלאיים, לפחות עד החורף, ולהבטיח 
את האספקה החקלאית, בפרט זו המיועדת לגרמניה.  נשארתי ללון אצלם. 

ת באמת בישרו לנו שתביעת האיכרים התקבלה, וכל הבחורים שעדיין לא למחר
    *התייצבו זוכים לדחייה לזמן בלתי מוגדר.

חזרתי למשפחת ברקפלד. שמחתם הייתה גדולה כאילו נגמרה     
המלחמה, אבל ידעתי שלא השתנה דבר אלא רק נדחה. חזרתי לעבודה רגילה 

 עם הרגשה מוזרה. 
    

סיפקה לי הרבה חומר למחשבה. הבנתי שכדי להישאר פרשת אוטרלו 
מחוץ להישג ידם של הנאצים צריך מחבוא שיהיה מוכן מראש. התחלתי 

                                                           
דחיית ההתייצבות למחנה עבודה חלה על כל העובדים החקלאיים, גם  על     *

פועלים חקלאים הולנדיים שחויבו לצאת לעבודה לגרמניה. בהסכם זה כללו גם 
 חלוצים. אותנו, ה
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להתעניין אצל חברים, מה הם עומדים לעשות. נשארתי בדרך כלל ללא תשובה. 
לא היה סימן של התארגנות מחתרתית מטעם ארגוני החלוצים, ושררה מבוכה 

ו בחורים שבאו רק לפני כמה שנים להולנד, לא ידעו היטב רבה. רוב החלוצים הי
 את השפה, ולא הכירו אנשים רבים מחוץ לאיכרים אצלם עבדו.

באותו הזמן הכרתי בחור, גם הוא חלוץ, לאו כהן שמו. פגשתי אותו אצל 

. אם המשפחה, גם לאחר שבעלה  Koppelמשפחה יהודית בזוטפן, משפחת קופל 
גה להזמין אליה חלוצים, אשר הגיעו העירה. אולי היא נשלח למחנה עבודה, נה

עשתה זאת בגלל ילדיה, יעקב ובטי, כדי לתת להם אווירה ציונית, וגם כדי 
להרחיב את חוג ידידיהם. הבילוי אצלם נעם לי תמיד. פגשתי את לאו כמה 
פעמים אצלם והתיידדנו. לאו היה מבוגר ממני בכמה שנים. הוא עשה עליי 

חברה'מן כזה. הוא היה יליד הולנד, עשה שירות צבאי מלא, ולחם רושם טוב, 
בשורות הצבא ההולנדי בזמן הפלישה הגרמנית. בתור תחביב עסק בהדרכת קרב 

 מגע. גם הוא קיבל ביוני צו התייצבות למחנה עבודה, וכמוני לא הלך מיד. 
שוחחנו על המצב שלנו בעקבות הרדיפות והסכנות. תוך כדי שיחה הוא 

לה לי, שבהסכמת בעל אחוזה הוא בנה, לעצמו ולעוד חבר, ביער שבתחום גי
קרקעית. הוא תיאר את הסוכה כאילו בנה וילה, -האחוזה סוכה, שמחציתה תת

והציע גם לי להצטרף. הצעתו הציתה את דמיוני, ובו במקום החלטתי לקבלה. 
חקי בעיניי זה היה כמו סיפור מספרי קרל מאיי, וזיכרונות נעימים ממש

 אינדיאנים ביערות אוסטרביק השפיעו על החלטתי זו.
הוטל עליי לדאוג למלאי חירום של מזון ומזומנים, כי נחשבתי בין 
החלוצים כבן של בעל אמצעים. קבענו את האחד באוקטובר כתאריך יעד 
להיעלמותנו מעל פני הקרקע. בהתקרב התאריך התחלתי לטפל בעניינים 

קושי לאגור מזון; ברקפלד שיתף פעולה ברצון, גם הוא שהוטלו עליי. לא היה כל 
סחר, כמו איכרים רבים, בשוק השחור. הצלחתי לארגן בתוך ארגז תכולה  
שכללה תפוחי אדמה, קמח, סוכר, בשר מעושן, כרוב לבן ועוד. הבעיה הייתה איך 
להעביר את הארגז לסוכה שלנו, ביער שהיה ממזרח  לזוטפן על יד העיירה 

. היה עלינו להעביר את המטען מעבר לנהר האייסל, זאת Warnsveld ורנספלד
אומרת מעל הגשר, שעליו הייתה תמיד ביקורת קפדנית של המשטרה הצבאית 

 הגרמנית ושל הפיקוח על השוק השחור.      
בעזרתו של דוד לווינסון, שהיה סוחר גרוטאות גדול בעל רשיון הובלה, כי 

, פתרנו את הבעיה. הארגז נשלח מכוסה גרוטאות לגרמנים היה עניין בעיסוקו
אל חצר הגרוטאות של לווינסון, ומשם לאו דאג שהכל יגיע למחבוא שלנו. קוקי 

, ידידה לא יהודיה שלי מארנהם, שכבר אי אלו פעמים Buschman Cokkiבושמן 



 

78 

 

 

 200ביקרה אותי בברומן, הביאה לי מהוריי, לפי בקשתי, סכום כסף נכבד של 
 סירים וכלי אוכל קיבלנו ממשפחת לווינסון.גולדן. 

 
נפגשתי עם לאו אצל משפחת קופל, ויחד יצאנו  1942באחד באוקטובר 

. בסוכה היו כבר שני חברים של לאו, de Bochelaar“” -לאחוזה "דה בוכלאר"
יעקב שניצלר, בחור שלאו הכיר מעיר הולדתו אנסחדה, וחלוץ ממוצא הונגרי 

שבנה יחד עם לאו את הסוכה נתפס שלושה שבועות בשם לסלו שוגר. החבר 
לפני ההתכנסות שלנו על ידי הנאצים בגלל אי ענידת הטלאי הצהוב. הוא נשלח 

 בספטמבר לפולין.  -14לוסטרבורק, ומשם עם משלוח עונשין שיצא ב
הגעתי למקום מקסים מבחינת הנוף, ומקום אידיאלי להסתתר בו. היער בו 

ה השייכת לרוזן, בעל תואר אצולה, שגודלה כמה אלפי היינו היה חלק של אחוז
דונמים, והיא כללה גם שתי חוות חקלאיות. שטח היער היה מטופח להפליא, 
משובץ באגמים קטנים וחורשות. קרוב לסוכה שלנו היה בוסתן תפוחי עץ 
ואגסים עסיסיים, בקיצור חלקת אלוהים קטנה. כל זה נמצא לא רחוק מהכביש 

 דוונטר. -הראשי זוטפן
מטר מרובעים,  -50לאו וחברו בנו את סוכה בחכמה רבה. על אי קטן, בן כ

מוקף על ידי תעלת מים, שבמקום הצר ביותר הייתה ברוחב שלושה מטרים. 
האי הקטן הזה היה מכוסה צמחייה צפופה מאוד. הסוכה עצמה מחציתה הייתה 

מספר צעדים  בנויה מתחת לקרקע והייתה מוסתרת היטב, כך שבעמדך אפילו
ממנה, אי אפשר היה להבחין בה. היא לא הייתה מרווחת מאוד, אבל היה בה 
מספיק מקום לארבעה אנשים בשכיבה, ולפעולות הכרחיות כמו בישול וכו'. 
הרגשתי כאילו בלעה אותי האדמה. אני, שהורגלתי אצל האיכר לתנאים לא הכי 

 משופרים, הרגשתי מהרגע הראשון טוב. 
יתה שהמלחמה לא תארך עוד זמן רב. חלפו הימים של תקוותנו הי

הניצחונות הסוחפים, שזכה בהם הצבא הגרמני בשלוש השנים הראשונות של 
. 1941-1942המלחמה. הוא נעצר לפני מוסקבה ולנינגראד בחורף הקשה של 

אנגליה החזיקה מעמד הודות לעזרה החומרית שהושיטה לה ארצות הברית. זו 
, לאחר שיפאן תקפה אותה 1941היא למלחמה בדצמבר  האחרונה נכנסה גם

במפתיע, והטביעה אניות רבות של הצי האמריקני באוקיינוס השקט, אשר עגנו  

. היטלר, שעשה עד אז הכל כדי Pearl Harborבנמל  המרכזי  שלה בפרל הרבור 
להשאיר את ארצות הברית מחוץ למלחמה, החליט, כמחווה לבעל בריתו 

 יז מלחמה על ארצות הברית.היפאני, להכר
מבחינת כיבושים של שטח היה היטלר בשיא הישגיו. הוא שלט באמצעות 
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הצבא בכל יבשת אירופה; מנארוויק בצפון נורווגיה עד גבול ספרד של גנרל 
פרנקו, שהיה ידידותי כלפיו, בדרום. צבאות גרמניה ואיטליה עמדו בצפון 

הנילוס שבמצרים. ברוסיה הגיעו קילומטר מ 100אפריקה בסך הכל במרחק של 
צבאות גרמניה ובעלי בריתה עד נהר הוולגה, ואיימו בצורה מוחשית על שדות 

. המאמץ להטיל סגר על Kaukasהנפט העיקריים של ברית המועצות בקווקאז 
האיים הבריטיים נחל הצלחות. הצוללות הגרמניות זרעו הרס בספנות של 

 כו בהן.ארצות הברית, אנגליה והארצות שתמ
ציפינו שבעלות הברית, הלוחמות נגד גרמניה, יפלשו לאירופה עוד לפני 
החורף, כדי לנצל את הפיזור הרב של הכוחות הגרמניים ברוסיה ובאפריקה; מה 
גם שהרוסים דרשו זאת בתוקף רב כבר הרבה זמן, כדי להקל עליהם את לחץ 

 הקרבות המרים, שהתנהלו על אדמתם.
שהנה הפלישה המיוחלת החלה, כאשר יחידת כבר באוגוסט חשבנו 

שבצרפת. למרות  Dieppeקומנדו בריטית תקפה את הבסיס הימי דיאפ 
 שהתקפה זו נהדפה, היינו משוכנעים שזאת הכנה לפלישה רחבת היקף.   

תקווה זאת הסיטה את דעת ארבעתנו, לאו, יעקב, לסלו ואני, מן החורף 
ור הזה כאשר ירד גשם חזק ומי התהום המתקרב, ולא חשבנו בכלל איך נחיה בב

יעלו, או מה יקרה כאשר ירד שלג, וכפור עז ישרור. חיינו מהיום למחר, ולמזלנו 
מזג האוויר היה סביר לעונה זו. עשינו לנו סדר יום, תורנויות שמירה, בישול 
וניקיון, השבחת תנאי מגורנו וארגון פעילות גופנית. לאו, שהיה מדריך קרב מגע, 

ותו גם נשאר אקדח שירות מתקופת היותו חייל בצבא, הדריך אותנו וברש
ז'יטסו וגם ביסודות השימוש בנשק, על יבש כמובן. יחד עם זאת  -באגרוף, בז'יאו

חפרנו בור לאחסון תפוחי אדמה, החמצנו כרוב בחבית עץ, וחפרנו בור עמוק 
יראה  נוסף לשירותים סניטריים. היינו מבשלים בלילות, כדי שהעשן לא

 למרחקים, ופשטנו על הבוסתן הקרוב, וקטפנו קצת מהפרי שזה עתה הבשיל.
יעקב שניצלר, בעל חזות לא יהודית במיוחד, הביא אתו זוג אופניים. הוא 
נסע מדי פעם לכפר הקרוב, כדי לקנות מצרכים שלא יכולנו להביא אתנו, כמו 

ון כבר לא היו לנו. כמו לחם, חלב וביצים. כל זה נקנה בשוק השחור, כי תלושי מז
כן הוא היה קונה גם עיתון, שממנו יכולנו לקרוא בין השורות יותר ממה שנדפס 
בו. כך הבנו, למרות שלא היה כתוב שחור על גבי לבן, שמוסקבה ולנינגראד 

 מחזיקות מעמד. גם למידע שיעקב אסף על סביבתנו הקרובה, היה ערך רב. 
י קרש מעץ, שקשרנו בשתי הקצוות עם אל האי שלנו היינו עוברים על גב

 חבלים, והיינו משקיעים אותו במשך היום בעזרת אבנים לתוך המים. 
כך התנהלו חיינו במשך כשבועיים ללא בעיות מיוחדות, עד שערב אחד, 
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בעוד אנו יושבים בסוכה, קוראים ספר, משוחחים ואוכלים, מופיע בפתח אדם 
הנה גילו אותנו ובודאי יבואו מיד גם זר. הלם אחז בנו, חשבתי שזה הסוף, 

שוטרים. האיש, שראה את מבוכתנו, הרגיע אותנו, ואמר שהוא איכר מאחת 
החוות שבשטח האחוזה. הוא סיפר שהוא כבר כמה ימים עוקב אחרינו, ומלא 
התפעלות על תחכום המחבוא שלנו. אבל הוא  הגיע למסקנה שהתנהגותנו 

ותו השכן הקרוב. הוא הציע שלא נצא מסכנת אותנו וגם אותו עצמו, בהי
לקניות בכפר, כי כבר שמע דיבורים על הימצאות יהודים בסביבה, ויעץ לנו 
להימנע מלקחת פרי מהבוסתן של הברון, כי אנו לא היחידים בגניבת הפרי. הוא 
הציע לספק לנו את כל מחסורנו במוצרים טריים, שישאיר אותם יום יום 

 ב אלינו. מוסתרים במקום מוסכם קרו
האדם עשה רושם אמין, והצעתו הגיונית וכנה. שאלנו אותו על המחיר 
שעלינו לשלם; על כך הוא לא רצה לשמוע, "אין דבר בחורים, לכם מספיק קשה. 
קצת חלב, ביצים ולחם אני עוד יכול לתרום לכם."  וכך היה. כל כמה ימים 

נו לסוכה, כדי לגלגל הגיעה אלינו אספקה טרייה, ומדי פעם היה האיש בא אלי
 שיחה על דא ועל הא. 

כ"חקלאים ותיקים" שוחחנו גם על מצב חוותו. הוא סיפר, שהוא מגדל 
שטח גדול של סלק סוכר, ועכשיו, כשהגיע הזמן להוצאתו, אין באפשרותו 
להשיג פועלים, בגלל שרובם נלקחו לעבודות אחרות למען המאמץ המלחמתי 

שיש באפשרותנו לגמול לאיש על טוב לבו. הגרמני. הקשבנו היטב, והבנו 
החלטנו שבלילות אנו נתגייס ונעשה את המלאכה. את סוג העבודה הכרנו 
היטב. צריך להוציא את הסלקים מהאדמה בידיים, לשים אותם בשורה ישרה 
עם העלווה לכיוון אחד, ואחר כך עם את חפירה חדה להפריד את העלים 

 להקל על ההעמסה.  מהסלקים ולערום אותם בערמות כדי
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היה מזג אוויר יפה וירח מלא, ויצאנו לעבודה. ממש נהנינו. סוף סוף 
עושים משהו תכליתי. בזמן שיעקב עמד על המשמר, לאו, לסלו ואני עבדנו כל 
הלילה, וגמרנו חלק נכבד של השטח. למחרת בא האיכר נרגש כולו, רצה ממש 

שטח תוך שני לילות נוספים. הוא היה לחבק אותנו. הבטחנו לו שנגמור את כל ה
 מאושר. הצלנו לו יבול שלם. גם אנו היינו מסופקים, שמצאנו דרך לגמול לו. 

אנו מבודדים מהעולם החיצון בחיי "רובינזון קרוזו" שלנו. כל אחד מאתנו 
השתוקק לבדוק מה עם קרוביו וחבריו. לאו החליט ראשון. גם רצה להביא כמה 

ארו אצל האיכר אצלו היה בהכשרה, וגם היה מעוניין לבקר דברים אישיים, שנש
בזוטפן כדי לשמוע מה קורה ליהודים. למחרת הוא חזר עם יעקב ובטי קופל. 

 הוריהם ביקשו ממנו למצוא להם מסתור, לכן הוא הביא אותם לסוכתנו. 
מפיו שמענו שהגרמנים התחילו לרוקן את מחוז חלדרלנד מיהודים, 

טרבורק או לגטו באמסטרדם. מתנהל ממש צייד, ובלילות ולשולחם למחנה וס

 Eldenמוציאים את היהודים מבתיהם. את דיירי בית "עליית הנוער" מאלדן 
לווסטרבורק. הנהלת הבית לא השכילה לפעול כדוגמת  3.10.1942 שלחו ב

מדריכי בית "עליית הנוער" בלוסדרכט, שהקדימו את הגרמנים, ובעזרת ידידים 
הצליחו למצוא עבור כל החניכים מקום מסתור אצל אנשים טובים, הולנדיים 

   *שהיו מוכנים להסתכן למען הצלת נערים ונערות יהודיים. 
אני הייתי מודאג מאוד ממה שלאו סיפר, דברים שנגעו בודאי גם 
למשפחתי. לא ראיתי דרך לוודא זאת, אלא לנסוע בעצמי לביתנו בארנהם. 

שהביקורת בדרכים לא תהיה קפדנית ביותר. המקום  חיכיתי ליום גשום בהנחה,
המפחיד ביותר היה הגשר שעל נהר האייסל, שעליי לעבור פעמיים. הביקורת על 
מעברי הנהרות לא הייתה רק כדי לתפוס יהודים, סתם מבוקשים, או סחורה 
המיועדת לשוק השחור, אלא גם למנוע מטייסים של בנות הברית, שמטוסיהם 

טח הכבוש והם הצליחו לצנוח, מלהגיע בחזרה דרך הארצות הופלו מעל הש
הכבושות אל יחידותיהם. כדי להגביר את הביטחון שלי טיפלתי בתעודת הזהות 

שעל התעודה בעזרת סכין גילוח, כך שבמבט חטוף " Jת "שלי על ידי גירוד האו
בט לא יזהו אותי מיד כיהודי. הזיוף הזה לא היה עומד בפני בדיקה קפדנית. במ

 מול מקור של אור היו מיד מבחינים בצלקת שבתעודה. 

                                                           
בפעולה זאת הונח היסוד של המחתרת המאורגנת של חברי "החלוץ",    *

בשיתוף הפעולה עם אזרחים הולנדים לא יהודים, שאפשרה הרחבת הפעולה 
 הנערים והנערות של לוסדרכט. 60גם מעבר להסתרת 
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הגיע היום שמזג האוויר היה גרוע, ויצאתי לדרך. המרחק ממחבואנו עד 
קילומטר, שבתנאי מזג אוויר רגילים אפשר לעשותם  35 ארנהם היה כ

בשעתיים. עברתי שוב את הדרכים המוכרות לי היטב, שבעבר נסעתי בהן 
ורוח מערבית חזקה לא עזרו לי להתקדמות מהירה על תכופות. גשם זלעפות 

 האופניים הישנות של יעקב. 
קרוב לשעה עשר הגעתי לארנהם ללא אירועים מיוחדים. התקרבתי 
לביתנו. מרחוק אי אפשר היה לראות אם גרים בו, בגלל תקנות ההאפלה 

ולא החמורות. ניגשתי לדלת, צלצלתי בפעמון אך אין תשובה. אולי הלכו לישון 
שמעו? צלצלתי עוד ועוד ושקט בבית. צלצלתי ממושכות, כאילו הצלצול יכול 
להחזיר את הדיירים שאינם. הבנתי שאין איש בבית, וחששות כבדים חדרו 
למוחי. שמא הם  כבר נשלחו לפולין? רעש הפעמון העיר את תשומת ליבם של 

 השכנים, והם הציצו כדי לראות מי מקים שם מהומה כזאת.
 פחת סטוקהויזן מש 

Stockhuizen  היו שכנים טובים
ולהם ארבעה ילדים בני גילנו, 

דלת ביתם  שלוש בנות ובן.
הייתה תמיד פתוחה עבורנו, 
וגם עם ההורים היחסים היו 
מצוינים. הם הופתעו מאוד 
לראות אותי, וביקשו שאכנס 
אל ביתם. שאלתי הראשונה 
הייתה: "מה קרה למשפחתי?" 

באומרם, שהוריי ואחיותיי בסדר, ושהם במקום מבטחים.  גל  הם הרגיעו אותי
של אושר ושמחה שטף את לבי. נשמתי לרווחה. הם הזמינו אותי להיכנס אל 
ביתם. נכנסתי. סקרנותי בערה בי, ולחצתי עליהם שיספרו לי את כול הידוע 

 להם על קורות משפחתי.
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לו לביקור הם סיפרו שלפני כעשרה ימים הופיע בבית ההורים, כאי
רופא הבית שלנו מאוסטרביק. במרוצת השיחה הוא שאל  *נימוסין, ד"ר יונגסמה,

את ההורים מה תכניתם לאור העובדה, שהגרמנים התחילו לשלוח את יהודי 
המחוז לווסטרבורק ומשם הלאה. ההורים ענו שאין להם תכניות מוגדרות, 

 .ושהם הפקידו, כמו כל היהודים, את חייהם בידי הגורל
אנשים טובים, ובוודאי יצליח למצוא כאלה 
שישמחו לעזור ליהודים. אבי, שהיה אדם מאוד סולידי 
וזהיר, אמר שאין ברשותו אמצעים כספיים, כי הגרמנים 
הקפיאו את פיקדונותיו בבנק, ובלי הביטחון  הכלכלי  

 המזערי 
הוא לא מוכן להיות  לנטל  על  מישהו. ד"ר 

קרוב איש מחתרת שיביא את יונגסמה הבטיח לשלוח ב
 הוריי למקום מסתור. 

ההורים שראו דרך להימנע מלהיות שבויים בידי הגרמנים, פנו לאחד 

, בעצמו יהודי Pelzigerמידידי משפחתנו, אדם עשיר מופלג בשם אדון פלציגר 
ונשוי לנוצריה גרמניה. לא היו להם ילדים ולכן הם היו כרוכים אחרינו מאוד. 

צלו יוכל לגייס את הסכום הנדרש, כפי שהוא רצה. אבל הוא גרם אבא קיווה שא
 להוריי אכזבה עמוקה; הידידות הסתיימה בכיס! 

אימא, שתמיד היו לה יחסים טובים מאוד עם שכנותיה, סיפרה על הבעיה 

. מר סמיד היה Smidלמשפחת סטוקהויזן ולשכנים מהצד השני, משפחת סמיד 
שבתקופה זו הרוויח כסף רב, כי ההולנדים, סוחר שטיחים, אדם מאוד אמיד, 

                                                           
ד"ר יונגסמה העניק עזרה בזמן הכיבוש הנאצי למשפחתי ולמסתתרים    *

ף הוא היה חבר בארגון רופאים, אשר התנגד לנאציפיקציה של נוספים. בנוס
ארגון הרופאים הארצי. בעוון זה נכלא לזמן מה במחנה ריכוז אמרספורט 

Amersfoort בעת הצניחה הכושלת של בנות הברית מעל  1944. בספטמבר
ארנהם וסביבתה, כדי לכבוש את הגשר מעל הריין, הוא טיפל בפצועים 

ת אש תופת, שהמטירו הכוחות הגרמנים העדיפים על הבריטים הרבים תח
 הצונחים.

לאחר המלחמה, לאות הוקרה, הוענק לו מטעם מלך אנגליה אות "חברות כבוד 
 גם. ”Order of the Britisch Empire“במסדר של האימפריה הבריטית" 

 . ”Verzetherdenkingskruis“-ממלכת הולנד קיבל אות כבוד כלוחם מחתרת
וענק לו התואר "אות חסידי אומות העולם" מטעם "יד ושם". לאחרונה ה

 משפחתי שמרה על קשר עם ד"ר יונגסמה ואשתו עד מותם. 
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ובעיקר הגרמנים, ראו בשטיחים השקעה טובה. הוא בא ביוזמתו לאבא והציע 
לתת לו כל סכום שיידרש. אבא אמר שאינו יכול להבטיח את החזרת הכסף, 
במקרה שבכל זאת הם יתפסו. על זה ענה מר סמיט: "לאבד אתכם יכאב לי 

י. רק אשמח שאני יכול לעזור לכם." למחרת הוא שבעתיים ומהכסף לא אכפת ל
 גולדן.  2000בא עם 

גם ון דר איסט הצליח להתגבר על התנגדות אישתו, והסכים לקבל את 
מרגוט ורות אליהם לאוטרלו.  לאחר כמה ימים הופיע אדם, שהציג את עצמו 
 כמר דונקלאר, שנשלח על ידי ד"ר יונגסמה לקחת את הוריי אל העיירה הקרובה

, שם נמצא מקום מחבוא עבורם אצל שתי נשים רווקות. Wolfhezeוולפהיזה 
 אחיותיי רכבו על אופניים לאוטרלו. 

התכנית כמעט נכשלה, בגלל מקרה טראגי שקרה בביתנו. יום לפני 
שמשפחתי עזבה את הבית, הגיע החתן של הזוג זלינגר, המשפחה שגרה אצלנו 

ביתה בגלל שמועה שעוד מעט הגרמנים בשכירות, כדי לקחת את הזוג אליהם ה
יבצעו תפיסת יהודים, ובתוכם אולי גם את קרוביו. האיש בא ומצא את בני הזוג 

זוג הקשישים התאבד, בהשאירם מכתב בו כתבו, שלא  *זלינגר ללא רוח חיים.
היטלר יקבע איפה ומתי ימותו, ולכן לקחו את ההחלטה זו על עצמם. מותם יכול 

יי בחקירה משטרתית על רצח, והייתה עלולה לגרום לביטול היה לסבך את הור
 תכנית ההברחה ואולי לתוצאות יותר חמורות. כל זה סיפרה לי גברת סטוקהויזן. 
הייתי קשוב כולי, ושמחתי הייתה גדולה. עצם העובדה שהוריי החליטו על 

 צעד משמעותי כל כך, מילאה אותי בגאווה. 
. ביליתי אצלם יום נהדר. האוכל הכי טוב בני סטוקהויזן הטיבו עמי מאוד

שיכלו להגיש, אמבטיה, מושג שכבר שכחתי ממנו. הם לא השאירו אותי רגע 
 לבד, הייתי מוכרח לספר כל פרט על תנאי החיים החדשים והמשונים שלי ביער.

למחרת בלילה הייתי צריך לעזוב אותם. את הגשר המפחיד עברתי ללא 
ביתי", סוכתי. מצאתי את חברי מחכים  בדריכות בעיות, והגעתי בשלום אל "

לבואי. בהתרוממות רוח סיפרתי להם; "משפחת זיגל הצליחה לנתק מגע עם 
 האויב המתקיף, ולסגת לקו הגנה חדש ללא אבדות." 

                                                           
  ,הסיפור סופר גם על ידי נכדה של משפחת זלינגר, אווה קצנשטיין

 " Anne Frank war nicht alleinבספר: "

  ;הספר נכתב על ידיAnnete van der Voort  אור:המוציא ל .J.H.A. 

Dietz Nachvolger G M B H .   
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גם בסוכתנו חלו שינויים. בטי קופל הנאה החליטה לחזור הביתה אל 
ה גברים צעירים, לא כל כך הוריה. היא הבינה שמגורים בסוכה ביער עם ארבע

מתאימים לנערה צעירה. בסרטים זה נראה הרבה יותר יפה ורומנטי. גם אחיה 
 יעקב עזב אותנו לאחר כמה ימים. הוא לא הסתגל לתנאים הקשים. 

אנו כבר כמעט חמישה שבועות ביער, ופלישת צבאות הברית טרם 
יים בחוץ, כגון התרחשה. התארגנו יפה, למרות שחסרו לנו הפינוקים של הח

אוכל טעים ומבושל היטב ועוד הרבה דברים קטנים, שעושים את החיים 
נעימים יותר. הקשרים בינינו היו מצוינים. עסקנו כל היום בפעילויות שונות: 
שיפור הסוכה, סיורים על האי וסביבתו הקרובה, אימוני קרב מגע, ובערב היינו 

ת שנסבו בעיקר על העבר, מתכרבלים במעילים ושמיכות, ומנהלים שיחו
סיפורים נוסטלגיים. על העתיד לא כל כך העזנו לדבר, היו לנו בכל זאת  חששות 

 לגביו. התחושה שלנו הייתה שאנו נמצאים כבר שנים ביער.
 

עד שבוקר בהיר אחד ביקר אותנו שומר היער, שהיה שותף בסוד 
וב מיד את המקום. נוכחותנו, ועמו מסר מטעם הרוזן, בעל האחוזה, שעלינו לעז

לא הבנו את פשר הגזרה הזאת, והוחלט שלאו, שהיה מלכתחילה המתווך בינינו 
לבין והרוזן, ייגש אליו ויברר מדוע הוא שינה את דעתו, ויבהיר לו שההחלטה 

 לגרשנו מהיער עלולה להיות עבורנו גזר דין מוות. 
על יד התברר שהרוזן התחיל לחשוש, לאחר שנודע לו, שבאחוזה אחרת 

, נתפסו מספר יהודים, שאף הם התחבאו ביער. Vierakkerהעיירה פיראקר 
כעונש על סיוע ליהודים נשלח בעל האחוזה למחנה הריכוז אמרספורט 

Amersfoort  ,הידוע לשמצה. מה עוד שמעבר לכביש, בקרבת היער החוסה עלינו
הרוזן. הוא  מתקיים כנס של נוער נאצי. הרעש שהם הקימו חדר גם לאוזניים של

חשש שהם יכולים לפלוש גם אל תוך היער שלנו ולגלות אותנו. לאו לא הצליח 
לשכנע אותו. עלינו לעזוב עוד באותו לילה ולא, הוא בעצמו יביא את המשטרה 

 אל סוכתנו. 
גם אנו היינו ערים לעובדה שנאצים נמצאים קרוב אלינו, והתנהגנו 

א מתוך היער, ושאלו אנשי משטרה, בזהירות מרבית. בתחילה חשבנו שהרעש ב
וכבר מתנהל חיפוש אחרינו, עד שגילינו שזה בסך הכל מחנה נוער לא קרוב 

 למדי.   
הוראת הרוזן הייתה חד משמעית. לא נשארה לנו ברירה אלא לעזוב. 
החלטנו שכל אחד מאתנו צריך למצוא את דרכו בנפרד. לחזור לחיים רגילים לא 

 המשטרה היינו פושעים נמלטים.יכולנו, כי לגבי כוחות 
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לסלו ואני החלטנו לנסות להגיע לדוונטר, למשרדי האגודה, במידה  *לאו,
והם עוד קיימים, אולי להם יש פתרונות עבורנו. יעקב, שלא היה חבר 
ב"החלוץ", הלך לדרכו. שמעתי אחרי זמן קצר שהוא נתפס, ונשלח למחנה ממנו 

 לא חזר. 
גולדן.  -40ין חברים, כך שלכל אחד נשארו כחילקנו את כספנו כמקובל ב

ארזנו את הדברים הנחוצים ביותר, ואת יתר הרכוש, שהצטבר במשך הזמן 
הקצר, נאלצנו להשאיר בסוכה. רכושי האישי שנשאר שם: מצלמתי הטובה, 
אלבום הבולים שקיבלתי לבר מצווה, ספרים והרבה ביגוד. נפרדנו זה מזה, וכל 

 ימים בלבד, שנראו לנו כנצח. 36שה. שהינו בסוכה אחד יצא בגפו לדרך חד
נחל  הקורפוס האפריקאי בפיקודו  של  גנרל רומל  1942בנובמבר  -4ב

Rommel עלמיין -את המפלה הגדולה באלAlamein El 8שבאפריקה הצפונית. ב- 
אמריקניים בפיקודו של גנרל אייזנהאור -באותו חודש נחתו כוחות אנגלו

Eisenhower י מרוקו ואלג'יריה.על חופ 
         

                                                           
    " :בספר שלאו כתבgezichten het leven heeft vele  "Arje,  הוא מספר

בין היתר על התקופה שלנו ביער. אך התאריכים שהוא נוקב אינם מדויקים. 
 .28.12.1916 -לאו כהן נולד ב van de Berg, Enschede 1990מוציא לאור: 
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יצאתי את היער ברדת החשיכה, אשר בעונה זאת מתחילה  5.11.1942 ב
קילומטר. הייתי צריך  18בשעה חמש, והתחלתי ללכת לכיוון דוונטר, מרחק 

להיזהר מאוד, כי זהו כביש ראשי המחבר את דרום הולנד עם צפונה, ובו 
בהליכה דומה לפני חמישה  מתנהלת תנועה ערה, בעיקר צבאית. נזכרתי

חודשים בדרך לאוטרלו, והפעם החלטתי על ערנות מרבית. הרבה פעמים 
 נאלצתי להסתתר, כאשר שיירה צבאית הייתה עוברת.   

למזלי, תוואי הנוף באזור זה משופעים ביערות, חורשות ותעלות, כך שעל 
האגודה, שגם ידי ניצול נתונים אלה יכולתי להגיע ללא תקלה לדוונטר למשרדי 

. היה זה כבר מאוחר בלילה, Cohen Ruשימשו דירה ליושב הראש שלה רו כהן 
ולא יצא לי לפגוש ולדבר עם איש. היות ותמיד היו מתארחים שם חלוצים, לא 

 היה קשה למצוא מיטה ריקה. נשכבתי ומיד נרדמתי. 
בבוקר פגשתי שוב את לאו ולסלו, ושמחנו יחד שהצלחנו להגיע בשלום. 

חרי שהוגשה לנו ארוחת בוקר צנועה נפגשנו עם רו כהן, שהתעניין מאוד במה א
שעבר עלינו. הפגישות עם רו תמיד הקסימו אותי. רו היה איש חזון, שחשב 
תמיד בגדול. הייתה בו אהבה גדולה לעם היהודי, ואמונה עמוקה באדם באשר 

"צריך להיאבק הוא. תפיסתו את האסון שעובר על העם היהודי הייתה מיוחדת. 
עם הגורל כמו מאבק בין מתגוששים, וכשמפסידים צריך לקבל זאת." בכל זאת 
הוא היה אופטימיסט. הוא האמין שגם בפולין העם היהודי ימשיך להתקיים 
למרות הקשיים. את דברי הגרמנים בדבר התיישבות מחדש  של היהודים שם, 

ית כדי להפחיד. הוא קיבל כאמת. אפילו מקרה מאוטהאוזן נחשב אצלו כתרמ
האמין שהבחורים, שכולם חזקים ובריאים, עודם בחיים, ובבוא הזמן עוד נפגוש 
אותם. את כול זה הוא ביטא בביטחון ובאמונה עמוקה. אינני יודע אם בלבו היה 
ספק כל שהוא. רו חשב, שאי ציות לצווי הגירוש אינו מועיל, אבל מי שהחליט 

 תו המלאה.ללכת בניגוד לזרם, יזכה לעזר
לסלו החליט לחזור ולחיות לפי החוקים, ולשוב לאיכר שלו, דבר 
שהתאפשר לו בגלל היותו נתין הונגרי. בתקופה זאת המשטר ההונגרי הגן על 
אזרחיו היהודים, למרות שהיה בעל ברית של גרמניה. רק כעבור זמן, עם עלייתו 

ההונגרים, ששהו בזמן לשלטון של אנטישמי קיצוני, הוסרה ההגנה, וכל היהודים 
הזה בהולנד, נתפסו והוגלו לווסטרבורק ומשם הלאה. גם לסלו נשלח ולא חזר 

 עוד. ללאו הוצע מקום מסתור, והוא עזב את דוונטר עוד באותו יום. 
אני נשארתי עוד יומיים בדוונטר בניסיון לקשור קשר עם אותו ארגון 

על ארגון המחתרת  שמטפל בהסתרת הוריי, כי לא רציתי להיות למעמסה
החלוצית, שבלאו הכי היה באותם ימים בחיתוליו ובקשיים גדולים, בגלל הצורך 
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למצוא  פתרונות מידיים להסתרת עשרות חברים. גם זיוף תעודת הזהות שלי 
היה לרעתי, כי לא יכולתי להישאר הרבה זמן בבית "אגודת דוונטר" בגלל הסכנה 

אותי שם עם תעודה מזויפת, יכול היה  של ביקורת משטרתית. אם היו תופסים
 הדבר להיגמר בכי רע לכל תושבי הבית. 

נלקחתי על ידי בחור, חלוץ ממוצא הונגרי, שנדור שמו, )אם אינני טועה(, 

, כתובת למקרה חירום. Voorstאל משפחת מורים צעירים בעיירה פורסט 
אסור היה להם , ש4ובת  8למשפחת המורים היו שני ילדים בגיל ה"פטפטת", בן 

 לדעת שיש אורח כמוני בביתם. 
היה עליי לשכב במשך היום בעליית גג קטנה, לסבול מהקור, שכבר היה 
מורגש מאוד בחודש נובמבר, ולעצור את צרכי הטבעיים. רק בערב, אחרי 
שהילדים שכבו לישון, יכולתי לרדת למגורים, להתנועע, לאכול ולהתחמם. 

ת שהיו קשים מאוד, וגרמו לי להתגעגע לסוכתנו שהיתי שם שלושה ימים ולילו
ביער, זאת למרות שהאנשים היו נחמדים אליי מאוד. שנדור שוב הופיע, והביא 
אותי למשפחה יהודית, פליטים מאוסטריה, אבל בעלי אזרחות הונגרית, משפחת 

. גם אצלם הייתי צריך להישאר רק כמה ימים עד למציאת Grünbergגרינברג 
 ארוך יותר.מקום לזמן 

רציתי מאוד להיות עם מסתירי הוריי ושנדור השתדל לקשור אתם קשר. 
התברר שהדבר לא כל כך פשוט. החשד, בחוגים שעסקו בפעילות חשאית, בפני 
מלשין או פרובוקטור היה רב, וכלל ברזל היה; זהירות! לפני  קיום  קשר  כלשהו  

  עם  אדם זר, היה  צריך  לעמוד  היטב על קנקנו.
ד"ר יונגסמה אפילו לא היה מוכן לקבל את שנדור לשיחה, ומשפחת 
סטוקהויזן אמרה שהם בכלל לא יודעים מה נפל בגורלה של משפחת זיגל, רק 

 שמעו שמועה שהם הגיעו לשוויצריה. 
לכן נאלץ שנדור, אחרי 
ששהיתי כמה ימים אצל  
משפחת גרינברג, להעביר אותי 
שוב למקום חדש. ההעברות 

, שבוצעו על גבי האלה
אופניים, היו די מסוכנות, כי 
הפתעות בדרכים לא היו 
חסרות. כך הגעתי למקום 
חדש, הרביעי תוך שבוע ימים 

. כפר קטן ונידח, בסך הכול כמה בתים, ועוד יותר נידח, חוותם Hallושמו האל 
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מטר מכביש  400 , שהייתה מוקפת יער כVisscherהקטנה של משפחת פישר 
 צדדי. 

יהודים  12 שם חיכתה לי הפתעה גדולה. בחווה נידחת זו היו מרוכזים כ
מכל הגילים ומכל שכבות העם, ביניהם שני חברים שהכרתי עוד מקודם, כאשר 

עבדו בהכשרה אצל איכרים באזור שלי, היינץ פרידלנדר 
היות והגעתי בשעות   ולודוויג הופמן.

הערב, לא הבחנתי מיד איך מתנהלים 
 ום מוזר זה.החיים במק

אדון וגברת פישר היו אנשים 
חביבים מאוד, למרות שלמראית עין היו 
זוג מוזר. הוא היה אדם נמוך קומה, 
מצומק, שברירי וממושקף, אשתו 

לעומתו הר אדם. כדי לתת מושג כלשהו על ממדיה, הערכתי הייתה שמשקלה 
 אצלם. קילו. סיפרו לי שהם לא לקחו כסף מאף יהודי שמסתתר  110 היה כ

תוך כמה ימים למדתי להכיר את אורח החיים של המקום. היהודים 
הסתובבו לאור היום בכל הסביבה, כאילו שוהים היו בבית נופש, נסעו מדי פעם 
למקום מגוריהם הקודם או לביקור ידידים, ערכו קניות בעיירה הסמוכה וכו'. 

רי בקר ובכלל נוסף לכל אלה בוצעה שם בערבים שחיטה שחורה, וקצבים, סוח
 סוחרי השוק השחור, פקדו את המקום.   

בקיצור ההמולה הייתה רבה. הייתי מודאג מאוד, וקיוויתי ששהותי 
במקום זה, המועד לפורענות, תהיה קצרה. החווה הייתה אומנם מבודדת מאוד, 
אפילו חוות שכנות לא נראו משם, אבל מה שהתרחש בה גבל בהפקרות. משכני 

מטר מאחורי בית המגורים של משפחת פישר, מוקף  20 ים, כהיה באחד המחסנ
 על ידי שיחי פטל ועצי פרי אחרים. 

המראה החיצוני של חבריי היינץ ולודוויג היה מחריד. הם נמצאו במקום 
זה יותר מחודשיים, ואורך שערם היה בהתאם. הצעתי להם לטפל בשערם, כי 

וייהם לעבור את השוטר במקרה ויצטרכו אי פעם לצאת מהמחבוא הזה, סיכ
המנומנם והתמים ביותר יהיו קלושים. הם הסכימו ברצון. תמיד עקבתי בעניין 
אחרי עבודת ספרים ובעלי מלאכת יד אחרים. זריזות המספריים והמסרק מצאו 
חן בעיניי, ובסוכתנו ביער טיפלנו הדדית בשערות ראשינו, כך שהם לא היו 

 רותיהם לשביעות רצונם המלאה. קורבנותיי הראשונים. קיצצתי את שע
בחור נוסף שהיה בחווה פנה אליי בבקשה להסתפר  
גם הוא, והיות ולא היו לי מלאכות יותר חשובות לעשות, 
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התיידדתי אתו  .Herman Italiaanderהסכמתי. כך הכרתי את הרמן איטליאנדר 
שהיו הה במקום, נולדו באמסטרדם והגיעו דרך קשרים שמיד. הוא ואחיו, שגם 

 להם עם פעילים קומוניסטים מהעיירה פורסט אל משפחת פישר. 
שהיתי בהאל ארבעה ימים בלבד. עוד לא הספקתי להכיר את כל סודות 

, בעת שכל היהודים היו 11בשעה  19.11.1942 המקום, כאשר בבוקר של ה
מפוזרים במשק, הרמן, היינץ, לודוויג, אנוכי ועוד כמה אנשים היינו בסוכת 

לא הייתה  *רים שלנו, נכנסו שוטרים הולנדים וציוו עלינו להתלוות אליהם.המגו
שום ברירה אלא לציית. ראיתי שכל המשק היה מוקף עשרות שוטרים ובלשים, 
המחפשים בכל מקום ובכל חור. ראיתי שחלק מהכוח היו גם שוטרים ממשטרת 

תפוס את ברומן, שהכרתי היטב. כנראה גייסו את כל שוטרי הסביבה, כדי ל
האויב האיום והנורא, את היהודים. ריכזו אותנו בחצר הפנימית של החווה, 
כאשר כל פעם התווסף עוד יהודי, שניסה להימלט, או להסתתר במקום כל 
שהוא בחווה. הם סרקו את החווה וסביבתה לאורכה ולרוחבה ביסודיות, שגם 

ן עוד את מי שולחיהם לא יכלו לעשות יותר טוב, עד שהיה להם ברור שאי
לחפש. הייתי המום, אבל לא מופתע. לפי מצב העניינים ששררו במקום, ציפיתי 
מהרגע הראשון שזה עלול לקרות. רק קיוויתי שאם זה יקרה, כבר לא אהיה 

 במקום הזה.  
ניגש אליי מר ינסן, מפקד משטרת ברומן, שהכיר אותי היטב, כי הייתי 

דש, כדי לקבל אישור שהות מטעם חייב להתייצב במשרדו בברומן פעם בחו
משטרת הזרים. מר ינסן שאל אותי האם יש לי חפצים בסוכה, שברצוני לקחת 
איתי לבית הסוהר. השבתי בחיוב. באמת חשבתי, שצריך לקחת דברים הכרחיים 
כמו בגדים ושמיכות. הוא ליווה אותי בחזרה למחבואנו שבמחסן. אספתי כמה 

ם כבר לא היו לי, כי רוב רכושי נשאר בסוכה שמיכות וכלי רחצה; הרבה דברי
 ביער ועוד אי אלה חפצים בדוונטר. 

פניתי אל מר ינסן לומר לו שסיימתי. או אז אני רואה אותו שקוע בדפדוף 
באחד הספרים שבמקום. אמרתי לו שאני מוכן, שיש לי כל מה שנחוץ לי. הוא 

לא מלווה אותי.  פוקד עליי ללכת קדימה. הבטתי לאחור, ואני רואה שהוא
הבנתי את הרמז, אבל הייתי משותק. לאן אברח? המוח שלי לא פעל, הראש 
היה ריק. עברתי יותר מדי חוויות מרות בזמן האחרון. חמישה מקומות מסתור 

                                                           
הולנדית, שמספר על מעשה הבגידה שבגללה אנו נתפסנו בכפר האל, ספר ב    *

 Piet" מאת:  Oorlog in een dorp aan de Ijsselהופיע לאחרונה בשם  "

Willemsen  .גם שמי מוזכר בו . 
   המסופר  על  המאורעות  של  אותו  יום,  לוקה  באי  דיוקים. 
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 תוך פחות מחודשיים! ידעתי שלא אגיע רחוק.
נכנעתי לגורלי. הצטרפתי לחברים האחרים, שכבר הועמסו על מכונית 

התברר לפי מספר האנשים שנתפסו שבכל זאת כחמישה איש הצליחו המשטרה. 
להתחמק, או לא היו במקום באותו בוקר, ביניהם גם אחיו של הרמן. גם את מר 

 פישר לקחו השוטרים אתם, והוא לא נראה מדוכא כלל וכלל. 
 הובלנו לבניין משטרת ברומן, שהכיל כמה תאי אסירים בקומת הקרקע. 

צות בתאים נפרדים. לודוויג, היינץ, הרמן ואני הצלחנו הופרדנו לשתי קבו
שכן ישבו כמה פושעים    להישאר ביחד בתא אחד. גם מר פישר היה אתנו. בתא

זוטרים, כנראה גנבים או סוחרי 
השוק השחור. היות ותאי המעצר 
היו למעשה חדרונים, יכולנו לדבר 
אתם באין מפריע. הם גילו לנו 

לא  שהסורגים שעל החלונות
מחוזקים כלל, שלא קשה להסיר 
אותם ולצאת החוצה, ושגם 
מסביב בניין המשטרה אין 

 משמרות שומרים.  
 משטרת ברונן                                                                       

התחיל ויכוח בינינו. הרמן היה הראשון שהעלה את הרעיון לברוח, היינץ 
ו. הם טענו שאין להם לאן ללכת. אני בהתחלה היססתי, אבל חיש ולודוויג לא רצ

התעשתי. הרי לא רחוק מפה, אולי שלושה קילומטר, נמצאת חוות משפחת 
ברקפלד, שללא ספק תיתן לי מחסה לכמה ימים. מה גם שאם ברקפלד ייגש אל 

 ד"ר יונגסמה, הוא יקבל אותו ויאמין לו.  
ים שרק לפני שלוש שנים הגיעו להולנד, היינץ ולודוויג היו מיואשים. כזר

לא היה להם למי לפנות. מר פישר עודד אותנו לברוח: "תברחו מפה בחורים, אל 
תדאגו לי. קשרו אותי לספסל, תסתמו לי את הפה. אז לא יכולים להאשים אותי 

 שסייעתי לכם." כל הלילה רקמנו תכניות, 
וקר סיכמנו, שאם נישאר לא רצינו להשאיר את היינץ ולודוויג מאחור. בב

 פה עוד לילה, אזי נברח כולנו. אבל התאכזבנו.      
 

בבוקר הועמסנו על משאית משטרה, והובלנו ישר אל המטה הראשי 
האזורי של הגסטאפו בעיר המחוז ארנהם. המטה הזה שכן באחת הוילות היפות 

 והגדולות בדרך בין ארנהם לאוסטרביק. 
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כנסנו על ידי וה

ההולנדיים השוטרים 
בניין, והתקבלנו על 

 SS ה ידי אנשי
מדיהם השחורים ב

    והמפחידים. 

ללא עדינות 
יתרה הכניסו אותנו, 
 כל אחד בנפרד, לתא 

 
                                                              

 מטה משטרת הביטחון הגרמני )גסטפו(  בארנהם
בגדים, והוסב לתא מעצר. כך עמדתי לבד קטן, תא  ששימש כנראה פעם ארון 

בחושך, זמן בלתי מוגדר שנראה לי שעות, מבלי אפשרות לנוע או לשבת. רעדתי 
מחרדה, כי כבר שמעתי מספיק סיפורים על הטיפול שמעניק הגסטאפו לאסירים. 
הייתי עייף מאוד מכל ההתרחשויות וחוסר השינה של הלילה האחרון. הוקל לי 

 לחדר של מפקד הגסטאפו המקומי.  SS ידי קלגסי הכאשר נלקחתי על 
יהיה אשר יהיה....בדרך ראיתי שמובילים את מר פישר, ומתעללים בו 
במכות ובעיטות מלוות בצעקות רמות: "חזיר שכמוך, אוהב יהודים, נוציא לך 
את השטויות האלה מהראש, נלמד אותך לקח!!" מר פישר ענה ללא מורא: 

וני הטוב שעזר לנרדפים, אלוהים בירך אותו על כך, גם "כתוב בתנ"ך על השומר
 אותי יברך, ולכן אמשיך לעזור כל עוד נשמתי בי."  

יותר לא פגשתי את מר פישר, אבל דבריו עשו עליי רושם רב. נודע לי 
שהוא נשלח למחנה ריכוז אמרספורט, חלה שם, שוחרר ומת לאחר זמן לא רב. 

 אדם אמיץ היה.       
היינץ, הרמן ואני הוכנסנו יחד לחדר של מפקד הגסטאפו. היה זה לודוויג, 

חדר רחב ידיים. מאחורי שולחן כתיבה גדול ישב אדם לבוש אזרחית ומראהו 
החיצוני כשל מנהל בית ספר. במבטו היה אפילו משהו אבהי. הזה הוא האיש 

 SSהכול יכול? התחלתי להרגיש יותר בנוח, למרות נוכחותם של שני אנשי  
שעמדו בפינות החדר כמו כלבי תקיפה, שבכל רגע, לפי פקודת בעליהם, מוכנים 

 לקרוע אותך לגזרים. 
האיש מאחורי השולחן התייחס אלינו בנועם כשהוא שואל את השאלות 
המתבקשות. מה השם? הגיל? מקום הלידה? כל השאלות שאת התשובה 
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שובינו. כאשר  לגביהן בוודאי כבר ידע מהתיק המשטרתי שנמסר לו על ידי
נשאלנו מה עשינו לפני שהסתתרנו, סיפרנו לו שהיינו בהכשרה אצל איכרים 

ישראל. הוא גילה עניין רב, וסיפר שקרא את כל הספרות -במטרה לעלות לארץ
העוסקת בציונות; כתבי הרצל, רופין, בורוכוב ועוד, והצביע על מדף הספרים 

כמה הבהרות בכמה סוגיות,  שהיה עמוס ספרות על יהדות. הוא ביקש מאתנו
 והתנהלה בינינו שיחה תרבותית. 

חשבתי שעוד מעט יזמין אותנו גם לשבת, אולי אפילו יזמין כוס תה 
עבורנו. הייתי צמא מאוד. עד שפתאום, באופן בלתי צפוי, שינה את אופן דיבורו, 
ובהרמת קול ובקשיחות רבה, צעק עלינו: מה חשבתם יהודונים ארורים, 

טיפשים אתם ועל טיפשותכם תשלמו!  להתחמק ולא לציית לפקודות? שתוכלו
על חבלה במאמץ המלחמתי של הרייך מגיע לכם כדור, היות וחבל לבזבז 

 ".  !Rausתחמושת על יהודונים כמוכם, אשלח אתכם למאוטהאוזן! "
-ה כאשר שמעתי את השם  מאוטהאוזן  שטפה  אותי זיעה  קרה. אנשי

SS בניין, הועמסנו שוב על משאית, והובאנו אל בית הסוהר הוציאו אותנו מה
המקומי. הולבשנו בגדי אסירים והוכנסנו לתאים. בתאים שלידינו היו אסירים 
שעל גב בגד האסירים שלהם היה תפור בד אדום. אלה היו אסירים שנידונו 
למוות באשמת חבלה ברכוש, שהיה מיועד להישלח לגרמניה. היו אלה בחורים 

 ה פורסט, עיירה שכנה להל, הכפר בו נתפסנו. מהעייר
, אלא לבניין 42זהו, חזרתי לעיר נעורי ארנהם, אבל לא לפראנץהאלסלאן 

מפורסם יותר, גדול יותר, עם כיפת גג עגולה ועם שומרים אישיים. הרגשה 
מוזרה. התנאים בבית הסוהר לא היו רעים, אוכל טוב, סידורי ניקיון סבירים 

ם סגל הסוהרים, שברובו היה הולנדי. לא היה אכפת לי ויחס אנושי מטע
 להישכח שם עד סוף המלחמה. אבל אצל הגרמנים יש סדר, ולא שכחו אותנו. 

הופיעה כיתת  28.11.1942 לקראת הצהרים של ה
שוטרים הולנדים, ריכזו את כל היהודים, שנכלאו בבית 
הסוהר הזה בתקופה האחרונה, בחצר בית הסוהר. היינו 

שה צעירה עם  יאיש, בינינו א -30יו קבוצה של כעכש
תינוקה. נפגשנו שם עם חבר נוסף של ההכשרה, שגם הוא 

אחד  ,Otto Sluizerזלויזר נתפס בניסיון להסתתר, אוטו 
 מוותיקי החלוצים ממוצא הולנדי. 

כבלו אותנו בשרשרות, זוגות זוגות, ויצאנו רגלי 
הרגשה שאי  לכיוון תחנת הרכבת. עבורי הייתה זאת

אפשר לתאר אותה, לעבור  את ארנהם, שרחובותיה 
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היו כל כך מוכרים לי, כבול כפושע. עברנו את מרכז העיר, את הכיכר המרכזית 

שבה היה מוקמת הגימנסיה. בדיוק כשעברנו  ,Wilhelmsplein הוילהלמספליין
 אותה, יצאו תלמידים להפסקת צהרים. כאשר הם הבחינו בשיירה המוזרה, הם
קיללו את השוטרים וזרקו עליהם כל מה שבא לידם. לנו זה לא הועיל, אבל בכל 
זאת זקפנו את ראשינו ושלחנו מבטי תודה לעבר הנערים על גילוי אהדתם 

 כלפינו.
 

הועלנו על רכבת שעמדה מוכנה. קיבלנו אפילו קרון שלם רק עבורנו, 
זהרה, שלא יהססו ממש לוקסוס בימים אלה. הסירו את האזיקים מידינו תוך א

לירות בנו באם ננסה לברוח. כדי להוכיח שזה לא סתם איום, שם אחד 
השוטרים את התת מקלע  שהיה ברשותו על ברכיו כשהוא מוכן לירי. אי אפשר 
לומר שהשוטרים גילו רגשי השתתפות כלשהם בצער על מר גורלנו. אחד 

יפים: "תן לי את השוטרים הרחיק לכת כאשר אמר להיינץ, שנעל מגפי רכיבה 
 המגפיים שלך, ממילא בפולין לא תזדקק להם".

בתחילה לא ידענו לאן מובילים אותנו, אך לאט לאט, לפי כיוון נסיעת 
הרכבת, תיארנו לעצמנו שהתחנה הראשונה תהיה מחנה וסטרבורק. לי כבר לא 
היו אשליות. ידעתי שזה הסוף. ידעתי שמשם יוצאות כל שבוע שתי רכבות 

יהודים מזרחה. מה שמצפה לנו שם, לאף אחד מאתנו לא היה מושג מלאות 

"גיוס לעבודה". וזה בדיוק הדבר  Arbeitseinsatzקלוש. הגרמנים קראו לזה 
שממנו ניסיתי להתחמק, לא להיות בידיהם. הגרמנים אמנם הבטיחו באמצעות 
הוועד היהודי, שמחנות עבודה מודרניים ונוחים מחכים לנו שם, ושתנאי 

. הורדנו Assenעבודה טובים מאוד. אחרי כמה שעות נסיעה הגענו לעיר אסן ה
מהרכבת,  והועמסנו על משאית שהמתינה לנו מחוץ לתחנה. בינתיים ירדה 
החשיכה, לא ראיתי נקודת אור אחת. לכן בקושי הרגשתי כשהגענו למחנה 

ך וסטרבורק. כשראיתי לפני את הכניסה למחנה, עלתה בי הרגשת בושה. אי
אסביר אי פעם לאבי שכך נכשלתי, שלמרות אזהרותיו אני בידי הנאצים 

 הגרמנים.   
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 וסטרבורק 
 
הוכנסנו לצריף גדול ממדים בו עמדו שולחנות ארוכים ועליהם עשרות  

מכונות כתיבה. נחשבנו למשלוח קטן, רק כמה פקידים שרשמו את פרטי הזהות 
גדול הזה. ציינתי לעצמי שהפקידים, שלפי הטלאי הצהוב שלנו ישבו באולם ה

על בגדיהם היו יהודים, נראו לא רע, וגם ארשת  פניהם לא גילתה סבל. התברר 
שמלווה אותנו מסמך מהגסטאפו, המורה  שצריך להתייחס אלינו כאל מקרה 

"S דהיינו "Strafe עונשין. נלקחה  מאתנו תעודת הזהות, ובמקומה קיבלנו ,
הובלנו בהמשך לחדר צדדי קטן יותר, בו ישבו כמה אנשים,  ת תושב מחנה.תעוד

שלפי הסמל שהיה על דש בגדם היו שייכים למפלגה הנאצית ההולנדית. 
תפקידם היה לקחת  מאתנו את המזומנים ודברי ערך אחרים, ולהעבירם לבנק 

. נשארו לי מעט & Rosenthal Lippmann *השודדים "ליפמן את רוזנטאל"
אוד מזומנים, והדבר בעל הערך היחידי שהיה עמי היה השעון המוזהב, מתנת מ

 הבר מצווה שקיבלתי מהסבים. כמובן שגזלו אותו ממני.

 

 

                                                           
נתפס על ידי הגסטאפו כדי לשמש בנק שהיה בעבר מוסד פיננסי יהודי מכובד.    *

 אוסף של הרכוש היהודי למען הרייך.
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"  F"-בגמר הרישום והשוד הופגשנו עם המחלקה הסוציאלית ה

rsorgeüF שסיפקה לנו שמיכות ואי אלה דברים בסיסיים נחוצים, כי חוץ  ,
 דבר. לאחר מכן הובלנו על ידי משטרת המחנה היהודית ה מלבוש לא היה לי

.D.O Ordnungsdienst   לצריף מבודד מיתר צריפי המחנה, מוקף גדר תיל ושמור

זה היה צריף העונשין, המיועד לאלה שהעזו להפר  .O.D-על ידי זקיפים אנשי ה
 את "החוק והסדר" שנכפה על היהודים. גם על עבירה היכולה להיחשב כקטנה
ביותר, כמו אי דיוק בתפירת הטלאי הצהוב על הבגד, או ביקור אצל ידיד לא 

 יהודי, ועוד. 
התמקמנו במעט המיטות הפנויות, כי לא היינו הראשונים בצריף.         

היה זה צריף גדול, מחולק לשני מדורים:  עשיתי סיור הכרות במגוריי החדשים.
בקצה כל   מיטות ברזל. 250ר מדור אחד לגברים והאחר לנשים, כשבכל מדו

מדור נמצא אולם קטן לרחיצה ושתי אסלות לצרכים. המיטות היו בנויות 
בשלוש קומות. בצדדים, מתחת לחלונות, עמדו שולחנות עם ספסלי עץ 

פשוטים, כשבין שולחן למשנהו מפרידה סוללה בת שש מיטות, ובאמצע הצריף, 
עברים צרים ביניהן. הייתי עייף לאורכו, הייתה שורה של מיטות כפולה, עם מ

מאוד מהמאורעות שעברתי במשך הימים האחרונים, וגם ירדה עליי מין 
 אפאתיות, לפיכך שכבתי לישון ונרדמתי מיד.  

כארבע פרוסות,  -למחרת, לאחר ארוחת הבוקר שכללה חתיכת לחם        
לה, הוצאנו גרם, נוזל דמוי קפה ומצקת דייסת גריסים דלי 10קוביית חמאה של 

לרחבה שלפני הצריף לעריכת מפקד "ספירת מלאי", עם כל הטכסיות של מסדר 

 .  D.O. צבאי ותחת שמירה קפדנית של אנשי ה
לאחר מכן הובלנו לעבודה. על מנת לבודד אותנו משאר תושבי         

באדום, סימן שאנו  Sהמחנה, הולבש על הזרוע השמאלית סרט לבן עם האות 
שין. פרקנו שקי תפוחי אדמה וכרוב אדום מקרונות משא. מרתף שפוטים לעונ

הירקות היה בקצה של המחנה, אבל יכולתי בכל זאת להבחין שמחנה וסטרבורק 
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גדול מאוד, והמוני אנשים מתרוצצים בו. הוחזקנו בבידוד מייתר תושבי המחנה, 
וקר עד בב -7:00כך שלא יכולנו לקבל מידע  מספיק  על  החיים  בו.  עבדנו מ

 בערב עם הפסקת צהרים קצרה. לא היה לי קשה.  7:00

חניך בית  *,Schlomo Samsonבערב ביקר אותנו שלמה סמסון         
"עליית הנוער" מאלדן. אביו היה פקיד בכיר במנהלת המחנה, לכן לא היה קשה 
לו לבקר אותנו. הוא הביא לנו דרישת שלום חמה מהחברים, סיפר איך מתנהלים 

, זאת 30.11 במחנה. מפיו שמענו שב 3.10.1942 הם. הם נמצאים כבר מהחיי
יהודים לפולין, ויש  1000 אומרת מחר, יוצא, כבכל שבוע, משלוח של קרוב ל
 להניח שאנשים הכלואים בצריף העונשין יהיו ביניהם. 

האמת היא שציפיתי לכך שאשלח, אבל שזה יקרה כל כך מהר זו         
ה קשה. לא היה לי ציוד מתאים לחורף שלפנינו, לא בגדים הייתה עבורי מכ

להחלפה, לא נעליים טובות ולא הספקתי להעביר מסר למשפחתי על מקומי ומה 
צפוי לי. מי יודע מה יקרה לי? כך סתם אעלם? מחשבות קשות עברו בראשי, 
הייתי בהלם. על שינה אין מה לדבר. ישבתי עם החברים, בקושי דיברנו, בהינו 

חלל של הצריף, שנראה לי פתאום כמגורים נעימים, שכדאי להישאר לגור בהם. ב
 כך כל אחד עם המחשבות שלו.

חצות הלילה. הדלת נפתחת, רעד עובר את האולם. האור נדלק         

, שוטר הולנדי ומנהל הצריף כאשר בידו רשימה. כל D..Oונכנסים כמה אנשי 
שמים. מנהל הצריף מתחיל לקרוא את אחד יודע מה כוללת הרשימה. בקושי נו

השמות של אלה המיועדים להישלח אל הבלתי ידוע. הרשימה נקראת לפי סדר 
ב. אני יושב רועד מפחד, שניי נוקשות, אני לא עושה מאמץ להסתיר זאת,  -א

אני מרגיש איך החיוורון מתפשט על פני. אני לא שומע שמות, אני רק מחכה 

. הנה זה הגיע, סילבשטיין, Siegelשם משפחתי , האות הראשונה של Sלאות 
סלומונס, סנדרס, סגל, אני מתכווץ כולי, האם שמעתי טוב? האם זה לא היה 

 שמי? ברגע זה אתה מוכן לשמוע כל שם רק לא את שלך. 
חבריי מרגיעים אותי, זה לא היה שמי שהוכרז, וגם את השם זלויזר         

. אני רטוב מזיעה. גם היינץ, Sאת האות לא הקריאו. זאת אומרת עברו כבר 

                                                           
שלמה סמסון הובא יחד עם יתר דיירי בית "עליית הנוער" מאלדן, כפי       *

שכבר הזכרתי, על ידי הגרמנים במסגרת פינוי כל היהודים ממחוז חלדרלנד 
 לווסטרבורק. הוריו היו מהתושבים הראשונים במחנה.

כתב ספר זיכרונות: "האמנתי כי אדבר, זיכרונות ועדות" הוצאת הוא         
 .1990ראובן מס בע"מ . 
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לודוויג, והרמן לא נקראו. האם קרה לנו נס? התברר שפסחו על כל הקבוצה 
שבאה שלשום מארנהם. אנו נשארים לשבת יחד. על שינה אף אחד לא חושב. 
אני מביט מסביבי, אנשים מתרוצצים, בכי חרישי וצעקות אימים נשמעים 

דעים שהם בעוד כמה שעות עוזבים את הולנד, בערבוביה. אלה ששמם נקרא יו
  * אולי לתמיד. וסטרבורק היה הקש האחרון שנאחזו בו.

בבוקר. הצריף התרוקן מיושביו, ונשארו בו רק אלה  8:00השעה          
שבאו יחד איתי לפני יומיים מבית הסוהר בארנהם. הסתכלתי על האנשים 

כמוני, שכל פשעם הוא שהם  שיצאו לדרך לא נודעת. בכיתי בלבי, אנשים
יהודים. בשיירה עצובה, עמוסים במעט חבילות שזה כל רכושם, ילדים, זקנים, 
משפחות ובודדים יצאו בשקט את הצריף כאילו השלימו עם גורלם. הייתה לי  

 הרגשה שאת כולם הכרתי. 
פתאום אני שומע שירה בחוץ, לא סתם שירה; האינטרנציונאל,         
הקומוניסטים. אני מביט דרך החלון, ורואה שיירה גדולה של אנשים ההמנון של 

צעירים וחזקים והרבה נשים צעירות ויפות. הם הולכים זקופי קומה, יד ביד 
כאילו הם בדרך למחנה קייט. ממש תמונה סוריאליסטית! שומרינו סיפרו לנו 

 enburgKattשאלה הם עובדי בית חרושת לבגדים "הולנדיה" שבשכונה קטנבורך 
על יד אמסטרדם, שנעצרו לפני זמן קצר באשמת פעילות קומוניסטית חתרנית. 

אנשים , כולם אנשים צעירים וחזקים, ההולכים ביחד,  800 צעדו שם יותר מ
ובוודאי יוכלו לעמוד בתנאים הכי קשים שאולי מחכים להם בפולין. חשבתי 

    בלבי, שאולי היה כדאי להישלח עם  קבוצה מסוג זה.
בשעה עשר, עם צפירת הקטר בעזיבת הרכבת את המחנה,         

                                                           
 
 
 בשפה ההולנדית הופיעו כמה ספרים שמתארים את ליל השילוחים         *  
               בצורה הרבה יותר קולעת מאשר אני מסוגל לכתוב. הנה כמה מהם: 

      “De  nacht der Girondijnen”   מאת  י.פרסרJ.Presser   
"In Depot מאת פ. מכאניקוס  "Ph, Mechanicus 
 "Het denkende hart van de barakמכתבים מאת אטי הילסום " 

   Etty Hillesum. 
   8שרדו  -30.11.1942איש עובדי "הולנדיה" שיצאו עם המשלוח הזה ב -825מ 

 .  308ן עמ' " כרך ראשו De Ondergangי. פרסר "  -איש בלבד. 
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הוצאנו שוב לעבודה. היינו עדיין תחת הרושם הקשה של מה שראינו 
וחשנו בליל האימים שעבר. האם לי יהיה הכוח לצאת עם ראש מורם 

ורי? אותה אימה של הלילה הזה לא תמוש ממני לעולם, אי תכאשר יגיע 
 ..םאפשר לתאר אותה במילי

במשך היום ולמחרת הגיעו קבוצות קטנות חדשות ואנשים בודדים 
יד היהודים במלוא ינוספים לצריף העונשין. חומר גלם למשלוח. סימן הוא שצ

התאוצה. בערב הגיע שלמה סמסון לביקור נוסף. אביו מסר לו שאנו עדיין 
במחנה, כי התקבל מברק מהגסטאפו בארנהם עם הוראה  לעכב את שילוח 

בוצה שבאה משם. שמחנו וגם חשדנו. מה זוממים נגדינו? נזכרתי באיום על הק
 מאוטהאוזן. 

כעבור יומיים בא נציג של מרשם התושבים, ובישר לנו שהגיעה הוראה 

" עונשין, ואנו רשאים לצאת את צריף העונשין. Sנוספת לבטל לנו את סעיף ה "
. 64רים בצריף מס' מותר לאנשי ההכשרה שבקבוצה להצטרף לחבריהם שמתגור

 לאחרים שבאו באותו משלוח הוקצו צריפים אחרים.
לא הבנתי איך קרה הדבר, לאיזה נס זכינו. רק כעבור חצי שנה נודע לי  

, שכיהן כראש הוועד היהודי של מחוז Mou Reichenbergerמפי מאו ריישנברגר 
הודים חלדרלנד, עת הגיע גם הוא ומשפחתו לווסטרבורק עם פנוי אחרוני הי

ממחוז זה. כשנודע לו שאני עצור על ידי הגסטאפו, הוא פנה בתוקף תפקידו 
למפקד הגסטאפו בבקשה לשחררני. הדבר לא התאפשר, אבל הובטח לו "כטובה 
על שיתוף הפעולה" של הוועד היהודי עם הממסד הגרמני, שיעשה להקלת 

חסי ידידות עם " מתיקינו. כך באמת נעשה. הייתי ביS" העונש על ידי מחיקת ה
משפחת ריישנברגר, שבנותיה היו חברות בתנועת הנוער הציונית, והבת הבכורה 

 למדה איתי באותה כיתה בבית הספר.
היינץ פרידלנדר,  לודוויג הופמן,  אוטו זלוויזר  ואני  היינו  שייכים   
ל"אגודת דוונטר" וחברים ב"החלוץ", לכן עבורנו לא הייתה בעיה לעבור לצריף 

, מגורי רוב חברי ההכשרות השונות. רצינו שגם הרמן איטליאנדר יעבור 64' מס
אתנו, כי הוא התחבב עלינו מאוד. היה קשה לשכנע אותו. הוא טען, שבתור 
חניך תנועת הנוער הסוציאליסטית "הנצים האדומים" אין לו נטייה לציונות 

נעים לבצע  בכלל ולעלייה לארץ ישראל בפרט. מבחינה מצפונית לא יהיה לו
פרצופי ולא מוסרי. בסוף הוא נכנע לנימוק, שכעת  -מעשה, שיכול להתפרש כדו

אנו ממילא באותה סירה. אנחנו עוד לא עולים ארצה, והוא לא יכול בתנאים 
 אלה להגשים את האידיאלים שלו. 

היינץ פרידלנדר התאהב באישה הצעירה עם התינוק, שבאה יחד אתנו  
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אותה להצטרף אלינו; אבל היא סירבה בתוקף. היא  מארנהם, וניסה לשכנע
הצטערה שלא צורפה למשלוח שזה עתה יצא לפולין, והאמינה להבטחת 
הגרמנים על איחוד משפחות בפולין. היא חשבה שתוכל להתאחד עם בעלה, 
שנשלח לפני זמן מה לשם. לאחר כמה זמן, לפני שנשלחה מזרחה, היא באה 

 גלוי לעין. להיפרד מאתנו, ואושרה היה 

" משרוול S"-אספנו את מעט החפצים שהיו ברשותנו, הורדנו את סרט ה
בגדינו, ויצאנו לחפש את צריף המגורים של חברי ההכשרות. הייתה זאת הרגשה 
משונה, שאחרי תקופה של מחבוא, כליאה בבית סוהר, העברה למחנה ולצריף 

הסתובב "חופשי" העונשין, ועצם חווית ליל השילוחים הראשון,  פתאום ל
 ברחובות וסטרבורק עם הרגשה, כאילו כבר פסחתי על כל הסכנות. 

במבט ראשון וסטרבורק נראתה כמו עיירה יהודית. ראית רק אנשים עם 
טלאי צהוב על בגדיהם, כשהם מסתובבים בשבילים הבוציים של המחנה. לקח 

לוחים. אמנם לי כמה ימים כדי לחזור למציאות המרה, כאשר שוב עברתי ליל שי
ידעתי מראש שאני לא בסכנת שילוח, אך עצם נוכחותי במחזות קורעי לב אלה, 
הייתה חוויה קשה. הרגשתי בעצמי את אי השקט, את הפחד ואת הייאוש, כאילו 

 בכל זאת מדובר בי. 
מספיק להסתכל בעיני האנשים, וידעת שאתה נמצא במקום, שבו אדם 

אך בטוח שהיא תבוא. ראיתי אנשים לבושי  אינו יודע איזו פורענות מצפה לו,
בלויים ואנשים לבושים לפי צו האפנה האחרונה,  שהאבק והבוץ שנדבק בהם 
ונתן להם מראה אפור ועצוב. ראיתי ילדים עזובים וזקנים בודדים, המתרוצצים 
אנה ואנה לחפש תמיכה ועידוד אצל קרובים או ידידים שכבר אינם. והעיניים, 

 הפחד, עיניים יהודיות גדולות ובוכיות.  העיניים מלאות
המחנה עצמו היה מאוד מסודר. היו בו כל המוסדות והשירותים 
שמסמלים ישוב מאורגן; משרד מרשם התושבים, בית דואר, מרפאה, מרפאת 
שיניים, בית חולים, מכבסה מרכזית, בתי מלאכה, בית מרחץ, מכון קיטור 

ד פסי הרכבת. בכל אלה אפשר להבחין וגנרטור, בית סוהר ואפילו רציף על י
 במבט חטוף.

קיבלו אותנו יפה מאוד, בעיקר חברי הכשרת "אגודת  64החברים בצריף  
חברי  70דוונטר", מהם הכרתי כמה חברים עוד מקודם. הם היו מיעוט קטן בין 

איש הייתה  5, ותוספת של עוד 12הכשרות אחרות. מספרם היה בסך הכל 
ד. רוב חברי קבוצת ה"הכשרה", זה השם שהודבק לכל עבורם משמעותית מאו

בנים  45 , השתייכו לקבוצת "עליית הנוער" מאלדן, כ64החלוצים שנמצאו בצריף 
ובנות ומדריכיהם, ובודדים מבתי "עליית נוער" אחרים. נוסף לאלה היו חברים 
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מהכשרות דתיות; "אגודת ישראל" שמקום הכשרתם היה מקודם באנסחדה 
'ד"  )ברית  חלוצים דתיים(  המזוהים  עם  הפועל   המזרחי, שבאו וחברי "בח

 . Keppel-Laagקפפל  -מלאך
 85היה בנוי באותו גודל ובאותה צורה כמו צריף העונשין,  64צריף מספר 

איש, דהיינו פחות ממטר וחצי מרובע  500 מטר רוחב שאכלס כ 9מטר אורך, 
תמזל מזלי ומצאתי מיטה פנויה לאדם למגורים, ושררה בו צפיפות איומה. ה

 בקומה השלישית.
בני אדם. חמישה  10,000צריפים דומים, שיכלו לאכלס  19במחנה היו עוד 

צריפים גדולים נוספים שימשו את בית החולים, וצריף אחד את בית היתומים. 
צריפים קטנים, מחולקים לדירות, שבהם גרו  25 נוסף לצריפים הגדולים היו כ

על ידי  1939קים, תושבי המחנה הותיקים, שהובאו לכאן בשנת משפחות ורוו
 ממשלת הולנד, כאשר גבר זרם הפליטים מגרמניה בעקבות ליל הבדולח.

בבוקר יצאתי לעבודה עם קבוצה קטנה של חברים. העבודה הראשונה 
שאני זוכר, הייתה הכשרת קרקע להרחבת גן 
הירק של המחנה. הורדנו את שכבת העפר 

והבאנו במריצות אדמה יותר טובה  העליונה,
ממרחק, תחת שמירה של שוטרים הולנדים. 
שמתי לב שלא הושלמה מתיחת גדר התיל 
מסביב המחנה, ועדיין עבדו על חפירת 
החפיר, שהקיף את המחנה מסביב. אבל 
במרחקים קבועים עמדו מגדלי שמירה 

 SSמצוידים בזרקורים ועליהם חיילי 
חלפו אחרי תקופה קצרה על ידי שוטרים  צבאיים חמושים  במקלעים. הם הו 

במגמה לשתף כמה שיותר הולנדים בביצוע הפשע נגד  maréchausséeהולנדיים 
העם היהודי. את הזרקורים על מגדלי השמירה לא היו מפעילים בלילות מחשש 

 התקפות אוויר. 
מזג האוויר נעשה חורפי במושגים הולנדים, ולמרות שהיו שני תנורים 

נים בצריף, היה קר מאוד בלילות. טרם היה לי ציוד מספיק, רק שתי שמיכות קט
 בלויות, שקיבלתי מהעזרה הסוציאלית. 

מה שהציק במיוחד היה הרעב. לא רעב במלוא מובן המילה, כי קיבלנו 
הקצבת מזון כמו כל אוכלוסיית הולנד, רק בהבדל שאדם חופשי יכול לתמרן עם 

חנה, יש לשער, נעלם אחוז מסוים של מזון בדרך לא המנה, לגוון ולהוסיף. במ
כשרה. בבוקר קיבלנו רבע כיכר לחם ועשרה גרם חמאה לכל היום, שתייה חמה 
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דמוית קפה ומצקת דייסת גריסים דלילה. את הלחם גמרנו כבר בבוקר, כך 
 שבערב לא היה לנו מה לאכול.      

עט פנוי, ועשינו שותפות הרמן, לודוויג, היינץ, אוטו ואני תפסנו שולחן כמ
באוכל, דבר שהקל במעט, כי כך שמרנו יותר אחד על  השני בחלוקה נבונה של 

 המנה. 

, שהכרתי 17, בחור בן Siesel Fritsאחרי כמה ימים פגשתי את פריץ זיזל 
עוד מזוטפן, שם היה גר עם משפחתו. גם הם היו פליטים מגרמניה. הוא היה 

ר לבד במחנה, לאחר שהוריו ואחותו נשלחו לפולין. מאוד אומלל ובודד, כי נשא
הוא חיפש את קירבת  החלוצים, כדי להצטרף לאחת ההכשרות. הצענו לו 

להצטרף אלינו לחברה ולשולחן. הוא קיבל את הצעתנו 
 . בשמחה

ליד שולחננו ישבו עוד מקודם שני אנשים שלא 

, עבד Nico Bolleמחברי ההכשרה. האחד ניקו בולה 
הסוציאלית, ואדם מבוגר יותר ממוצא גרמני, במחלקה 

ששירת בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, והיה 
גאה מאוד על מוצאו הגרמני. הוא לא היה מוכן לשמוע 
ביקורת על מעשי גרמניה והיה אומר: "עוד תהיו גאים 

בהיותכם שייכים לתרבות הגרמנית". אני חושב שדעה זו לא החזיקה מעמד 
שם, בשם אותה "תרבות -ת שהוביל אותו, כמו רבים אחרים אל איבקרון הבהמו

 גרמנית."
בבוקר, כשמנהל הצריף הכריז בקול גדול על השכמה.  6:30 היום התחיל ב

מיד החלה ריצה של תושבי הצריף לעבר חדר הרחצה כדי לתפוס את אחד 
 הברזים המעטים שהיו בו, או לעשות צרכים דחופים בשתי  האסלות  דמויות 

הגיעה  ארוחת  הבוקר,    6:45 דלי. הדחיפות  והויכוחים היו מחרישי אוזניים. ב
איש, שעמדו בתורים ארוכים  500 שחולקה  על ידי  מנהל  הצריף   ועוזריו ל

 7:45 בחוסר סבלנות. אחרי זלילה חפוזה וסידור המיטות היה עלינו להתייצב ב
ף סידר את האנשים במגרש המסדרים למפקד, כשכל מנהל שירות או ענ

הכפופים לו לקראת הספירה ומסירת המפקד למפקד המחנה או לנציגו. את 

, יהודי   Klijnkramerהמפקד של קבוצת "ההכשרה" סידר מר קליינקראמר
הולנדי, ששירת בעבר במשטרה הצבאית ההולנדית. במחנה הוא הצטרף אלינו 

, שהייתה אם ingerschFe Marieבזכות רומן, שנרקם בינו ובין מרי פיינגרש 
הבית בבית "עליית הנוער" באלדן. לאחר התאמת המספרים של הנוכחים, יצאו 

 כולם בשלשות אל המגרש לעבודה.   



 

104 

 

 

כך זה היה ביום רגיל, כשאין יציאת רכבת שילוחים, כי אז היה עוצר, ועד  
עזיבת הרכבת אסור היה להימצא מחוץ לצריפים, מלבד אלה שהיו בתפקיד ליד 

קיבלנו ארוחת צהרים, מרק עם עקבות של בשר, לפי השמועה  12:30 ציף. בהר
אחרי מסדר נוסף יצאנו שוב  13:45 בשר סוסים, תפוחי אדמה וכרוב מבושל. ב

זאת אומרת יום עבודה ארוך של  18:30לעבודה, שהסתיימה בדרך כלל בשעה 
מפקד בתוך , אחרי 22:00היה עוצר  ובשעת  20:00תשע וחצי שעות נטו. משעה 

 הצריף, כיבו את האורות. 
כשלא נשאר לנו לחם מהבוקר לא היה לנו בערב מה לאכול, ונשארנו  

רעבים. גם העובדה שדובר הרבה על נושא אוכל, בפרט על אוכל טוב של הבית, 
 הגבירה את הרגשת הרעב. 

לאחר זמן קצר גילינו תופעה מוזרה. שמנו לב שחניכי "אלדן" עם 
חבורה מגובשת מאוד, התחמקו אחרי העבודה בשקט מהצריף.  מחנכיהם, שהיו

שאלנו אותם לאן פניהם מועדות? הם ענו שהם הולכים לפעולה חינוכית בצריף 
המגורים של שלמה סמסון, שגר עם הוריו, מוותיקי המחנה. חיש מהר גילינו 
שהם לקחו אתם בסתר חבילות. חקרנו מה פשר החבילות, והתברר לנו שאלו 

ת מזון, שנשלחו על ידי המחלקה להכשרה מקצועית של הוועד היהודי חבילו
באמסטרדם. כאשר טענו, שאם כך הרי החבילות מיועדות לכלל החברים, הוכיחו 
לנו חברי "הכשרת אלדן" שהחבילות נשלחו לכתובתם; הדבר היה הגיוני, כי לא 

ים הייתה לוועד היהודי כתובת אחרת, והם לא היו מעודכנים מי מהחבר
הבודדים נמצא במחנה. התווכחנו אתם אבל ללא הועיל. גישתם הלא חברית 
הרגיזה אותנו מאוד, פה לא היה מדובר בבעיה תיאורטית חסרת משמעות, לגבי 

 החברים הבודדים הייתה לכך משמעות גשמית מאוד.   

, מכר עוד מתקופת Heinz Frankרצה המקרה וידיד שלי, היינץ פרנק 
כר, שמע שאני נמצא במחנה, וחיפש אותי בצריף העונשין. ההכשרה אצל האי

כשלא מצא אותי שם הניח, שכבר נשלחתי לפולין. פגשתי אותו במקרה. גם אני 
כשקיבל   1942לא ידעתי שהוא בווסטרבורק. הוא היה בין אלה שהתייצבו ביוני 

את הצו למחנה עבודה, ויותר לא שמעתי ממנו. התברר שהוא  כבר נמצא מספר 
שבועות במחנה, ובזכות דודו, שהיה מנהל המטבח המרכזי ומוותיקי המחנה, 
נשאר, ואפילו קיבל דירת רווק בבתי הוותיקים. הוא ראה את מצוקתנו בעניין 

 האוכל, והחליט לעזור לנו. 
המטבח המרכזי לא בישל רק עבור היהודים הכלואים בווסטרבורק, אלא 

 , שבו שוכנו אנשי הHeidelagerדהלאחר גם עבור צוות שובינו ועבור מחנה היי

SS שהיו מופקדים על השמירה החיצונית של המחנה, ויחידות של ה SS  שבאו
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להינפש לזמן קצר מהחזית. לפני הכיבוש היידהלאחר שימש כמחנה עבודה של 
ההיידהמאטשחפיי, כאשר עסקו בפיתוח האזור. תמיד נשארו עודפי  מזון, שהיו 

 שהוחזרו אל המטבח המרכזי.  גם מטיב מעולה יותר,
היינץ החליט בעזרת דודו "לארגן" לנו כל יום כד דייסה, ומדי פעם גם 
אוכל אחר. לשולחן שלנו הייתה כמובן "חזקה" על תוספת זו. חילקנו את כל 
האוכל שהתקבל מהיינץ שווה בין כל החברים, כולל חברי "אלדן". בתמורה הם 

 ת, ובסופו של דבר חיינו בשיתוף מלא. נעשו גמישים יותר בעניין החבילו
חוויה נוספת שחיזקה מאוד את רוח החברות הייתה מסיבת החנוכה  
המוצלחת, שקיימנו בצריף שלנו בנוכחות כל החברים ובהשתתפות כמעט כל 
דיירי הצריף. רצה המקרה שבאמצע הרצאתו של ארקו, שם חיבה לארנסט 

דן", בזמן שהוא סיפר על סבלם של , אחד ממדריכי "אלCosman Ernestכוסמן 
היוונים וגבורת המכבים,  היהודים בימי כיבוש 
ושחררו את הארץ, נכנסה  שהנהיגו את העם 

לצריף פמליה עם מפקד  ,Gemmeker -המחנה גמקר
קפצנו כולנו לדום, כנדרש עם  לביקורת שגרתית. 
לובש מדים אחר, למגורים.  כניסת המפקד, או כל 
התיישבנו שוב, וארקו המשיך  גמקר הורה להמשיך. 

 את נאומו כמתוכנן. 
גמקר שהה זמן  מה בצריף, ונודע לנו שאחרי 

                           SS Obersturmführe Gemmeke 
עזיבתו הוא ביקש הסבר ממלוויו היהודים על מהות חג חנוכה בכלל ועל  

לנו. מאז הקבוצה שלנו בפרט. סופר לנו שהוא מאוד התרשם מהאווירה אצ
קיבלנו מעמד מיוחד כקבוצה. הוא הזמין מקבוצתנו כמה בחורים  לטיפול בגן 
הוילה הפרטית שלו ובחורה לעזרה בבית.  לעבודת הגינון שובצו שלמה כהן 

 וסלפריד פוקס, ולצוות עוזרות הבית גויסה אסתר זינגר.

ל , שלפני הצטרפותו SS Obersturmführer Gemmeker מפקד המחנה גמקר

SS  שירת במשטרת דיסלדורף, היה איש שנוי במחלוקת. טרם מלאו חודשיים
 מאז שהוא מונה למפקד המחנה,  כמחליף קודמו 

SS Sturmbannführer Deppner   .שהיה לו שם רע מאוד בין תושבי המחנה ,
 לגמקר הייתה חזות של ג'נטלמן, יכול היה להיות כוכב קולנוע. 

ומה למראהו. מצד שני היו שאמרו שהוא היו כאלה שטענו שהתנהגותו ד
מתוחכם ואנוכי, ויעשה הכל למלא את הפקודות שהוא קיבל; לשלוח את 
היהודים לפולין מבלי לעורר מהומות, ועל ידי כך להחזיק במשרה  שמרחיקה 
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 אותו מסכנת החזית.  

  נשלחנו לשטחי  הקרקע הסתיימו. ועבודות הכשרת מברכבר סוף דצ         

האין סופיים שהקיפו את המחנה, כדי לתלוש שיחים עבור  heide - האברש
תעשיית 

זאת  המטאטאים.
הייתה בהחלט 
עבודה לעבדים. כל 
היום לעמוד כפוף 
ולתלוש את שיחי 
האברש העקשניים 
בידיים ולקשור 
בחוט ברזל את 

החבילות הגדולות. היה קר ורטוב. לא ירד גשם ממש אלא מין  זרזיף, גשם 

, שלאט לאט חודר לתוך לשד motregen - זה, שנקרא בהולנדית"אבקי" כ
העצמות. אחרי כמה ימים כאלה הרגשתי שאני חולה, ובערב קדחתי מחום. 
נשלחתי למרפאת המחנה, ושם קבעו שיש לי דלקת ריאות ואנגינה קשה. מאוחר 
בלילה אושפזתי בבית החולים שבמחנה. הרגשתי  חולשה איומה, קיבלתי איזו 

 ומיד נרדמתי.  תרופה
כשהתעוררתי בבוקר חשבתי שאני מת ונמצא בין מתים. הבטתי סביבי; 
אני שוכב בצריף ענק, במיטה רגילה, עטוף סדינים לבנים, ובמיטות סביבי שלדי 
אדם, תרתי משמע. צבטתי את עצמי בכל חלקי גופי כדי לוודא האם אני הוזה או 

לא היה מן העולם הזה. ראיתי אח חולם איזה חלום סוריאליסטי, כי מה שראיתי 
מטפל באחת הגופות החיות, ששכבה עירומה כביום היוולדה כשרק עור מתוח 
על עצמותיה, בדומה לשאר בני האנוש שהיו מסביבי. הייתי מבולבל לגמרי, 
קראתי לאח, ושאלתיו לפשר הדבר הנורא הזה. הוא הסביר לי, שמה שאני רואה 

בנובמבר  21 ראה אנשים אלה, כשהגיעו בעכשיו זה כאין וכאפס לעומת מ
כשהגיעו לא היו רק שלדים, אלא גם מלאי  *מהמחנות אלקום ואמרספורט.

חבורות ופצעים, שבינתיים כבר הגלידו. גם הוא לא ראה דבר דומה במשך 

                                                           
.          SS-אלקום היה מחנה אימונים של המתנדבים ההולנדיים לשורות  ה   *

אמרספורט היה לפנים מחנה צבאי הולנדי. מיד אחרי הכיבוש הוא הוסב למחנה 
עונשין ליהודים, וגם ללא יהודים, שהיו ידועים בפעילות אנטי גרמנית מאז 

ים אלה היה קשוח, ולגבי היהודים אכזרי עליית היטלר לשלטון. הטיפול באסיר
 מאוד. 
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השנים הרבות שהוא עובד כאח. נזכרתי בשמועות ששמעתי על המקום ההוא 
חוק". קשה לתאר את מראות עיניי. היו בין כשעברתי בדרכי לארנהם "בעברי הר

קורבנות ההתעללות הסדיסטית אנשים מוכרים בציבור ההולנדי, מתאגרפים 
וספורטאים ששמותיהם התנוססו בימים כתיקונם על דפי העיתונות בזכות 
הישגיהם הספורטיביים. עכשיו אי אפשר היה להכירם עוד. שהיתי במחיצתם 

איך התעללו בהם במחנה אלקום. המחנה היה   כשמונה ימים, והם סיפרו לי

ההולנדים.  SS בסיס הדרכה למתגייסים  נאצים למשטרת  הולנד  ולמתנדבי ה
בין היתר לימדו את המתגייסים איך לטפל ביהודים, כדי לחסן את אופיים 

 ה"ארי". 
הצוות הרפואי בווסטרבורק, כולו יהודי, טיפל בהם במסירות יוצאת מן 

רבה. גם אני נהניתי מזה, כי קיבלתי דברי מאכל שכבר מזמן הכלל ובאהבה 
שכחתי על קיומם, כמו תפוזים, שוקולד ועוד. האנגינה שלי הייתה מאוד 
עקשנית, ובלעתי כמויות רציניות של תרופות. הרמן ביקר אצלי כמעט כל יום, 
מסר ד"ש מהחברה וסיפר לי על מעשיהם ועל חדשות נוספות אשר נפוצו 

דרך כלל היו אלה חדשות טובות, שאחרי זמן קצר התגלו כשקריות. במחנה. ב
הכמיהה לחדשות טובות הייתה כל כך חזקה, שהיא, בכוחה עצמה, המציאה 

 אותן. 
ערב אחד בא הרמן מבוהל ואמר שנפוצה שמועה שתושבי צריף בית 
החולים שאני שוכב בו מיועדים לשילוח הקרוב, וכדאי שאסתלק ממנו, פן יבולע 

לי. היגיון לא היה בזה; למה יעשה מאמץ כזה להבריא את המסכנים, כאשר  גם
ממילא שולחים אותם הלאה? אבל לא רציתי להסתכן, ועוד באותו לילה, 
למרות שטרם הבראתי, סחבתי כמות נכבדה של תרופות, וחמקתי מהצריף. 
 ובאמת, ביום השלישי הובאו כל המסכנים על אלונקות אל רכבת המוות. הרמן

 בלי ספק הציל את חיי על ידי אזהרתו.  
המסקנה מהיכרותי את קורבנות אלקום הייתה חד משמעית; אם על 
אדמת הולנד אפשר להתעלל ביהודים כפי שראיתי את התוצאות בבית החולים, 
ובהיזכרי במקרה מאוטהאוזן, האם הייתי צריך לאמץ את הדמיון יתר על המידה 

ן?? כבר לא תפסה האמירה שהשתמשו בה כדי להבין מה מצפה לנו בפולי
חברים, ששהו  במחנות ריכוז אחרי ליל הבדולח, ויעצו שבמקרה ונגיע אי פעם 
למחנה ריכוז הכלל הוא: "אם מרביצים תתכופף, אם בועטים תקפוץ, עוד מעט 
והכל יהיה בסדר." מה שראיתי לא היה בהתאם לכלל הזה. הרמן ואני דנו בנושא 

לעשות הכל כדי לא להישלח. אבל איך? לא היה לנו ברור,  זה הרבה, והחלטנו

 - אך קבענו לנו מנהג, שהשתמשנו בו במקום ברכת בוקר טוב: "לא נלך לפולין"
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"Wij gaan niet naar Polen"  ,את הסיסמה הזאת הכרזנו בוקר בוקר בקול רם
 ולא הפריע לנו שהסביבה הסתכלה עלינו  כתמהונים. 

ועזרה מבחוץ.  לפנות וסטרבורק, כשהיה לך לאןלא היה קשה לברוח מו
אבל לא היינו לבד, היינו חלק מחברה שדרשה נורמות התנהגות מוסריות 
מסוימות. ידענו שעל כל בריחה, עשרה אנשים אחרים מאותו צריף יהיו נידונים 

 במקום הבורח.  עשרה איש להישלח

ריך הבכיר , שהיה המדAhlfeld Wernerהחלטנו לדבר עם ורנר אהלפלד 

, שהיה Frenkel Alfredאלפרד פרנקל  -של "אלדן". ידענו שהוא בקשר עם  "ציפי"
היהודי המרכזי  - חבר הכשרת ה"וורקדורף", ושימש שליח וקשר של הוועד

באמסטרדם עם מוסדות המחנה, ובעצמו גם חבר פעיל במחתרת המתרקמת 
רוקמים תכנית, של תנועת "החלוץ". ורנר הסביר לנו שאנשינו מ"החלוץ" 

בשיתוף עם גורמי מחתרות לא יהודים, לשחרר את כל חברי ההכשרה  בפעולה 
שלשם הפקתן  *רבת היקף. לשם כך כבר הוחל בהכנות תעודות זהות מזויפות,

צריך כל חבר להצטלם באחת הדירות הפרטיות, תחת הכיסוי של הוצאת 
 "תעודת ספורט" של מחנה וסטרבורק. 

חד הבילויים היותר מקובלים במחנה, בפרט בימי הספורט היה באמת א
ראשון, כשאנו פטורים מעבודה. אז ערכנו משחקי כדורגל, אתלטיקה, כדור עף 
ועוד. התחרויות התקיימו על מגרש המסדרים באישור מפקד המחנה, וזכו תמיד 

 לקהל רב ונלהב.
כבר ציינתי שמחנה וסטרבורק היה מחנה מאוד מאורגן. מבחינה מנהלית 

 הוא היה מחולק לחטיבות שירות, שאת החשובות אמנה פה: 
מפקדת המחנה, שכללה את משרד הבינוי, מחלקת הקניות, שירותי - 1

 שליחים ועוד. 
המנהלה, בתוכה מרשם התושבים, משרד השיכון, מדור לרישום - 2

מגורים, משרד העבודה, משרד לקיצוב מזון, משרד לפניות הציבור, ארכיון 
 ועוד.

   O.D.-משטרת המחנה, ה - 3 

 העזרה הסוציאלית. ",F" -ה 4- 
 השירות הרפואי. - 5 

                                                           
התמונות נשלחו לאמסטרדם, שם הוכנה לכל חבר וחברה תעודת זהות    *

מזויפת. ציפי הבריח אותן אל תוך המחנה  והן נמסרו למשמרת אצל ורנר 
 אהלפלד.
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שירות פנים, שהיה אחראי על הניקיון,  ניהול הצריפים, חלוקת  - 6 
 האוכל  ועוד. 

 המטבח המרכזי.-  7 
 בתי מלאכה.  - 8 
 ענף התעשייה שרק היה בחיתוליו.  - 9

תה החטיבה הגדולה ביותר, כי שהיי ,”Aussendienst“ -שירותי חוץ ה10-
היא סיפקה עבודה לאלפי האנשים, אשר היו במחנה בפרקי זמן שונים. בראשה 

, יהודי גרמני, שהודרך על ידי הולנדי לא יהודי, הויזמן Zilkeעמד צילקה 

Huisman גם חטיבה זאת הייתה מחולקת לפלוגות עבודה, שאחת מהן הייתה .
ר. גם פלוגה זו הייתה מחולקת לקבוצות "ההכשרה" באחריות של קליינקראמ

עבודה בניהול חברים שלנו, ששובצו בדרך כלל לעבודות חקלאיות ועבודות 
קשות מזדמנות. היו עוד שירותים רבים שגם חשיבותם רבה, כמו שירותי דת, 

 חינוך  וכו'.  
הרבה עבודה הושקעה בעניין ניקיון המחנה בגלל התנאים הסביבתיים 

באזור זה. תמיד נשבו רוחות חזקות, שהביאו ענני אבק  הקשים והאקלים
 שכיסה את הכול, ומזג האוויר הרטוב גרם לבוץ סמיך.  

, הובעה 1938עוד בזמן הקמתו של המחנה על ידי ממשלת הולנד בשנת 
ביקורת חריפה בעיתונות ובקרב הציבור ההולנדי, על שבחרו את האזור הקשה 

ם. יום יום הסתובבו עשרות גברים מבוגרים הזה, כדי להקים בו מחנה לפליטי
מצוידים במקלות מחודדים, שתפקידם היה לתקוע אל קצות המקל כל פיסת 
נייר וכל עלה, ולשים אותם בסל שסחבו אתם. גם הצריפים נוקו כל יום, וריח 
הליזול שלט באוויר. בהתחלה היה קשה להתרגל לריח החריף הזה אבל במרוצת 

יותר, כי נשאנו אותו לכל מקום משום שבגדינו ספגו את הזמן לא הרגשנו בו 
 הריח. 

צרה אחת גדולה הייתה מכת הפרעושים, שאי אפשר היה להתגבר עליה, 
והם הצליחו לא מעט לגזול שעות שינה חשובות. עזר קצת הפטנט שהמצאנו, 
ושפעל אפילו תוך כדי שינה; אם הרגשת התחלה של עקיצה, אז הרטבת את 

ואם נגעת בזריזות ובמיומנות במקום הגירוי, אז נדבק הקטן  האצבע ברוק,
הקופצני לאצבע, וסופו היה שנמחץ ב"קליק" בין שתי ציפורניים, והשקט חזר 

 למעונך עד שהטרדן הבא גילה אותך. 
עוד כמה מילים על שני מוסדות השייכים לתברואה. האחד הוא המקלחת 

היינו הולכים בסך בשעה היעודה המשותפת. היא הייתה צמודה למכון הקיטור. 
איש יכלו להתקלח במים חמים עם סבון לזמן קצוב, שלוש  20-30אל המקום, ו 
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 דקות בלבד, כשאחר דקה אחת הכריז קולו של האחראי: "עוד שתי דקות".

 "Nog twee minuten "ובאמת אחרי שתי דקות נפסקה זרימת המים. ה"מוסד ",
השימוש הציבוריים. הצורך בשימוש בהם היה השני שרציתי להזכיר, היו  בתי 

מטר אורך,  10 משול להורדת האדם לדרגת בהמה. היה זה מבנה סגור, כ
כשבמרכז  ספסל רחב מעץ עם שתי שורות חורים בגודל מתאים. ישבו שם 
כולם זה ליד זה וגב אל גב, ללא מחיצות וללא שום פרטיות. למרות שכל יום 

קן רוקן לעתים קרובות. מיותר לציין את האוויר היה שם שירות נקיון, והמית
 ואת הריח ששררו במבנה כזה, כאשר לרבים היו בעיות קיבה קשות. 

אנו חברי ההכשרה, שרוב היום היינו עובדים מחוץ לשטח המחנה, יכולנו 
 לרוב  להסתדר בלי "מוסד" זה. 

 האוכלוסייה בצריף שלנו הייתה מאוד מגוונת. היו ביניהם אנשים עם
אישורי שהות במחנה לתקופות ארוכות, והייתה אוכלוסייה שהתחלפה כל הזמן.  
אנשים נשלחו לפולין ומיד התמלא מקומם בחדשים שבאו כמעט כל יום מכל 
רחבי הולנד. וסטרבורק היה כמחסן אנושי פעיל; סחורה יוצאת וסחורה נכנסת, 

פיפות נוראה. וכשנכנסו בימים מסוימים יותר אנשים מאשר יצאו, נעשתה הצ
אלפים נדחסו לתוך המחנה, יותר מיכולת הקיבול שלו, ובצריפים מסוימים 
שוכנו לפעמים שלשה  בני אדם ביחד בצמד מיטות.  אנו היינו הקבוצה היציבה 

 ביותר בצריף, ולכן  היינו מטרה לקנאת רבים. 
בצריף שלנו הייתה גם קבוצה קטנה מחוגי הפרולטריון היהודי 

נשלחה בזמנו, בהמלצת הוועד היהודי, כקבוצה ראשונה למחנות מאמסטרדם, ש
עבודה, עם ההבטחה הכוזבת שיישארו לעבוד בתוך גבולות הולנד בעבודות 
פיתוח, ששכר הוגן לצדן. כך יוכלו לפראנץ את משפחותיהם, שנשארו במקום 
מגוריהם. הם הגיעו במרוצת החודשים לווסטרבורק. היו ביניהם אנשים נפלאים 

שטותם וחברותם, אנשים עם חכמת חיים  רבה. חברינו מההכשרה, יוצאי בפ
גרמניה לרוב, לא הבינו אותם וחשבו אותם לפרימיטיביים. אני, שחונכתי 
בהולנד, הייתי יותר קרוב אליהם, ויחד עם הרמן, שהוא "אמסטרדמי" שורשי, 

 השתתפתי לא מעט ביצירת הווי עממי יחד אתם. 
ניה ויהודי הולנד הייתה הדדית. יוצאי גרמניה שנאו השנאה בין יהודי גרמ

את יהודי הולנד על כך שהסכימו, או ליתר דיוק עודדו בזמנו, לכלוא אותם 
במחנה וסטרבורק, והיהודים ההולנדיים כעסו על יהודי גרמניה בגלל שתי 

 סיבות: 
 בגלל היותם ילידי גרמניה הם הגורמים לאנטישמיות.  -א
רוב העמדות החשובות ורבות ההשפעה בתוך בגלל שתפסו את  -ב
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המחנה. שתי הקבוצות היו קורבנות המדיניות הגרמנית של הפרד ומשול, אשר 
 הייתה נהוגה על ידם בהצלחה רבה. 

כך חיים על מטר ושליש מרובעים של שטח "פרטי" אוכלוסייה שונה 
ס של חיל ומשונה, כשעל יד עובד נמל לשעבר גר פרופסור, חייט ליד גנרל בדימו

הרפואה המלכותי, שופט על יד עובד יהלומים, יהודי הולנדי ליד פליט מגרמניה 
או מפולין. כל אחד על המיטה הצרה שלו, עם מעט הרכוש שנותר לו  ועם 
הרבה הרבה דאגות והרגשה כואבת ביותר על ש"הולנד האהובה" בגדה 

 והפקירה אותו.
יכולת לראות אם, שכל הזמן  המחזות הטראגיים האנושיים היו קורעי לב. 

דאגה לאסוף את ששת ילדיה, וכאשר לפתע לא ראתה אחד מיוצאי חלציה היא 
נכנסת לפאניקה, ובריצת טירוף רצה בסמטאות המחנה לחפש אחריו, בסוחבה 
את יתר ילדיה בכוח אחריה; האבות שאיבדו את תפקידם הטבעי לדאוג 

חי אשפה שעל יד המטבח, כדי ולפראנץ את משפחתם, נראו ביגונם מחטטים בפ
 למצוא דבר מה שיכול להחזיר לרגע את ייעודם כראשי המשפחה.  

כמו חתך אוכלוסיית הצריף כך גם הייתה אוכלוסיית המחנה כולו. יחד  
עם זאת חלו יום יום שינויים. כך יכול היה פתאום המחנה להתמלא עם דיירי 

בתי  יתומים. כמעט כל יום בתי אבות מכל רחבי הארץ, או בילדים שרוכזו מ
נכנסו לתוך המחנה משלוחים קטנים וגדולים של אנשים, ופעמיים בשבוע יצאה 
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רגש האימה שעוררה כניסת   *בני אדם בכל משלוח. 1000 הרכבת מזרחה עם כ
הרכבת ערב יום השילוח אל תוך המחנה, היה מורגש היטב. הקטר הענק הפולט 

בתרועת ניצחון על ידי צפירה ממושכת, על באופן קצוב עשן ומודיע, כאילו 
קרונות להובלת בקר ושני קרונות  18כניסתו למחנה, כאשר הוא מושך אחריו 

 המלווים.  SS נוסעים עבור חיילי ה

des  "Boulevardכאשר הרכבת עמדה במלוא אורכה על יד הרציף,  

Misères" (המחנה כאילו כבר לא היה קיי בעברית ,)"הייתה   ם."שדרת האומללות
קיימת רק הרכבת המאיימת. כולם דיברו רק 
עליה, והאנשים נמנעו מלעבור על ידה, מפחד 
שהיא תבלע  אותם בתוכה, ותוביל אותם ליעד 

 ההוא, שאיש לא ידע מה הוא.
גם אותי סקרן מאוד לאן היא מגיעה, 
ולאיזו מטרה נשלחים האנשים. השמועות פרחו 

לאוזן אודות גלויה, שבה כתוב בנוסח מרגיע: באוויר. התגלגלה שמועה מאוזן 
"הכל בסדר, העבודה לא קשה והאוכל משביע רצון". אך בחתימת שם השולח 

". אמירה זו הייתה שגורה בפי יהודי Blinde Maupie" -היה כתוב: "משה העיוור"
אמסטרדם, כשמישהו היה מספר מעשייה שלא הייתה ולא נבראה. בכלל, שפת 

 מסטרדם עשתה לה כנפיים  במחנה  כשפת סתרים. הרובע היהודי בא
כל פעם שהיה נכנס משלוח יהודים ממחוז חלדרלנד הייתי חרד שיכלול 
אחד מקרובי. אמנם קיבלתי באופן סדיר גלויות ממר דונקלאר, שמו המחתרתי 
של האיש שטיפל בהסתרת הוריי, וחבילות מזון ובגדים  ממשפחת  סטוקהויזן,  

י. אבל  אי אפשר היה להיות בטוח, מה גם שכל הזמן נתפסו שמקורן היו מהורי
מסתתרים שלא נזהרו או נבגדו. גם בנושא זה היו הרבה סיפורים, שחלק מהם 
בוודאי היו מבוססים על עובדות; כמו למשל הסיפור על משפחה עשירה 
שמסתתרת ולוקחת אתה זהב ויהלומים, וכשנודע לנותני המסתור איזה "דגים 

בלי האוצר כמובן. המחנה היה מלא  -שתם, מסרו אותם לגסטאפושמנים" בר

סוכנות ידיעות -"  A.P.I."  "Presse Agentur  Israelicheשמועות, קראו לזה " 
 יהודית. 

                                                           
יצאו שני משלוחים כל שבוע, אחרי כן "רק" משלוח  1943עד סוף ינואר     *

  אחד בשבוע.
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בינתיים נפגשתי וגם נפרדתי מחברי ילדות רבים שהגיעו למחנה ונשלחו 
ה קוסטה הלאה. משפחת שמולביץ, משפחת פינטו, משפחת דה לאו, זוזיה ד

Zusje de Costa נערה נאה מארנהם, שהייתי מאוהב בה פעם. גם דיירי בית ,
 הנוער הגיעו, ועוד רבים אחרים. חוסלה קהילה שלמה.    

כשעבדתי אצל ברקפלד הייתי לפעמים מעשן מקטרת, למען הרושם. פה 
במחנה התחלתי לחפש את העישון להרגעת העצבים. מקטרת לא הייתה לי, לכן 

תי לעשן סיגריות. בהתחלה עוד אפשר היה להשיג מדי פעם קופסת התחל

"Consi" ,אבל במרוצת הזמן זה נעשה מצרך מאוד מבוקש ונדיר. הייתי מחפש ,
או מבקש ממעשן את בדל הסיגריה שלו, וכשאספתי ארבעה כאלה יכולתי לגלגל 

 לעצמי סיגריה קטנה. 
גתי זוג נעלי עץ עוד דבר מסימני המחנה היה מצב הנעליים. עד שהש

יצאתי לעבודה עם נעליים בלויות. אבל העבודה בתלישת האברש ומזג האוויר 
הרטוב עשו אותן חדירות למים. אין דבר נורא מרגליים רטובות וקרות בחורף 
הקר. לכן מרחתי אותן במנת החמאה היומית, כדי לדחות  את חדירת הרטיבות. 

 התוצאה הייתה אכילת לחם יבש. 
רף והימים נעשו קרים מאוד. בכל זאת החלטתי לא לחבוש כובע, הגיע החו

כי לפי פקודת קבע חייבים להוריד את הכובע כל אימת שפוגשים דמות לובשת 

או שוטר הולנדי. זו האחרונה הייתה בפיקודו של "נאד נפוח"  SSמדים; איש 
טווס בדמותו של רב סמל דה יונג, אשר ניהל גם את המפקד היומי, והיה צועד כ

לפני העם. היינו מתבדחים בינינו על חשבונו ואומרים: "תאר לך אותו בלי מדים, 
 מה כבר נשאר ממנו?" 

במחצית חודש ינואר נודע לי שסבתי מינה הגיעה למחנה יחד עם קרובי 

, בת דודה של אימי Wolfsheimerהמשפחה מאמסטרדם, משפחת ולפסהיימר 
ודאגתי שיקבלו לפחות מקום פינתי עם בעלה, בן ובת. מיד חיפשתי אותם, 

בצריף בו שוכנו. היה עצוב מאוד לראות את סבתא, שמאוד אהבתי, יושבת 
כפופה על מיטתה כשכל רכושה מזוודה קטנה אחת. דאגתי, באמצעות ידידי 
היינץ פרנק, שגם הם יקבלו  תוספת מזון. יותר לא יכולתי לעשות למענם. כאשר 

הצטרף אליהם, אבל סבתא בתמימותה לא הוריי הסתתרו ביקשו מסבתא ל
האמינה שיאונה לה כל רע. "מה כבר יכולים לעשות לאישה זקנה, גם להם יש 

 בוודאי איזו סבתא שהם אוהבים", הייתה אומרת. 
קיבלו חברי קבוצת ההכשרה פקודה להיות מוכנים לצאת  23.1.1943 ב

על מה מדובר,  . לא ידענוApeldoornלעבודה לכמה ימים בסביבת אפלדורן 
ושמחתי על ההזדמנות לצאת מהמחנה, ולנשום קצת אוויר של הולנד הפתוחה. 
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הלכתי להיפרד מסבתא. היא בכתה ואין דבר יותר כואב מאשר סבתא בוכה 
 ואינך יכול לנחם. ביקשתי מהיינץ לגשת אליה מדי פעם, ולדאוג לה.  

 בוס" -"הט הועמסנו  על  משאיות,  ולקראת  הצהרים   הגענו   ל  

Bos” -“Het  או בשם המלא "הט אפלדורנסה בוס", מוסד יהודי גדול
ומפואר ביותר לטיפול בחולי נפש, שנמצא על יד העיירה אפלדורן. הוכנסנו 

על תפקידנו, ושאם  Hasselהאסל   SS -לאולם המרכזי, ושם נאם לנו קצין ה
 נמלא אותו כיאות נקבל תוספת מזון. 

המוסד שמענו על הטרגדיה שהתרחשה בו  כבר בכניסתנו בשערי

ושוטרים  SS-העמיסו אנשי ה -22.1.1943ל -21.1לאחרונה: בלילה שבין ה

חולי נפש לתוך משאיות פתוחות,  1300מווסטרבורק,  D.O הולנדיים, בסיוע ה
להתלוות אליהם. יתר  50איש, חויבו  450כשמתוך אנשי הצוות הסיעודי, שמנה 

הספיקו להסתתר, נשלחו לווסטרבורק. החולים הוצאו אנשי הצוות, אלה שלא 
ממיטותיהם החמות, וללא לבוש נוסף בליל ינואר הקר הובלו לתוך קרונות 
להובלת בקר, שעמדו מוכנים בתחנת הרכבת של אפלדורן. שמעתי זאת מאנשים 

מסוגלים לבצע  SS-שהיו עדים למחזות הנוראים אלה, שלא האמינו שאנשי ה
 ה. תפקיד אכזרי כז

בוס" היה מוסד מודרני -"הט 
ועשיר בציודו הרפואי וגם ברכוש 
הפרטי שהחולים יכלו להחזיק 
ברשותם בחדריהם המרווחים. 
הוטל עלינו, חברי ההכשרה, לארוז 
ולהעמיס את כל הרכוש על 
רכבות, שנועדו לגרמניה, כדי 
לפצות את תושבי הערים, שסבלו 
מהפצצות חיל האוויר של בעלות 

הובאנו לעבודה זו, משום שיחידות של הצבא הגרמני התחילו לבזוז את הברית. 
המקום. הוזהרנו, שלא יעלה על דעתנו לגנוב או לפגוע בפריט כלשהו, כי העונש 

 יהיה חמור ביותר. 
חילקו אותנו לבניינים שונים, כשהיינץ פרידלנדר, לודוויג אוטו פריץ, הרמן 

. היינו SSוד כשעלינו משגיחים אנשי ואני נשארנו בקבוצה אחת, והתחלנו לעב
המומים וכועסים. ערכו של הרכוש שנשאר מאחור לא ניתן להערכה. דברי זהב, 
כסף ויהלומים, דברי אמנות מכל קצוות תבל, ציורים בעלי ערך רב, דברי זכוכית 
ובדולח, אוספי בולים ויודאיקה, ספרים בעלי ערך, ריהוט עתיק ומפואר. כל זה 



115 

 ם לארוז, ולדאוג שהאויב האכזרי הרוצח גם יירש. היינו צריכי

, שתפקידם היה להשגיח עלינו, נתנו ידם SS במהרה הרגשנו שאנשי ה
לגניבה ולביזה לתועלתם האישית, ולא שמו לב אלינו כל כך. בערבים, כאשר 
ליבם היה טוב עליהם, שמו עיניהם  עמוק בכוס. זאת הייתה שעת כושר עבורנו. 

השחתנו והסתרנו כל מה שבעינינו היה בעל ערך. למשל ארזנו,  הרסנו, שברנו,
בהשגחת שומרינו, דברי זכוכית וחרסינה בארגזים, וכשהייתה שעת כושר 
השלכנו את הארגז מהקומה השניה או שלישית, כך שמתוכן הארגז לא תצמח 
להם הרבה תועלת. בלילות היינו חופרים בורות בין השיחים וטומנים בתוכם 

פירקנו תחתיות של ארונות קיר, והסתרנו תחתם אוספי בולים,  * סף וזהב.דברי כ
ציורים וספרים. במעשים אלה הייתה לנו הרגשה של התרוממות רוח. עשינו מה 
שאנשי מחתרת ברחבי הולנד עשו, כלומר השחתנו דברים שנועדו לגרמניה, 

  ** ועשינו זאת מתחת אפם של הגרמנים. נקמה קטנה.
ביליתי באפלדורן. ביום הראשון להגיענו לאפלדורן  19 דתי האת יום הול 

                                                           
אחרי המלחמה קראתי בכמה ספרי היסטוריה התייחסות למאורעות במוסד    *

בוס", שכינו את הריסת דברי הערך "ונדליזם ללא מעצורים". יסלחו לי -"הט
מלומדיי שעד היום אינני מבין אבחנה זאת, כאשר כל מי שהשמיד או חיבל 

ש מחתרת, במשלוחי מזון, או כל דבר אחר שהיה מיועד לגרמניה, נחשב  לאי
עם הילה של גבורה על ראשו, ובצדק; ועלינו, שלא הייתה במעשנו  שום הנאה 
גשמית, אלא היה זה אקט של כעס ותסכול על חוסר האונים שלנו, הדביקו 
מלומדינו את הכינוי "ונדאלים". כל הסיפורים המרושעים על זה שחזרנו 

מציאות שהיינו לווסטרבורק עם שלל רב, מצוצים מהאצבע ולא תואמים את ה
בשם כל החברים שהיו שותפים  נתונים בה. אני משוכנע שאני מבטא מחאה זו

 J.Presser Ondergangפרסר למעשה. דבריי מתייחסים לספר מאת ד"ר   י. 

 .         331" עמוד  ”1
 כותב בספרו:  L.de Jongגם  ד"ר ל. דה יונג  

"Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog”  6כרך 
אשר בהשתוללות יצרים הרסו  D.Oאנשי  200. "מווסטרבורק נשלחו 311עמוד 

לעבודה זאת, אלא כפי שאני  D.Oעוד יותר". הדיוק מחייב: לא נשלחו אנשי .
 כתבתי: חברי ההכשרה ועוד קבוצות עבודה אחרות. 

ל הטעות ועל בפגישה שהייתה לי במקרה עם ד"ר דה יונג, הערתי לו ע    ** 
הפירוש המסולף של מעשינו, וביקשתי לתקן את המעוות. כדי "לפייס" אותי, 

 הוא  שלח לי חינם את כל כרכי ספריו. התנצלות פומבית לא ראיתי עד כה.  
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הצלחתי לשלוח גלויה למשפחת סטוקהויזן, בידיעה שתוכנה  תגיע לידיעת 
 הוריי, ובה מסרתי על מקום הימצאי וששלומי טוב. 

" ששמר על אחד השערים של D.O" באחד הערבים בא אליי איש ה
ת אותי. נבהלתי לא מעט, לא ידעתי המוסד, ומסר לי ששוטר הולנדי דורש לראו

על מה מדובר, אולי התגלה מעשה החבלה שביצענו, אולי בגלל הגלויה 
 ששלחתי ללא רשות, ונפלה בידי השלטונות. 

בצעדים מהססים התקרבתי לשער, ומה גדולה הייתה הפתעתי,    
כשהשוטר הציג את עצמו כמר דונקלאר, ועוד יותר הופתעתי כאשר זיהיתי את 

האופה שלנו מאוסטרביק, שסיפק לנו  Hey,כמר היי  Donkelaarדונקלאר  מר
את הלחם היומי, ופינק אותנו הילדים בלחמניות צימוקים. הוא הבהיר שנשלח 
על ידי אבא, וביקש ממני להתלוות אל המכונית המשטרתית שהמתינה, כדי 

ע, להוביל אותי למקום מחבוא. הפיתוי היה גדול, אבל לא התלבטתי לרג
והסברתי לו שאינני יכול לסכן בבריחתי את החברים שלי; אבל ביקשתי ממנו 
למסור להוריי הבטחה ממני, שאעשה הכול על מנת לא להישלח לפולין, ושאין 
אני מרגיש כעת את עצמי מאוים בנידון. הוא מסר לי עוד על מצב הוריי, וסיפר  

 ר איסט. שאחיותיי מרגוט ורות לא מלקקות דבש אצל גברת ון ד
במפקד הסיום, לפני חזרתנו לווסטרבורק, התברר שבכל זאת אחד 

 ,Emiel Glükkerהחברים עשה דין לעצמו וברח. מאוד כעסנו על אמיל גלוקר 
אנשים מהצריף בו הוא גר, והפר בזה את  הסולידריות   החברית  10אשר סיכן 

 שהיינו מחויבים לה.
ותו יום נכנע הקורפוס השישי, חזרנו שוב לווסטרבורק. בא 31.1.1943 ב

דיוויזיות גרמניות ושתי דיוויזיות רומניות בפיקודו של גנרל  -20שהיה מורכב מ

. כניעה זו שמה Stalingrad, לכוחות הרוסיים על יד סטלינגראד Paulusפולוס 
קץ להתקדמות הגרמנים ברוסיה. אבל פה בהולנד התקדמו הגרמנים מאוד. הם 

תא שלי לפולין. היינץ עוד הספיק לראות אותה ולציידה  הצליחו לשלוח את הסב
במעט מזון לדרך. סבתא השאירה עבורי קופסת נעליים מקרטון מלאת תמונות 
של המשפחה. מה עושים הגרמנים עם אנשים זקנים כאלה, איזו תועלת תצמח 
מהם?  כנראה שהמלחמה נגד היהודים חשובה להם יותר מאשר נגד אויבים 

ות. עובדה היא, שהיו מוכנים להקצות אמצעים רבים כל כך בכוח בחזיתות הרב
 אדם ורכבות למען הגשמת מטרה זו. על חידה זאת לא מצאתי תשובה.
היהודי,  -באמצעות ציפי, שביקר לעתים קרובות במחנה כשליח של הוועד

שמענו שנעשים  ניסיונות להבריח חברים של ארגון "החלוץ" מעבר לגבולות 
ד על היהודים נעשה אינטנסיבי יותר, אפילו הוקמה יחידה מיוחדת הולנד. הציי
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במשטרת הולנד שתפקידה הבלעדי היה לזהות ולתפוס מסתתרים או מתחזים 
 כנוצרים. עבור כל יהודי שנתפס קיבלו תמורה כספית. 

, או כפי Joachim Simonיואכים סימונס 
שנקרא בקיצור "שושו", היה הרוח החיה של 

הארץ המועדפת להגיע אליה   הברחה.ניסיונות ה
הייתה שוויצריה, ששמרה בקפדנות רבה על אי 
התערבות במלחמה. שושו הצליח להגיע 
לשוויצריה כמה פעמים, ולקשור קשרים חשובים 
עם ארגוני מחתרת בבלגיה ובצרפת, שיכלו 

בדרך חזרה  * להועיל בביצוע משימת ההברחות.
טאפו ליד מאחת הגיחות האלה נתפס על ידי הגס

, Bredaבלגי, ונכלא בעיירה ברדה -הגבול ההולנדי
שם נחקר ועונה קשות. ביודעו שלא יוכל לעמוד בעינויים אלה, וכדי לא להסגיר 
את חבריו וקשריו, שם קץ לחייו. הידיעה על מותו הכתה אותנו בהלם. כולנו 
" הכרנו את שושו, שהיה אחד הפעילים האהובים והמרכזיים ביותר ב"החלוץ

 עוד טרם כיבוש הולנד. 

                                                           
הוא הצטרף לתנועת נוער ציונית  -1930. ב -12.11.1919שושו נולד בברלין ב   *

סיים את לימודיו ויצא לחוות  -1937. בנהיה חבר בתנועת הבונים 1933ובשנת 
. שם נשאר עד לפרעות של ליל הבדולח, אז נעצר והועבר Elgutהכשרה "אלגוט" 

 .    Buchenwaldלמחנה הריכוז "בוכנוולד" 
עבר   -1940שוחרר ועבר להולנד, ונקלט ב"אגודת דוונטר". ב 1939בתחילת  

חר יותר קיבל על עצמו את ל"וורקדורף", והתחיל לעבוד במרכז "החלוץ". מאו
ההדרכה של חניכי בית "עליית הנוער" בלוסטרכט. כאשר החלו הגירושים למזרח, 
והייתה סכנת שילוח גם על חניכי בית "עליית הנוער", הוא ואחרים מצאו מסתור 
עבור כל החניכים. מהר מאוד הבין שבהולנד קשה להבטיח תנאי ביטחון 

 ר אותם לארצות ניטראליות.למוסתרים, ולכן חיפש דרך להעבי
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בינתיים התארגנה מחתרת של "החלוץ" בעזרת אותה קבוצה של לא 

ועזרה בהסתרת חניכי  Westerweel Joopיהודים, שהתרכזה סביב יופ וסטרויל 
הם חיפשו בכיוונים שונים דרכים חדשות  לוסטרכט.

להצלה. אחת הדרכים שנבחרו הייתה בחינת האפשרות 
גרמניה גופה כפועלים הולנדים. להתגייס לעבודה ב

חברים. אחרי זמן קצר הם הצטרכו  6להרפתקה זו יצאו 
לחזור להולנד,  משום שהמשטרה החשאית עלתה על 
העניין. גם הדרך לשוויצריה נסגרה. השוויצרים לא אהבו 
תוספת פליטים, והסגירו בהרבה מקרים פליטים, אשר 

אפו כבר הצליחו להיכנס לתחומם, ישר לידי הגסט
בצרפת. בינתיים הצליחו אי אלה חברים להתמקם 

 בצרפת, וראו שזה טוב.
שונתה מדיניות המשלוחים לפולין. במקום  1943מהשבוע השני של ינואר 

שתי רכבות בשבוע, בימי שלישי ושישי, יצאה רכבת אחת בימי שלישי. הסיבה 
במקצת את  לשינויי לא נודעה לנו, אבל ליל אימים אחד פחות בשבוע הפחית רק

 הלחץ הפסיכולוגי שהיינו נתונים בו כל ליל שילוחים. 
בלילות כאלה לא רק שלא יכולנו לישון מרוב מתח, אלא שגם הוסיפו לנו  
תפקיד על יד הרכבת. גויסנו, בנים ובנות, ליחידה של העזרה  הסוציאלית, כדי 

נו לסחוב לעזור ולהקל, עד כמה שזה ניתן, על היוצאים מווסטרבורק. היה עלי
את מטענם של נשים מטופלות בילדים ושל זקנים וחלשים, כדי שיוכלו לקחת 
עימם את מטענם הדל. היה עלינו לבדוק האם יש אנשים בלי ציוד כלשהו, 
ולדווח על כך לעובדים הקבועים של שירות זה, כדי שאלה ישלימו את החסר. 

 לת  מזון. לפני סגירת דלתות הקרונות היינו מחלקים לכל קרון חבי
לא פעם הייתי שואל את עצמי מה אני בעצם עושה? האם אני באמת 
עוזר לאנשים ומקל עליהם במשהו? או משתף אני פעולה עם הצורר ועוזר 
בגירוש האומללים? תמיד עלו מחשבות קשות במוחי. אנשים הולכים, ואני 

ו? הרי גם נשאר. ואם זה היה הפוך ואני הייתי  הולך, האם זה היה עוזר למישה
אותי יכלו להפתיע, ופתאום אני יכול למצוא את עצמי ברכבת בדרך לאן שהוא. 
היתרון שלי היה, שהייתי חדור הכרה שאני אעשה הכל כפי שהבטחתי בעיקר 

 לעצמי, לא לעלות לרכבת.
האביב הגיע אפילו לווסטרבורק, והנוף השנוא עליי כל כך קיבל  פתאום 

דום בהיר, ומזג האוויר נעשה ידידותי יותר. צבע. האברש התחיל לפרוח בא
הידיעות על המפלות הכבדות של הצבא הגרמני ברוסיה ובצפון אפריקה הפיחו 
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בנו תקוות חדשות, וכולנו היינו משוכנעים שהמלחמה עומדת להסתיים. חשוב 
היה לנו להחזיק מעמד בווסטרבורק, כי הרכבות המשיכו לדהור מזרחה. הידיעות 

וורשה, שחדרו גם אלינו, הרשימו אותנו מאוד. כמובן שלא נודעו לנו על מרד גטו 
פרטים, אבל עצם העובדה שהגרמנים הודו, שהיה עליהם ללחום נגד יהודים וגם 

 לספוג אבדות, היה מעל לדמיוננו. 
יהודי, -סידרו אותי לעבוד בגן הירק של המחנה בניהולו של הולנדי לא

ודה חקלאית ממש, ונהניתי ממנה מאוד. גם שמו. זאת הייתה עב Snaterסנאטר 
היחסים עם מר סנאטר היו טובים. בגמר יום העבודה היינו מעמיסים את 
תוצרתנו על קרוניות, ודוחפים אותן אל פתח המטבח המרכזי. גן הירק היה 

 מחוץ למחנה, אבל קרוב מאוד אליו. 
פועל, מר הויזמן היה המנהל המקצועי של שירות החוץ ולמעשה המנהל ב

למרות שאת התואר הרשמי החזיק יהודי, צילקה שמו, שהיה תמיד בחברתו. 
הויזמן היה דמות יוצאת דופן. אמרו עליו שהיה בעבר מנהל עבודה  

"Koeliedrijver"  באחת המושבות ההולנדיות. גובהו מעל  שני מטר, לבוש תמיד
לתוך פניו.  מעיל עור, מכנסי רכיבה, וחובש כובע מצחייה מעור שמשוך עמוק

הייתה לו הליכה מיוחדת שהצחיקה אותנו. הוא התייחס אלינו, חברי ההכשרה, 
בהגינות רבה. אמרו אפילו שאת המעמד המיוחד שיש לנו במחנה השגנו הודות 
לו, כי ראה כחיוני עבור המחנה, שתהיה לפיקודו קבוצת  אנשים, שניתן להטיל 

 עליהם עבודות קשות.  
עין, או אולי מר סנאטר שהיה ידידו, דיבר עליי כנראה הוא שם עליי 

טובות, כי כל פעם כשהיה צריך לבצע משימה קשה, כמו הזזת קרון רכבת עמוס 
סחורה עבור המחנה, והיה צורך להזיז אותו לפתח מרתף הירקות היה קורא: 

 "זיחל בוא הנה", ויחד איתי היה גם הוא שם יד. 
ראמר, פיררי רוזנברגר ולי אל צילקה יום אחד קראו לוורנר, ארקו, קליינק

והויזמן, והוטל עלינו להיות אחראים, כל אחד בנפרד, על קבוצת אנשים אשר 
יצאו יום יום אל איכרי הסביבה לעזור להם בעבודות העונה  ובעבודות 

, שהיה המדריך החקלאי  Franz Rosenberger (Ferry)-חקלאיות שונות.  פיררי 
נבחרת של אנשי ההכשרה, ועליהם היה לכרות כבול,  של "אלדן", קיבל קבוצה

חומר בעירה שהיה מצוי בסביבה הקרובה של המחנה, עבודה גופנית קשה 
 מאוד.

 קבוצות העבודה הורשו לצאת בבוקר בליווי שוטרים הולנדיים. 
האיכרים חויבו לדאוג לתוספת מזון עבור העובדים. אדמות האזור היו דלות 

ר לגידול תפוחי אדמה, שנזרעו באלפי דונמים וכל זה מאוד, ומתאימות בעיק
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לכן  הקבוצות גדלו במרוצת  בעבודת ידיים.

איש. הייתה לי הרגשה  60-80 העונה והגיעו ל
טובה; אני במעמד אחד עם המדריכים של קבוצת 

. 19"אלדן", החלוצים הוותיקים, ואני רק בן 
הרגשתי שמספר חברים לא פרגנו לי, דבר שחרה 

 אוד.לי מ
לנהל קבוצה כזאת הייתה אחריות כבדה, כי אנשי הקבוצות האלה היו 
ברובם צעירים לא מוכרים לי, ולברוח מהעבודה שמחוץ לגדר היה דבר הקל 
שבקלים. זה לא קרה, משום שלאנשים פשוט לא היה לאן לברוח. למצוא מקום 

. המחנה מחבוא בלי עזרת אנשים או ארגון מחוץ למחנה, היה דבר בלתי אפשרי
היה כל כך מבודד ומרוחק ממקום ישוב. צריך היה להיות סייר טוב, כדי למצוא 
את הדרך אל מקום ישוב, שמשם אפשר יהיה לנסוע הלאה מבלי לעורר חשד. 
לא היה זה מתפקידי למנוע בריחה, בשביל זה היו אצלנו שוטרים, אבל ברור היה 

 שאם זה יקרה יגרום הדבר אסון לנשארים. 
ת היותנו במחנה הייתה סיסמת קבוצת ההכשרה לנהל את חיינו מתחיל

ישראל, להמשיך את הפעילות הציונית -כאילו אנו עוברים שלב בדרך לארץ
החינוכית, וגם להתייחס לנושא העבודה כהמשך להכשרה החלוצית, ולא על 
מנת למצוא חן בעיני מישהו. את זה ניסינו, מנהלי הקבוצות, להקנות גם לאלה 

בקבוצות שלנו, והצלחתנו הייתה רבה. יותר ויותר צעירים הביעו את  שהיו
 רצונם להצטרף אלינו, לקבוצת ההכשרה,  וגם השתדלו לעבור למגורים שלנו.

איש. ברור   160 אחרי זמן קצר גדל מספר החברים שבקבוצת "ההכשרה" ל
ישראל, אבל ראו בהצטרפותם -שלא כולם חשבו ברצינות על עלייה לארץ

רות לקבל את המעמד המועדף שהיה לנו. בעיה נוספת בניהול קבוצת אפש
עבודה הייתה  העובדה שמנהלי הקבוצות נחשבו כבעלי השפעה, והרבה פעמים 
פנו אליי אנשי הקבוצה בבקשות עזרה, כאשר הם או קרוביהם נקראו למשלוח. 
 במקרים אלה הייתי רץ למשרדי הממסד השונים, ולפעמים גם הצלחתי להשיג
דחייה לזמן מה, אבל ברוב המקרים הדבר לא עלה בידי, וזה היה מעציב ומתסכל 

 מאוד. 
איש, חניכי הכשרת  30 הגיעה למחנה קבוצה של כ 1943במאי 

. לא היה הרבה קשר בינינו חוץ 60ה"וורקדורף", והם שוכנו בצריף מספר 
בעבודה ממפגשי ספורט. רוב חברי הקבוצה הגדירו את עצמם כלא ציונים. גם 

. לקבוצת Bauerהם היוו קבוצה נפרדת בניהול מדריך שבא אתם, מר באואר 
 העבודה שלי צורפו כמה מהם; טומי והרטה טומבובסקי     
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Tombowski  Hertha  &Herbert  ורות קרלסברגRuth Karlsberg יותר .

, בן 16בן   Jacob de Jongמאוחר צורף לקבוצה נער מאמסטרדם, יעקב דה יונג 
למשפחה ציונית ותיקה. הוא השתדל מאוד להידמות לנו החלוצים, עשה מאמץ 

  *גדול בעבודה, ושאל הרבה שאלות על מהות החלוציות.
את זמננו החופשי בילינו הרבה על מגרש הספורט. התקיימו גם חוגים 
שונים. אני זוכר לטובה את החוג להיסטוריה, שהיה ממש חוויה, בהנחיית ד"ר 

מים ביקרתי גם בקונצרטים או בקברט של המחנה, למרות זליגמן. לפע
 שהפעולה התרבותית הכפויה לא הייתה לרוחי. 

מן הראוי לציין את רמתם הגבוהה של שני מוסדות תרבות אלה, שהייתה 
בניגוד גמור לתנאים שבהם חיו יוצריו. התזמורת הייתה מורכבת ביותר משליש 

ם. גם בקברט השתתפו אומנים בעלי מנגני התזמורת הפילהרמונית של אמסטרד

, Ehrlich Maxשם מבמות גרמניה והולנד. הבולטים ביניהם היו; מקס ארליך 

Haja , חיה גולדשטיין Willy Rosen, וילי רוזן Ziegler Erichאריק ציגלר 

Goldschtein  ועוד הרבה אומנים אחרים. כזמרי השירה הקלה בלטו גיוני וגיונס

Johnny en Jones, **  יטי קנטורKantor Jetty אסתר פיליפסה ,Philipse Ester 
ועוד. בפקודת גמקר הושקעו הרבה כספים, עבודה ומאמץ לתת למופעים אלה 
אופי מרשים. לכל קטע של הופעה ניקנו או נתפרו הבגדים המתאימים. 

Hans והנס מרגוליס  Kok Leoהתפאורות הוכנו על ידי הציירים לאו קוק 

Margulis. 
ל נעשה במקצועיות מרבית. שירי הקברט היו בפי כל. היה בהם הרבה הכו

עצב וערגה כגון שיר תהילה לחבילת המזון שהגיעה, או שיר שחלק ממלותיו הן 
"לאט לאט, יש לנו עוד הרבה זמן, לא נורא לאחר". )הכוונה הייתה ליציאת 

ילי רוזן הרכבות(.  שיר נוסף היה על הבנות הנאות של ההכשרה ועוד ועוד. ו
כתב שיר: "איך יתכן  שהוורדים פורחים" )תרגום  לעברית של השם רוזן הוא 

 * ורדים(.

                                                           
פגשתי את יעקב שוב בארץ וכך גם הכרתי את אחותו בתיה, שהיא חברתי   *

 לחיים. נולדו לנו שלושה ילדים: מרב, אלדד ויוחאי. 
  ומקס  Nol van Weezel"ג'יוני וג'יונס" היה השם האמנותי של נול ון ואזל   **     

הם הופיעו בהצלחה רבה ב"קברט לפני מעצרם   Max Kannewasserכנננהוססר 
 הלא ידועים" באמסטרדם.

 
הייתה הופעה אחרונה וברביעי בספטמבר נשלחו כולם לטריזנשטאט  1944ביוני  *

 .ומשם לאחר זמן קצר לאושוויץ, שם מצאו רבים את מותם
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הקונצרט האהוב עליי ביותר ובודאי גם על רבים משוכני המחנה, היה 
זמזומם של מפציצי בעלות הברית, שפקדו את שמי הולנד כמעט לילה לילה, 

היה זה מחזה מרהיב לראות  ומדי פעם גם לאור היום בדרכם למטרות בגרמניה.
להקות של מאות מטוסים החולפים מעל המחנה. עת ניתן  אות האזעקה היינו 
צריכים להימצא בתוך הצריפים, אבל בכל זאת ראינו אותם. התפללנו שיורידו 
גם כמה פצצות על צמתי מסילות הברזל, כדי לשבש את הובלת היהודים 

תפילתנו,  או לא ידעו על קיומנו  מזרחה. אבל כנראה שבלונדון לא שמעו את
העלוב, אולי לא רצו לדעת, ולא היה להם עניין בזה. אנו, על כל פנים, שלחנו 

 לטייסים ברכת הצלחה, ושיחזרו הביתה בשלום. 
כשמזג האוויר אפשר זאת טיילתי, כמו כמעט כל תושבי המחנה, ברחוב 

לרכבות היוצאות. הראשי, "שדירת האומללות", כי רחוב זה שימש גם כרציף 
הצפיפות ברחוב זה הייתה לשם דבר, ובני אדם התחככו זה בזה ברחוב, שרוחבו 

מטר בלבד. הלכו בו כמעט כל תושבי המחנה, שמספרם  500מטר  ואורכו כ   5 כ
הגיע לאלפים רבים. שם, ברחוב, יכולת לפגוש מכרים שזה עתה הגיעו, וחיפשו 

 נואשות סעד וחסות. 
ני נכנסה מילה חדשה ל"מילון הווסטרבורקי": בהתחלת חודש יו

"סטריליזציה" דהיינו עיקור או סירוס, איך שתרצו לתרגם את המושג הזה. 
בתחילה לא ידענו על מה מדובר, ורק לאט חדרה המשמעות המחרידה 

סטריליזציה". ”לתודעתנו. כל תושבי המחנה לא דיברו על נושא אחר אלא על 
לעקר את הצד היהודי שבנישואי תערובת, והעמידו הגרמנים הגו תכנית שטנית 

ואז הנוגעים בדבר יוכלו  -את בני הזוג בפני הברירה האכזרית; או עיקור
להשתחרר מהמחנה ולחזור לבן או בת זוגם, או, למי שלא רצו לאבד את יכולת 

 ההתרבות, להישלח לפולין. כך רצו הגרמנים למנוע את הפצת הזרע היהודי. 
ספר לא קטן של בני אדם שהשתייכו לקבוצת אוכלוסייה במחנה חיו מ

זאת, משום שהגרמנים נמנעו עד אז  מלשלוח אותם מזרחה. מעתה נכנסו 
אנשים אלה לחרדה עמוקה, כי ההחלטה הייתה קשה מאוד עבורם. לי נתנה 
תקנה זו חומר רב למחשבה, כי היא למעשה  הוכיחה שמנוי וגמור היה עם 

עם היהודי על ידי מניעת ריבוי טבעי. אמצעים יותר הגרמנים להשמיד את ה
דרסטיים לא יכולנו לעלות על הדעת. היה זה בכל אופן רמז ברור לכל אלה 
שניסו להבין מה מתרחש  במזרח, והכחשה בשתיקה על איחוד משפחות שם. 
במזרח לא היו מחנות כמו וסטרבורק, שלא היה נהוג בו הפרדת מינים. 

 ור ובחורה למצוא הזדמנויות לעשות אהבה. בווסטרבורק יכלו בח

", כי היא נתפסה  עם Sאחותו של אוטו הגיעה עם משלוח העונשין "
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ניירות מזויפים שלא עמדו בביקורת, ולפיכך נכלאה בבית הסוהר בסחוונינגן 

Scheveningen הרכבת הגיעה בלילה ובה כמה מאות יהודים. אוטו, הרמן  ואני .
ו לקבל אותה, כדי לראות במה נוכל לעזור כדי שלא תגיע ידענו על בואה, והלכנ

אל צריף העונשין. ראינו שהרכבת מואפלת לגמרי, כנראה נסעה באזור בו היו 
התקפות אוויר, עלטה מוחלטת שררה בה ושהביקורת בזמן הורדת הנוסעים 
רשלנית מאוד. בו במקום יעצנו לה להסתתר באחת הפינות השקטות. כך היה, 

רגיש בה, והרכבת יצאה את המחנה יחד עמה. זאת הייתה הצלחה לא איש לא ה
 מתוכננת. 

היא נתפסה שנית אחרי כמה חודשים,  והפעם כבר לא יכולנו לעזור לה. 
 *היא נשלחה לפולין ולא חזרה.

הגיע משלוח קשה במיוחד. היו אלו אמהות עם  7.6.1943 מאוחר בערב ה

מפתיע מהמחנה בזמן שהגברים עבדו . הן נלקחו בVughtילדיהם ממחנה פוכט 
מחוץ למקום, באמתלה שהן מועברות למחנה אחר, שהוקם במיוחד עבור 
משפחות עם ילדים במרחק לא רב ממחנה פוכט, ובהבטחה שהגברים יצטרפו 
אליהן בגמר העבודה שהם עסקו בה.  למעשה הם נועדו למלא רכבת, שעמדה 

ו את הנשים ואת הילדים בחיפזון ביוני לפולין. היות ואספ 8 לצאת בבוקר ה
 ובאמתלה שקרית, לא הספיקו אלה להכין את ציודם למסע הארוך. 

אנחנו, חברי ההכשרה, נקראנו על ידי אנשי העזרה הסוציאלית לסייע 
בחלוקת חבילות מזון, שמיכות, ביגוד הכרחי ועוד. הרכבת מפוכט הגיעה. היה זה 

סוחבות את עצמן ואת הילדים  מחזה קורע לב לראות את הנשים האומללות
בעייפות, חולשה וייאוש. הדוחק ברחבת אולם מרשם התושבים היה גדול. 

 שליוו אותם.  SS האנשים נדחפו בגסות על ידי אנשי ה

                                                           
מחנה פוכט היה למעשה מערכת מחנות, שאחד מהם יועד ליהודים     *

יים ולוחמי מחתרת. ראשוני היהודים הגיעו והאחרים עבור אסירים פוליט
פרוונים,  -. נשלחו אליו בעיקר בעלי מקצועות מועדפים-13.1.1943לפוכט ב

עובדי יהלומים וטכנאים של מפעלי "פיליפס", כולל משפחותיהם. לכן קיוו אלה 
שנימנע מהם הסבל של שילוח מזרחה מחוץ לגבולות הולנד, כי מדובר במחנה 

למאמץ המלחמתי הגרמני. התנאים במחנה היו קשים, כי  עבודה אשר תורם
, כאלה ששירתו מקודם במחנות ריכוז SS השמירה הפנימית נמסרה לאנשי 

בגרמניה. למרות התקווה הגדולה, שמחנה פוכט יהיה מחנה קבע, הם הוסעו 
למחנה אחר שהוקם במיוחד עבור משפחות עם ילדים לא רחוק ממחנה פוכט. 

יהודים עברו את מחנה  12,000 .  כלהשמדהו אחרוני היהודים נשלח -2.6.1944ב
 פוכט. 
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לאחת הנשים עם תינוק על זרועותיה, נשמט תיק קטן ותוכנו התפזר על 
וש שהיה לה. הרצפה. ניגשתי לעזור לה ושנינו התכופפנו לאסוף את מעט הרכ

כתוצאה מכך התהווה פקק והשיירה התעכבה. ניגש אלינו איש משטרת המחנה 

וכדי לקדם את השיירה דחף את האישה המתכופפת והיא נפלה יחד עם  O.D. ה
תינוקה. דבר זה העלה את חמתי, וברגע של איבוד שליטה עצמית וגם בגלל 

מסכנות  אלו,  התנפלתי   המתח שהייתי נתון  בו  בראותי  את  סבלן  הרב  של 

  O.D.והכיתי אותו מכות נמרצות. מיד התנפלו עליי אנשי  D.O. על  איש  ה
 נוספים, והובלתי בכוח אל צריף המשטרה היהודית. 

, אדם גס רוח שאהב מאוד Piskשם הועמדתי בפני מפקדם, מר פיסק 
מפיקודיו, להפגין סמכות. הוא הוכיח אותי קשות על שהעזתי להרים יד על אחד 

ואיים לדווח על כך למפקד המחנה עם המלצה לתת לי עונש הולם. נחרדתי 
מאוד כי הדבר יכול היה להיגמר במשלוח לפולין; כבר היו דברים מעולם. תמיד 
שמחו למצוא קורבן שאפשר לשלוח במקום מישהו אחר, קרוב יותר לצלחת. 

ן, שהיה באותו זמן אבל היה לי מזל. הרמן, שראה מה קרה, ניגש למר הויזמ
בקרבת מקום, וסיפר לו שנלקחתי לצריף המשטרה. הויזמן היה הולנדי לא יהודי, 
ולכן גם בעל סמכות מעבר לתפקידו הפורמאלי. הויזמן אכן מיהר לצריף בו 
הוחזקתי, התייצב במלוא קומתו מול פיסק, שהיה בראש וחצי נמוך ממנו, ודרש 

ה להתעלם מתביעה נמרצת זו ושוחררתי, את שחרורי המידי. פיסק לא יכול הי
לא מבלי לקבל מהויזמן אזהרה ידידותית לשמור להבא על קור רוח, כי יש לשער 

 יחפשו אותי. D.O. שאנשי ה
מאז שהתחמקתי מבית החולים, ערב שילוחם של מעוני מחנות הריכוז, 
 בהיותי עדיין חולה אנגינה ודלקת ריאות, סבלתי מדי פעם מהתקפי  אסטמה 

 והתנפחויות קשות בחלקי גוף שונים. הן הופיעו באופן 
פתאומי, ונעלמו אחרי מספר ימים. קרה שרגל או יד התנפחו עד כדי כך, 
שהיה צורך לפרום תפר של בגד כדי להורידו מגופי. ההתנפחויות האלה גרמו 
לגירודים וכאבים חזקים. לא רציתי ללכת לבדיקות מחשש לאשפוז. לא רציתי 

 לעבור את החוויה הטראומטית, שעוד לא שכחתי מאז.  עוד פעם
במשך חודש יוני שוב התמלא המחנה לאחר צייד אינטנסיבי על בני אדם 
באמסטרדם ובערים אחרות. היה לי ברור שאם המלחמה לא תסתיים בהקדם, 
לא יישאר יהודי לפליטה. הגרמנים עם עוזריהם היו מסוגלים לסרוק את הולנד 

נים. הם היו הולכים מבית לבית, והיו מחפשים באופן יסודי כמו עם מסרק כי
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נפש נשלחו לפולין. כל תושבי המחנה  8500בחודש זה נרשם שיא חדש:  *ביותר.
 חיו בחרדה עמוקה. מתי יגיע תורנו?    

יתכן שגם מפקד המחנה, גמקר, הרגיש את המחנק ואת אי השקט שאחז 
ות שאיש לא ידע, נהפך פתאום לאבא בתושבי המחנה. כדי להרגיע, או בגלל סיב

אוהב ודואג לצאן מרעיו. באחד מימי הראשון, כשהיינו פתורים מעבודה, הוא 
אישר לתושבי וסטרבורק לצאת מהמחנה ולטייל מחוץ לגדר. אני לא יצאתי, 
למרות שקיבלתי הזמנות מפתות מכמה ריבות נאות, שללא ספק חשבו אותי 

י על קבוצת עבודה. לא רציתי להשלות בטעות כבעל השפעה בהיותי אחרא
אותן, כי כוונותיהן היו שקופות. באופן מודע נמנעתי מלקשור קשרים רומנטיים,  

 ביודעי שזה יכול בבוא הזמן לשבש תוכניות בריחה.
יום הטיול הראשון עבר בשלום. כתוצאה מזה אושרה גם בשבוע שלאחר 

 לה. ארבעה מכן יציאה אל ה"חופש המדומה". אבל אז קרתה תק
גברים לא חזרו. כעסו של גמקר בער בו. הוא הודיע בפקודת יום מיוחדת: 
"כאשר יתפסו הבורחים, הם יוצאו להורג". אחרי כמה ימים הם אכן נתפסו, 
ללמדנו עד  כמה קשה היה לברוח ממקום נידח זה. מה שקרה אחר כך עם 

הוצאו מחוץ ארבעת  המסכנים נשאר עבורנו בגדר חידה. השמועות אמרו ש

היו אנשים שטענו ששמעו את היריות. אחרים,  **ונורו. SSלמחנה  בליווי אנשי 
לעומת זאת, אמרו שנמסר להם ממקור יודע דבר שהובלו לתחנת הרכבת של 
הוכהאלן, ושם הועלו על הרכבת שיצאה  אותו יום מווסטרבורק לפולין. 

 הטיולים בחוץ הופסקו.
, השתכנו מכרים ותיקים 69נתיים , צריף מס' בצריף שלנו, אליו הועברנו בי

שלי, מאו רייכנברגר עם משפחתו מארנהם, אחיו לאו ומשפחתו מהעיירה דירן, 
ילדיהם הקטנים,  4 דוד לווינסון, גזבר לשעבר של "אגודת דוונטר", אשתו ו

ואחרוני תושבי המחוז חלדרלנד. הפליא אותי שאנשים כמותם, כל כך מושרשים 
, עם קשרים אישיים ואמצעים כספיים לא מעטים, לא השכילו בארץ מולדתם

 למצוא מסתור לעצמם. כנראה שהגיעו למסקנה שאין מפלט. 
הייתה בעיה של אספקת מזון לכל הפיות הנוספים, שלא יכלו להסתפק 

                                                           
מספר היהודים שנתפשו על ידי הלשנה או על ידי חיפושים מבית לבית         *

 איש ואישה, שליש מכלל המסתתרים. -8000הסתכם עד סיום המלחמה ב
א במשפט שנערך למפקד מחנה וסטרבורק לאחר המלחמה כפושע נאצי, ל     **

הוזכר בכלל מעשה ההוצאה להורג של הארבעה.  גמקר קיבל רק עשר שנות 
   מעצר, בהתחשב בכך שיחסו אל העצורים בווסטרבורק היה "הומאני".
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במעט שהמחנה סיפק. בעיקר הייתה בריאותם של הילדים, באופן טבעי, חשובה 
בחוץ עם קבוצתי, לא היה לי קשה להשיג אוכל, אם להם. היות ועבדתי כל הזמן 

 כי במחירים מופקעים. האיכרים שמחו שיכלו להרוויח כסף קל מהצד. 
בהתחלה הייתי מביא כמויות קטנות של ביצים, חמאה וכו' בתרמיל הצד, 
שתמיד היה איתי. היה בזה סיכון, כי לפעמים נערך חיפוש על ידי השוטרים 

הנכנסים למחנה. אצלי אף פעם לא חיפשו, לא חשדו בי. ההולנדיים בכליהם של 
אבל לאט לאט היה צורך בכמויות יותר גדולות של מזון. שכללתי את העברת 
המזון לתוך המחנה; קניתי כמות גדולה של מצרכים, שאי אפשר היה להכניסם 
בתוך תיק הצד הקטן. קבעתי זמן למפגש עם החברים שלנו, שעבדו בגן הירק של 

אטר, והיו אחראים על העמסת הירקות על הקרוניות שהובילו את מר סנ
הסחורה למטבח של המחנה. את הסחורה שרכשתי הסתרתי בתוך אותה 
קרונית. פריץ, הרמן ואני היינו ממתינים על יד המטבח עד שהקרונית הגיעה, 
ומתגנבים עם השלל אל צריפנו. מבחינה כספית לא הייתה בעיה; למרות 

שו על ידי "ליפמן את רוזנטאל", היו מספיק אנשים שנשאר ההחרמות, שנע
אצלם עוד הרבה כסף, ואלה היו מוכנים לשלם סכומים גבוהים עבור מזון. בדרך 
כלל גביתי מחיר גבוה ממחיר הקנייה, וכך יכולתי לחלק מעט מזון לאלה 

 שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסם, וגם לשמור על הקרן. 
פח, כשחתכתי נתח בשר הגון לחלוקה על מיטתי פעם אחת כמעט נפלתי ב

בקומה השלישית. באמצע הפעולה נכנסו לצריף שני אנשי בולשת. אני רוצה 
להדגיש; בולשת יהודית! גם מוסד כזה היה קיים במחנה. חברים שעמדו על 
המשמר השמיעו את הסיסמה של סכנה מתקרבת; "אייליה". מיד השתטחתי על 

מיכה, עשיתי את עצמי חולה, כי אסור היה לשכב המיטה עם הבשר מתחת הש
ככה סתם במיטה ללא סיבה. כשהבלשים התקרבו הכנסתי אצבע עמוק לתוך 
גרוני בתקווה לתוצאה  מתאימה. אכן זה הצליח, והקאתי כהוגן. הבלשים, שלא 
רצו להיות בקרבת "חולה אנוש" כזה, עקפו את מיטתי. לחברים הייתה סיבה 

 נסת עם חזירה למיטה והקאת"....  טובה לבדיחה, "נכ
 75,000עד מחצית יולי, בדיוק שנה לאחר התחלת השילוחים, נשלחו כבר 

יהודים מהולנד לפולין. היה ברור שתוך זמן קצר תחוסל  יהדות הולנד, שלפני 
נשואי תערובת. הגרמנים עשו ניסיונות  8000נפש, כולל  140,000הכיבוש מנתה 

ל מפני היהודים על ידי תכסיסים שונים. הם הרכיבו להסוות את תהליך החיסו
לשם כך רשימות של מגזרים שונים, שכביכול היו פטורים משילוח, כמו עובדי 
היהלומים, או אנשים שהיו מסוגלים לשלם סכומים גדולים במטבע זר. אנשים 
שתרומתם להולנד נחשבה גדולה במיוחד בשטח הכלכלה, המדע, תרבות וחברה, 
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 נפרד בטירה עתיקה בעיירה בארנפלד.הוחזקו ב
" שכללה את 2000 גם בווסטרבורק היו רשימות של "מיוחסים"; "רשימת ה

אנשי התחזוקה, שבתוכה רוב ותיקי המחנה וגם קבוצת "ההכשרה" שלנו, ועוד. 
כמו כן הייתה רשימה של יהודים מהעדה הפורטוגזית, שטענו שהם אינם יהודים 

ל מחזיקי דרכונים של ארצות שונות, יהודים כהגדרת הגרמנים, רשימה ש
משומדים, יהודים ממוצא גרמני, ותיקי מלחמת העולם הראשונה, ועוד אי אלו 

 רשימות שונות ומשונות.
מטרת הגרמנים הייתה כנראה לזרוע פירוד בין היהודים, על ידי מתן 
 הרגשת יחוס ובטחון לאנשים שהיו כלולים ברשימות אלה. אך כל פעם כשהיו
חסרים אנשים למילוי המשלוח השבועי לפולין, ביטלו הגרמנים את תוקפה של 
רשימה זו או אחרת. קראו לזה במחנה; "הרשימה התפוצצה", וזה קרה לעתים 
קרובות. למחרת המשלוח יכולת לשמוע שהוקמה רשימה חדשה, חזקה 
 מקודמתה. למרות זאת, כל יהודי שהגיע לווסטרבורק עשה הכל  כדי להיכלל
באחת מרשימות אלה, כי כל עיכוב של שבוע, או אפילו של יום, יכול היה להיות 

 הצלה מהדבר שאף אחד לא ידע מה הוא. הפחד מלעזוב את הולנד היה נורא. 
 1000", זו שהשתייכנו לה, התפוצצה והועמדה על -2000 גם "רשימת ה

אות שלנו גדלה ה"מחוקים" היו מועמדים לשילוח. כמובן שאי הווד 1000 בלבד, ו
 אנו שייכים?? 1000עקב כך, וגרמה  לעצבנות רבה, לאיזה 

לא יאומן כי יסופר! נמסר ממפקדת המחנה שהופקה רשימה חדשה 
". רשימה זו כללה אנשים, שהיה ברשותם, עוד 1הנקראת; "רשימת פלסטינה 

לפני כיבוש הולנד, סרטיפיקט )רשיון כניסה לארץ ישראל מטעם ממשלת המנדט 
ריטי(, וגם ציונים פעילים ותיקים. וראו פלא! גם אנחנו, חברי קבוצת הב

ההכשרה היינו רשומים בה! השמועה אמרה שאלה שנכללו ברשימה מיוחדת זו, 
 * ישראל.-מועמדים להחלפה באנשי כת הטמפלרים הגרמנים, שחיו בארץ

איזה התרגשות הרגשנו, כאילו זה יקרה כבר מחר. הרעיון הציוני קיבל 
פעם לארץ ישראל. כבר לא חשוב  -ב משמעות, ואנו קרובים יותר מאישו

", אנו מעכשיו בחסות הצלב האדום השוויצרי. נודע 1000 "רשימת ה שנמחקנו מ
לנו שחבר, שהצליח להימלט לשוויצריה, הבריח בבגדיו רשימה שמית של כל 

, איש ואישה כללה "רשימת פלסטינה" 3100חברינו הכלואים בווסטרבורק. 
  * *ועתידם נראה עכשיו ורוד יותר.

                                                           
ישראל ויסדו בה כמה ישובים -הטמפלרים היו כת דתית, שהתיישבו בארץ    *

 פה. חקלאיים; וילהלמה, ולדהיים, שרונה ושכונות עירוניות בירושלים וחי
היזמה של תוכנית החילופים באה מהגרמנים, שבלחץ הטמפלרים, אשר     **
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בחזית המזרחית ספגו הגרמנים מכות קשות, וגם בעלות הברית 
המערביות הגבירו את מכותיה, בעיקר מהאוויר, והנחיתו אלפי טונות של 
פצצות על ערי גרמניה. מפקד מחנה וסטרבורק, גמקר, התחיל כנראה לחשוב על 

כדי להגן על המולדת. אולי גם חשב על  העלול להיקרא לחזית,  SSעתידו כקצין 
מה שצפוי לו אחרי תבוסת גרמניה, כשייקרא למשפט העמים כשותף לפשע נגד 
האנושות, בזה שעזר לשילוח עשרות אלפי אנשים חפים מכל פשע, בתנאים 
בלתי אנושיים, למחנות במזרח אירופה. הרי לא יתכן שהוא  לא ידע על מה 

ם. היה לו קשר שבועי קבוע עם המלווים של שקרה במחנות אושוויץ ואחרי

בוודאי סיפרו לו בגאווה על גבורתם הבהמית. הוא הגה  SS הרכבות, ואנשי ה
רעיון להקים במחנה וסטרבורק ענפי תעשייה, המועילים למאמץ המלחמתי 

 הגרמני. 
הוקמה תשלובת תעשייתית: מפעל שעסק בפירוק מטוסים, שהופלו מעל 

מנים, מפעל למיון מתכות, מפעל לפירוק סוללות השטחים שבשליטת הגר
שהתרוקנו, ומפעל לתפירת מדים ונעליים צבאיות, ואפילו מפעל לצעצועים, לא 

 לילדים יהודיים כמובן, ועוד. 

, פליט מגרמניה, שהיה לפנים Bayerכמנהל ענף התעשייה מונה מר בייאר 
ה ומשחקי תושב ארנהם ומבאי ביתנו בשבתות אחרי הצהרים לשתיית קפ

קלפים. כדי להוביל את חומרי הגלם, הנחוצים לקיום תעשיות אלה, נסללה 

. Oranjekanaalקילומטר עד לתעלת אורניה  4מסילת רכבת צרה באורך של 
בעבודה זו הועסקו רוב חברי ה"וורקדורף". כשנסתיימה עבודת הסלילה, הובא 

ר, דרך התעלות קטר קטן וקרוניות מתאימות. חומר הגלם הובא בסירות נה
המרובות שחוצות את הולנד לאורכה ורוחבה, עד מקום הפריקה ומשם אל 
המחנה. קורט ולטר, חבר הכשרת ה"וורקדורף", נתמנה  כנהג הקטר,  והעבודה 

 החלה. 
שוב גברו תקוות היהודים, שאולי על ידי הפיכת וסטרבורק למחנה עבודה 

עת שלא התקבל אישור על יעצרו המשלוחים לפולין. הרי לא מתקבל על הד
 הקמת מחנה עבודה מהדרגים הגבוהים ביותר בברלין!  

 

                                                                                                                            
התגייסו לצבא הגרמני, דרשו שקרוביהם שנשארו בפלסטינה יוחזרו לאיחוד 
משפחות לגרמניה. האנגלים הערימו קשיים בגלל החשד לתגובת הערבים, 

יה ברש " מאת ח 222שהתנגדו בתוקף לעלייה יהודית. ראה ספר " טרנספורט 
1994 ( .5006 965-222 ) 
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 ימים קשים      
 

בספטמבר, אי שקט שורר במחנה. היו שמועות שכדי למלא את מכסת  13
המשלוח התפוצצו שוב כמה רשימות. אפילו דיברו על אפשרות שיהודים שכבר 

להישלח לפולין. מאוחר בערב נפוצה השמועה,  זמן רב במחנה, נמצאים בסכנה
שגם "רשימת פלסטינה" נפתחה מחדש. אנו לא האמנו בזה. ידענו גם שביטחוננו 
תלוי בכך שמפקד המחנה זקוק לנו, כי העבודה שאנו מבצעים בכל השטחים 

 חיונית למחנה, והיא לתועלת תושביו. למרות זאת הספק כרסם בלבנו. 
ליל אימים. וכמו בכל שבוע בליל יום שלישי,  שוב אנו הולכים לקראת

בדיוק הופיע מנהל הצריף מלווה בשוטרים, והתחיל לקרוא  שמות.  24:00בשעה 
מיד שמעתי שם של חבר מקבוצתנו, וידעתי שנפל דבר. שוב ההמתנה לאות 

" ולא  קראו את  Sהראשונה של שמי, מישהו נותן לי דחיפה, עברו את אות "
חברים וחברות נקראו  38 אוששתי  מההלם,  התברר לי  ששמי.  אחרי  שהת

 למשלוח, כולם בני עשרים ומעלה.  
בין אלה חברים קרובים לי מאוד כמו לודוויג הופמן והיינץ פרידלנדר, 
שיחד אתם הגעתי לפני עשרה חודשים למחנה. הזמן עמד מלכת, כאילו אנו כבר 

מדריכי בית "עליית הנוער" עשר שנים במחנה. מלבדם נכללו ברשימה גם רוב 
מאלדן, ארקו, פיררי ואשתו בתיה, אמיל סטראנדרס, והרבה חברים, שהיה להם 

 עבר משותף איתי כחלוצים, שעבדו אצל איכרי הסביבה של זוטפן. 
הייתי מזועזע מעצם המחשבה שזה יכול היה לקרות גם לי, לו הגרמנים 

, נזכרתי, וחשבתי על כך, 19ז בן ומעלה. אני הייתי א 18היו מחליטים לשלוח בני 
שעוד אין לי שום תכנית ברת ביצוע לבריחה. בכל זאת נשארו במחנה כמה 

. התברר שאלה חברים שיש להם סרטיפיקט אישי, ולא 20חברים מעל לגיל 
הופיעו ברשימה המשותפת, ביניהם היו אוטו זלוויזר, בלה שנקר, ורנר אהלפלד, 

 אישתו אלה ועוד מספר חברים.
עזרנו לחברים היוצאים כמיטב יכולתנו. בדקנו את ציודם, ואם היה חסר 
משהו נתנו משלנו. אספנו אוכל מכל הבא ליד. לקראת בוקר בא היינץ פראנק, 
הוא החליט להצטרף ליוצאים. רגש החברות של היינץ היה לשם דבר. היינו 

יעמדו בטוחים שבחורים ובחורות צעירים וחסונים, הרגילים לעבודה קשה, 
לבטח בכל הקשיים הצפויים להם, למרות השמועות הפראיות שנפוצו במחנה 
על הנעשה במזרח. באותו יום לא נתנו לנו לשרת  את היוצאים על יד הרכבת, 
והאיסור לצאת את הצריף בזמן העמסת האנשים הנשלחים חל גם עלינו. בכל 

ו לראות את זאת התגנבנו החוצה והגענו כמה שיותר קרוב לרציף, ויכולנ
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החברים עד שנסגרו דלתות הקרונות. זאת הייתה פרידה קשה מאוד. הם וגם 
אנחנו שרנו את "התקווה" ו"תחזקנה". קולי נחנק בגרוני, ורבים מאתנו הזילו 
דמעות. צפירת הקטר נשמעה והרכבת זזה. קבוצה נהדרת של אנשים שוב 

גמקר, עם ציון  איננה.  נאמר לנו שהם קיבלו מכתב המלצה ממפקד המחנה
  *התועלת שהם יכולים להביא בכל מקום.

חזרנו לצריף בהרגשה כבדה של ריקנות. חניכי בית "עליית הנוער" מאלדן 
היו ממש בהלם, והרגישו כיתומים; המדריכים שטיפלו בהם יותר מחמש שנים 
עזבו אותם. מהכשרת דוונטר נשארו רק כמה חברים, אני ביניהם. היינו נאלצים 

ד אותם ולתמוך בהם, דבר שנתן לי שוב כוח, כי התבגרתי פתאום מאוד. לעוד
 "הרכבת איננה אבל החיים ממשיכים". 

שילוח חברינו ערער את הביטחון שהיה לנו בנוגע להמשך שהותנו 
במחנה. לפי הקצב בו התנהל חיסול הקהילות היהודיות, לא יעבור זמן רב 

מהיר של המלחמה יכול להפסיק את והולנד תהיה "נקייה" מיהודים. רק סיום 
התהליך. בעניין זה החדשות היו דווקא מעודדות. ידעו פה לספר שבעלות הברית 
נחתו בדרום איטליה, ושזו חתמה על שביתת נשק. כמה זמן יכולים הגרמנים עוד 
להמשיך להילחם, כשגם בחזית המזרחית הם סופגים מכה אחר מכה?! מפליא 

לצאת, במנותק ממצבם האסטרטגי ובדייקנות  הדבר שהמשלוחים ממשיכים
אופיינית לגרמנים, כאילו המלחמה  ביהודים היא הדבר החשוב ביותר. בינתיים 
היהודים נעלמים במזרח אירופה, אין מכתבים, אין גלויות ואיש לא בא למסור 
דרישת שלום, כאילו האדמה בלעה אותם. עברנו שוב לילות שימורים וחרדה כל 

פן יהיו שוב קורבנות מבינינו. חשבתי הרבה על בריחה, אבל לא  ליל שלישי,
רציתי לנטוש את העיקרון שקבענו הרמן ואני; לא להציל  את עצמנו על חשבון 

 אחרים שייענשו בגללנו.
יום אחד חזרתי מהעבודה ומצאתי את החברים בהתרגשות רבה. דודו 

בתחנת הרכבת רוזנבאום ומרטין אופנהיימר ברחו מהמחנה, אבל נתפסו 
, ששימש כבית סוהר לעבירות חמורות. שאלה קשה 51הקרובה ונכלאו בבונקר 

                                                           
 בברסלאו,  מצא  את  מותו ב -1.4.1920היינץ  פרידלנדר  נולד ב     *

 בירקנאו.-באושוויץ   -24.12.1943
 -באושוויץ -5.12.1943 בדירמושל, ונספה ב -17.3.1920 היינץ פראנק נולד ב

 בירקנאו. 
חברים,  3רי  המלחמה נותרו  בחיים  אח -14.9.1943 החברים שנשלחו ב -38 מ

ביניהם לודוויג הופמן שחזר אחרי המלחמה להולנד, ומשם היגר לדרום 
 אמריקה.
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ריחפה באוויר; מה יהיה גורלם? מה יהיה אתנו? האם עונשם יהיה חמור והאם 
מי יהיה הקורבן? רגשותיי מעורבים, צער על * גם נגדנו ינקטו צעדי ענישה?

ך ששוב אחד מהחבורה פרק הגורל הצפוי לחברים אלה, אבל גם כעס רב על כ
מעל עצמו את האחריות המשותפת, מבלי לתת לעצמו דין וחשבון על התוצאות 

 הצפויות לגבי כולנו. 
היו לי גם חשדות  שבריחתם לא נעשתה על דעת עצמם בלבד. החיבור 
בין דודו, חניך יוצא בית "עליית הנוער" מלוסדרכט, ואופי )שם כינוי של מרטין 

על החשדות    ** "וורקדורף", לא נראה לי חיבור טבעי.-ה אופנהיימר( איש
דיברתי עם הרמן והוא גילה לי, לתדהמתי, שקיימת רשימה סודית של חברים 

הדבר הרגיז אותי מאוד. היה בזה ריח  המועמדים לבריחה וששמי לא כלול בה.
של קנוניה, וזה ערער את האמון שהיה לי בארגון ובחברים, שמעמדם בחברתנו 

ייב רמה מוסרית אחרת. רצה המזל ושני החברים שוחררו ממעצרם מבלי ח
 לגרום כל נזק, והעניין הושתק.

היה יום מיוחד עבור דיירי וסטרבורק. ביום זה הגיעו  1943בספטמבר  29 ה
המיוחסים ביותר, הפקידות הבכירה של "הוועד היהודי" מאמסטרדם. עכשיו 

מו עיניהם  את אלה שהמליצו בחום יכלו יהודי וסטרבורק להכיר ולראות ב
למלא אחרי פקודות הגרמנים, בתקווה שלהם לא  יקרה דבר. אבל היה זה גם 

 סימן שהגיע השלב האחרון של חיסול יהדות הולנד. 
“                   " 

                                                           
באחד המשלוחים יחד עם חברתו  1944דוד רוזנבאום נשלח בקיץ  *

  .לטריזנשטט, משם הוא נשלח לאושוויץ ונספה. לא כפי שכתוב בספרון
"De jeugdalia van het paviljoen Loosdrechtse Rade”  כאילו הוא נשלח

, במשלוח עונשין לאושוויץ. הספרון 1943מיד אחרי כישלון בריחתו, בסוף קיץ 
 לזכרם של חניכי בית "עליית הנוער" בלוסטרכט. -1987הוצא ב

וטרמן, אחת  -בשיחה שהייתה לי, עת כתיבת שורות אלה, עם מרים פינקהוף **
נערי בית "עליית הנוער" הפעילות המרכזיות במחתרת, שפעלה רבות בהסתרת 

בלוסדרכט, הובהר לי, שבחוגי המחתרת החלוצית באמסטרדם הייתה החלטה 
לעזור למספר חברים לברוח מווסטרבורק גם אם זה כרוך בשליחת חברים 
אחרים לשילוח עונשין, בהנחה שהם ממילא אבודים. זאת על פי עצה והערכת 

הודי", שכנראה היו לו ידיעות, המצב של קורט בלויט, פקיד גבוה של "הוועד הי
 שלאחרים לא היו, על המתרחש בפולין.
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יהודי בארנפלד,  של יהודים מיוחסים; באותו יום הגיעה למחנה עוד קבוצה 
עולה עם הגרמנים, רצה בטובתם, כדי להוכיח שהממסד ההולנדי, ששיתף פ

"סלטא -יהודים, ה 660בבוא העת, שהם עשו משהו למען "אחיהם" היהודים. 
 ושמנא" של יהדות 

                                                          

הטירה "דה -הולנד, שהובטח להם חגיגית שיישארו במקום שרוכזו בו
,  ”De Biezen“ובית מגורים מפואר "דה ביזן"  “ffelaarDe Scha”שאפלאר" 

                             נוכחו לדעת שמילת  כבוד של הגרמנים שווה לאפס. 
        

באותו ערב נקראתי להנהלת שירותי החוץ,  
בחורים מהכשרת  12והוטלה עליי האחריות על 

"הוורקדורף" לצאת אתם לבארנפלד, כדי לפנות את 
 כולת הטירה. למחרת הובאנו אל תחנת רכבת קרובה, ת

De Schaffelaar" 
הספקתי לשלוח גלויה  ובליווי אנשי משטרה הולנדיים נסענו לבארנפלד.

למשפחת סטוקהויזן עם הכתובת החדשה  שלי. הגענו לטירה, והיינו המומים 
 מתנאי הכליאה המעולים להם זכו האנשים: מלון חמישה כוכבים. לכל משפחה
הייתה מערכת חדרים עם הריהוט שהביאו מהבית; מחסני המזון היו מלאים כל 

מעדנים שמזמן שכחתי על קיומם. היינו בהשגחה צמודה של אנשי  -טוב
אשר רצו להיות בסדר כלפי "הבוסים" הגרמנים. לכן  *המשטרה ההולנדית,

הצלחנו רק במידה מעוטה לחבל בדברים שנשלחו מתחנת הרכבת  הקרובה, 
מה מאות מטרים בלבד מהטירה, לגרמניה, אם כי השתדלנו מאוד. יכולנו לאכול כ

כפי שלא אכלנו שנים רבות. זכינו גם לחופש אישי רב. יכולנו להסתובב באין 
מפריע בסביבה הקרובה ואפילו בעיירה עצמה. הייתה הרגשה מוזרה להימצא 

ם את חייהם במקום שבעבר הייתי בו אי אלו פעמים, ולראות שהאנשים חיי
 הרגילים, כמו לפני ארבע שנים.  

קילומטר מבארנפלד, ותהיתי איך מסתדרות אחיותיי אצל  14אוטרלו רק 

                                                           
 
 ההיסטוריון ד"ר ל. דה יונג שגה  שוב, הוא כותב בספרו :                                                             *

      “Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog” 
 , ומרשה לעצמו לקבוע שתי הנחות לא נכונות: 676דף  8כרך 

לרוקן את תכולת הטירה. האמת היא  D..Oאנשי 120שנשלחו מווסטרבורק  -א
 ,אלא רק הקבוצה הקטנה שבאחריותי.  D.Oשלא היו בבארנפלד אנשי.

הוא קבע שנשדדו מזוודות אשר הושארו על ידי בעליהם החוקיים, ושאנו  -ב
רב. אני מאמין ויודע שאיש לא היה מעז לקחת חזרנו לווסטבורק עם שלל 

 לווסטרבורק דברים לא לו , ביודעו מה מצפה  לו אם ייתפס.
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ון דר איסט.  יום אחד, עבודת פינוי הטירה כמעט הסתיימה, ואני נמצאתי  ליד 
היו אלה מר היי  מיד.  תחנת הרכבת, ניגשו אליי גבר ואישה. הפעם הכרתי אותם

  ואשתו.)דונקלאר( 
מיד הם התחילו לשכנע אותי לבוא   
אתם למקום מסתור קרוב, שכדי 
להגיע אליו היה צורך בחצי שעה של 
רכיבה על אופניים בלבד. הפעם 
ההחלטה הייתה קשה לאור המצב 
במחנה,  אבל לאחר כמה דקות של 
היסוס סירבתי, אם כי הרגשתי שזו 
אולי ההזדמנות האחרונה שלי 

תי לקחת על לא יכול *להינצל.
מצפוני, שבגלל בריחתי ייענשו 
אחרים ואשאר עם ההרגשה הזאת כל ימי חיי. לא עזרו כל מילות השכנוע שהם 
המטירו עליי. שאלתי לשלום יקיריי, ונפרדנו. הימים שעוד נשארו לי בבארנפלד 
עברו עליי בייסורים ובמחשבות קשות: האם עשיתי נכון שלקחתי על עצמי 

עט ודאית, לחזור לווסטרבורק לאור קצב המשלוחים סכנה, שהייתה כמ
 שיוצאים ממנה?  

רק חזרתי מבארנפלד ושוב "נקראתי אל הדגל". הפעם היה מדובר בנסיעה  
לאמסטרדם לפינוי בנייני "הוועד היהודי" שחוסל. הייתי מאוד מעוניין בנסיעה 

ר עם הזאת. חוץ מהיתרון שלא להיות בתוך המחנה, רציתי מאוד לבוא  בקש
הפנים של -חברינו שבהנהגת המחתרת, כדי לנסות להניא אותם מתכנית משוא

עידוד חברים בודדים לברוח, לשכנע אותם להתרכז במאמץ לשחרור כל 

                                                           
מר היי  היה האופה שלנו באוסטרביק, היה חבר בתא מחתרתי של   ד"ר     *

והיה אחד המובילים בו. הוא הביא את הוריי אל שתי רווקות, הגברת  יונגסמה
יירה  וולפהאזה. הוא דאג להשגת כרטיסי מזון ונקלהוף וגברת  מולנאר, בע

עבור הוריי, וגם שמר על קשר עם מרגוט ורות אצל ון דר איסט, ועודד אותן 
אם הוא יוציא אותי   1000$כאשר הן היו בדיכאון עמוק. אבי הבטיח לו פרס של 

ממחנה וסטרבורק. הוא עשה שני ניסיונות; פעם באפלדורן ופעם שניה  
אני סירבתי להתלוות אליו. למרות זאת אבי עמד בהבטחתו,  בבארנפלד, אבל

ואחרי המלחמה שילם לו את הסכום כאות תודה על מאמציו. משפחת היי 
זכתה על מסירותה, ב"אות חסידי אומות העולם" מטעם "יד ושם". הם מאוד 
התקשרו אל משפחתי וקראו להוריי "אבא" ו"אימא", ואלינו, הילדים, התייחסו 

 . כאל אחים
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 הקבוצה, ולדרבן אותם להזדרז כדי ש"נקדים את הרכבת". 
אבל מישהו שם לי הפעם רגל. למחרת נמסר לי שלא אישרו את יציאתי,   

קרובי משפחה במחנה, שיהיו ערבים, על ידי היותם בווסטרבורק,  משום שאין לי
שאחזור גם אני לשם. המלצתי בפני הממונים עליי על ורנר אהלפלד, שהתחתן 
במחנה עם אלה כהן, שהוא ייסע במקומי, ונסיעתו אכן אושרה. לפני נסיעתו 

תי הוא מסר לי את תעודות הזהות המזויפות של כל החברים למשמרת. אני טמנ
 אותן בתוך המזרון שלי.

בין ראשי "הוועד היהודי" שהגיעו בסוף ספטמבר לוסטרבורק היה גם רו  
כוהן, בעבר ראש "אגודת דוונטר". תפקידו ב"וועד היהודי" היה לנהל  את 
המחלקה לחינוך מקצועי בה עשה רבות למען הנוער היהודי, כדי  שילמדו לעבוד 

 אות. עבודה מקצועית וגופנית, כהכנה לב
סיקרן אותי לשמוע את דעתו על מצב העם היהודי ותפקיד הנוער היהודי  

החלוצי. זכרתי את שיחתו איתי, שהתקיימה בהתחלת נובמבר בשנה שעברה 
בדוונטר, אחרי יציאתנו מהיער. אז הוא האמין עדיין בהבטחת הגרמנים 

התנגדות. שכוונתם ליישב את היהודים באחד מפלכי פולין, ולא צידד בפעולות 
ביקשתי מגוטה לונסקי, אחת החברות מאלדן, לבוא איתי. מצאנו את רו  מיואש 
ושבור. הוא לא האמין שהמלחמה תסתיים בקרוב, ולא ראה עוד סיכוי ליהודי 
אירופה להישרד. הוא כנראה ידע על הנעשה במחנות שבפולין וסבר שמחובתנו, 

תמוך בו בשעה הרת גורל זו. כצעירים בעלי הכרה לאומית, ללכת עם העם כדי ל
לא יכולתי להסכים אתו. לדעתי יש טעם לעשות הכל כדי להישרד, לעלות לארץ 
ישראל, ולהשתתף בבניין הארץ עבור העם היהודי,  לאחר גמר המלחמה. זאת 
גם, כפי שאני הבנתי, המטרה של חברינו במחתרת החלוצית, שכבר הצליחו 

ו להבריח חלק מהם אל מעבר גבולות  להחביא מספר גדול של חברים, ואפיל
 הולנד. נפרדנו מרו. היה עצוב לראותו שבור ומובס.  

רות קרלסברג מהכשרת "הוורקדורף" ברחה בעזרת הרמן מהמחנה,  
והגיעה בשלום לאמסטרדם. שם התקשרה בטלפון עם רחל אחותה, שחייתה 

ותו יום על בזהות  מושאלת, ובישרה לה על בואה. רצה הגורל ורחל נתפסה בא
ידי הגסטאפו, שערך ביקורת פתע, וגילה את דבר זיוף התעודה. כעבור  כמה 
ימים היא היגיעה לווסטרבורק לצריף העונשין, עם הסיכוי הוודאי להישלח 
לפולין עוד באותו השבוע. וכצפוי, היא קיבלה את הקריאה  להתייצב למשלוח. 

אבל היה לה נתון משמעותי לא היו לה ניירות שבכוחם להחזיק אותה במחנה, 
מאוד, יופייה המיוחד. יעצו לה לפנות ישר למפקד גמקר, שתמיד היה נוכח 
בשעת העמסת האנשים, ולבקש אותו, לפני היכנסה לרכבת, להשאיר אותה 
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במחנה בגלל רצונה לעבוד במקצועה כאחות בבית החולים. לנו היה ידוע 
סיכוי היחידי שלה. ביום המיועד שלגמקר יש חולשה ליופי נשי. ברור היה שזה ה

היא פנתה לגמקר כפי שיעצו לה. עמדתי לא רחוק משם והתבוננתי במחזה. הוא 
הסתכל במבט מבין, ונתן הוראה להוציא אותה מהמשלוח, ולסדר אותה  

 לעבודה בבית החולים. כך היא ניצלה. 
אחרי כמה שבועות, בגמר חיסולו של הציוד של "הוועד היהודי" 

דם, חזר ורנר אהלפלד למחנה ומפיו שמענו, שהיה לו קשר עם ראשי באמסטר
המחתרת החלוצית שמרכזה באמסטרדם, ושהוכנה תכנית בריחה קולקטיבית 
עבורנו. אנשי המחתרת באו כבר בדברים עם שוטר הולנדי, שהיה ממונה על 
השמירה בקטע מסוים של גדר המחנה, שתמורת תשלום הוגן היה מוכן לשתף 

אחד מחברי  *בניסיון להבריח את חברינו החוצה. פראנץ חריטסן,פעולה 
המחתרת ששיתפו פעולה עם החלק היהודי החלוצי, היה אמור  להשיג משאיות 
צבאיות, ובכיסוי תעודות יעד מזויפות התכוון, אחרי הצלחת הבריחה, לפזר 

 אותנו לכתובות מוכנות מראש. 
חנו שיש תכנית הצלה  לא חשבנו הרבה אם התוכנית ברת ביצוע, שמ

עבור כל הקבוצה. על הרמן הוטל לבחור מקום מתאים כדי לעבור את החפיר, 
על מנת לחתוך שם את הגדר. הרמן, פריץ, לאו ון אסו, חברתו מרטה, גרט 
שטרנליכט וחברתו, אופי מטעם חברי "הוורקדורף, אני ועוד מספר חברים היינו 

ידי הגורמים מבחוץ, אל קרבת הגדר, בסוד העניין. יצאנו בלילה, שנקבע על 
וחיכינו לאות מוסכם שצריך היה להינתן על ידי השוטר. לאחר פריצת הגדר היינו 
צריכים לרוץ בחזרה לצריפנו, ולהביא את יתר החברים, שעד אותו רגע לא ידעו 
 מאומה. )זאת כדי לשמור על סודיות מרבית(. זמן רב שכבנו שם ליד הגדר, ושום 

                                                           
פרנס חריטסן, בעל התעוזה והתושייה הבלתי רגילים, היה חבר בחלק הלא    *

יהודי של קבוצת  וסטרוויל. הוא המציא מקומות מסתור לא שגרתיים לחברים, 
תכנן כרטיסייה  בכתב סתרים, שלא ניתן לפענוח, עם כל הכתובות  וכמו כן

משיך לפעול אחרי והשמות של חברינו. הוא הבריח אנשים מעבר לגבולות, וה
העלייה הבלתי לגאלית. היה בתקופה זאת -סיום המלחמה בסיוע  לעליה ב'  

מחבוא לנשק, בקיבוץ  -כמה פעמים בישראל, ועזר בין היתר לבנות "סליק"
"יקום" בזמן המאבק במנדאט הבריטי. בעת ביקור חברי קבוצת וסטרוויל בארץ, 

ת "חסידי אומות העולם", מטעם הוענק לו ולכל חברי הקבוצה, או 1964בשנת, 
 "יד ושם".
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שמע. היה קר ורטוב, אבל לא רק בגלל זה רעדנו, אלא בגלל המתח אות לא נ
 האדיר. 

מאוכזבים ורצוצים חזרנו אחרי כמה זמן לצריפנו. כעבור כמה ימים נודע 
לנו שהתכנית בוטלה, בגלל אי יכולתו של הארגון למצוא מספיק מקומות 
 מחבוא לכל כך הרבה אנשים. למזלנו גם השוטר התחרט ולא הופיע, אחרת

 היינו יוצאים מהמחנה ותועים בשטחי האברש. 
חברינו בחוץ התנצלו על שלא הספיקו להודיע לנו על הביטול. כדברם, 'אי 
הבנות כאלה קורות בעבודת מחתרת'. עבורנו יכול היה ניסיון זה להיגמר בכי 

 רע, לו סיור משטרתי היה מגלה אותנו בשעת העוצר ובמקום לא סביר. 
ולות שהחברים מהמחתרת רשמו לזכותם בהעברת למרות ההצלחות הגד

עשרות חברים לצרפת, שם התנאים הסביבתיים היו הרבה יותר נוחים מאשר 
זהירות או -בהולנד, היו גם כישלונות לא מעטים. נתפסו חברים שהתנהגו באי

תקינות תעודות הזהות שלהם, כמו שקרה לרחל. מקרים יותר חמורים -בגלל אי
ו חדירת בוגדים לשורות   המחתרת.  אני  רוצה  לציין  פה  היו בגלל הלשנות א

שלא  ידוע  לי  מקרה   שחבר ב "החלוץ" היה מעורב בדבר נפשע זה. נעשו 
כמובן שגיאות, מפני שסוג זה של פעילות מחתרתית לא נלמד באף בית ספר, 

 ואת המיומנות להתמודד עם הבעיות הקשות למדו החברים במחיר דמים כבד. 
קרה ברוטרדם, כאשר מתחזה כאיש מחתרת חשף את מקום המחבוא  כך 

 Kurtשל חברינו, והתוצאה הייתה מעצרים רבים, ביניהם קורט הנמן 

Hannemann.אחד מעמודי התווך של  עבודת המחתרת שלנו , 
העצורים נשלחו למחנה פוכט, ואחרי כמה  

ימים קיבלנו הודעה  שיועברו לווסטרבורק. נתבקשנו 
מאמץ להוציא אותם מהמחנה. בליל  לעשות

הגיעה הרכבת מפוכט, ובין מאות הנוסעים  19.10.1943
גם ארבעת החברים שלנו. הרכבת מפוכט לא יכלה 
להיכנס לתוך המחנה, מפני  שרכבת הגירוש כבר 
עמדה ברציף. גויסנו כרגיל לעזרת הבאים. שמחנו 
לשמוע שהרכבת מפוכט עומדת מחוץ לגדר. שיערנו 

בעזרת החשיכה, להוציא את החברים  שנוכל,
ולהסתיר אותם בחורשה קרובה, עד שיוכלו להמשיך 

 בעזרת אנשי קשר להגיע למקום מבטחים. 
מה גדולה הייתה אכזבתנו, כשראינו שמתוך מאות האנשים שהגיעו,  

הראלד סימון   Manfred Ruebner,דווקא קורט ושלושת חברינו, מאנפרד ריבנר  
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, היו תחת שמירה הדוקה מאוד של ld SimonHera  &Meta ואישתו מטה 
שוטרים הולנדיים, וכבולים זה לזה בשלשלאות. כך הם הובאו לתוך המחנה. 
מחזה כזה ראינו זו הפעם הראשונה, והייתה זו הוכחה לחשיבות שייחסו לקורט. 
אפסו הסיכויים לעזור להם. גם בתוך אולם מרשם התושבים בודדו אותם, ושמו 

שמירה הדוקה. היינו המומים. לא יכולנו לעשות מאומה למען שחרורם עליהם 
או הישארותם במחנה. דווקא זה קרה לקורט, שעשה כל כך הרבה להצלת 

! נותר לנו רק לדאוג למזון ותרופות, כי הבחורה שבחבורה הייתה במצב *אחרים
 בריאותי גרוע מאוד. אחרי תהליך הרישום הובלו הארבעה ישר לרכבת. לנו

 נשארה תחושה צורבת של צער עמוק וחוסר אונים.
זרם הנכנסים למחנה נעשה עכשיו דקיק, והגיעו לרוב רק אלה שנתפשו  

על ידי הגרמנים במחבואם. אם הגרמנים בחזיתות המלחמה ספגו מפלות, הרי 
במלחמתם נגד היהודים זכו בניצחון מוחץ, ונוצר הרושם שזה בשבילם הדבר 

גאוותם. הם "הצליחו" לנצח אנשים שוחרי שלום ובלתי  החשוב ביותר ועל כך
חמושים, נשים, זקנים וטף, בהשתמשם בכל עצמתם הצבאית. לפי החשבון 
שהרמן ואני ערכנו, התברר לנו שאם יימשך הקצב הנוכחי של שילוחים כפי 
שהיה עד כה, נשאר לנו מרווח של שלושה עד ארבעה חודשים עד שגם אנו 

ל הדעת שישאירו כמה אלפי יהודים בווסטרבורק כ"שמורת נישלח. לא מתקבל ע
טבע", לאחר שחיסלו את כל הקהילות היהודיות בהולנד. הייתה זאת מחשבה 
מבעיתה לחשוב במושגים כה אנוכיים על העובדה, שאם לא יבואו במהרה 
יהודים נוספים, אזי אנו בסכנה; זאת אומרת שקיומנו היה קשור בחידלון של 

 אחרים. 
יון בריחה שנכשל בתחילת אוקטובר לימד את הרמן ואותי, שלא נוכל ניס

לסמוך יותר על תוכניות כאלו, שהן, עם כל התעוזה, לא  מציאותיות. אפילו 
היינו מצליחים באותו לילה לצאת במספר גדול של חברים מהמחנה, היו 

ר. הגרמנים עושים מאמץ עילאי לתפוס אותנו, ונוקמים בנו בצורה חריפה ביות
כמו שציינתי קודם, כשלון בחזית עוד אפשר לשאת, אך התחמקות של קבוצת 

 יהודים זה דבר בלתי נסבל.  

                                                           
 
באושוויץ.  מאנפרד  -31.3.1944בברלין ומת ב -9.11.1919קורט הנמן נולד ב   *

שם בפולין. שמות כל החברים שנספו -ריבנר, הראלד סימון ומטה נספו אי
בתקופה איומה זו רוכזו באוגדן זיכרון מפואר "הם היו חברינו". הוצא לאור על 

ת יוצאי ההכשרות והמחתרת החלוצית בהולנד כולל קבוצת ידי "אגוד
 .    1990וסטרוויל" ירושלים 
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התלבטנו מה לעשות. ידענו ששעת האמת מתקרבת. ראינו לפנינו את 
המקרה של סלי וקוטי, שני בחורים, ילידי אמסטרדם, שהיינו מיודדים אתם. הם 

"לא נלך לפולין". עבודתם הייתה   גם הצטרפו לברכת ה"בוקר טוב" שלנו:
לטאטא יום יום את הכביש בין וסטרבורק להיידלאחר. יום אחד הם נעלמו. 
כאילו בלעה אותם האדמה. היינו מתבדחים ואומרים: "הם טאטאו זה את זה 

מוזר היה שבמקרה זה לא הייתה ענישה קולקטיבית. אולי נעשה  *החוצה".
גם אז לא תהיה ענישה. אבל מי יכול אנחנו  כמותם, ונסתלק  בתקווה ש

להבטיח לנו זאת? החלטנו לברוח מבלי לגרום עוול לאחרים, זה חייב להיות 
 10מובטח, כך שמצפוננו יהיה נקי. הרי ידענו שבמקום כל בורח ישלחו מהמחנה 

איש; היה זה עונש שכבר בוצע בעבר אי אלו פעמים! החלטנו לבחון אפשרויות 
ונה הייתה על בריחה מהרכבת עצמה. הבעיה הייתה  שונות. המחשבה הראש

איך עושים זאת? דלתות ההזזה הכבדות של הקרונות להובלת בקר נסגרות 
מבחוץ על בריח כבד, פתחי האוורור היו צרים מדי כדי להשתחל מהם החוצה. 
חשבנו להשיג כלי פריצה כגון גרזן ומשור, אבל גם אז הסיכויים להצלחה  היו 

 SSלקפוץ מרכבת דוהרת, שנשמרת על ידי ליווי של אנשי  קטנים מאוד.
 חמושים, לא היה דבר של מה בכך. זה יפה לסרט קולנוע. 

גם גורם הזמן היה לרעתנו, כי לא היינו מספיקים לצאת מהרכבת כל עוד 
היא על אדמת הולנד, בגלל הקרבה של מחנה וסטרבורק לגבול הגרמני, וקלושים 

רמניה בשלום. אין להניח שהיינו פוגשים איזה גרמני היו הסיכויים לחזור מג
נחמד שהיה עוזר לנו להגיע בחזרה להולנד. היינו במצב קשה; על אף כל הסיכון 

 הרב, הקפיצה מהרכבת נראית כפתרון היחידי.  
 

 

  

                                                           
אחרי המלחמה הגיעה אליי השמועה, שסלי דה יונג וקוטי קאס הצליחו      *

להגיע עוד בזמן המלחמה לאנגליה, להתגייס לצבא הולנד ולחזור להולנד בין 
 משחררי ארצם.     
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 הבריחה           
 

עניין הרכבת לא נתן לי מנוח. היה לי ברור שהיציאה מהרכבת היא הדרך 
לבצע בריחה שלא תשאיר עקבות, ובמוחי עלה רעיון מטורף: למה לנו היחידה 

לנסוע ברכבת? למה לא נצא ממנה בתוך המחנה? דבר כל כך פשוט! שיתפתי 
במחשבה זאת את הרמן. בתחילה הוא היסס, אבל אחרי כמה דקות של מחשבה, 
הוא התחיל להתלהב והתחלנו לשוחח על פרטי התוכנית. היו בעיות שחייבו 

רונות מראש, כמו למשל איפה נסתתר במחנה אחרי  שהתחמקנו מהרכבת? פת
איך נצא מהמחנה? איך ניצור קשר עם חברינו בחוץ, שאמורים לעזור לנו להגיע 
למקום מבטחים? מה נעשה במקרה שכל הקבוצה מקבלת צו התייצבות 
למשלוח? התשובה לשאלה האחרונה הייתה חד משמעית, וצריך להכין את 

כמה שיותר מהר. אמרתי לו שאני מוכן להיות ראשון, כשפן ניסיון. אם הבריחה 
זה יצליח, יפתח פתח להוציא הרבה חברים, אם כי אין זו תוכנית לקבוצה גדולה 
אלא לבודדים בלבד, אבל אם בכל משלוח יצאו שני חברים, אזי תוך כמה 

 חודשים יהיו  מספר לא מבוטל של חברים מחוץ למחנה!
את "הוועד היהודי", ציפי, שהיה המקשר בין הוועד והמחנה, מאז שחיסלו 

ירד למחתרת, ועבר לפעילות בצרפת. את הקשר בין החברים שפעלו במחתרת 
חניך בית "עליית הנוער"  *מחוץ למחנה ואתנו, הכלואים, קיים פאול זוננברג,

, ונשלח 1942בלוסטרכט. פאול נתפס כמה ימים אחרי פינוי לוסדרכט באוגוסט 
לווסטרבורק. הוריו, שהיו תושבים ותיקים במחנה יכלו לתת לו הגנה ולשכן 
אותו אצלם. הוא עבד בחווה של המחנה שהייתה מחוץ לגדרות, מרוחקת 
מהמחנה כקילומטר. שם יכול היה להיפגש עם לורה דורלאכר, שליחת  
המחתרת, שהייתה מגיעה בזמנים קבועים ובמקום שנקבע מראש, כדי להעביר 

פורמציה מהנעשה בחוץ, ולשמוע מפי פאול על הנעשה בתוך המחנה. אינ
ביקשנו מפאול להעביר ללורה מכתב עם פרטי התכנית שלנו, ועם בקשה לקבל 
את אישור הנהגת המחתרת. ביקשנו גם לדעת אם יהיה באפשרותם לזייף 

 מסמכים כמו תעודת אישור יציאה מהמחנה, שנזדקק לה כדי לצאת ממנו.   
מן קצר קיבלנו תשובה חיובית נלהבת. יהיה עלינו לדאוג בהקדם אחרי ז

לתעודת יציאה אורגינאלית, כדי שאפשר יהיה לזייף אותה בכמות מספקת, ועם 

                                                           
במקום לא  -22.1.1945בקובלנץ. הוא מת ב -4.7.1925בפאול זוננברג נולד     *

 ידוע במזרח אירופה.
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 התביעה לשתף בתכניתנו את קורט ולטר, כנציג חברי ה"וורקדורף". 
הסכמנו ברצון לשתף את קורט כנציג ה"וורקדורף". קורט היה בחור רציני 

י, ונוסף לזה היה לו יתרון, שבהיותו נהג הקטרון, שהוביל חומר גלם וסמכות
מתעלת "אורניה" למחנה, יכול היה באין מפריע להיפגש עם לורה, לאו דווקא 
קרוב למחנה. הוא היה מקובל מאוד על הנהגת המחתרת החלוצית באמסטרדם, 

ורט ביקש "וורקדורף" היו בין הדמויות הבולטות בה. ק-משום שרבים מחניכי ה
מרטין  -לשתף את אחד מחבריו בניסיון הבריחה הראשון. בחירתו הייתה "אופי"

 אופנהיימר.
הרמן ואני קבלנו על עצמנו לדאוג לתעודת מעבר מיוחדת שהייתה ברשות 
מספר קטן של אנשים, שמתוקף עבודתם מחוץ למחנה יצאו ממנו כל יום ללא 

ור שפכים, או עובדי הקרמטוריום, ליווי  משטרתי. היו אלה עובדי המכון לטיה

בהיידלאחר ועוד מספר מצומצם של עובדים ופקידים. בדרך כלל  SS משרתי ה
היו מחזיקי רשיונות אלה בעלי משפחות, שקרוביהם שימשו בני ערובה למניעת 
בריחה. חשבנו שנוכל להשיג תעודה כזאת במשרדי מנהלת המחנה, כי לא ראינו 

רר לנו שהתעודות שנמצאות שם אינן חתומות על קושי לפרוץ לשם, אבל התב
ידי גמקר, מפקד המחנה. לא התלבטנו הרבה, כי לפי הבנתנו נכנסה תכנית 
הבריחה  להילוך גבוה, וכל שבוע שעובר ורכבת יוצאת את המחנה, הוא זמן 

 אבוד.   
לאחר בדיקה מדוקדקת, מצאנו כתובת של איש המחזיק תעודה כזאת. 

מן שעת העוצר, כשהנחנו שכולם ישנים, התגנב הרמן לדירת באחד הלילות, בז
ה"קורבן", ובזמן שאני שמרתי בחוץ הוא הצליח, אחרי חיפוש לא ממושך, למצוא 
את התעודה המבוקשת. קיווינו שגילוי הגניבה לא יביא לתגובות כל שהן. 
התברר שבעל התעודה לא השתמש בה לעתים קרובות. מסרנו את התעודה 

ורט, אשר העביר אותה לאיש הקשר מטעם המחתרת. לאחר זמן לא הגנובה לק
רב קיבלנו כמות מספקת של תעודות, ויכולנו 

  להיווכח שהמחתרת שלנו מאוד שתכללה. 
עדיין לא סיכמנו את הפרטים 
האחרונים, כאשר הוכרז הסגר על וסטרבורק; 
אין בא ואין יוצא. היה זה אחרי המשלוח של 

השילוחים נפסקו בגלל  לפולין. -16.11.1943ה
שיתוק ילדים. -הופעת מחלת הפוליו,

הגרמנים חששו מאוד מהדבקה, ולא רצו לסכן את האוכלוסייה האזרחית 
הגרמנית, פן תופץ המחלה בגרמניה על ידי מעבר הרכבת, כשבתוכה נמצאים 
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אולי חולים במחלה זאת. נשמנו לרווחה, וקיווינו שבכך תמו לילות האימים, 
משך עד סוף המלחמה, שנראה כבר באופק. היינו אפילו מוכנים וההסגר יי

לרעוב, כי ההסגר ניתק אותנו "ממקור פראנץתנו", חוות האיכרים, כך שנמנע 
 מאתנו לקנות מזון נוסף. 

חודשה העבודה בכריית הכבול, ואני מוניתי לאחראי על הקבוצה. זאת 
לספק הייתה נמוכה.  הייתה עבודה קשה, למרות שכמות הכבול שהיינו חייבים

מנת המזון המצומצמת שסיפק המחנה, לא סיפקה אותנו. יכולתי מדי פעם 
להתחמק מעיניו, הלא תמיד פקוחות, של השוטר, ולגשת לחווה לא רחוקה, כדי 
להשיג כמה כיכרות לחם. הייתה לי קבוצה טובה מאוד, ברובה מורכבת מחברי 

על הבחורים שבתוך החבורה ההכשרה. כריית הכבול התבצעה בשטח בוצי, ו
היה לחתוך בלוק של שלושים על שלושים סנטימטר מתוך האדמה, ולהעביר 
אותו, )יש לו משקל מכובד( באמצעות את חפירה מיוחדת, לשטח יבש.  הבנות 
שבחבורה היו חותכות את הבלוק לארבעה חלקים, ואחרי כמה ימים, כאשר 

 תם לערמות גדולות. הרבעים התייבשו לגמרי, היה צריך לערום או
בסוף הסתדרנו לגמרי לא רע בנוגע לאוכל, כי הרמן שובץ לעבודה במיון 
הדואר. מהר מאוד הוא גילה שחבילות, שהכתובת שלהן לא הייתה קריאה, או 

 SS-כאלו  שנשלחו לאנשים שכבר לא היו במחנה, הועברו אל מפקדת מחנה ה
ה למען אותן אל חברים בהיידהלאחר. על ידי שנוי הכתובת הוא יכול הי

מהקבוצה שלנו. גם חבילות שהתפרקו מצאו בדרך זו את דרכן אלינו. היה בזה 
סיכון לא קטן, כי מיון החבילות היה בפיקוח של שוטרים הולנדיים. היה מדובר 
בכמויות קטנות, שלא יכלו לספק את כל צרכי אוכלוסיית הצריף. נעזרנו גם 

שמדי פעם יכול היה להביא כמה כיכרות לחם  בניקו בולה, שותף שלנו לשולחן,
ממקום עבודתו בעזרה הסוציאלית. גם אם הלחמים האלה היו בדרך כלל 

 מעופשים, תמיד נמצאו פיות רעבים. 
בנובמבר נזכרנו שאנחנו כבר שנה שלמה בווסטרבורק. ציינו שעברו  28 ב

 SS ימי כיפור, קרי: לילות שילוח, כשאלוהינו הקטן, 52 כבר יותר מ
אוברשטורמפירר גמקר, פסח עלינו,  ולא דן אותנו עדיין לשילוח. אני לא הבנתי 
מי הסמיך אותו. האם הוא נציג של כוח עליון שהורה לו לעשות את שעשה? 
שמועות לא בדוקות ולא מתקבלות על הדעת חדרו למחנה, כי אלפי ילדים 

נעלמו, ולא נשמע תמימים, זקנים שלא יכלו להזיק לאיש, ואנשים יראי שמים 
מהם דבר. האם זה ייתכן? לא, לא יכול להיות שהאדם הגיע לשפל כזה, 

 ושאלוהים מרשה לעשות דבר כזה; אושוויץ? המתה אכזרית? לא יתכן! 
שמענו מפי יודעי דבר על חידוש המשלוחים, אבל  1944בהתחלת ינואר 
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זן, המיועד בל-לא דובר על משלוחים לפולין אלא למחנה בגרמניה ושמו ברגן
ליהודים בעלי נתינות זרה ואישורי כניסה לפלסטינה. דובר על החלפה עם 

בלזן נקבע -המשלוח הראשון לברגן *ישראל.-נתינים גרמניים, אשר גרים בארץ
חברים  40הנוסעים שסומנו למשלוח זה היו גם  1000, ובין 11.1.1944ל

נשארה איתנה, למרות מההכשרה. יכולתי גם אני להצטרף,  אבל החלטתי לברוח 
ישראל, כפי שהבטיחו הגרמנים. -הפיתוי להצטרף לחבריי ובדרך זו להגיע לארץ

היות וההודעה על המשלוח באה במפתיע, לא הספקנו להכין את עצמנו, ולתאם 
עם הגורמים מחוץ למחנה על האפשרות לקלוט את אופי ואותי. למראית עין 

ל אי הצלחת הבריחה היה נשאר פספסנו הזדמנות טובה מאוד, כי במקרה ש
 הסיכוי להגיע למחנה המיוחסים, ולא למחנה עבודה איפה שהוא במזרח אירופה. 

בלזן בצפון גרמניה על יד העיירה צלה. נאמר לנו -לפי השמועות שוכן ברגן
שבקרוב יצא משלוח נוסף לאותו מחנה. הרמן ואני שובצנו, כרגיל, לעבודה על 

ל הפעם עיקר תשומת לבנו הוקדשה לסדרי הרישום הרציף לעזרת היוצאים; אב
והעלאת הנוסעים לרכבת, כדי לבחון את נקודות התורפה, שעלינו להתגבר 
עליהן בעת ניסיון הבריחה. בניגוד למשלוחים לפולין, הגרמנים העמידו הפעם 
ליהודים קרונות נוסעים ולא קרונות להובלת בקר, כפי שהיה עד כה. התרשמנו 

לכל הנוסעים הוקצו מקומות ישיבה מראש, בניגוד למה שהיינו  מהסדר החדש.
אנשים נדחפים לתוך קרונות הבקר ללא אבחנה. הסדר הזה  -רגילים לראות

 הדאיג אותנו, כי חשבנו שהוא יכביד עלינו לבצע התחמקות מן המשלוח. 
האווירה על יד הרכבת הייתה עליזה. אנשים צחקו ונפרדו ממכרים 

הבא בירושלים". פתאום כולם האמינו להבטחות הגרמנים. באמירת "בשבוע 
שבוע לאחר מכן יצא משלוח לטריזנשטט, גם בו נסעו אנשים מיוחסים, כביכול. 

                                                           
 -13עד ה 1942ביוני  -15רשימת המשלוחים מהולנד למזרח אירופה, מה    * 

 ;  המשלוח האחרון לפני סיום המלחמה:1944בספטמבר 
 בירקנאו. -משלוחים לאושוויץ 65
 משלוחים לסוביבור. 19
 בלזן. -משלוחים לברגן 8
 משלוחים.  99משלוחים לטריזנשטט....     סך הכל  7

 . -5%כ 5500יהודים. מהם שרדו,  107,000ו מהולנד שולחו 
 . 8000יהודים מצאו מחבוא בהולנד, מהם נתפסו  24,000

 איש ואישה ניצלו הודות לנישואי תערובת.  8000עוד           
 ני שרדו היהודים שחיו בהולנד ערב הכיבוש הגרמ 140,000 -מ

 !!  21.5%בלבד,  30,000
 מיהודי הולנד  נרצחו, השיעור הגדול ביותר מכל ארצות מערב 78,5%

 אירופה!   
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 כבר חשבנו  שנגמר  הסיוט  של  משלוחים לפולין;  אך לתדהמתנו, שוב יצאה ב
רור שזה בלזן. היה לנו ב-רכבת לפולין. משלוח אחרי כן נועד שוב לברגן 25.1.1944

הזמן לפעול. ידענו שזמננו בווסטרבורק מתקצר במהירות. נקבע שעליי לעשות 
הכל כדי להיכלל ברשימת הנוסעים למשלוח זה, פן תהיה זאת ההזדמנות 
-האחרונה, כי אם הבריחה לא תצליח בגלל סיבה כל שהיא, מוטב להגיע לברגן

מעות כפולה; בלזן מאשר לאושוויץ. לשם האימתני הזה הדביקו אפילו מש
 : "סוף בדיחה".עיבריתויץ", דהיינו ב-"אאוס אפשר היה לבטא את השם כ

. שכחתי ממנו לגמרי, בגלל המתח בו 20 היה יום הולדתי ה 28.1.1944
הייתי נתון לקראת הבריחה מהמשלוח בעוד ארבעה ימים. הייתי כולי נתון 

ייתי להיכלל במחשבות על איך ומה עליי לעשות בכל סיטואציה אפשרית. פנ
ברשימת היוצאים במשלוח זה אושרה. עכשיו כבר אין נסיגה. יומיים לפני יציאת 
 הרכבת פגשתי את מר בייאר, מנהל ענף התעשייה, מכר ותיק מימים טובים יותר

. הוא שמע שאני ברשימת המשלוח, והציע לטפל בשחרורי, ולהעביר בארנהם
לת להגן עליי בפני שילוח. הודיתי אותי לאחד מענפי התעשייה, כך תהיה לו היכו

לו מאוד על הצעתו הלבבית, אבל מנוי וגמור היה אתי לצאת עם המשלוח 
ישראל. לא רציתי לספר לו -בלזן, כי  ראיתי בזה סיכוי נאות להגיע לארץ-לברגן

על תוכניותיי האמיתיות. כן הרגשתי מחויבות לספר למר לווינסון על כך שאני 
, ערב ירידתי למחבוא. הוא 1942ל העזרה שהגיש לי בסתיו עומד לברוח, זאת בגל

נבהל מאוד, והעיר את תשומת לבי לתוצאות האפשריות של מעשיי כלפי תושבי 
ילדים קטנים; הסברתי לו, מבלי להיכנס לפרטים,  4הצריף, בהם משפחתו עם 

שמדובר בבריחה אשר לא מסכנת את תושבי המחנה. למרות שההסבר לא 
 הוא איחל לי הצלחה וכל טוב.  הרגיע אותו,

ניגשתי להכנות האחרונות. הכנתי בגדים לכל אפשרות; מזוודה קטנה עם 
ביגוד במקרה של כישלון, ותרמיל צד, שרציתי לקחת אתי לבריחה. את תעודות 
הזהות המזויפות, שהיו מוסתרות במזרוני, העברתי, מלבד התעודה שלי, לקורט 

שוב ושוב עם אופי, שותפי לבריחה, ועם הרמן ולטר. את פרטי המבצע שיננתי 
 וקורט, שהיו צריכים לסייע לנו על יד הרכבת. 

, ליל המשלוח. כרגיל, הופיע מנהל הצריף מלווה שוטר 1.2.1944הגיע ליל 
ל"טכס" הקראת שמות המועמדים. הייתי מאוד מתוח, לא בגלל קריאת השמות 

תהיה לי אפשרות להישאר  כמו בעבר. האם אני עושה נכון? אולי בכל זאת
במחנה עד סוף המלחמה? רכשתי לי מעמד טוב גם אצל הויזמן, וגם יכולתי לנצל 
את ה"פרוטקציה" שהציע לי מר בייאר. אבל זה היה כבר מאוחר. נאלצתי לחשוב 
קדימה; האם לא הזנחתי פרט זה או אחר? איך יהיה על הרציף? אולי העלאת 
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אני אצליח להתחמק מהרכבת, מבלי שמישהו הנוסעים תהיה הפעם אחרת? איך 
יבחין בי? האם הרמן וקורט יהיו במקום כדי לסייע? איך נצליח לצאת את 
המחנה? האם חברינו מהמחתרת יהיו בזמן ובמקום שקבענו? ואם הם לא יהיו, 
מה נעשה אז? המון המון שאלות. הובהר לי פתאום, שמבצע כזה כלל לא פשוט. 

ים, ובעיקר במזל. אם אצליח, אתחיל פרק חדש בחיי, פרק הוא תלוי בהרבה גורמ
שממנו פחדתי מאוד, תקופה של הסתתרות והתחמקות מתמדת. אבל הבטחתי 

 לעצמי לא להישאר בידי הגרמנים, והנה זה הרגע. החלטתי, ואני חייב לנסות! 
לבשתי את מירב הבגדים שיכולתי לשאת, מעליהם בגדי עבודה עם הסרט 

ציאלית על זרועי, ומעל כל אלה  מעיל חורף. את קופסת הנעלים של העזרה הסו
 עם תמונות המשפחה, שסבתא השאירה לי, הוספתי לתיקי.

בשמונה בבוקר הצטרפתי לעשרות האנשים, תושבי הצריף שלנו, בדרך 
לרכבת, ובעוזבי את הצריף נמחק שמי מרשימת תושבי וסטרבורק. מסרו לי שגם 

דרך אל הרכבת. הרמן ופריץ כבר היו על הרציף בכדי שותפי לבריחה, ב  *אופי,
עזרה למגורשים, אבל הפעם גם כדי לעקוב אחריי,  -למלא את תפקידם הרגיל

ולעזור לי בשעת הצורך. מסרתי להרמן את מזוודתי, כדי שאם אכשל, יגיש לי 
 20אותה לתוך הרכבת רגע לפני שהיא תזוז. לפניי עומדת רכבת ארוכה, לפחות 

, והקטר שחור ומאיים. הנני על הרציף עם כל האנשים שעומדים לעלות קרונות
 ישראל. ב-על הרכבת, וכולם שמחים ועליזים; הם בטוחים שבקרוב יהיו בארץ

קיבלנו פקודה לעלות לקרונות ולתפוס את מקומותינו המסומנים. עכשיו  8:30
ושלמו, צריך להמתין בסבלנות, עד שכל הסידורים הכרוכים ליציאת הרכבת י

ולהיות מוכן לצאת ממנה רגע לפני סגירת הדלתות, כך שהיעדרותי לא תתגלה 
 נפשות.  908במקרה של ספירה נוספת של כל הנוסעים, 

                                                           
בברייסך, גרמניה. אחרי ליל הבדולח הוא  -22.6.1922מרטין אופנהיימר נולד ב  *

ברח להולנד, ונשלח להכשרה ב"וורקדורף". לרשותו היו אישורי כניסה 
בזמן  1943קנית, אבל הוא לא הצליח לממש אותם. במאי, לרפובליקה הדומיני

שהגרמנים ערכו צייד )רציה( על יהודים, הוא נתפס, יחד עם חברי הכשרת 
ה"וורקדורף", שנמצאו אותו זמן באמסטרדם, ונשלח לווסטרבורק. הוא השתתף 
בניסיון בריחה יחד עם דוד רוזנבאום, ושניהם ביקשו, בעזרת לורה דורלאכר 

פינקהוף, להסתתר. דוד ואופי נעצרו על ידי קצין משטרה הולנדי בתחנת ומרים 
הרכבת של ביילן. כל תחנוניהם לרחמים לא הועילו, והם נשלחו בחזרה 

. אחרי זמן קצר השתחררו, והוחזרו 51לווסטרבורק. שם נכלאו בבונקר העונשין 
חברים  אל צריפם. אופי גם השתתף בניסיון הבריחה, שבו היו מספר גדול של

אמורים לפרוץ את הגדר, ובעזרת המחתרת למצוא את דרכם אל החופש. גם 
 ניסיון זה נכשל.   
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 SSהמהומה על יד הרכבת הייתה תמיד גדולה. הסתובבו שם עשרות אנשי 
המלווים כל משלוח, עמד שם, כתמיד, מפקד המחנה גמקר וצמרת הנהלת 

יהודים שהיו להם עוד בקשות דחייה, או אפילו בקשות צירוף בני  המחנה, וסתם
 משפחה למשלוח, שנחשב ל"יוקרתי". הסתובבו שם אנשי משטרת המחנה, ה

.D.O ועובדי העזרה הסוציאלית ה , "F מפקד המחנה גמקר צריך למסור לאנשי ."

המלווים את הרכבת את רשימת שמות הנשלחים לצורך חתימה, כמו כל  SS ה
שלוח הנעשה ממחסן מסודר, המקבל את הסחורה במלואה ובשלמותה. מ

 בקיצור המולה רבה.     
בתוך הרכבת לא נשמר הסדר; ילדים התרוצצו הלוך ושוב שמחים, 
בציפייה לנסיעה ברכבת, ומאושרים לעזוב את מחנה וסטרבורק השנוא, מבלי 

חלפו במקומות. המבוגרים חיפשו קרובים וידידים, והת * לדעת מה מצפה להם.
נשברה המשמעת. כל זה היה לטובתי, כי ראיתי שאף אחד לא יושב במקומו 

עולים   SS-המסומן. צריך למהר לצאת את הרכבת לפני שהמלווים, חיילי ה
לקרון וסוגרים את הדלתות. בלי להתלבט הורדתי את המעיל שכיסה על בגדי 

ן, כשאני מביט ימינה העבודה  עם הסרט על השרוול, התקרבתי לדלת של הקרו
ושמאלה, וקפצתי. אבל אוי לי...רגלי הימנית נתפסה בין שתי המדרגות של 
הקרון, ונתקעתי עם רגל אחת על הרציף ורגלי השניה תפוסה. כמעט השתטחתי 
אפיים ארצה. אין זמן להרהורים, ובמשיכה פראית שחררתי את רגלי התקועה. 

ודר  לתוכה.  אין זמן לחשוב על כגון כאב עז פילח את ברכי, כאילו סכין חד ח
אלה עכשיו, חיי עומדים מנגד. יותר לא הסתכלתי סביבי, ותוך שניות מעטות 

 חמקתי בין הצריפים, כדי למנוע פגישה בלתי רצויה. 
הגעתי למקום מסתור שנקבע  מראש אצל רחל קרלסברג, שבזכות היותה 

פינה מוגנת על ידי וילון,  אחות בבית החולים הייתה לה, בצריף המגורים שלה,
כדי להבטיח לה שקט אחרי משמרת לילה. בדרך אליה פגשתי את אחד ממנהלי 
עבודה שהכיר אותי היטב. הוא שאל אותי בתדהמה, "שמעתי שהלכת 
למשלוח?", עניתי לו ששוחררתי ברגע האחרון. לפי מבטו הבנתי  שהסיפור הזה 

חיכתה לי. כאבי הברך הלכו לא מסתדר לו כל כך. רחל ידעה על בואי,  ו
 כאחות מנוסה, שמה לי תחבושות קרירות.  והתעצמו, ורחל

בבוקר, עם  10:00הרכבות היו בדרך כלל עוזבות את המחנה בשעה 

                                                           
בלזן, אשר אמור היה -בשביל האנשים שנשלחו באותן הרכבות לברגן     *

להיות מחנה מיוחס, הייתה זאת דרך ייסורים ותקופה הרת אסון. על כך יעידו 
 משחררי המחנה, החיילים הבריטים. אלה ששרדו, והתמונות שצולמו על ידי

 



147 

השמעת הצפירה הארוכה של הקטר, שגם בישרה את סיום העוצר. משום מה 
טו חלף הזמן, ואין סימן שהרכבת עוזבת. כבר התחלתי לדאוג. אולי החלי

הגרמנים לערוך ספירה נוספת, והתגלתה בריחתנו?  היה מוסכם מראש, שאם 
יקרה הדבר ובריחתנו תתגלה, עלינו להתייצב מיד מרצוננו החופשי כדי למנוע 
פעולת ענישה. הייתי מוטרד מאוד, עד שהרמן בא להודיע שהכול בסדר, 

את מקומם.  המלווים את הרכבת, תפסו  SS שהדלתות כבר נסגרו, ושגם אנשי ה
הרכבת השתהתה לצאת ללא סיבה מיוחדת. ובאמת, לאחר כמה דקות נשמעה 

 צפירת הקטר, ואבן נגולה מלבי.
רחל הלכה לעבוד. לשווא ניסיתי לישון קצת, כי הרגשתי עייפות נוראה 
לאחר שלילה שלם לא עצמתי עין, אך עצביי וכאבי הברך לא הניחו לי. עם רדת 

ותי לתחנתי הבאה, לאורוות הסוסים, שהייתה  החשיכה בא הרמן ללוות א
ממוקמת בתוך המחנה, קרובה לשער היציאה. גם אופי הגיע לשם. היה עלינו 
להסתתר בתוך החציר, שהיה בעליית הגג. מבחן היציאה מהמחנה עמד עוד 
לפנינו. למרות המתח שהיינו נתונים בו נרדמנו מיד, כשהחציר סיפק לנו חום 

ים בפברואר אלף תשע מאות ארבעים וארבע. השלמתי את בלילה הקר של השני
 השלב הראשון של הבריחה.                           

בבוקר התעוררתי מהרעש שהקימו העגלונים בעת שרתמו את הסוסים 
לעגלות. הרגשתי שמשהו לא בסדר אתי. לא הצלחתי לפקוח את העיניים, וראשי 

הרגשתי שהוא נפוח לגמרי. אופי נבהל בער כאילו שכבתי על ערמת סרפדים, ו
בראותו אותי. הוא לא הצליח לראות את עיניי. עניין ההתנפחויות לא היה חדש 
בשבילי; סבלתי מכך מאז שהיו לי דלקת ריאות ואנגינה, אבל אף פעם לא היה לי 
ראש נפוח. הייתי חסר אונים, לא ראיתי מאומה, והדאגה למה שצפוי לי במצב 

 ני אפילו את כאב הברך. כזה השכיחה ממ
לפני עלות השחר הגיע הרמן, כדי לשמוע איך עבר עלינו הלילה. הוא נדהם 
לראות אותי במצב הזה. היה עלינו להזדרז, כי ברור היה שלא נוכל לעבור את 

-הייתי מושך מיד תשומת לב בגלל אי -השמירה של  שער היציאה לאור היום
לדרך. הורדתי את עודף הביגוד שעוד היה  הסימטריות של ראשי. הכנו את עצמנו 

עליי, והשארתי אותו להרמן. חיפשתי את תיקי הקטן עם קופסת התמונות, 
שקיבלתי בדיוק לפני שנה מסבתי. הוא נעלם בתוך החציר. לא היה זמן לחפש 
הרבה, הרמן האיץ בנו להזדרז, ובכאב לב נפרדתי מהרכוש היחיד היקר לי. 

די להסתיר במעט את פרצופי המעוות, אך לא יכולתי ניסיתי לחבוש כובע, בכ
 לחבוש אותו, כי הוא היה קטן עליי בכמה מידות. 
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 השער נפתח
 

היה עלינו למהר. התקרבנו לעמדת הביקורת שליד שער הכניסה של 

.  D.O.-דיים  חמושים  ואנשי   ההמחנה,  שתמיד  מאוישת  על ידי  שוטרים הולנ
נשארתי בצלו של אופי, כי הסיכוי שאחד  *כשהצגנו את התעודות המזויפות,

השוטרים יכיר אותי היה גדול; הרי הם תמיד ליוו את הקבוצות שלי בדרך אל 
האיכרים, והיה עליי תמיד להיות נוכח בזמן ספירת היוצאים או הנכנסים. כנראה 

נית שלי עשה אותי לבלתי מוכר. את השוטרים הכרתי ששינוי  החזות החיצו
היטב. עברנו את הבדיקה בשלום, לא עלה על דעת השוטרים שהתעודות 
שבידינו מזויפות. החשנו את צעדינו, כדי לא להיתקל באנשים לא רצויים. 
המחנה התחיל להתעורר, ופה ושם היו אנשים בדרך לעבודה. לבי דפק בעצמה. 

בניווט, כי הוא לא היה בין עובדי החוץ, ולכן לא הכיר את אופי היה תלוי בי 
הסביבה. אני בקושי יכולתי לראות כמה מטרים לפניי. מטרתנו הראשונה הייתה 
חורשת שיחים קטנה, מרוחקת דייה מהדרכים המובילות למחנה, כדי להבטיח 

 שלא נתגלה בטעות על ידי עוברים ושבים. 
ידי חוש שישי. בחורשה זו היינו  הגענו לחורשה, כנראה הודרכתי על

אמורים לשהות עד הערב, ורק אז לגשת למקום המפגש, על יד פונדק מסוים 
בקרבת תעלת "אורניה", כדי לפגוש שם את החברים, שצריכים להוביל אותנו 
הלאה. התמקמנו בין השיחים. לאט לאט חל שיפור בראייתי. יכולתי כבר להבחין 

עזבו את המחנה למקומות עבודה שונים. הייתה ממרחק בקבוצות העובדים, ש
זאת הרגשה משונה לראות כך את הדברים מתרחשים, ולא להיות שייך להם, 
כאילו אני צופה בסרט קולנוע. קורט ולטר, נהג הקטרון, בא לראות אותנו 
ולשאול אם הכול בסדר. אפילו הביא לשנינו פרוסת לחם. הוא נשאר רק כמה 

  ** עמוד בלוח זמנים קבוע.דקות, כי היה עליו ל
לאחר כמה זמן התחיל לרדת גשם. לא היינו לבושים בהתאם. החלטתי 
שלא נוכל להישאר במקום הזה. האפשרות היחידה להיות מוגן בפני הגשם 
הייתה להגיע לאחת החוות המרוחקות כמה קילומטרים מהמחנה, ולמצוא שם 

וח של מרחבי האברש. מקום מסתור. בזהירות התחלנו לחצות את השטח הפת

                                                           
 -התעודה המזויפת האישית שלי, נמצאת כמוצג במוזיאון של קיבוץ "לוחמי    *

 הגטאות". 
קורט ולטר, הודות לתפקידו כנהג קטר, נשאר במחנה וסטרבורק עד    **

 השחרור, והיה לעזר רב בכל ניסיונות הבריחה העתידיים.    
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הסכנה להתגלות לא הייתה קטנה, כי באותה מידה שאנו יכולים לצפות 
למרחקים, גם גורמים לא ידידותיים, כמו השוטרים שעל מגדלי השמירה, יכלו 
לראות אותנו. הגענו בשלום לאחת החוות, והסתתרנו בגורן המרוחק ביותר 

נו שם יום שלם בלי אוכל מהמגורים, כדי לא לפגוש אדם או כלב עוין. שכב
 ושתייה, וכשירדה החשיכה המשכנו לנקודת המפגש על יד התעלה. 
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 פגישות עם אנשים אמיצים 
 

 

 
 ין סמיטלורי דורלאכר                            פראנץ חריטסן                                     

 
הגענו בזמן. לורה דורלאכר ופראנץ חריטסן המתינו לנו, כל אחד מהם עם 
זוג אופניים נוסף. לא ניהלנו טכסי הכרויות, ומיד יצאנו לדרך. היעד אליו היו 

קילומטר. הובלנו  -17אמורים להוביל אותנו הייתה העיר אסן, מרחק של כ
לום לכתובת של ידידים, בדרכים העוקפות את הכבישים הראשיים, והגענו בש

ששיתפו פעולה עם המחתרת. היו אלה אנשים צעירים ונחמדים מאוד. כיבדו 
אותנו בארוחה טובה, ואחרי שלורה ופראנץ נסעו משם, )היו להם עוד משימות 

 בסביבה(, הוצעה לנו אמבטיה מרעננת ומיטה. נרדמנו מיד. 
מצאנו בגדים אכן השלמנו את משימה מספר שלוש. בבוקר כשהתעוררנו 

לא שלנו על יד המיטות. הערתי למארחים שלנו שאנו לא זקוקים לביגוד, כי 
הבגדים האישיים שלנו טובים למדי. הם צחקו. לא הבנתי למה, אך הם הסבירו 
לנו שבגדינו ספוגים ריח ליזול, וניתן להכיר, או לייתר דיוק להריח, כבר ממרחק 

ייתה תגלית עבורי, והיא הבהירה לי עד את יוצאי המחנות או בתי הסוהר. זאת ה
 כמה מקרה פעוט לכאורה יכול להסגיר אדם לידי הצורר.

למחרת חזרו לורה ופראנץ, והוחלט שניסע לאמסטרדם ברכבת היוצאת 
אחרי הצהריים. גם הם ייסעו באותה רכבת, רק כל אחד בנפרד, כדי שאם יקרה 

, 14:00חרונינגן בשעה משהו לא נתפס ביחד. הרכבת הייתה אמורה להגיע מ
ולאחר עליית והורדת נוסעים באסן להמשיך לאמסטרדם. עד יציאתנו לתחנת 
הרכבת יצא לי לבלות במחיצת לורה ופראנץ כמה שעות. לא הכרתי אותם 
מקודם, וזו הייתה הפעם הראשונה שבאתי במגע עם חברינו, שלקחו על עצמם 
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די לעזור לחברים. על לורה את הפעילות המחתרתית תוך סיכון אישי גבוה, כ
ידעתי שהיא מקיימת מטעם המחתרת את הקשר עם וסטרבורק מאז פירוק 

, עדינה וצנועה, ואפשר היה להתרשם 22"הוועד היהודי". היא הייתה צעירה בת 
שהעבודה שהיא עושה הנה דבר של מה בכך. היא השתמשה במסעותיה 

חצה" לא היה מוטבע בה בתעודת זהות של חברה, שבגלל היותה יהודייה ל"מ

". לורה לא נראתה כיהודייה, והופעתה הפשוטה נתנה לה דימוי של Jהאות "
בחורה תמימה, וסייעה בידה לעבור כל ביקורת משטרתית בשלום. פראנץ היה 
גבר מרשים, נאה מאוד ומלא מרץ. הוא לא פסק מלדבר על פעולות שהוא רוצה 

יע לפולין, כדי לגלות מה קורה ליהודים לבצע. בין היתר דיבר גם על כוונתו להג
שהובלו לשם. הוא התמסר לעבודה המחתרתית מתוך אידיאליזם, והקרין 

 ביטחון וסמכות. 
יצאנו לתחנת הרכבת, כשפראנץ ולורה הולכים כמה  14:00קרוב לשעה 

עשרות מטרים לפנינו, כדי שיוכלו להזהיר אותנו במקרה של סכנה. היה יום 
א לשנינו, לאופי ולי, מעילים וכובעים. אני לבשתי מעיל לבן, קריר. פראנץ הבי

מאוד אופנתי, עם כיסים רבים וכתפיות. באחד הכיסים מצאתי מקטרת, שבעל 
 המעיל כנראה שכח. חבשתי כובע מצחייה, קסקט.    

הגענו לתחנת הרכבת, שלא הייתה מרוחקת מדירת מארחינו, וחיכינו. אבל 
מלחמתית לחוד. אחרי כמה זמן הודיע כרוז התחנה, לוח זמנים לחוד ומציאות 

שהרכבת לאמסטרדם תאחר בלא פחות משעה וחצי. הסבר על סיבת האיחור 
לא ניתן, אבל יש להניח שזה קרה בגלל האזעקות התכופות, שהושמעו בהתקרב 
מטוסים של בעלות הברית. והנה אני עומד על הרציף של תחנת הרכבת באסן, 

ל צפון הולנד, תחנה לא גדולה, ופחד גדול תוקף אותי. צומת רכבות סואן ש

ושוטרים הולנדיים, שמשרתים במחנה וסטרבורק,   SSעוברים לפניי אנשי 
וחוזרים ברכבות מכיוונים שונים מחופשה, או יוצאים לחופשה. תחנה אסן 
הייתה התחנה הכי קרובה למחנה, המובילה לכל הכיוונים. אני מודע לכך 

חודשים, והיה לי מגע  14יכירו אותי, הרי הייתי כלוא במחנה שקיימת סכנה ש
יומיומי אתם. אבל לא רק הם הסתובבו בתחנה, היו הרבה חיילים של הצבא 
הגרמני ושוטרים צבאיים, "המשטרה הירוקה" הידועה לשמצה, ובוודאי גם 
בלשים בלבוש אזרחי, שגם אותם אפשר להכיר לפי צורת הלבוש האופיינית 

ליכתם מלאת החשיבות. הייתי משוכנע שתוך כמה רגעים יתנפלו עליי להם, וה
 ויעצרו אותי.  

נשענתי עם גבי  אל עמוד, שתמך בגג 
התחנה, ומשכתי את כובע הקסקט עמוק לתוך 
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פרצופי. הכנסתי את המקטרת שמצאתי בכיס המעיל לפי, כשאני  מוליך ביד את 

והשוטרים, על מנת  SS ה ראש  המקטרת  לפי  כיוון  ההליכה  של  אנשי
להסתיר במעט את קווי פניי היהודיים על ידי תנועת היד. לעשות את זה במשך 
שעה וחצי זה לא דבר של מה בכך! לא ראיתי בפרק זמן זה לא את לורה ולא את 

או אופי, התרכזתי כולי במראות שלפניי. זה נשמע אולי מצחיק, אך כך  ץפרנ
ח. הרגשתי את הזיעה הקרה ניגרת על גבי. אבל עברתי את הזמן, שנראה לי כנצ

היה זה שיעור מועיל לגבי העתיד: אסור להיתפס לפאניקה, וצריך לשחק את 
המשחק בתבונה ובקור רוח. תיארתי לעצמי שגם לאופי היו אלה רגעים קשים, 

 הרי הוא כבר היה בסיפור כזה. 
נו לדירה של סוף סוף הגיעה הרכבת, וללא בעיות הגענו לאמסטרדם. מיהר

לורה, כי שעת העוצר הלכה וקרבה. ללורה הייתה דירה צנועה במרכז העיר, ואת 
הלילה בילינו, אופי ואני, על מזרונים פרושים על הרצפה. בלילה התעוררתי 
ושמעתי לחישות, והבנתי שהגיע עוד מישהו לדירה. הדבר לא הטריד אותי, 

 הרגשתי את עצמי מוגן בדירה של לורה.  
ר עשיתי הכרה עם יאן סמיט, ידיד של לורה, אותו שמעתי נכנס בבוק

כמו פראנץ, בחור לא יהודי, היה פעיל  -בלילה לדירה. יאן סמיט, גם הוא
במחתרת החלוצית, או ליתר דיוק ב"קבוצת וסטרוויל", כפי שנקרא החוג שלנו 
במחתרת אחרי הצטרפות קבוצה גדולה של לא יהודים ביזמת יופ וסטרוויל, 

היה מנהל בית ספר מונטסורי     שמה לה למטרה  הצלת נוער חלוצי יהודי. יופש
ברוטרדם, ששילב הוראה וחינוך בצורה 
מושלמת עם פעילות מחתרתית, שהייתה 
כולה מוקדשת להצלת צעירים יהודיים. 
בזכות חיוניותו  הצליח לגייס קבוצה של 
לא יהודים, שיחד עם חברי "החלוץ" לקחו 

אות התנגדות לכיבוש הגרמני, על עצמם, כ
את הצלת היהודים. לקבוצה זו השתייכו 
יאן סמיט, פראנץ חריטסן ועוד רבים, 
שחלק מהם הספקתי להכיר יותר מאוחר. 

 אחרי היכרות קצרה עם יאן הוא עזב את הבית.   
לקראת ערב הוא חזר ובפיו אזהרה בקשר לפעולה משטרתית רבת היקף, 

, ומטרתה לתפוס יהודים מסתתרים בתוך אמסטרדם. שהגרמנים מתכוונים לבצע
את הידיעה הוא שמע מקצין של משטרת אמסטרדם. צריך לדעת שבתקופה זו 
כבר לא חיו בעיר יהודים ברשות, כי האחרונים נשלחו בחודשי אוקטובר נובמבר 
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לווסטרבורק, כך שתפיסת יהודים צריכה  הייתה להיעשות על ידי חיפוש  1943
 מבית לבית.

  
 
 

מטרת החיפושים לא הייתה רק לתפוס יהודים, אלא גם לחפש צעירים 
הולנדיים שהתחמקו מהתגייסות חובה לעבוד בגרמניה, פעילי מחתרת, וקציני 

 צבא הולנדיים, אשר התחמקו מהשבי הגרמני שכפו עליהם.  
הוחלט שאופי ואני לא נשאר באמסטרדם, כי אי אפשר לדעת באיזה אזור 

נהל החיפוש, וחבל אם בדרך מקרה ניפול בידי הקלגסים. באותו ערב של העיר ית
בא פראנץ כדי ללוות אותנו לרכבת להאג. הנסיעה ברכבות הייתה כרוכה בסכנה 
רבה. לא פעם הוצבו מארבים בכניסה או ביציאה של תחנות רכבת, כדי לתפוס 

וחדת, מבוקשים ובראש וראשונה יהודים. במשטרה ההולנדית הייתה יחידה מי
שתפקידה היה צייד יהודים. גם בתוך הרכבות נערכו לעתים קרובות בדיקות. 

 בכל אופן, 
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הגענו בשלום לביתם של פים וחרדה ון מאנן, שגרו באזור יוקרתי של 
   שלא מזמן צטרפו פים וחרדה היו זוג צעיר, * העיר. היה זה בית נעים ומרווח.

, שהיה מחנכם עת למדו בבית הספר "קבוצת וסטרוויל" מתוך היכרות עם יופל
הפתוח "דה ורקפלאטס" 
שבעיירה בילטהובן. יופ כיהן 
שם כמורה ומנהל עד שנת 

1940 . 
אופי ואני היינו הראשונים 
שהתארחו בביתה של 
משפחת ון מאנן. פים היה 
כתב עיתון נפוץ מאוד 
בהולנד. מדורו היה ביקורת 

בועיים והוא עצמו ניגן צ'לו אומנותית. בביתם התקיימו מפגשי מוסיקה ש
בכשרון רב. בזמן התכנסות הנגנים אופי ואני היינו צריכים להישאר בחדר 

השינה. חרדה הייתה בוגרת בית הספר לאומנות 
מזון  הציור, ומצאה עניין בזיופים קטנים של כרטיסי 

ותעודות זהות, שהביאו תועלת רבה לארגון 
 נת,המחתרת. בביתם נוהלה כרטסת מאוד מעניי

 מט המצאתו של פרנץ,          -מוסתרת בלוח שך
שהספקתי להציץ בה כמה פעמים. היא כללה שמות וכתובות של כל החברים 
עם כל הפרטים שלהם במסתור. מדור נוסף בכרטסת זו כלל שמות ותיאורים 
מפורטים של מלשינים וציידי יהודים למיניהם. בדרך כלל הייתה כרטסת חשובה 

 יטב. זאת מוסתרת ה
רדה ציירה את הדיוקנים של אופי ושלי, ציורים, שלפי דעתי היו מאוד 
מוצלחים. חבל שהם לא נשמרו. היו אלה ימים  מאוד נעימים ומרגיעים; 
הרגשתי את עצמי מוגן. רק בלילות היו לי חלומות מפחידים על מחנות ריכוז 

מתעורר ומרדפים, כשדמותם של הרודפים היו מפלצתיות. לפעמים הייתי 
בבהלה, ומחפש את המציאות האמיתית. במחנה וסטרבורק היו החלומות בדרך 
כלל מסוג אחר. שם הייתי חולם על דברים טובים שרחוקים היו מהמציאות, כמו 

                                                           
ס לפעילות של הצלת יהודים חניכים ועובדים מבית יופ וסטרוויל נהג לגיי  *

ורקפלאטס", שידע שאפשר לסמוך עליהם. כך הגיע גם לפים -הפתוח "דה הספר
וחרדה ון מאנן. אחרי המלחמה פים נפרד  מחרדה, ניתק כל קשר עם עברו 

 המחתרתי, ולא  נפגשתי אתו עוד.
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בילוי נעים בבית ההורים, או אוכל טוב, עוגות ופירות, על חברים ובחורות. 
 זוועתיים. חלומות מתוקים אלה היוו איזון ללילות השילוחים ה

עין הסתתרנו,  ערב אחד צלצלו בדלת. כהרף 
השינה. שמעתי  אופי ואני, באחד  מארונות חדר 

כמה דקות נקראנו  את קולה הנרגש של חרדה, ולאחר 
שהייתי מתאר  לחדר המגורים. ישב שם אדם 

נרגשת, סיפרה לנו  אותו כסוכן נוסע. חרדה, כולה 
עליו  שדיברו שזה יופ וסטרוויל, האיש האגדתי, 

בעל חזות צעירה  בהערצה רבה, ותיארו אותו כאדם 
לפנינו יושב אדם  כשלראשו רעמת שערות. והנה 

קצוץ שיער עם שפם קטן ומרכיב    משקפיים.
                                                                 

 הסוואה -יופ באיפור                                                                
                                                                                                                                                                                           

לשנות  את זהותו, הצטרפנו לשולחן. יופ סיפר שרק לאחרונה היה עליו  
משום שנודע לו שהגסטאפו מחפש אחריו, לאחר שאשתו וילי נאסרה בגלל 
 -מלשין שחדר לתוך שורות הארגון. היה זה ערב מעניין, כשהשיחה בין המסובים 

 יופ, חרדה ופים, קולחת ונינוחה. 
יופ חזר זה עתה מפריס, לאחר שהעביר לשם כמה חברים. הוא סיפר על 

ת שהארגון שלנו חולל שם, על תוכניות מרקיעות שחקים בעניין הנסים והנפלאו
 המעבר לספרד, ועל הצטרפות של מספר חברים למחתרת הלוחמת הצרפתית, ה
"מאקי". התרשמתי מהכריזמה שיופ הקרין. הוא היה באמת דמות של מנהיג; 
צורת הדיבור הישיר, מבטו החודר ושפת הגוף שלו, חיזקו קביעה זאת. בסוף 

ה, מאוחר בלילה, סוכם שיופ בעצמו יעביר את אופי ואותי לצרפת. השיח
החלטה זו שימחה אותי מאוד. למרות שהרגשתי מצוין אצל משפחת ון מאנן, לא 
התלהבתי מהמחשבה להיות כלוא בתוך בית עד סוף המלחמה. ביקשתי מיופ 

ל שימצא דרך להודיע להוריי, שיצאתי מווסטרבורק בשלום. נתתי את הכתובת ש
 משפחת ון דר איסט. 

אחרי מספר ימים נודע לי שבקשתי בוצעה. אילזה בירנבאום, חברה 
שביצעה שליחויות רבות מטעם הארגון, נסעה לאוטרלו למסור את הבשורה 
הטובה, אבל לא נתנו לה להיפגש עם אחיותיי בגלל  החשד המוצדק של ון דר 

 .איסט ממלשינים ופרובוקטורים, המתחזים לאנשי מחתרת
אחרי הצהריים יצאנו לדרך. היעד הראשון היה העיר  15.2.1944 ב

, שם היינו צריכים ללון לילה אחד אצל ידידים, גם הם Eindhovenאיינדהובן 
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חניכים של יופ. על חרדה היה ללוות אותנו ברכבת עד איינדהובן. אני חושב שזה 
יתית, תמירה, , יפהפייה אמ22היה מזלנו, כי חרדה הייתה אישה צעירה, כבת 

בלונדינית, עם עיניים כחולות בהירות. התנהגותה החופשית והטבעית  משכה 

ההולנדיים, שישבו אתנו  SS את תשומת  הלב  של  כל גבר, גם  של  אנשי ה
בקרון. היא הצליחה בשיחה קולחת לרתק את תשומת ליבם, עד כדי כך שאפילו 

ברי מבט. נסיעה זאת, שארכה אני יכולתי להצטרף לשיחה מבלי שאלה העיפו לע
כמה שעות, הייתה עבורי ממש בית ספר להתנהגות בתנאי לחץ. אופי לא יכול 
היה להצטרף לשיחה, כי ההולנדית שבפיו הייתה משובשת מאוד, ולכן הוא עשה 

 את עצמו ישן כל הדרך. הגענו בשלום לאיינדהובן. 
רדה בהתרגשות למחרת הגיע יופ כדי להעביר אותנו לבלגיה. נפרדנו מח

קילומטר מאיינדהובן  24 , מרחק כWeertרבה, ויצאנו ברכבת לעיירה וארט 
 וקרובה מאוד לגבול. 

זוגות  4על יד תחנת הרכבת של וארט חיכה לנו יאן סמיט, כשברשותו 
מטר מיופ ויאן,  שרכבו לפנינו,  50 אופניים. קיבלנו הוראות לשמור מרחק של  כ

נו לנו סימן על ידי העפת כובעו של יופ, כאילו ובמקרה שמשהו לא בסדר ית
הרוח הפילה אותו. אם בכל זאת ניתפס, עלינו להכחיש כל היכרות אתם, 
ולהסביר את נוכחותנו בקרבת הגבול בכך שרצינו לקנות טבק, שקשה מאוד 

 להשיג בהולנד )בבלגיה לא היה מחסור במצרך חיוני זה(. 
ות, שהוכנו בזמנו בווסטרבורק. נשאנו אתנו את תעודות הזהות המזויפ

זהותי החדשה הייתה פאול סימנס, אבי הולנדי נוצרי ואימי אינדונזית, כדי 
וחצי. התחלנו לרכב מווארט בדרך  17להסביר את חזותי השחומה, ואני בן 

, השוכנת ממש על הגבול. Buddelשקטה, לאורך תעלת מים, לכיוון העיירה בודל 
את הכביש על יד התעלה, ופנינו ימינה בדרך כפרית  אחרי כמה קילומטרים עזבנו

ק"מ. הדרך הייתה  8 טיפוסית. המרחק שהיה עלינו לעבור מווארט לבודל היה כ
שקטה מאוד, כמעט ללא תנועה. התקרבנו לעיירה, וכבר ראינו מרחוק את  בתיה 

 הראשונים. 
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ו כבר עברו על פניה. כשהיינ *אנו מתקרבים לתחנת משטרה שיופ ויאן
ממש לידה יצאו ממנה שני שוטרים, לקחו אופניים והחלו נוסעים אחרינו. 
נבהלנו מאוד. אופי התחיל לנסוע מהר יותר. אני לחשתי לו: "אופי, אל תרוץ! אין 
לזה טעם. אם הם מתכוונים אלינו, ממילא אין לנו סיכוי". אופי נרגע מיד, 

ינו, בירכו אותנו לשלום והמשיך לרכב בנחת. השוטרים השיגו אותנו, עברו ליד
והמשיכו בדרכם. לבי דפק; היה זה רגע קריטי שבו הוכח, שרק התנהגות 
נורמלית וקור רוח יביאו אותנו בשלום למחוז חפצנו. לו היינו בורחים היינו 
מעוררים את חשדם, וללא ספק נעצרים. יופ ויאן חיכו לנו ליד חורשה, שהיה 

ל לבלגיה. נפרדנו מיאן שהיה עליו להחזיר עלינו לחצות על מנת לעבור את הגבו
 את האופניים  לווארט.

הלכנו אחרי יופ לתוך חורשה סבוכה, על שביל שבקושי אפשר היה 
להבחין בו. עברנו גדר תיל פרוץ, ואז יופ הכריז שאנו נמצאים בבלגיה. מעבר 
הגבול היה תמיד עניין מסוכן. למרות ששתי הארצות, הולנד ובלגיה, היו תחת 
הכיבוש הגרמני, נשמר הגבול ביניהן בקפדנות רבה. לא רק כדי למנוע הברחות, 
אלא בעיקר כדי לתפוס חיילים עריקים, טייסי בנות הברית שניסו להגיע חזרה 
לבסיסם באנגליה, אנשי מחתרת שחיפשו מקלט או קשר עם אנשי מחתרת 

ויצריה בארצות הכיבוש, וכמובן יהודים, שניסו להגיע לארץ הנכספת, שו
 הנייטרלית. 

היה עלינו עוד לחצות שטח פתוח מעובד, עד שמצאנו קורת גג בחווה של 

. האיכר ואשתו שמחו מאוד לראות Hamontמכרים של יופ קרוב לעיירה המונט 
את יופ, כי הגיעה אל אוזנם הידיעה שווילי וסטרוויל, אישתו של יופ, נתפסה, 

זהרנו שעלינו לבלות את הלילה והם חשבו בטעות שגם יופ עצמו נתפס. הו
במרתף, משום שהגרמנים עורכים תמרוני לילה נרחבים בכל האזור, ומדי פעם 
הם נכנסים לחווה. ונוכחות של שלושה גברים נוספים עלולה לעורר את חשדם, 

 שמא אלה מרגלים. 

                                                           
נשא בסוף המלחמה  יאן סמיט פעל רבות במסגרת "קבוצת וסטרוויל", ואף   *

חי", -נערה יהודייה לאישה. יחד אתה הוא עלה ארצה באניית המעפילים "תל
מחתרת "החלוץ" בקיבוץ "הזורע", שם גם  והצטרף לגרעין ההולנדי של יוצאי

פאליק". אחרי זמן קצר עזבו -נולד בנם. הם עלו עם הגרעין להתיישבות ב"ואדי
באותן שנים,  מיד אחרי סוף מלחמת חיים. -את הקיבוץ, וחשבו להתבסס בקרית

העולם השנייה, היחס אל אנשים לא יהודים היה מביש. לכן המשפחה חזרה 
להולנד, אבל הקשר עם יאן נשאר חם כפי שהיה, ולעתים קרובות הוא מבקר 

 בארץ. 
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 ירדנו למרתף המרווח, ושם כיבדו אותנו בארוחת איכרים טובה. 
לה ההמולה מסביב. רעש שרשרות ומנועי טנקים, עם רדת החשיכה התחי

יריות מנשק קל ואוטומטי וצעקות הפקודות חדרו גם אלינו. לא יכולנו לישון, כי 
הרעש והמתח עשו את שלהם, מה גם שלא היו שם מיטות אלא רק שולחן 
וכסאות. הרגשתי קירבה מיוחדת לאנשים הסובבים אותי, אנשים שמוכנים לסכן 

 חייהם, כדי להציל נערים יהודים.  הכול, כולל את
האיכר ואישתו שאלו את יופ שאלות רבות. לאט לאט התחיל יופ לספר 
על חייו: על תקופת ילדותו בבית הוריו בזוטפן, שם הוא נולד; על עבודתו כמורה 
באינדונזיה, וסירובו לשרת בצבא ההולנדי מטעמי מצפון. הוא הזכיר בחיבה 

נהל ומחנך בבית הספר המתקדם "דה ורקפלאטס". מיוחדת את תקופת היותו מ
 1938סיפר ששם למעשה נפגש לראשונה עם הטרגדיה היהודית, כשבסוף שנת 

קלט בית הספר ילדים יהודיים מגרמניה, פליטי הפוגרום הגדול של "ליל 
הבדולח", ילדים שהופרדו מהוריהם ונשארו בלי ידיעות על גורל יקיריהם. 

את פנייתה של מרים פינקהוף, שביקשה את עזרתו  בהתרגשות מיוחדת תיאר
; איך הוא שמח 1942להסתיר את חניכי בית "עליית הנוער" בלוסדרכט באוגוסט 

שניתנה לו הזדמנות לעשות למען הנרדפים, ועל ידי זה לחבל בכוונות הכובש 
מבלי להזדקק לאמצעים אלימים, למרות שבשלב זה של המאבק הוא לא פוסל 

א סיפר על משפחתו, על ילדיו שנמסרו לידי ידידים כדי שהוא גם אותם. הו
ואישתו וילי, שנתפסה בינתיים ונכלאה במחנה פוכט, יוכלו להתמסר למאמץ 
להציל כמה שיותר יהודים, בעיקר צעירים, מידי הגרמנים. הוא העלה על נס את 

ה  הידידות שנרקמה בינו לבין  הפעילים של חברי "החלוץ", ואת רחשי ההוקר
לשושו והצער על מותו של. התלהבותו הלכה וגברה, ופתאום הוא עלה על 
השולחן, וכשרעש כלי המלחמה ברקע, התחיל לדקלם שיר של פעיל מחתרת, 

 אסיר שנידון למוות, כאילו הוא חש את גורלו שלו:     
 שיר שמונה עשר המומתים" מאת יאן קאמפרט:

 רק שני מטרים הוא אורכו של תא,"
 זה רוחבו מקיר אל קיר.פחות מ

 אך קטנה היא חלקת האדמה
 אותה עדיין איני מכיר.

 שם אנוח אלמוני בחיקה הקר,
 ולצדי רעיי, המועדים לחרב.

 שמונה עשר היינו במספר
 ולא יחיה אחד עם ערב.

         *      * 
 אוי, ארץ ושמים אהובים
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 של חוף הולנד החופשי,
 י הקלגסים,באשר הודברת, ארצי, ביד           

 שוב לא אמצא מרגוע לנפשי.
 מה יעשה גבר בעמו           
 לעת כזאת, למסירות ואמן?           
 נושק הוא את ילדיו, שפתי רעייתו יישק           
 ועם הבלתי שווים הוא קם למאבק. 

            *         * 
 ידעתי טיבו של התפקיד, ידעתי שהמתחיל כעת 
 מנת חלקו עמל וחרדות.-הבמעש          
 אך הלב, שלא יכול עוד שאת,          
 לא שעה לסכנות.          

 כי יודע הוא עד מה בארץ זאת
 החרות נערצה, עד לא בא הלה ובידיו הטמאות

 חילל את קדושתה.
                               *       * 

 עד לא בה הלה, מפר שבועה וחוק, 
 עשה מעשהו הנפשע,

 הוא את ציפורניו נעץ בחוף הולנד הירוק,
 ובזז את אדמתה.

 זה המכזב בשם הכבוד
 רהב גרמניות המתנשאת בגרונו. 

 את הארץ הוא הפקיר לשוד
 ועל צוואר העם הציב הוא מגפו.

           *      * 
 אשף העכברונים מברלין

 -מחלל הוא את מנגינתו עכשיו
 כשם שלא אהיה עוד בין החיים

 קלה, ואת אהובתי לא יראו עיניי בעוד שעה
 ולא עוד נבצע את לחמנו יחדיו 

 -ולא אחלק עמה את מיטת יצועיי
 אנא, דחו כל אמרותיו ופיתויו

 של צייד הציפורים הערום.           
        *         * 

 לכשתקראו את הדברים האלה, זקן ונער,
 זכרו את רעיי במצוקתם, 
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 את שעמדו שותפים לצדם
 ובצער, באסון

 בדיוק כפי שלבנו זכר והגה
 בכם, ובארצנו שלנו האהובה. 

 עמוד הבוקר על הלילה אור יהל
 ועננים סופם לחלוף כמו צל.

             *        * 
 כבר אור השחר מפציע ורוטט

 -מבעד לסורגי האשנב הרם
 אלי, הקל מותי עליי, כי הגיעה עת.

 ואם חטאתי לפניך, ככל אדם 
 ולהיכשל במה, שעשוי לחטא 

 אל תמנע ממני חסדך, ריבון העולמים,
 שאוכל לעמוד, כפי שגבר חייב לעמוד

 מול קני הרובים.......
ישבתי  כמהופנט. שמעתי  שיר זה בפעם  הראשונה. ראיתי  שגם  האיכר  

ואשתו היו נרגשים מאוד. כאשר מסביב המולה צבאית מחרישת אוזניים, עומד 
ט בלתי רגיל את ה"אני מאמין" שלו, לא כשחקן העומד לפנינו אדם,  ומבטא בלה

  על במה, אלא כולו הוא עצמו. זאת הייתה חוויה בלתי  נשכחת.
עוד שעות רבות ישבנו ודברנו. כשפסקו התמרונים עלינו לחדר המגורים. 
יופ התיישב בכורסה ונרדם. החוויות של הימים האחרונים היו גדולים עליי.  

כמו יופ את הכוח להתחיל מאבק נגד כוחות חזקים מהם מאין לוקחים אנשים 
בהרבה? חיפשתי בעצמי תכונה כזאת, ולא מצאתי. השיר  שיופ דקלם באותו 
לילה הוא פרי עטו של יאן קאמפרט. שיר זה הפך כעין המנון של המחתרות 

 * ההולנדיות השונות, והועבר מפה לפה בזמן הכיבוש.
לבריסל בירת בלגיה, והתאכסנו במלון  לקראת צהריים הגענו 17.2.1944 ב

"אנגלטייר", במרכז העיר, מאחורי תחנת הרכבת "גר דה נורד". הייתי רצוץ לגמרי 
מלילה ללא שינה, ומההליכה המזורזת מוקדם בבוקר מהחווה בה התארחנו אל 

                                                           
את חברינו  -1964כאשר אנו, ניצולי ופעילי המחתרת החלוצית, הזמנו ב   *

יקשתי מאבא קובנר, פרטיזן לשעבר וסופר, לתרגם ההולנדים לבקר בארץ, ב
את השיר לעברית לערב חגיגי שארגנו בקיבוצי לכבוד אורחינו. אני אסיר תודה 
לו על התרגום המעולה, אשר שמר על תוכן ורוח השיר.  )תרגום נוסף של 
השיר נעשה יותר מאוחר על ידי איתמר פרת(. בביקור זה זכו חברי הקבוצה 

שיא המדינה, לנטוע עצים בשדרת "חסידי אומות העולם" ב"יד להתקבל אצל נ
 ושם", והוענקו להם תעודות "חסידי אומות העולם" מטעם מוסד זה.
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 העיירה המונט, וכל זה אחרי נסיעה ברכבת, שתמיד מלאת סכנות ומתח. 
שותי תעודה )אמנם מזויפת(, שנשאה חותמת בבלגיה כבר הייתה בר

מרשימה של ה"וורמאכט" )הצבא הגרמני(, והעידה שאני עובד עבור הגרמנים 
בצרפת, וחוזר מחופשה בהולנד. כתוב היה בה )שחור על גבי לבן( שהרשויות 
מתבקשות לסייע לי להגיע בשלום בחזרה לעבודה. אלו היו תעודות צבאיות, 

ים של קבלנים אשר עבדו עבור ארגון "טודט", שהיה שניתנו על סמך אישור
הקבלן הראשי ואחראי על בניין מתקנים מסווגים מאוד, כבניית ביצורים 

 ומתקנים צבאיים שונים. 
כוכבים, דבר שלא הפריע  2אופי ואני גרנו באותו חדר במלון שהיה בדרגת 

ן לטפל לי לישון כמה שעות טובות. אחרי שהתאוששנו, החלטנו שהגיע הזמ
בחיצוניות שלנו, שהייתה די מוזנחת. הלכנו למספרה, שהייתה בקומת הקרקע 
של המלון. אני עוד נזכרתי בכמה מילות מפתח בצרפתית שלמדתי בבית הספר, 
ולכן יצאתי עם תספורת בהחלט מתקבלת על הדעת. אופי כנראה פחד להיכשל 

, ובעקבות זה oui -ןבשפה, או שלא הבין מה שהספר אומר לו, ענה כל הזמן בכ
קיבל עוד טיפולים שלא חלם עליהם אי פעם: חפיפת ראש, מסאג', גילוח, 
משחות ובשמים למיניהם. כמובן שהמחיר היה בהתאם, וכך נאלצתי להוסיף לו, 
ממעט הכסף שהיה לי, כדי למנוע אי נעימות. בכל זאת צחקנו מאוד לאחר 

עוד ימים מספר. לא הכרתי   המעשה, כי ריח הבשמים והשמנים ליוו את אופי
 את אופי מלפני  הבריחה שלנו, הוא היה חבר לעניין ונעים היה להיות בחברתו.

ראינו שתושבי בריסל לא בלונדינים כמו ההולנדים אלא די דומים בצבעם 
לגוון שלנו, כך שלא חששנו להסתובב ברחובות העיר היפה. הייתה זאת הפעם 

לתי במסעדה, ונהניתי מאוכל טוב. בניגוד הראשונה, אחרי הרבה שנים, שאכ
להולנד, התאפשר לממשלת בלגיה להביא סחורות ממושבותיה שבאפריקה, 
ובכסף טוב אפשר היה להשיג כל דבר. כמובן שהסתפקתי במזון פשוט, כי כסף 
רב לא היה לי. המצב החדש שהייתי מצוי בו היה כמעט בלתי נתפס. עוד לא 

בתי את וסטרבורק. אפילו אחרי הבריחה הייתה לי מלאו שלושה שבועות מאז עז
עדיין תחושה של נרדף, שבקושי מעיז להוציא את ראשו מהמחבוא, ופה, 
בבריסל, הרגשת החופש הפתאומי השכיחה כמעט כל סכנה, שבכל זאת גם פה 
הייתה קיימת. יכולתי להבין איך חברים נתפסו על ידי הגסטאפו או המשטרה, 

 ר את ראשם. כשהחופש המדומה סחר
אורח החיים של הבלגים, שארצם נשלטה על ידי שלטון צבאי, לעומת 
הולנד בה הונהג שלטון אזרחי, היה שונה בעינינו. ההולנדים נחשבו בעיני 
הגרמנים כשייכים לגזע הארי, לכן הם רצו בבוא העת לצרף את הולנד כמחוז 
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גי נשאר על כנו לרייך השלישי. השוני נבע גם מהעובדה, שבית המלוכה הבל
כשבלגיה נכנעה לכובש הגרמני. המלך סירב לברוח, והמשיך לשלוט עם ממשלתו 
לפי הוראות הגרמנים, לכן לא הייתה עילה להקים בבלגיה ממשל אזרחי גרמני. 
גם המושבות המרובות שהיו להם באפריקה, בעיקר קונגו העשירה, נשארו 

רתן, למרות ההסגר שהטילו נאמנות למטרופולין. הן המשיכו לספק  את תוצ
בנות הברית על התחבורה הימית. כך הגיעו הסחורות דרך מרוקו הספרדית 
וצרפת, וביניהן דברי מזון שבהולנד, שהייתה מנותקת ממושבותיה, לא נראו כבר 
שנים. גם בבלגיה רדפו את היהודים, אבל תנאי הסביבה והממשל היקשו על 

 הגרמנים את מלאכתם. 
ה, ואחרי  שנחתי מספיק היה לי הכוח לערוך בה כמה בריסל עיר יפ

פיס", שכל תייר חייב -"מניקן -טיולים יפים. ראיתי את הפסל של הילד המשתין
 לראות, וכיכר העירייה המרשים. 

.  Schabbing Tinusשחזרתי לבית המלון עשיתי הכרה עם טינוס שבבינג 
שגם היא עתידה לעבור טינוס הביא אתו את רבקה רוס, חברה מהכשרה דתית, 

 לצרפת. את הגבול הבלגי הם עברו במקום אחר. 
טינוס היה בחור מעניין, נראה כמו תלמיד בית ספר תיכון עם פנים מאוד 
צעירות. הוא גם היה לבוש בהתאם; מכנסי שלושת רבע 

 *, מקטורן ספורטיבי וצעיף אדום צעקני.four-plusשנקראו 
בגר, מלאת שמחה גם התנהגותו הייתה כשל נער מת

 ורעשנית.
רבקה רוס הייתה נערה דתייה ומאוד ביקורתית.  

החדר בבית המלון לא מצא חן בעיניה, וגם דרגת המלון לא 
התאימה לה. היא הבינה מיד שהמלון משמש גם אכסניה 
לנשים שעובדות במקצוע הכי עתיק. למחרת הגיע מקס 

 וינדמילר.                  

היה אחד הפעילים המרכזיים של  x WindmüllerMaמקס וינדמילר 
המחתרת שלנו. הוא בא ישר מפריז לפגישת עבודה עם יופ וטינוס. לקראת 
הצהריים עזבו יופ וטינוס את בריסל, כל אחד לדרכו, אחרי ויכוח סוער בין טינוס 
 -ליופ כשהראשון מזהיר את יופ מסכנת מעבר הגבול של בודל. אנו שלושתנו

                                                           
גם טינוס שבבינג היה חבר ותיק "בקבוצת וסטרוויל". הוא היה מבריח גבולות   *

ת מצטיין. זכה יחד עם יתר חברי הקבוצה, בזמן הביקור בארץ, באות "חסידי אומו
 העולם". 
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ואני, נשארנו עם מקס, שסיפר לנו הרבה דברים מעניינים על החיים רבקה, אופי 
תלושי משכורת, כרטיסי עבודה,  -בצרפת. מקס הביא עמו מסמכים נוספים

תלושי מזון ועוד, אשר היו צריכים לחזק את היותנו עובדים מסופחים של הצבא 
ך להשתמש הגרמני, אנשים מגויסים על ידי ארגון "טודט". מקס נתן לנו תדרוך אי

 בניירות אלה, ומה לומר כשנעמוד בבדיקה.
הוחלט שנחצה את הגבול לצרפת בנפרד. הוא הלך עם אופי, ואני 
התבקשתי ללוות את רבקה. קבלתי ממקס תרשים של נקודת הגבול שעלינו 

 לעבור.

, הקרובה Monsיצאנו מבריסל ברכבת הראשונה לעיירה מונס  -20.2.1944ב
ינו על רכבת פרברים שקירבה אותנו לגבול. אחרי כן הלכנו לגבול. שם ירדנו, ועל

דרך שדות, עד שהגענו לדרך חקלאית, שהובילה אותנו לצריף קטן של שוטרי 
גבול ומכס צרפתיים. מקס ואופי, שהלכו מאות מטרים לפנינו, עברו את הגבול 
בלי להיעצר כלל. גם אותי לא בדקו, כי לא היה עמי כל מטען. אבל עם רבקה 
התחשק למוכסים להשתעשע מעט, והם בדקו את התיק  שלה בקפדנות יתרה, 
הוציאו ממנו פריט אחרי פריט, וכשהגיעו לחלקי לבוש אינטימיים התחילו 
להתלוצץ, ולשאול את רבקה על ייעודו של אביזר זה או אחר. הם בוודאי חשבו 
, שלפניהם בחורה שאוהבת בדיחה קלה, אבל רבקה התחילה להתרגז מאוד

והחזירה כמה קללות לא כל כך עדינות בשפות שונות. אני התביישתי מאוד, 
וניסיתי להרגיע את רבקה, אך ללא הצלחה יתרה. חששתי שהתנהגותה עלולה 
להרגיז את השוטרים, ולתת להם עילה לחקור אותנו על מעשינו במקום.  אבל 

למקס הכול עבר בשלום, ואחרי שרבקה ארזה את חפציה מחדש, הצטרפנו 
ואופי, שהמתינו לנו במרחק ביטחון. המשכנו לעיירה קרובה, כדי לעלות על 

 רכבת שצריכה להוביל אותנו לפריס.
כדי להבין איך התנהלו הנסיעות ברכבות בזמנים ההם, ובמיוחד בצרפת, 

הגרמנים החרימו כל מה  ,להלן תיאור קצר: מכוניות פרטיות כמעט ולא היו
ם היו במספר מועט ביותר. רכבות רבות שירתו את שידם השיגה. גם אוטובוסי

הצבא הגרמני, ובמעט הרכבות שעמדו לרשות הכלל, היו מספר קרונות שמורים 
לאנשי הצבא והיחידות המסייעות לו. לכן הצפיפות ברכבות האזרחיות הייתה 
נוראה; אנשים עמדו דבוקים זה לזה. מקום ישיבה היה לוקסוס כמעט בלתי ניתן 

וסף לכך, התנהלה תנועת הרכבות בצורה איטית ביותר, בגלל עצירה להשגה. נ
 כמעט בכל תחנה, וזכות קדימה שניתנה לכל רכבת המובילה צבא או ציוד צבאי. 

ק"מ. מקס היה בחור  280כך נסענו לפריס קרוב לשש שעות, מרחק של 
כדי מיוחד, תמיד במצב רוח טוב. ברשותו הייתה מפוחית, שהוא היטיב לנגן בה. 
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להנעים לנוסעים את הזמן ניגן שירים צרפתיים, ואחרי כן, לתדהמתי, גם שירים 
עבריים, כמו: "הבה נגילה", "הנה מה טוב ומה נעים", "קומו אחים" ועוד. 
האנשים שהיו אתנו בקרון היו מרוצים מאוד מהבידור, ואחרי כל שיר מחאו 

 ה מנגינות הולנדיות...כפיים. שאלו את מקס אילו שירים אלה, והוא השיב שאל
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 ה"קן" שלנו בפריס
         

הגענו לפריס, הלילה כבר ירד, והיה חשוך לגמרי בגלל תקנות ההאפלה 
החמורות. )לכן הכינוי של פריס "עיר האורות" בתקופה זאת לא תפס(. מקס 

של הוביל אותנו לבית מלון קטן, לא רחוק מתחנת הרכבת, שבו הייתה האכסניה 
לולי אקהרט, אך שימש למעשה מטה של המחתרת שלנו בצרפת. פגשתי שם 

הרבה חברים, ביניהם גם את ציפי )אלפרד 
פרנקל(, סוזי הרמן, פאולה קאופמן, מטה לנדא, 

 בטי בריטס ועוד. 
הייתה שם תנועה מתמדת, חברים נכנסו 
ויצאו, וכמובן אנחנו היינו במרכז ההתעניינות. 

שות מהולנד, מה  שלום כולם רצו לשמוע חד
החברים שנשארו במחנה וסטרבורק, ומה סיכוייהם לצאת משם. שאלה זאת גם 
הטרידה אותי. עברו כבר שלושה שבועות, ולפי חשבון פשוט שערכתי היו 
צריכים להיות עוד ארבעה חברים מחוץ לווסטרבורק, בהנחה שיצאו בזמן הזה 

בלילה כשציפי לקח אותי אל שני משלוחים נוספים מזרחה. היה כבר מאוחר 
רחוב הוורדים לא רחוק מהמלון של לולי. ישנתי מצוין על המזרון שנפרש על 

 הרצפה בחדר הקטן ששימש לציפי דירה. 
בבוקר גיליתי את יופייה של העיר, כשיצאתי עם ציפי כדי להשיג מצרכים 

רץ,  לארוחת הבוקר. קנינו את הלחם הצרפתי המפורסם שנמכר כנראה לפי מטר
והבאגט הזה, מרוח חמאה עם תוספת חתיכת גבינה, יכול להתחרות בכל סוג של 
עוגה. אחרי שסיימנו את ארוחת הבוקר, ציפי שאל האם אני מעוניין להילוות 
אליו למרכז העיר לסידורים שונים. עשיתי זאת בחפץ לב, רציתי לראות כמה 

 שיותר את העיר, כי לא ידעתי כמה זמן אשהה בה. 
נו למרכז העיר, וציפי פנה באחד הבולווארים הגע

  הרחבים לבית גדולומרשים,
שמדרגות רחבות מובילות לשער הכניסה,  

כשבשני צדדיו עמדו זקיפים גרמניים, אנשי צבא. ציפי 
הסביר לי שהוא צריך להיות בבניין כדי לקבל רשיונות 
שונים. הוא שלף מכיסו תעודה מסוימת והראה אותה 

נכנס לבנין, כשאני צמוד אליו ומעמיד, לשומר הסף, 
כמוהו, פנים של חשיבות. במסדרונות הרחבים התנהלה תנועה ערה של אנשי 
צבא, לרוב קצינים, שהתרוצצו אנה ואנה, מהומה של קן נמלים, כשבתוכה 
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מתהלכים שני יהודים, ציפי ואני. מי היה מאמין?? נכנסנו לאחד החדרים. ציפי 
ורי שולחן כתיבה מרשים, ושטח לפניו את בקשתו. פנה אל קצין שישב מאח

עשה רושם שזו לא הפעם הראשונה שציפי נפגש עם הגרמני. חיש מהר סודרו 
העניינים, ויצאנו שוב מהבניין, כשבידי ציפי תעודות אמיתיות, אשר מקנות זכות 
למשוך מזון, וזכות להשתמש ברכבות על חשבון הצבא הגרמני. הייתי המום 

ת אפשר להיכנס לגוב האריות, ולצאת ממנו ללא פגע. כל מה שנחוץ באיזו קלו
זה לא רק תעודות מזויפות טובות, אלא גם חוצפה וביטחון עצמי. הייתי מלא 

 התפעלות לאיזו רמה  של תעוזה והצלחה הגיעו חברינו בצרפת. 
בצהריים אכלנו, ציפי ואני, במסעדה צרפתית טיפוסית פשוטה ששמה 

ראת ערב הלכנו, אופי ,אני וכמה חברים שהזדמנו לפריס לבית "קוקוריקו". לק
קולנוע. ישבנו בין חיילים וקצינים של הרייך. בבוקר ביקרתי שוב בבית המלון 

 של לולי וחברותיה. 
יותר מאוחר הגיע גם יופ וסטרוויל, שהתקבל באהבה ובהערצה. התאספה 

שעמדו ברומו של שם חבורה נכבדה של פעילים וסתם חברים, ודנו בדברים 
עולמנו. עלתה השאלה איך ואיפה נסתדר אנחנו, אופי ואני. המגמה הכללית 
הייתה, שאנחנו נישלח לאחת החברות שעבדו בשביל הגרמנים לחזק את קווי 
ההגנה שעל החוף האטלנטי. הארגון היה זקוק לכסף, ולא יכול היה להרשות 

בה הבהרתי, שאינני מוכן  ה. ביקשתי שיחה עם יופנסלחברים להסתובב ללא פר
לעבוד  בשביל הגרמנים, ובוודאי לא למען המאמץ המלחמתי הישיר. לא בשביל 
זה ברחתי מווסטרבורק. שם אומנם עסקתי בעבודות שאפשר לפרש אותן 
כשיתוף פעולה אתם, אבל מה שעשיתי היה בכפייה, ולרוב לטובת תושבי 

ו להישלח ליחידה של המחנה. ביקשתי להשתלב בעבודת המחתרת שלנו, א
"מאקי" )השם גזור מהמילה בצרפתית: "חורש  המחתרת הצרפתית הלוחמת ב

 צפוף"( , שם פעלה גם יחידה יהודית ובה חברים שלנו. 
יופ הבין את מניעיי, והבטיח לטפל בנושא. הייתה לי עוד בקשה אליו. 

ופ את רציתי מאוד שיטפל גם בהעברת אחיותיי לצרפת. עוד באותו יום עזב י
 פריס, ולא ידעתי מה הוחלט בנוגע אליי. 

 רק למחרת נמסר לאופי ולי שעומדת לפנינו אפשרות להצטרף לקבוצת
חברים, אשר עומדים לעשות ניסיון לעבור את הרי הפירנאים, בכדי להגיע 
לספרד הניטראלית. נצטרך להיות מוכנים  לצאת מיד לטולוז, כדי להספיק 

נכשלו כמה ניסיונות לעבור את ההרים האלה, להתחבר אל הקבוצה. בעבר 
המפרידים בין צרפת לספרד. הדרך נחשבה כקשה במיוחד, וההצלחה הייתה 
תלויה במיומנות של מורה הדרך ובתנאי מזג האוויר.  שמירה קפדנית ביותר של 
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הגרמנים הייתה מוצבת על דרכי הגישה לאזור הגבול, ובמיוחד על המעברים. 
ועדף לבריחת הצלה, הייתה סגורה, והשלטונות השוויצריים שוויצריה, כיעד מ

 היו מחזירים את הבורחים, שהצליחו לעבור לתחומה, ישר לידי הגרמנים. 
ישראל היה -הסכמנו מיד להצעה, כי הסיכוי שמספרד נוכל להגיע לארץ

מפתה. רק המחשבה על אפשרות כזאת הציתה את דמיוני. עוד באותו בוקר 
קנות סוודר ומגני  אוזניים, כי נאמר לנו שבעונה זו שורר קור הלכתי עם ציפי ל

עז בהרים. קנינו רק מגני אוזניים,  כי אי אפשר היה להשיג סוודר. על סמך 
תעודות מסע מזויפות שבידינו יכולנו להצטייד "בשקם" הגרמני מכל טוב: לחם, 

בצהריים עלינו חמאה, נקניק, גבינה ואפילו חפיסות שוקולד, הכל חינם אין כסף. 
טולוז, כשבטי בריטס מלווה אותנו כמומחית לקשר בין -על הרכבת המהירה פריז

הצפון )פריס( והדרום, ובאמתחתה גם תעודות שהצטרכה להעביר למקומות 
שונים ברחבי דרום צרפת. בטי הייתה נערה נאה, בלונדינית, ממש "שיקסה", 

כמה פעמים בלדרית של  שעשתה עבודת מחתרת נהדרת. סיפרו לי ששימשה גם
 נשק. 

עזבנו את פריס. הצטערתי שלא הספקתי לראות יותר מהעיר הזאת. 
התיישבנו בקרון עם "עמך", למרות שהיו לנו תעודות שהקנו לנו זכות לנסוע 
בקרונות השמורים לאנשי צבא ויחידות העזר שלו. הנסיעה בימי שלום ארכה 

שעות, בגלל הסיבות שציינתי  15כחמש שעות, אך בימי מלחמה היא נמשכה 
קודם. פה נוספו שיבושים בגלל מספר רב של ביקורות טרדניות, שערכו אנשי 
הגסטאפו וכוחות ביטחון שונים בדרך, ואלה גזלו זמן רב. היו בודקים בתוך 
הרכבת, ובנקודה שפעם היה הגבול בין צרפת הכבושה וצרפת של וישי, הורידו 

טרים עורכים חיפוש בכליהם, ובודקים את כל הנוסעים מהרכבת, כשהשו
בקפדנות את ניירותיהם. אני כבר חוסנתי בפני הפחד, ורכשתי לעצמי ביטחון 
מסוים. ברגע שכולם נדרשו להציג את תעודותיהם, השתדלתי תמיד להיות בין 
הראשונים. שמתי לב שהם משחקים את "הבלשים החכמים" המחפשים את 

ק מן הביקורת. לכן לאלה שהגישו מיד את אלה שמסתתרים, או מנסים להתחמ
ניירותיהם או יצאו לקראתם, לא הוענקה תשומת לב רבה. כבר התחלתי 

 להשתעשע מהעניין הזה, כי עברנו כמה ביקורות כאלו. 
התעודות שברשותנו היו למראית עין טובות מאוד. הייתה עליהן חותמת 

ושות פלאים על חותמות ע *של הצבא עם צלב הקרס, וחתימה רבת רושם.

                                                           
אחת הבחורות שלנו, פריצי אוגלאדק, עבדה בבית דפוס של הצבא הגרמני,   *

והשיגה עבור המחתרת טפסים חשובים, כך שרק את החותמת והחתימה צריך 
 היה לזייף.
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בהן משהו מאגי. כמובן שביקורת קפדנית, כולל תעודת  תההחייל הגרמני, הי
הזהות שלנו, הייתה יכולה להיות קטלנית, כי נסענו בזהות שאולה, כשבשום 
פרט לא היה מן האמת; לא השם, לא הכתובת, לא הלאום והרבה פעמים גם לא 

ל כמו בכל מחתרת, המשחק היעד, שהיה מקום עבודה שלא היה קיים כלל. אב
 בחוצפה, במרמה וגם במזל הם הקלפים החזקים. 

מאז ומתמיד אהבתי לנסוע ברכבת. צפצוף הקטר, שקשוק הגלגלים על 
פסי הברזל והמעקב אחר התנועה המתמדת של כבלי הטלגרף, הרוקדים כאילו 
לפי מנגינה. יכולתי לשבת שעות ולהביט החוצה, להסתכל בנוף שעובר לפני 

 עיניים כמו בסרט. לשבת וליהנות.ה
בשעות הצהריים, והגענו לטולוז עם עלות  24.2.1944 יצאנו מפריס ב

השחר. השתכנו בבית מלון שהוקצב לנו על ידי קצין העיר של הצבא. פגשנו בו 
כמה חברים, שגם הם המתינו להתחיל את המסע לעבר ספרד. הם באו 

ה באזור החוף, בו עבדו בביצורי ממקומות שונים בצרפת, חלק ממקומות עבוד
ה"אטלנטיקוול", קו ההגנה הגרמני האמור למנוע פלישה מן הים. כל אחד סיפר 
את סיפורו המעניין על מה שעבר עליו במשך הזמן, איך כמעט, כמעט מעד 
במפגש כלשהו עם השלטונות הגרמניים או המשטרה הצרפתית, שפעלה 

 הפצצה של מטוסי בנות הברית.  בשיתוף מלא עם הכובש, איך ירדה עליהם
"מאקי", וסיפרו שגם שם  הגיעו גם כמה חברים ששהו תקופה מסוימת ב

נתקלו באווירה של אנטישמיות, שהייתה מורגשת גם בקרב הציבור הצרפתי. גם 
 אופי ואני היינו צריכים לספר את סיפורנו המיוחד.       

הוכנסנו, כל אחד לחוד, ערב אחד נקראנו כולנו  לבית עזוב ומט ליפול, ו
לתוך חדר מואפל, שם התקיים הטכס המוזר ביותר שאי פעם עברתי בחיי. שם 

הטכס התנהל כמו  .”Armee Juive“ -" הצבא היהודיJ.A". נשבעתי אמונים ל
"קו קלוס קלאן" האמריקני. סנוורו לי את  שכתוב בספרים שקראתי על ה

חורי השולחן ומנהל את הטכס. העיניים, כדי שלא אזהה את האיש, היושב מא
חויבתי לשים את ידי על בד דמוי טלית, ולהישבע שאשרת את העם היהודי 

 "אצל"? או ל "הגנה"? ל ל -נאמנה. לא הובהר לי למי הבטחתי את נאמנותי
 "לחי"? אבל מצפוני היה שקט. 

למחרת עלינו על רכבת לכיוון סנט ג'ירון. באחת התחנות בדרך ירדנו, 
נו באוטובוס  לאזור כפרי נידח, כאשר מלווה אותנו נערה יהודייה ומשם נסע

מהמחתרת החלוצית הצרפתית. זאת הייתה נסיעה מאוד מסוכנת, כי אזור 
ק"מ, היה אזור צבאי סגור, שרק עם רשיונות מיוחדים  40הגבול, ברוחב של 

 מותר היה לשהות בו. אמנם היה לנו סיפור כיסוי, אבל רישיון ממש לא היה.
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אמיל וינדמילר, אחיו הצעיר של מקס, היה כביכול נציג של קבלן, והיה עליו 
לגייס פועלים לתיקון כביש העובר באזור. היינו כולנו מאוד במתח, ולא הוצאנו 
מילה מפינו, פן נעורר חשד אצל יתר הנוסעים, שאת טיבם לא ידענו. גם נסיעה 

ס, והנערה הובילה אותנו זאת עברה בשלום, ואחרי שעה קלה ירדנו מהאוטובו
עוד מספר קילומטרים, עד שהגענו לחווה נידחת. נפרדנו מהמלווה שלנו, שנטלה 

 את כל התעודות שלנו אתה.    
השתכנו במחסן, שאוכסנו בו כלים ומזון למקנה. מיטות כמובן לא היו, לכן 
 פיזרנו קש על הרצפה. מזג האוויר היה ערפילי, ולא ניתן היה לראות למרחק.

איש  21 באותו יום הגיעו עוד כמה חברים מה "החלוץ" ההולנדי. מספרנו הגיע ל
בנות. נוסף לנו היה עוד בחור הולנדי לא יהודי, שרצה להגיע לאנגליה.  2כולל 

יהודים צרפתים מבוגרים  6מטר. הגיעו  2.04קראנו לו "לנגה יאן", כי קומתו 
ס ורנה, שניהם קציני משטרה , ושני צרפתים לא יהודים, מורי40יותר, כבני 

גול, שחנו -לעבר, שביקשו להצטרף לכוחות צרפת החופשית בהנהגת  גנרל דה
 בצפון אפריקה. 
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לקראת ערב הייתה לנו הפתעה אדירה. יופ וסטרוויל עצמו בא מפריס,  

כל החברים באחו, למרות כל הסכנות שבדרך, להיפרד מאתנו. התאספנו 
והקשבנו בדריכות לדבריו. יופ לא דיבר בפאטוס אלא ברכות ומתוך עומק לבו. 
היינו נרגשים מאוד ממעמד מיוחד זה. הוא איחל לנו מסע מוצלח, ושנגיע לארץ 
המובטחת, נבנה בה מדינה לתפארת, ולא נשכח את החברים, שאולי לא יגיעו 

מדבר אליי אישית. אני חושב, עם כל  לרגע הגדול הזה. הייתה לי הרגשה שהוא
הרגשתי שנפלה לידי זכות   *הצניעות, שבימים שהיינו יחד התחבבתי עליו.

גדולה. אחרי כמה שעות יופ עזב אותנו, ועשה את הדרך המסוכנת בחזרה. אדם 
 יוצא דופן, שאי אפשר לשכוח.

מאוחר בלילה הגיעו לסוכתנו גם שני טייסים בריטים, שמטוסם הופל  
בני  34מעל האזור הכבוש, והם רצו להגיע חזרה ליחידתם באנגליה. הצטופפנו 

מטר מרובעים. ישנו על מצע של קש, כשהשדה  -50אדם בסככה שגודלה כ
הפתוח שימש לנו לשירותים סניטריים. מים לרחצה ולשתייה דלינו מנחל קטן, 

כאן  ראיתי    שזרם במרחק קטן מהחווה. אוכל סיפקו  לנו  בעל  החווה  ואשתו.
 הרים  שגובהם    לראשונה

מטר, שפסגותיהם בתוך עננים אפורים ומדרונותיהם מכוסים שלג. איזה  3000 כ
הוד והדר! היה קצת מפחיד לחשוב 

 שעליי לעבור אותם. 
תמיד חשבתי שרכסי הגבעות  

שליד הריין הם הרים גבוהים, כדוגמת 
"לורליי" הידוע. ) אחת הגבעות  הר   ה

ולי נהר הריין, שהמשורר היהודי בשיפ
הגרמני היינריך היינה כתב עליה בלדה 

 יפיפייה(. 
בצהריים הגיע מורה הדרך שלנו. מיד חשת שעומד לפניך איש הרים,  

                                                           
כדי לאמת שהרגשתי הייתה נכונה, אני מצטט פה קטע מתוך מכתב מאת    *

ית(: "כל כך שמחנו כאשר יופ חזר )תרגום מהולנד -28.1.1946חרדה ון מאנן מה
הוא הרחיב  "מנסיעתו הארוכה לביקור אצלנו, וסיפר שאתם הגעתם לספרד.

את הדיבור על החוויות אתכם. הוא מאוד נהנה אתכם. הוא הרגיש אושר פנימי 
יותר מתמיד. אותך הוא אהב הכי הרבה. אני חושבת שהוא חש שלא יראה 

 3נספח  ך?"אותך יותר. אולי גם אתה  הרגשת כ
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ואפשר גם לומר "הר אדם". פשוט ענק. בוודאי עסק בימים כתיקונם בהברחת 
אל מעבר סחורות, וכעת היה באפשרותו לעשות כסף רב בהברחת בני אדם 

לגבולות. הוא בא לומר לנו שבערב נצא לדרך, ואם מזג האוויר לא יבגוד בנו 
נהיה תוך יומיים בספרד. שמחנו מאוד; האיש עשה רושם אמין, והמחשבה 
להיות בעוד יומיים אדם חופשי, שיכול ללכת ולנשום ללא פחד, הייתה 

מטר  2838"רק"  -מונטפליאר"  -דה-מסחררת. הוא הסביר שעלינו לעבור את "פיק
קילומטר, הר שרובו נמצא בשטח הצרפתי. לא היה לי מושג  12 גובהו וקוטרו כ

איך עושים זאת. צוידנו על ידי האיכר בצידה לדרך, כל אחד קיבל רבע כיכר לחם, 
 קוביות סוכר.   25 גרם בשר לא מבושל ו 200כ

גדול.  , מורה הדרך, עמוס בתרמיל גב  Adriaanלקראת ערב חזר אדריאן
לפי הרעש שבקע מתוך התרמיל אפשר היה להבין שהוא מכיל הרבה בקבוקי 
שיכר. הוא היה לבוש ביגוד חם, ונשא מקל הרים מחודד שבקצהו מכוש קטן. 
ההוראות שלו היו ברורות. עלינו ללכת בשורה עורפית צמודים זה לזה, לא 

 להוציא הגה, ולא להקים רעש. 
תיים ירדה החשיכה, עננים כיסו את התחלנו ללכת. בינ 7:00בשעה 

השמיים, לא נראו  כוכבים ולא ירח. בשעות הראשונות הלכנו בחורש שגובה 
השלג בו היה רק כמה סנטימטרים, והתקדמנו די יפה, למרות שהשביל שהלכנו 
בו היה זרוע ענפים ובורות. אחרי כמה שעות של הליכה התחילו חלק מהיהודים 

שי בהליכה. אדריאן הסביר להם שזאת רק התחלת הצרפתיים להתלונן על קו
הדרך, שעדיין לא הגענו להרים אלא עברנו רק כמה גבעות. אחרי חמש שעות 
של הליכה מאומצת הגענו לסוכה, שבקיץ משמשת את רועי הצאן. אדריאן 
הכריז שפה נישאר לנוח כמה שעות. בקושי היה מקום לכולנו בסוכה הקטנה. 

 צעדנו, היה לנו קר מאוד.   עכשיו, לאחר שכבר לא 
אדריאן הבעיר אש כדי לחמם את עצמותינו הכואבות. הסוכה התמלאה 
עשן עד שבקושי ראינו זה את זה, אבל זה לא הפריע לאף אחד. היינו עייפים 
ורעבים.  אכלנו מהצידה שהייתה עמנו. אדריאן התעניין כמה אוכל יש לנו. 

, כי רעבנו מאוד, הכריז שמה שיש כשהתברר לו שנשאר רק מעט ממה שקיבלנו
לא יספיק לארבעת הימים הבאים. עכשיו שמענו שהמסע שלפנינו הוא לא 
יומיים, כפי שהכריז קודם צאתנו לדרך, אלא לפחות ארבעה ימים. זו הייתה 

 הודעה מדאיגה. 
שלושה מהיהודים הצרפתיים, מהמבוגרים שבחבורה, הביעו את סירובם 

אותם לחווה, כדי שיוכלו משם לחזור לטולוז. אדריאן להמשיך, ודרשו להחזיר 
ביקש מרנה, השוטר הצרפתי הצעיר, להצטרף אליו כדי להחזיר את שלושת 
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 הצרפתים, וגם כדי להביא תוספת אוכל. הם הלכו.   
היה קר מאוד, ולפי תור שמרנו על המדורה הבוערת. אף אחד לא ויתר על 

אפשר היה להתחמם טוב יותר. ניסינו גם התור שלו, כי תוך כדי שמירה על האש 
לישון קצת. דאגנו לא מעט לאדריאן, שמא לא יחזור. אך בבוקר חזרו שניהם, 
אדריאן ורנה, וכל תוספת המזון שהביאו אתם הייתה רק שלושה כיכרות לחם 

 שהשיגו באיזה כפר בדרך, תוספת של כמה פרוסות בודדות לכל אחד. 
הלילה, בגלל הסכנה להתגלות באור היום. היה עלינו להישאר בסוכה עד 

אדריאן הסביר לנו, שעלינו לעבור בלילה את הכביש שעובר לרגלי הפירנאים, 
השמור היטב על ידי משמרות גרמנים. הדרך היחידה שמאפשרת גישה לכביש 
עוברת דרך כפר, וזה הקטע הכי מסוכן, כי גם בתוך הכפר ממוקמת יחידה של 

ומי שסכנת הגרמנים כבר מאחורינו, שרק על ההרים שומרי גבול. חשבתי לת
עלינו עוד להתגבר, והנה הודעתו מכניסה אותי שוב למתח רב. אבל זה לא היה 

 הכול. 
כשהצצתי החוצה ראיתי ששלג התחיל לרדת. אמנם היו אלה פתיתים 
דקים ורכים, אבל בהביטי אל השמים ראיתי, שעננים כבדים ואפורים מתקרבים 

אדריאן היה מודע לכך, ואחרי כמה זמן הוא הכריז שבגלל מזג  מהצפון. גם
האוויר אין באפשרותנו להמשיך, ושעל כולנו לחזור לנקודת המוצא ולהמתין 
להתבהרות. דבריו עוררו מרירות והתנגדות רבה, ותבענו ממנו בכל זאת 
להמשיך. לחזור לטולוז היה כמעט מעשה התאבדות, כי מסרנו את כל תעודותינו 

בחורה שליוותה אותנו, כדי שתעודות אלה ישמשו חברים אחרים, כשיזדקקו ל
 להן.

עם רדת הלילה אדריאן התרצה, כנראה בהשפעת האלכוהול הרב שהוא  
שתה במשך היום, ונתן הוראה להתכונן להמשך הדרך. לפני זה הוא הוציא 
, מתרמילו האדיר תת מקלע וחמישה אקדחים. הוא חילק אותם לשני הצרפתים

מוריס ורנה, ולשני חברים שלנו שהיו ב"מאקי". גם לי נתן אקדח, אחרי שטענתי 
 שאני יודע להשתמש בו. לעצמו השאיר את התת מקלע. 

עכשיו התברר לי ששני הטייסים אינם. הם נעלמו בלי  שהרגשנו בכך. 
הדבר מאוד לא מצא חן בעיניי, היה לזה ריח של קנוניה או אולי אפילו בגידה.  

תה זאת הרגשה מרגיעה להחזיק אקדח ביד, לחוש את המתכת הקרה. קיבלנו היי
 הוראה להפעיל את הנשק רק כשנקבל פקודה מפורשת מפי אדריאן.

יצאנו לדרך. השלג המשיך לרדת בפתיתים גדולים וצפופים. בהתחלה זה 
היה יפה ורומנטי, ללכת כך ביער כששקט מסביב, לשמוע רק את הדריכה הרכה 

שהתעבה. אבל אחרי שעתיים של הליכה, הרגשתי שהעייפות הולכת  על השלג
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ומתגברת, בגלל המאמץ לראות בחשכת הלילה, ולשמור על קשר עין עם הצועד 
 שלפניי. הלכנו צעד אחר צעד במשך שעות ובשקט מוחלט. 

פתאום, ללא אזהרה מוקדמת, פולחת ירייה את השקט, ואחריה עוד אחת 
ו ארצה. אני מחפש מחסה אחרי עץ, האקדח בידי ועוד אחת. כולנו השתטחנ

מוכן לשימוש. ידיי רטובות ומזיעות. אדריאן פוקד לא להשיב אש, רק הוא יורה 
ירייה אחת. מחשבות מרצדות במוחי: האם אלה גרמנים הבאים בעקבותינו? 
האם הייתי צריך להגיע עד לפירנאים כדי למצוא בהם את מותי? אני מאושר 

לא אתן שיתפסו אותי! כך שכבנו עוד כמה דקות, כשהשלג  שיש בידי נשק.
מסביבי נמס מחום גופי, והרטיבות חודרת לבגדיי. לפתע התקרבו שתי דמויות, 
גבר ונער. הפגישה בין אדריאן וביניהם לבבית מאוד. התברר לנו שמטרת הירי 
הייתה לקבוע מקום מפגש עם השניים, שהיו אמורים לעזור לאדריאן להעביר 

 ותנו דרך הכפר והכביש. א
קמנו מעודדים והמשכנו ללכת, הפעם בקצב מזורז יותר. הלכנו בירידה, כי 
הכפר והכביש שכנו בתוך עמק צר. השלג פסק לרדת. התקרבנו לבית הראשון 
של הכפר. ליד הגדר עמד איש, וסימן לאדריאן שהדרך פנויה. אדריאן כינס את 

את הכפר ואת הכביש בריצה, לעלות לגבעה כולנו סביבו, והסביר שעלינו לחצות 
שמעברו השני, ולהמתין. המדריך החדש והנער רצו ראשונים. אחרי כמה שניות 
זינק חבר, ואחרי כמה שניות, לפי ההוראות של אדריאן, עוד אחד, וכך הלאה. 
ואז גם אני. הכלבים בכפר התחילו לנבוח, וזה נשמע באוזניי כאילו להקת כלבים 

בעקבותיי. מעולם לא רצתי כך. קשה היה לרוץ על שבילי החצץ של שלמה רצה  
הכפר מבלי למעוד. עברתי את כביש האספלט החלק משלג וקרח, ובכוחות 
אחרונים עליתי על הגבעה. שם שכבתי בלי אוויר בריאותיי. גם אלה שרצו לפניי 
שכבו באפיסת כוחות. חשתי כאב חד באחת מרגליי. סוף סוף כולם הגיעו. 

יתרתי את מקור  הכאב. מסמר מהנעל חדר לתוך בשרי. הורדתי את הנעל א
וביקשתי עצה מאדריאן. אדריאן אמר שאין כל בעיה, וכשהוא משתמש 
באצבעותיו כמו בצבת הוציא את המסמר מהנעל, ואת הפצע חיטא עם 

 האלכוהול שהיה אתו בשפע. מנוחה קצרה וממשיכים. 
מוק, ההליכה קשה, אבל כולנו עכשיו החלה עלייה תלולה. נשמתי ע

עושים מאמץ, בלי טרוניות ממשיכים ללכת עוד מספר שעות, עד ששוב אנחנו 
מגיעים לסוכת רועים, וכולנו נופלים מעייפות  על האדמה הקפואה שבתוך 
הסוכה. רק לאדריאן נותר כוח להבעיר שוב אש. כנראה שהאלכוהול שהוא שתה 

ורדתי את נעליי כדי לבדוק מה מצב הפצע, למכביר, מחזיק אותו על הרגלים. ה
כי לא הרגשתי את הרגל כלל. האלכוהול של אדריאן משמש שוב לניקוי, ועושה 
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פלאים. עיסיתי את רגלי, עד שהרגשתי שהדם זורם ומחמם אותה. כשנעליי 
מתחת לבית השחי נרדמתי, ושקעתי בשינה עמוקה. אחרי כמה שעות של 

רך. הנשק הוחזר לאדריאן ונעלם בתרמילו. כל מנוחה ניתנה ההוראה לצאת לד
פעם שהיה צריך להרים את התרמיל היו דרושים שני אנשים כדי לשים אותו על 
גבו של אדריאן. אוכל כבר לא היה לנו, כך שלא בזבזנו זמן על ארוחה. צעדנו 
לאור היום, כי הסכנה להתגלות על ידי הגרמנים הייתה מועטה, ולעבור בחושך 

 ההררי  שלפנינו היה בלתי אפשרי. את השטח 
מונטפלייאר", הר -דה-עכשיו ראינו אותו בבירור מתנשא מעלינו: "פיק

ששוכן ברובו בשטח צרפתי, ורק המדרון הדרומי שלו שייך לספרד. עלינו לעבור 
אותו. ההליכה נעשתה קשה יותר ויותר. עליות חדות וירידות תלולות, שכמה 

י גלישה על אחורינו. כתוצאה מאחת הגלישות האלה מהן יכולנו לעבור רק על יד
נשארתי בלי מכנסיים. למזלי היה לברי אשר, אחד מחברינו, זוג מכנסיים נוסף 

"מאקי", וכך ניצלתי ממצב מביך. השלג בהרים הגיע לגובה רב, -שהביא עמו מה
ובכל צעד שקענו בתוכו עד לברכיים, דבר שהצריך מאמץ רב של ההולך בראש 

לכן היינו מתחלפים כל כמה דקות בהובלת השיירה ובפילוס השביל. היו התור. 
עליות שהיה עלינו לחצוב מדרגות בקרח. מקל ההרים עם המקוש הקטן בקצהו 
שאדריאן הביא אתו, הוכיח את נחיצותו. ברור שהתקדמנו לאט לאט. כשעברנו 

יים זה לזה כדי על פני תהום צעדנו בזהירות רבה. שמנו רגל לפני רגל, והחזקנו יד
לתת תמיכה. קושי נוסף שנתקלנו בו היה בעובדה, שמספר ימים לפני יציאתנו 
לדרך היו ימים חמים, והשכבה העליונה של השלג נמסה. הקור של הימים 
האחרונים הפך שכבה זו לקרח, שלא היה חזק מספיק לשאת משקל אדם. כל 

 כזכוכית שבורה.  צעד שעשה מוביל השיירה היה שובר את הקרח, שהיה חד
בזמן המסע התחברתי עם אריך סנדרס, חניך בית "עליית הנוער" חודה. 
אנו הובלנו את השיירה לעתים קרובות. היה לשנינו מזל שלא סבלנו מחתכים 

קצין המשטרה הצרפתי, שהיה גבר  -ברגליים שנגרמו על ידי שברי הקרח. מוריס
הובלת השיירה  כאשר רצה לעניין, סבל מזה מאוד, והיה עליו לוותר על 

להתחרות אתנו. מדי פעם הגענו לבקתת רועים ונחנו כמה שעות. אבל הזמן 
דחק, היה עלינו להמשיך בגלל הסכנה המוחשית של שינוי במזג האוויר, והחשש 

 שניקלע לסופת שלגים, שיכלה לגרום למפולות שלג. 
אמץ הגופני כמעט יומיים שלא אכלנו; הקור העז, משבי הרוח החזקים והמ

המתמשך החלישו אותנו מאוד. לפנות ערב הגענו שוב לבקתת רועים ויכולנו 
לנוח בה. על שינה יכולנו רק לחלום, כי בבקתה היה בקושי מקום לשבת. קשה 
לתאר כמה סחוטים היינו. על המשך ההליכה בלילה איש לא דיבר, זה היה פשוט 
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 תהום ואינך קיים עוד.      מסוכן מדי. מעידה קלה שבקלות, ואתה מתדרדר ל
לא תיארתי לעצמי שכל כך קשה לעבור הר. הפליא אותי איך אדריאן 
מוצא את הדרך; חוץ ממרבד של שלג לבן לא היו שום סימני דרך. כבר מזמן 
יצאנו מהשטח המיוער. בלי משים נרדמתי, למרות המצע הלא נוח. חלמתי חלום 

ול בנוף ירוק מלא פרחים ועל בחורות שלא הייתי רוצה לשכוח: על חופש, על טי
 יפות. 

עם אור ראשון יצאנו שוב לדרך. הלכנו והלכנו, והשיירה התארכה. היו 
כאלה שהגיעו לאפיסת כוחות, ובקושי סחבו  את  עצמם.  במיוחד סבל הבחור 

מטר. הוא סבל מהגובה של ההרים בו  -2יאן, שגבהו יותר מ-ההולנדי  לנגה
ר כל הזמן הרחק מאחור, אבל תמיד היה מישהו שהתנדב החמצן דליל. הוא נשא

לסחוב אותו קדימה. הוא היה מיואש, וביקש שיניחו לו, אבל אנחנו לא ויתרנו 
עליו. גם אחדים מחברינו התקשו מאוד, בעיקר אלה שסבלו מקלקולי קיבה, דבר 
שחייב אותם לעשות הפסקות מדי פעם, ונוסף לכך הם נחלשו מאיבוד נוזלים. 

ילו במצבים כאלה יש מקום להומור, אותו כינינו כ"הומור בצל הגרדום". אפ
אמרו על הבחורים המסכנים האלה, ש 'הם מסמנים את הדרך לקבוצות חברים  

 שתבואנה בעתיד'. 
כל הכבוד לבחורות שהיו בינינו; הן הלכו בסדר גמור, למרות שאף אחת 

לא התלוננו, ואפילו נתנו עוד לא עשתה בחיים שלה "טיול" בתנאים כאלה. הן 
 פה ושם חיוך מעודד. 

שוב ירד הלילה, שוב הגענו לבקתה. כבר לא אכלנו שלושה ימים, 
והשתייה היחידה שהייתה לנו היה השלג שנמס בפינו. הייתה לי פתאום הרגשה 
שלא נגיע לעולם. בוקר, השמש בוקעת מאחורי צללית ההר. עלינו לצאת לדרך. 

מטפסים במעלה ההר. אדריאן מפיח בנו רוח חדשה.  זה היום הרביעי שאנו
"היום נגיע לספרד" הוא מכריז. מזג האוויר נאה, רוח קרה וצלולה. אני מביט אל 
פסגת ההר שהוא קרוב מאוד ובכל זאת רחוק.  בשעות אחר הצהריים אדריאן 
עוצר פתאום את השיירה, וכשכולם מסביבו הוא מושיט את ידו ומצהיר: "הנה 

מונטפאלייר". חשבנו -דה-ספרד!" ראינו רק שלג, ומשמאלנו פסגת "פיק לפניכם
שהנה אדריאן  יצעיד אותנו עוד מעט לתוך יישוב ספרדי. אבל לא, הוא הכריז 
שמנקודה זו והלאה עלינו  להמשיך בכוחות עצמנו. הוא חייב לחזור מיד, כי עלול 

ן עוד בקבוק לרדת שוב שלג. הוא הסביר בכמה מילים איך להמשיך, מרוק

 שלום, ונעלם במורד ההר. -"Adieuקוניאק, אומר "
 בצל המוות
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עכשיו התפתח סיפור חדש. בחבורה מגוונת כמו שלנו, יהודים מצרפת, 
גרמניה והולנד, ונוצרים מצרפת, כל אחד הבין אחרת את ההסבר של אדריאן, 

שנאמר בניב מקומי בהיותו 
חצי שיכור, כשהוא ממהר 

 *. להסתלק מהמקום
היו שאמרו שאדריאן 
אמר שעלינו לפנות שמאלה, 
אחרים אמרו שזה לא הגיוני, 
כי זאת  נראית עלייה תלולה 
מדי ושצריך לפנות ימינה, 

 אחרים טענו שהדרך הנכונה 
Massif de Maladetta  פיק דה מונווליאר 

היא ישר קדימה. התווכחו ולא הגיעו להחלטה. אומר לי אריך, ששהה כבר 
ן בצרפת,  והבין את השפה טוב ממני, שהוא כמעט בטוח שהבין  שעלינו יותר זמ

לפנות שמאלה. אמרתי לו: "אז בוא נלך", והתחלנו ללכת. והנה פלא, כולם 

                                                           
כאשר היינו בספרד הגיעה אלינו השמועה שאדריאן הוצא להורג על ידי    *

המחתרת הצרפתית באשמת שיתוף פעולה עם הגרמנים, או בגלל להיטותו 
המופרזת לממון, שהביאה אותו גם למעשים פליליים. קביעה זאת לא  נראתה 

ב על ידי חברינו ארווין לי הגיונית. לפני זמן קצר הגיע לידי יומן דרכים, שנכת
וגרדה קפלנר, אשר היו בקבוצה האחרונה שאדריאן היה צריך להוביל אל 

 החופש. אני מצטט:
"אני רואה את אדריאן יוצא עם שני הפרטיזנים כדי להביא את הקבוצה        

השנייה, שהמתינו בחווה שממנה אנו יצאנו. עד אחרי הצהריים אנו שוכבים 
ים לשובו של אדריאן. לקראת ערב חוזרים שני הפרטיזנים ישנים ואוכלים, מחכ

לבדם. כולם מתקבצים סביבם בהתרגשות: מה קרה? תחילה אינני  מבין מה 
קרה. משהו חייב להיות לגמרי לא כשורה. רק לאט לאט אני קולט את האמת 
האיומה. בדרכם לתחנה נפתחה עליהם אש על ידי שני אנשים בלבוש אזרחי, 

גסטאפו גרמניים. אדריאן מת במקום. חבריו חיסלו את שני ייתכן אנשי 
האנשים וברחו בחזרה אלינו." )קבוצה זאת הצליחה לחזור בשלום לטולוז, 

 ומאוחר יותר הגיעו בדרך אחרת לספרד(.
עוד שתי קבוצות עם חברים  להעביראדריאן הספיק עד מותו הטראגי         

 י הגיען לספרד.באותה דרך לעבר ספרד. גם אותן נטש לפנ
אחת הקבוצות טעתה בדרך, ואחד החברים, חניך בית   1944למאי  -1ב        

"עליית הנוער" בחודה,  איזק )איצ'ה( טיפנברונר, התדרדר לתהום בזמן חיפוש 
הדרך הנכונה, ונפצע אנושות. אי אפשר היה להגיע אליו כדי להגיש לו עזרה, 

 של הפירנאים.      וכך הוא מת  פצוע ועזוב בטבע האכזר 
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אחרינו, נגמר הויכוח. הלכנו והלכנו ואין סימן ליישוב ספרדי, וכבר התחילו 
פרד?" לנו לשונות רעות להצליף בנו: "נו איפה אתם שני החכמים?" "איפה ס

כמובן לא הייתה תשובה. הערב ירד, הרוח שרקה סביבנו והביאה אתה קור 
אימים, ואנו בשטח פתוח, כשלפנינו רכס גבוה ותלול. ניסינו לעלות, אך לא היה 

 לנו כוח להמשיך. היינו מיואשים. 
אריך ואני התנדבנו לטפס על הרכס, ולראות מה יש בצד השני. התחלנו 

רו במקום. העלייה הייתה קשה מאוד, תלולה וחלקה. לטפס. האחרים נשא
אדריאן לקח אתו את מקל ההרים, שהיה נחוץ לנו עכשיו מאוד. החושך הקשה 
עלינו מאוד, והסכנה של התדרדרות הייתה מוחשית ביותר. הגענו למעלה אחרי 
מאבק עיקש עם הטבע, לפנינו חשכה, ולא ניתן להבחין בדבר.  לילה סביב ולא 

לום! חזרנו אל האחרים, ובישרנו להם שהבחנו באורות מרחוק, אבל אי רואים כ
אפשר לטפס עכשיו בגלל החשיכה. אף אחד לא האמין לנו. האווירה הייתה 

 מלאת ייאוש. התחילו שוב ויכוחים, האשמות וצעקות.
 

מוריס תפס פיקוד. הצעתו הנבונה הייתה שנבלה את הלילה במקום, 
תיים, כדי שלא נקפא בקור העז, פקד לחפור שוחה ונמשיך למחרת עם אור. בינ

גדולה ועמוקה, שכולנו נוכל להצטופף בה כמגן נגד הרוח והקור לשמור על חום 
גופנו. וכך אכן נעשה. ברגליים שברנו את הקרח, ובידיים חפרנו את הבור בשלג. 
שעות חפרנו, ידינו נטפו דם, אבל הצלחנו. נשכבנו בתוכו. שלושת היהודים 

פתיים שהיו אתנו התחילו להתפלל בקול גדול תפילת "קדיש", "שמע הצר
ישראל" ועוד. הם יללו כל הלילה. לא עצמתי עין, כי כל תנועה של אחד 
השוכבים בבור השלג גרמה לתגובת שרשרת, כך שלא שכבנו רגע בשקט. אני, 

רגלי, ובוודאי כולנו, עשינו את חשבון חיינו; מי יודע אם נצא מפה חיים. אני כה
בכל הפסקה, הורדתי את נעליי כדי לעשות עיסוי לרגליי הכואבות, ושמרתי את 

 הנעליים קרוב לגופי. זה היה ליל אימים לכולנו. 
כשקמתי בבוקר ראיתי שנעליי לא עמי. חיפשתי אותן ומצאתי אותן 
הרחק ממני, מחוץ לבור, כשהן קפואות לגמרי. לא יכולתי לנעול אותן. זה היה 

, להיות בהרים המושלגים והקפואים ללא נעליים. ביקשתי אולר מצב קשה
מאחד החברים, וחתכתי את העור העליון של הנעליים, כך שיכולתי להשתמש 

 בהן בתור סנדלים. הדבר לא הבטיח הרבה בריאות לרגליי.
התחלנו לטפס על הרכס התלול. התקדמנו לאט לאט. פתאום התדרדר 

תי שזה בן אדם, אך התברר שזה היה רק תיק דבר מה במדרון למטה. כבר חשב
של מישהו. שעות התמודדנו עם העלייה החלקה והתלולה,  כאשר משמאלנו 
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מטר מעלינו. היה זה כאילו הוא מביט עלינו ממרומים  -40פסגת ההר, לא יותר מ
ואומר: "לא אעשה לכם את החיים קלים!" "כבשנו" אותו בקושי רב.  מלמעלה 

בד שלג ועוד פעם שלג, ולא היינו בטוחים שאנחנו בדרך לא ראינו כלום מל
 הנכונה. התחלנו לרדת, כי ממילא לא הייתה ברירה אחרת. 

ירדנו וירדנו, וכשעברנו עוד רכס קטן...מה ראו עיניי מרחוק?.. עצים! עצים 
ממש ולא פאטה מורגאנה! החלה ריצה לעבר העצים הראשונים. חיבקנו ונישקנו 

באקסטאזה. מאותו רגע התחלתי לאהוב עצים; הם בישרו לי  אותם. היינו ממש 
שנכנסתי בין ושאני אחיה!!! כבר לא הרגשתי עייפות, ולא רעב ולא צמא. לפני 

העצים הבטתי עוד פעם לאחור. ההרים שמאחוריי היו כמו קיר המפריד בין 
החיים והמוות. ראיתי בדמיוני פעם נוספת את בור השלג ששכבתי בו בלילה 

 ר, שיכול היה להיות גם קברי, לולא היינו בדרך הנכונה. שעב
נזכרתי בדבריו של יופ על החיים החדשים שלפניי, הם היו עכשיו כל כך 
משמעותיים. אני פה יחד עם חברים רבים, קבוצת החברים הגדולה והראשונה 
שהצליחה להגיע עד הלום. המשכנו ללכת. ההליכה הייתה עכשיו כל כך קלה. בין 

ים גילינו נחל קטן, מים זכים ומרעננים. ארבעה ימים יכולנו להרוות את העצ
צימאוננו רק ממי שלג מומסים שטעמם טפל, ולמי הנחל היה טעם  של שמפניה. 
בדקתי את רגליי. דרכתי עליהן יום שלם בשלג ללא כסות של ממש. הן היו 

ת בתוך זרם החלטתי ללכ -גם לא היה עם מי -נפוחות ובוערות. מבלי להתייעץ
 המים הקרים של הנחל שהלכנו לאורכו. 
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 ימי החופש הראשונים       
 

אחרי כמה שעות של הליכה ראינו בין העצים גגות אבן אפורים, 
וכשהתקרבנו הבחנו באנשים שעמדו מחוץ לבתים והביטו בנו  פעורי פה. איזו 

 התרגשות!! 
שי הכפר  שצפו בנו הגענו לכפר קטן שהיו בו בסך הכל כמה בתי אבן. אנ

 מרחוק, קיבלו אותנו יפה מאוד. 
או שהיינו באפיסת הם ר

כוחות, והביעו את פליאתם 
על כך שהצלחנו לעבור בימי 
חורף, ובתנאי מזג האוויר 
הקשים של הימים האחרונים, 

מונטפלייאר". -את ה"פיקדה
הקבוצה פוזרה בין בתי 
התושבים. הוגש לנו מרק 
, גריסים סמיך ולחם כפרי

 ארוחת מלכים. 
חמישה ימים ולילות נאבקנו באיתני הטבע, ברעב,  4.3.1944 זה קרה ב

ימים אחרי וסטרבורק התחיל עבורי ספירת ימי חיי  33חולשות הגוף, מבקור ו
 מחדש.     

ת התושבים הייתה ס. פרנMontgariהכפר שהגענו אליו נקרא מונטגרי   
כל הבית, כשהן מסודרות בשורות  על גידול צאן ועשיית גבינות, שמילאו את

ארוכות על מדפי עץ, וריח חריף ממלא את חלל הבית. אחרי הארוחה השכיבו 
אותנו בעליית גג ששימשה לאכסון החציר. תוך שניות מעטות הייתי בעולם 

 החלומות. 
עוד בצרפת המליץ הארגון להשתדל להגיע כמה שיותר עמוק לתוך ספרד, 

מר סקארה,  *נמסרה לנו כתובת של נציג "הג'ונט",רצוי אפילו עד ברצלונה. 
שצריך היה לדאוג לכל צרכינו. לא ידעו בצרפת איך מתייחסת משטרת הגבולות 
הספרדית אל הפליטים שבאו משטח הכיבוש הגרמני, שלא היה להם נציג 
קונסולארי, כאשר הניסיון הרע של המעבר לשוויצריה עמד לנגד עינינו. לכן 

 חרי יום מנוחה, שוב לדרך. יצאה הקבוצה, א

                                                           
הג'ונט הוא מוסד הומניטרי אמריקאי, אשר עשה רבות להקל על חיי פליטי      *

 המלחמה.
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אני נאלצתי להישאר, כי שוב תקפה אותי הצרה שסבלתי ממנה ביום 
בריחתי ממחנה וסטרבורק; ראשי היה נפוח לגמרי, ולא יכולתי לראות מאומה. 
שתי עיניי היו עצומות לגמרי. יחד אתי נשארו עוד שני חברים, פאול לנדואר 

וללכת.  נשארנו אצל מארחינו, שדאגו  וולטר דרייפוס, שלא היו מסוגלים לקום
 לנו יפה מאוד. 

לאחר יום נפקחו עיניי קצת, אך ראשי נשאר נפוח. כשהסתכלתי בראי לא 
הכרתי את עצמי. לראשי היה מראה של אגס ענק, כשבתוכו שני קווים דקים 
 -שסימנו את מקום עיניי. החלטתי שעליי ללכת, כי שני חבריי היו במצב לא טוב

כאב והם קדחו מחום. הבטחתי להם שאשיג עזרה רפואית עבורם,  כל גופם
ויצאתי לדרך. רגליי היו דווקא במצב טוב מאוד. מי הנחל שצעדתי בו ביורדי 
מההרים חוללו פלאים. הלכתי בקצב מהיר, בתקווה שאשיג את הקבוצה, 
י שיומיים לפני כן יצאה לדרך. הדרך עברה על יד נחל, והנוף היה יפיפה. הרגשת

 את עצמי בריא, חזק ובעיקר חופשי. איזו הרגשה נהדרת! 

. עברתי Anneu de Esteriאחרי כמה שעות הגעתי לכפר גדול, אסטרי ד'אנו 
את בניין המשטרה, וראיתי את חברי הקבוצה מכונסים תחת שמירה. לא הייתה 
לי דרך אחרת אלא לעבור על ידם. חשבתי שהשוטרים ייקחו גם אותי, אבל הם 

הסתכלו לכיוון שלי, לכן החלטתי להמשיך. נתתי לחבריי סימן. הם לא הכירו לא 
אותי, עד כדי כך השתניתי בגלל ראשי הנפוח. חשבתי שאולי אצליח להגיע עד 
ברצלונה. הלכתי עוד כמה שעות, עד שהבנתי שזאת משימה בלתי אפשרית, מה 

 גם שלא היה לי כסף. 

התחלתי לחפש עזרה רפואית עבור , Llavorsiבעיירה הראשונה, לאפורסי 
שני חבריי שנשארו במונגרי. שאלתי לכתובת של רופא. הביאו אותי לאדם 
שהתרשמתי ממנו שאינו רופא אלא סניטר או חובש. למזלי  האיש דיבר קצת 
גרמנית, וכך יכולתי להסביר לו במה מדובר. הוא אמר לי שאין לו אמצעים  לטפל 

ותם לבית חולים, ופה באזור הגבול זה תפקידה בהם, כי לדעתו צריך להביא א
הוא הלך אתי למשטרה המקומית, ואחרי שהסברתי על מה  *של המשטרה.

מדובר ואיך הגענו עד כאן, העמיסו אותי על רכב משטרתי, והסיעו אותי בחזרה 
   למשטרת אסטרי ד'אנו.

                                                           
למשטרת הגבולות של ספרד היו סמכויות נרחבות בגלל החשד של הסתננות   *

-רפובליקנים, אשר בסיום מלחמת האזרחים ברחו לצרפת, ונלכדו שם במשטר הפרו
 נאצי של ממשלת וישי. 
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וכך התאחדתי שוב עם חברי הקבוצה. 
את פאול וולטר  השוטרים המשיכו למונטגרי ולקחו

אתם, ודאגו להעביר אותם לבית חולים בברצלונה. 
אותנו החזיקו ארבעה ימים באסטרי ד'אנו, והיה 
עלינו לשלם עבור מזון, שהיה בטיב ירוד. לא היה 
לנו הרבה כסף, וכשזה אזל הם ביקשו דברי ערך 
כמו שעונים,  עטים נובעים או כל תכשיט אחר. לא 

מזכרות אלו, שערכן הכספי היינו מוכנים לוותר על 
לא היה רב, אבל היו אלה הדברים האחרונים 
שנשארו כמזכרות מהבית. לי אישית לא היה דבר. 
שכנעתי את החברים לסרב לקבל עוד אוכל 
בתשלום. אם לא נקבל בחינם, נפסיק לאכול. 
החלטה זאת השפיעה מידית, ועוד באותו יום 

. Sortורט הועמסנו על רכב והסיעו אותנו לעיירה ס
גם  שם שוכנו במבנה המשטרה. בסורט עשיתי 

הפשפש, שהציק  -הכרה עם חיה שלא הכרתי עדיין
לי כל זמן שהותי בספרד. לא הייתה מיטה שממנה 
נעדרו מוצצי דם אלה. נשארנו כמה ימים במקום 
עלוב זה, ואז הובילו אותנו באוטובוס לעיר המחוז 

 . Leridaלרידה 
אזור שבו התחוללו  בנסיעה זו עברנו דרך

קרבות עזים בזמן מלחמת האזרחים. ראיתי את 
ההרס הרב שמלחמה זו הותירה לארץ היפהפייה 
הזאת. כפרים וערים היו לחורבות; כמעט לא נשאר 
בית או כנסייה ללא פגיעה. כנראה לא היו 
לספרדים הכוח והאמצעים לשקם במשך השנים 

ד שחלפו את ההריסות. היה זה מראה מדכא מאו
 לראות את המוני הנכים על כל צעד ושעל. 

בלרידה שוכנו בבית מלון פשוט על חשבון הקונסול ההולנדי, כי הכרזנו 
שבאנו מהולנד. קיבלנו ממנו גם סכום כסף כדמי כיס. מי שמסוגל היה ללכת, 
יכול היה להסתובב בעיר ולהזין את עיניו בנערות היפות, בנות ספרד, ולאכול 

תמרים, תאנים, בננות, תפוזים, שוקולד,  -א ראינו בשפע כזהמעדנים ששנים ל
גלידות עם קצפת ועוד. אכילה כזאת עלתה לכמה חברים ביוקר. גם לי היו בעיות 
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 קיבה, אבל אי אפשר היה להתאפק. שיגעון של חיים! 
אחרי כמה ימים טובים כאלה הוזמנו למטה המשטרה המחוזית לשם 

תי שוב לפאול זיגל המקורי; לא ראיתי עוד סיבה רישום פרטי הזהות, וכאן נהפכ
להסתיר את זהותי האמיתית. התברר שזה היה מעשה שגוי. לא ידעתי את חוק 
אמנת ג'נבה שקבע, שבארצות שאינן בצד אחת הארצות הלוחמות חובה לשים 

שנים, כדי למנוע   40 ל 20במאסר חסות נתינים מהארצות הלוחמות שגילם בין 
חברים, היינץ מאיירשטיין, משה  4וחות הלוחמים. אני ועוד מהם להצטרף לכ

 תהמשטרה הצרפתימ םקציניההרטוך, קורט מנדל, אמיל וינדמילר וגם שני 
 מוריס ורנה, נעצרנו. 
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 רוקאלורה
 

למחרת הוסענו ברכבת בליווי שוטרים לעיירה קטנה לא רחוק מלרידה. 
ית שני שוטרים רכובים על חשבנו שהגענו למקום המאסר, אך לא כך היה. בלווי

אופניים, שהאיצו בנו כל הזמן, הלכנו בדרך לא סלולה עוד מרחק רב. כששאלנו 
מתי נגיע נאמר לנו תמיד: "עוד שני קילומטר". והקילומטרים האלה נמשכו ללא 
סוף. אמיל התמוטט והיה צורך להושיב אותו על מושב אחד האופניים, כי הוא 

 כבר לא היה מסוגל ללכת.  

, שכל Rocallauraק"מ הגענו לכפר רוקאלורה  15 אחרי הליכה של כ 
ייחודו היה  שבעבר שימש כמקום מרפא, ולכן היה בו בית מלון קטן שבו שוכנו. 

 נכנסנו לחדרים. כבר לא היה לנו כוח לאכול, ומיד נשכבנו במיטות. 
 היינץ, שהיה השותף שלי לחדר, ביקש ממני לעזור לו לחלוץ את מגפיו.
הרבה חלוצים יוצאי גרמניה אהבו ללבוש מכנסי רכיבה ומגפי עור. היינץ טען 
שמאז שעזב את הסוכה אצל האיכר, לפני יציאתנו להרים, לא חלץ אותן. 
כשהתחלתי למשוך הוא צרח מכאבים. לא הבנתי כל כך מה קורה, ושאלתי אותו 

כאבים חזקים  האם עליי להפסיק? הוא אמר שהוא חייב להוריד אותם, כי יש לו
ברגליים. משכתי, וכשהשתחרר קצת המגף, יצא ממנו ריח רע. כאשר חלצתי 
אותו לגמרי נשרו יחד עם המגף חתיכות עור ובשר. רגליו היו מכוסות פצעים 

 מוגלתיים. 
מצב הרגליים של אמיל לא היה טוב יותר, להפך, הן היו כחולות לגמרי 

ית המלון, שהיה אחראי עלינו, וללא תחושה. נבהלתי מאוד. קראתי לבעל ב
ושאלתי לעצתו. הוא הזעיק מיד רופא מהעיירה הקרובה. אחרי שזה בדק את 
רגליהם של החברים, הוא קבע שרגל אחת  של אמיל במצב של נמק, וחייבים 
לקטוע את כף הרגל. ביתר החברים, שרובם היו פצועים, טיפל במשחות. הוא 

 ם הנחוצים לביצוע הקטיעה. הבטיח לחזור תוך כמה ימים עם הכלי
אני הייתי מודאג מאוד. החלטתי, באמצעות בעל בית המלון, להתקשר אל 
ד"ר סקארה, נציג הג'ונט בספרד. ד"ר סקארה היה בעצמו רופא וגם ידע גרמנית, 
כך שקל היה לי להסביר את מצבנו. הוא הבטיח להגיע אלינו בהקדם, כדי 

  חרת הוא אכן הגיע, מלווה ברופאלהיווכח בעצמו בנחיצות הניתוח. למ
מומחה. יחד קבעו שאין צורך בניתוח, ושעם טיפול נאות, אמבטיות   

ותרופות, אפשר להתגבר על מכות הכפור. את להיטות הרופא המקומי לקטוע 

 keesאת כף הרגל הסבירו בניסיון שהרופאים הספרדיים רכשו בזמן מלחמת 

פל בפצעים, והם הפכו את עניין האזרחים, כאשר לא היה זמן ותנאים לט
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הקטיעה למעשה שבשגרה. ד"ר סקארה והרופא המומחה השאירו את התרופות 
הנחוצות, ונתנו לי מרשם וכתובת של בית מרקחת באחד הכפרים שבאזור, 

 במידה וצריך לחדש אותן. 
כאשר הגענו לבית המלון ברוקאלורה 
שכנו בו כבר מספר אסירים, שכמונו הגיעו 

צרפתים, שכמו  8בדרך לא דרך. היו שם לספרד 
מוריס ורנה רצו להצטרף לכוחות צרפת 
החופשית בפיקודו של דה גול; עוד שני בחורים 
מלוקסמבורג, ששירתו בצבא הגרמני 
בהתנדבות ואחר כך ערקו, ורוסי אחד שהעיד על עצמו שלחם במלחמת 

תבוסת צרפת. האזרחים בספרד. רוב הצרפתים היו קצינים בצבא הצרפתי לפני 
הם התעלמו מאתנו כשנודע להם שאנו יהודים, לעומת שני הבחורים 
מלוכסנבורג שהתחנפו אלינו. מתוך סיפוריהם יכולנו להבין, שמצפונם לא היה 
נקי כל כך. הרוסי היה נחמד, וכשהוא לא היה בגילופין, וזה לא קרה הרבה, היה 

 מוכן לעזור לי בטיפול בפצעים של החברים. 
ו התרופות של ד"ר סקארה, ביקשתי רשות מבעל בית המלון כשאזל

ק"מ.  14, במרחק Belianesלהביא עוד תרופות מבית המרקחת שבבליאנס 
שמחתי שיכולתי לצאת ממקום מאסרי לטייל קצת, ולהכיר את סביבת 
רוקאלורה. רנה הצטרף אלי, כי הוא טיפל במוריס, ששכב עדיין עם פצעים 

שעות. התיידדתי עם רנה,  5 מהטיול, שארך פחות מעמוקים. נהנינו מאוד 
ולמרות קשיי שפה הסתדרנו יפה מאוד. אחרי שבועיים הועברו אמיל ומשה 
לברצלונה. אמיל להמשך הטיפול ברגליו, ומשה נלקח על ידי הקונסול ההולנדי, 

 היינץ, קורט ואני.  -כי הוא היה בעל נתינות הולנדית. נשארנו ברוקאלורה 
שוכן על פסגת גבעה במרחק   תושבים, 250 הוא כפר קטן, כ רוקאלורה

מטר  מבית המלון. הקשר עם  500
תושבי הכפר היה רק במוצאי שבת, 
כאשר הצעירים שביניהם באו לרקוד 
ברחבה שלפני בית המלון. היה נעים 
מאוד לראות את ריקודי ספרד 
המקוריים, ותמיד צפיתי בהם. קורט 

אורח כבוד על משטח הריקודים, שם למד את ריקוד  מנדל, אחרי שהבריא, היה
הקוקרציה. הוא רקד את הריקוד בגרסה מקורית משלו, וסחט מחיאות כפיים 
סוערות מהרוקדים ומהקהל. כששאלו אותי מאין הוא יודע לרקוד כך, אמרתי 
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 . "professional" -שהוא מקצוען
תנו שתי בנות הטיפול בנו מטעם בית המלון היה בהחלט סביר. שירתו או

טרס ואסונסיון, שגם נתנו לנו לגעת בהן וגם היו נחמדות. אפשר -מהכפר, מרי
היה להחזיק מעמד בתנאים אלה זמן רב, למרות שהבישול הספרדי לא היה 
לטעמי בגלל ריבוי הדגים שהיו בתפריט. לא הייתה  עלינו שמירה, ובהסכמת 

עשיתי טיולים גדולים בכל בעל בית המלון יכולתי לטייל הרבה. יחד עם רנה 
 סביבת רוקאלורה.

מחשבותיי היו בהולנד, אצל משפחתי, וכמובן בווסטרבורק עם החברים. 
כתבתי מכתבים לקרובים שלי באנגליה ובארצות הברית. את כתובתם השגתי 
באמצעות הג'וינט. כולם ענו לי מיד, שלחו לי כסף, והבטיחו שידאגו לכך שאוכל 

שאלו לשלום ההורים ובמיוחד על סבתא מינה. עניתי  להגר לארצות הברית;
להם שעד מועד עזיבתי את הולנד הוריי ואחיותיי היו בסדר, ושמאז אין לי קשר 

מזרחה, ולדעתי אין סיכוי  1943אתם, אבל סבתא מינה נשלחה בסוף ינואר 
שהיא עוד בחיים. ארנסט, בנה של דודתי ארנה, השיב לי במכתב כעוס: "איך 

לכתוב שסבתא כבר לא בחיים?! היא הרי אישה כל כך טובה, שלא עשתה יכולת 
לעולם דבר רע". הבנתי שבארצות הברית היהודים עוד לא תפסו מה מתרחש 

 בארצות הכיבוש.
בתחילת אפריל הגיעה קבוצה נוספת של חברים ללרידה, ביניהם חברי 

פועלת. הייתי  פריץ סיזל. הייתה זו הוכחה נוספת, ששיטת הבריחה מווסטרבורק
פריץ  והבורח הראשון שהצליח גאה מאוד בעצמי, שכן אני הייתי הוגה הרעיון.

משלוח ברחו ברח יחד עם הרמן, שמשום מה עוד התעכב בצרפת. שניהם יצאו  
. הקבוצה של פריץ עברה אותו 25.2.1944 לטריזנשטט, שיצא את וסטרבורק ב

וב יותר, לא היו להם פחות מסלול כמוני, ולמרות שמזג האוויר כבר היה ט
 תלאות בדרך. גם אותם עזב אדריאן לפני שהגיעו לגבול. 
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ונכלא במחנה פוכט.  *מהחברים שזה עתה הגיעו, שמענו שיופ נתפס
שבועיים בלבד אחרי שחזר מביקורו אצלנו לרגלי הפירנאים, נתפסו הוא ועוד 

תי בחורות לעבר חבר מהקבוצה ההולנדית באוקה קונינג, בזמן  שהם העבירו ש
הגבול הבלגי, באותה נקודת גבול שבה אנו עברנו. התעודה שבה הוא השתמש 
הייתה לו לרועץ, כי האדם שתחת זהותו הוא נתפס היה מבוקש על ידי 

 הגסטאפו בגלל רצח סוכן גרמני.
חברים; היינץ מוזס  3מהקבוצה הזאת קיבלנו לרוקאלורה תוספת של 

בים ושובצו יחד בחדר אחד, ושמואל רוזנטל ורולף רוטמן, שהיו חברים טו
, שגר לבדו. היה זה צירוף לא מוצלח, כי השניים לא מנדל ששובץ יחד עם קורט

הסתדרו יפה יחד, למרות שהייתה להם כבר הרפתקה משותפת בעבר, כאשר הם 
נשלחו על ידי המחתרת החלוצית לבחון את האפשרות לחיות, בזהות מושאלת, 

בגרמניה, ונאלצו לברוח משם בחזרה להולנד, כאשר זהותם  כפועלים הולנדיים
האמיתית התגלתה לשירות לביטחון פנים הגרמני. לחברים שזה עתה הגיעו היה 

 הרבה לספר, כי אנו היינו מנותקים מהעולם שמעבר לפירינאים.
לקראת סוף אפריל גם הרמן הגיע לספרד עם קבוצת חברים שלא         

הפירנאים בדרך שונה מאתנו, והגיעו לאזור הבאסקים הכרתי. הם עברו את 
 שבצד המערבי של ספרד, שם היו מוחזקים בכפר קטן ששמו לייזה. 

חוסר המעש שבישיבה ברוקאלורה עיצבן אותי, והתחלתי לחשוב על 
חזרה לצרפת. חשבתי שאוכל לעזור לחברים בעבודתם המסוכנת. ביקשתי מרנה, 

לברר האם יש אפשרות כזאת. היה לי ברור,  שהסתדר יפה עם השפה הספרדית,
שבלי עזרה "מקצועית" זאת משימה בלתי אפשרית, מה עוד שזה הגבול השמור 
ביותר באירופה. משני עבריו הוא נשמר בקפדנות על ידי שומרי גבול, ובאמצע 

 הרי הפירנאים האימתניים ואיתני הטבע.

                                                           
מיד לאחר שיופ נאסר חיפשו אנשי המחתרת דרך לשחררו, כי ידעו שבגלל   *

תעודת הזהות שבה הוא השתמש ועמה נתפס, הוא צפוי לעונש חמור. גם יופ 
היה מודע למצבו הקשה. הוא חשב שבעזרת החברים שבחוץ יוכל לברוח, 
, כאשר יובילו אותו לחקירה אצל הגסטאפו. הוא כתב פתק עם פרטי תכניתו

ומסר את הנייר לרופא אשר היה אמור לצאת את מחנה פורט. הרופא הסתיר 
את הכתוב בין שערותיו, אבל בצאתו מהמחנה נערך חיפוש  מדוקדק על גופו, 
והפתק נמצא ונמסר לאדם שהיה בשירות הגסטאפו. האיש התקשר עם חברינו, 

תובות ושמות כך הצליח המלשין לגלות כ שחשבוהו כבן אימונו של יופ, ועל ידי
של פעילי המחתרת, ולמסור אותם לידי הגסטאפו. בעקבות זה נתפסו מרים 

 .11.8.1944 -ומנחם פינקהוף ואחרים. יופ הוצא להורג ב
 (1994מפי הנני דה האן, מאי  -בוגד היה הולנדי שמכר את נפשו לשטן. )
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פות מבית המרקחת בתחילת מאי יצאתי, בפעם המי יודע כמה, להביא תרו
שבבליאנס. היינץ מאיירשטיין החליט להתלוות אליי. זה היה הטיול הארוך 
הראשון שלו, אחרי תקופה ממושכת של החלמה. יצאנו לדרך, ולא חשבנו שזה 
יהיה יום מיוחד והרפתקני. הגענו בשלום לבית המרקחת כדי לקחת את הנחוץ 

והתקדמנו יפה. הלכנו ונהנינו מהנוף לנו, ופנינו לחזור. היינץ כבר היטיב ללכת, 
וממזג האוויר היפים, כששיירה של מכוניות משטרה עמוסות בשוטרים נוסעת 
לכיוון התקדמותנו ועוברת אותנו. עלה בלבי החשד, ששיירה זו מיועדת 
לרוקאלורה, מה עוד שבזמן האחרון היו שמועות על העברת כל הזרים שבמאסר 

ירנדה", השוכן במרכז  ספרד. למחנה היה שם חסות למחנה ההסגר המרכזי "מ
רע מאוד; רוכזו בו אלפי לוחמים שלחמו בזמן מלחמת האזרחים לצד 
הרפובליקנים, וגם חיילים גרמניים שערקו משורות הצבא הגרמני והגיעו לספרד.  
כששאלנו עוברים ושבים לאן מועדות פני מכוניות המשטרה שזה עתה עברו, 

וסעות לרוקאלורה. התייעצנו בינינו מה לעשות. אני ידעו כולם לספר שהן נ
הבהרתי להיינץ שאינני מוכן להיכלא שוב במחנה כל שהוא, כל עוד יש ברירה 
אחרת. גם להיינץ היה כבר ניסיון של מחנה, כאשר נלקח אחרי ליל הבדולח, 

 כשחי עוד בגרמניה, למחנה ריכוז; לכן לא היו בינינו חילוקי דעות. 
שר טלפונית עם מר סקארה, כדי לשמוע מה הוא יכול החלטנו להתק

להציע לנו. חזרנו שוב אל בית המרקחת שבו היה מצוי טלפון. קיבלנו את הקשר 
המבוקש, והסברנו למר סקארה בשפה מוצפנת במה הדברים אמורים. מר 
סקארה אישר שידוע לו על תוכניות הממשל הספרדי, ושאין ביכולתו להתערב 

תנו למירנדה. אמרנו לו, שהיינו רוצים לבקר אצלו, והוא ענה ולמנוע את העבר
שישמח לראות אותנו. הרמז היה ברור: הוא אישר את בריחתנו, ורמז ושנוכל 
לבטוח בו. עכשיו הייתה לנו בעיה מצפונית. יכולנו לעלות על אוטובוס, לנסוע 
לתחנת רכבת קרובה, ולהגיע לברצלונה. אבל מה נעשה לגבי החברים 

וקאלורה? האם נפקיר אותם? החלטנו לקחת סיכון, לחזור לשם ולמסור שבר
 להם מה הולך להתרחש, ומה שמענו ממר סקארה. 

חזרנו למלון, שהיה כבר מוקף שוטרים רבים. סיפרנו לחברים את הידוע 
לנו. כולם הסכימו אתנו שצריך לנסות להתחמק בטרם נגיע למחנה מירנדה. את 

יס ורנה. הם החליטו לא להצטרף אלינו, כי להם לא תכניתנו גילינו גם למור
הייתה כתובת הדואגת להם. מוריס הזהיר אותנו לא לספר על תוכנית הבריחה 
ליתר תושבי המלון בגלל אי אמינותם. החלטנו להסתלק בלילה זוגות זוגות. 
היינץ מוזס היה אמור ללכת עם רולף רוטמן, קורט מנדל עם שמואל רוזנטל, 

ך עם היינץ מייארשטיין. ציירתי להם מפה דמיונית של האזור, בזוכרי ואני אמשי
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את הטיולים הרבים שערכתי בסביבה. סיכמנו שננסה להגיע לטראגונה, עיר 
גדולה ובה תחנת רכבת, בתקווה שבמקום בו יש תנועה רבה, איש לא ישים לב 

 אלינו. להגיע ישר לברצלונה היה בלתי אפשרי, כי המרחק רב מדי. 
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 אמרנו לא למירנדה
 

השוטרים התפרסו מסביב לבית המלון ובקומת הקרקע, כך שמשם אי 
אפשר היה לצאת. חדרי השינה שלנו היו בקומה השנייה. החלטנו לצאת דרך 
החלון, שהיה מוסתר מאחורי עץ זית עתיק, וכל זוג ינסה למצוא את דרכו באופן 

נץ מוזס ורולף יצאו ראשונים, אחריהם היינץ ואני. אחרינו עצמאי. קבענו שהיי
היו צריכים לצאת קורט ושמואל. קשרנו סדינים כחבל הצלה, כפי שראינו 
בסרטים, והשחלנו את עצמנו אחד אחרי השני למטה. לרגע שכבתי מאחרי גזע 
העץ, וכשהשטח היה פנוי רצתי אל בוסתן שבקרבת המלון, שם פגשתי שוב את 

  היינץ.
הסביבה של רוקאלורה מלאת גבעות וואדיות. נמנענו מללכת בדרכים, 
מחשש שבכל זאת המשטרה תגלה את היעדרותנו ותחפש אחרינו, לכן 
התקדמותנו הייתה איטית מאוד. העייפות שלי ושל היינץ, שמאחורינו כבר טיול 

נו שזו ק"מ, נתנה את אותותיה. היה ליל ירח מלא, ונהנינו מכל רגע. ידע 30 של כ
בריחה "דה לוקס", מה כבר יעשו לנו אם ניתפס? לכל היותר ישלחו אותנו בכל 

 זאת למירנדה. אנחנו כבר לא בשטח השיפוט הגרמני. 
כעבור שעתיים בערך, כשאנו הולכים בתוך ואדי, ראינו פתאום שתי 
צלליות לאור הירח, דמויות שמתקדמות על גב הרכס במקביל לנו. חשבתי 

שמחפשים אותנו, אבל היה משהו מוכר בתנועת הצלליות הללו.  שאלה שוטרים
החלטנו להסתכן, ושרקנו בזהירות את השריקה התנועתית של "החלוץ". מה 
גדולה הייתה שמחתנו כשענו לנו באותה שריקה! היו אלה היינץ מוזס ורולף 
רוטמן. זה היה מפגש מפתיע, כאילו הרבה זמן לא התראינו. אני שמחתי, כי 

ח שהתדריך שנתתי היה מדויק. המשכנו ללכת יחד, כי לא היה טעם להיפרד הוכ
פרנקולי" שחצה את העיירה מונטבלנק. -שוב. היינו צריכים לעבור את הנהר "אל

הגשר היחידי בסביבה הקרובה היה במרכז העיירה וחששתי שהוא שמור, אבל 
י קשה, קטע הכול עבר בשלום. חצינו את העיירה ללא בעיות. המשכנו בדרך ד

הררי זרוע סלעים ואבנים, והיה עלינו להמשיך את דרכינו בזהירות. סבלתי מאוד 
מכאבים ברגליים, כי עשיתי משגה שהלכתי בנעליים חדשות, שקניתי לא מזמן, 
ולא הספקתי ללכת בהן הרבה. הלכנו כל הלילה, ורק לעתים רחוקות עשינו 

ובקצהו האין סופי יכולנו  -הפסקה קצרה. כשעלה השחר השתרע לפנינו עמק 
 להבחין בישובים  גדולים. חשבנו שאנו מתקרבים למטרתנו. 

ירדנו מהגבעות, והתקדמנו בכביש סרגל, כשמשני צדדיו שדות תירס 
ירוקים, שכבר גדלו לגובה אדם. הייתי עייף מאוד, לאחר שצעדנו, היינץ ואני, 
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 ק"מ.  -70 שעות, וגמענו כבר יותר מ 16 במשך היממה האחרונה כ
התקרבנו לעיירה שאת בתיה יכולנו לראות בבירור, כשהבחנו במרחק רב 
מאחורינו בשני שוטרים, שהלכו בעקבותינו. את השוטרים הספרדיים אפשר היה 
לזהות ממרחקים בגלל  כובעם המשונה; שחור ומבריק עם שתי בלוטות בולטות 

גברים   4בצדדים. בלי ספק היינו דמויות חשודות, 
ודדים שירדו מההרים, והולכים להם כך סתם. ראינו ב

שהם סוגרים את המרחק בינינו במהירות; אז עשינו 
נכנסנו לתוך שדה התירס כדי להתחבא. בוודאי  -שגיאה

שמעשה זה הגביר את חשדם, והם התחילו לרוץ 
אחרינו. כשהתקרבו שמעתי שהם מכניסים כדורים 

, כי לא כדאי בקני הרובים. החלטנו להסגיר את עצמנו
להיהרג סתם כך; לא היינו במצב של "על החיים ועל 
המוות". הרמנו ידיים, ויצאנו לקראתם. רק היינץ 

 מייארשטיין נעלם. 
נלקחנו לעיירה ואלס הקרובה, ושוב מצאתי את עצמי בבית סוהר. הפעם 
בחדר מעל תחנת המשטרה, חדר רחב ידיים עם גזוזטרה  מסורגת לכיוון הרחוב. 

, יליד 18לנו על זהותנו ושוב חזרתי לימי המחתרת; אני פאול סימנס, בן נשא
הולנד, שזה עתה הצליח להימלט מצרפת, ולעבור את הפירנאים. הם האמינו לנו 
שבאמת באנו מצרפת, אבל רצו לאמת את סיפור הנתינות. כנראה היה להם 

פשפשים.  דימוי אחר של הולנדים. קיבלנו אוכל טוב ומיטה נוחה, כמובן עם
 שעות ברציפות.     -20ישנתי כ

אחרי שהתעוררתי זכינו לביקור של אדם מוזר, שבא לבחון אם אנו באמת 
הולנדים. הוא הציג את עצמו כאחד שחי כבר עשרות שנים בספרד, וביקש 
מאתנו לשיר שירים הולנדיים. שרתי במלוא גרוני את ההמנון ועוד מספר שירים 

צריכים להסתפק בליווי עם מעט המילים שהם ידעו, כי  ידועים, כאשר חבריי היו
כפליטים מגרמניה, שחיו רק כמה שנים ספורות בהולנד, לא ידעו היטב את 
השפה, ובוודאי לא את השירים. האיש שוכנע מאמיתות דברינו, ואנו, במצב רוח 
מעולה, המשכנו לשיר גם לאחר שהוא עזב. הפעם הוספנו לרפרטואר שלנו גם 

עבריים. דרך החלון הפתוח שמענו מחיאות כפיים סוערות, וכשהצצנו שירים 
החוצה ראינו שמתחתיו התאספו הרבה אנשים ובמיוחד בנות צעירות. גם 

לשיר. ברחוב בו ממוקמת  - Estranjeros -למחרת הם באו וביקשו מהזרים
המשטרה היה בית ספר לבנות ולכן, כשנגמרו השיעורים, הן התאספו מתחת 

ו, ואנו ברצון שרנו להן "סרנדות עבריות". גם השוטרים התייחסו אלינו לחלוננ
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יפה מאוד. בכל אופן קצרנו הרבה תשואות, והקהל החם שלנו שלח לנו עוגות 
 ודברים טובים. אנשים נחמדים הספרדים! 

כעבור חמישה ימים, כאשר כבר היינו צרודים מרוב שירה, נמסר לנו שנצא 
לפי כיוון הנסיעה יכולתי לנחש  שלא מחזירים אותנו  לדרך. לא נמסר לנו לאן.

למחוז לרידה, וכשראיתי את הים והמכונית פנתה שמאלה, זאת אומרת צפונה, 
הייתה לי הרגשה שנגיע למחוז חפצנו... ברצלונה. ואכן נכנסנו לתוך העיר 
הגדולה, והזנתי את עיניי בבתים הלבנים והמפוארים ובשדרות רחבות הידיים, 

ם גדולים ויפים מעטרים את שוליהן. עצרנו באחד הרחובות, והוכנסנו שעצי
כמובן שוב לבית סוהר, אך הפעם לבית סוהר ממש. נכלאנו שלושתנו בתא גדול 
יחד עם גנבים, סרסורים וכל מיני פושעים. היה צפוף מאוד, והתנאים הסניטריים 

במחלות המין שלהם. בתא היו איומים; הכל היה מלוכלך, וגברים טיפלו לעין כול 
המחשבה שנצטרך אולי לשהות בכלא הרבה זמן ממש דיכאה אותי. באמצעות 
סוהר, שקיבל מאתנו סכום כסף נכבד, הצלחנו לשלוח למר סקארה פתק על 
מקום המצאנו. אחרי יומיים של ייאוש, כשבלילות נשארתי "לישון" בעמידה 

 קום איום זה. מפחד להידבק במחלות, הוא הופיע, והוציא אותנו ממ
השתכנו בבית מלון קטן ונחמד, מלון "עדן", באחד הרחובות המרהיבים 

"Gran Via Catalanes שמחתי לפגוש שוב את היינץ מייארשטיין, שהצליח ."
להגיע לברצלונה בכוחות עצמו, לאחר שהתחמק מהשוטרים על יד העיירה 

ה, והגיע ללא ואלס. הוא עלה, כפי שתכננו מראש, על הרכבת בעיר טראגונ
 תקלות לברצלונה. 

לקורט מנדל ולשמואל רוזנטל לא שיחק המזל. הם לא יצאו אתנו 
מרוקאלורה דרך החלון, אלא הסתתרו עד למחרת על הגג של בית המלון. 
שמואל נתפס שם, אבל קורט הצליח להגיע עד ברצלונה, ונתפס על ידי שוטר 

וכנס לאותו בית הסוהר חרש בחשמלית בדרך למשרד של ד"ר סקארה. הוא ה
שאנו נכלאנו בו, בלי שידענו על כך. הוא לא הצליח להתקשר עם ד"ר סקארה, 

 והובל אחרי כמה ימים למחנה מירנדה, שם פגש שוב את שמואל.
בברצלונה התקבצו כבר מספר חברים שעברו אתי את הפירנאים. משה 

ייפוס ופאול הרטוך ואמיל וינדמילר, ששוחררו בזמנו מרוקאלורה, ולטר דר
לנדואר, שהובאו ישר ממונטגרי לאשפוז בברצלונה, והבריאו בינתיים. קבוצה 
גדולה של חברים עוד עוכבה בלרידה, בתנאים לא רעים, ביניהם רוב החברים 
שעשו את דרכם אתי בהרים, וכאלה שהגיעו לאחר מכן.  כולם רצו, כמובן, 

יה רחבים עם הרבה עצים להגיע לברצלונה. ברצלונה עיר יפה מאוד, רחובות
וירק, בניינים מפוארים וארכיטקטורה מעניינת ביותר. במרכז העיר ה"פלזה דה 
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קטלוניה", היה מלון "בריסטול", מקום מושבם של משרדי הג'ונט, ומשם עד 
לפסל של קולומבוס בכניסה לנמל, שדרות ה"רמבלות", שבצד ימין מהן השוק 

התוצרת החקלאית שבו הייתה מעשה  מכוסה הגג, תמיד הומה אדם, שתצוגת
אמן. בצד השני של הרמבלות נמצאת העיר העתיקה עם סמטאותיה הצרות, 

 שנשארו בהן סימנים של קהילה יהודית גדולה בעבר. 
מנוחת הצהריים  -חשתי את דופק החיים הספרדיים; את ה"סייאסטה"

והלאה, בלילה  10מהשעה שתיים עד שעה שש, ואת הרגלי ארוחת הערב משעה 
וחיי הלילה עד השעה שתיים לפנות בוקר, כשעד אז הרחובות המרכזיים, בעיקר 
הרמבלות, הומות אדם. בילויים לא היו חסרים; שתי הקרנות של סרטים שונים 
במחיר אחד, כאשר בהפסקה ביניהם מופע של ריקודים ספרדיים מסוגננים, כמו 

כנסיות המרשימות, הגנים ה"פלמנקו". המוזיאונים המלאים ביצירות מופת, ה
הציבוריים המטופחים במלוא פריחת האביב והים הכחול היפה. הרגשתי שאני 
חוזר לחיים. ספריית האוניברסיטה הייתה קרובה לבית המלון שלנו, ובה מדור 
לספרות גרמנית קלאסית. בתחילת שהותי בעיר היפה הזאת הייתי באופוריה. 

ליהנות מהחופש, מאוכל משובח, התרוצצתי כל היום מחגיגה לחגיגה, 
 ומההרגשה שלא צריך עוד לחשוש מפגישה עם שוטר או חייל. 

סקרנה אותי הנהירה ההמונית לזירת מלחמת השוורים, ואף בקרתי בה 
פעם אחת. היה זה מחזה מרהיב לראות את צבעוניות הקהל והתלהבותו. 

יטה איטית של מה"קרב" עם הפר לא הבנתי כלום. הייתה זאת בעיניי פשוט שח
 -זירה -הבהמה המבוהלת, שמראש לא היה לה כל סיכוי. ביקור אחד ב"ארנה"

הספיק לי לכל שהותי בספרד. כסף לא היה חסר לי. קיבלנו  הקצבה נדיבה 
מהג'וינט, וגם קרוביי מאנגליה ומארצות הברית שלחו לי מדי פעם חופן דולרים. 

ה טובה, בגלל הרצון להוכיח שאמנם לג'וינט, כמוסד הצלה, היה עניין שנחיה ברמ
פליטים אנו אבל לא פושטי יד, ושאנו תורמים כך לקופה המדולדלת של ספרד 

 דולרים טובים.
חיש מהר חלפה השתוללות השמחה, כשהגיעו אלינו הידיעות המרות על 
הנעשה ביהודים במחנות במזרח אירופה, ועל קיום תאי הגזים לשם המתה 

ברים הנוראים האלה בגדר שמועות בלבד, שהשכל הישר המונית. עד כה היו הד
לא רצה להאמין בהן. שאלתי את עצמי את השאלה המעיקה: למה מטוסי בנות 
הברית לא הפציצו את מסילות הברזל שמובילות למחנות איומים אלה, כפי 
שקיווינו תמיד כשמטוסים חגו מעל וסטרבורק בדרכם להפציץ מטרות בגרמניה. 

 רידה. שאלה קשה ומח
שמענו מחברים שהגיעו לאחרונה לספרד על מעצרים רבים בהולנד 
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ובפריס. עלה בי הרעיון לפנות לד"ר סקארה 
בבקשה לעזור לי  לחזור לצרפת כדי לנסות להשתלב בעבודת הארגון. הייתה בי 
האמונה שאני יכול להועיל שם. כתבתי על הרעיון הזה להרמן, אשר מיד הביע 

ליי ברגע שאמצא אפשרות להגשים תוכנית זאת. כשפניתי את רצונו להצטרף א
לד"ר סקארה הוא הבהיר לי חד משמעית, שלא מתפקידו להחזיר אנשים לצרפת, 
אלא לעזור לאלה שבאים משם. הייתי מאוכזב. במרוצת חודש מאי הועברו כל 
החברים ששהו בלרידה לברצלונה, ביניהם היו עוד כמה חברים שהצליחו 

  *רבורק.להימלט מווסט
מהוריי ואחיותיי לא היו לי כל ידיעות מאז שעזבתי את הולנד. הרגשתי 
את עצמי יתום, והתחלתי לכתוב יומן ואפילו דברי שירה. יחד עם מספר חברים 
החלטתי לעבור לדירה פשוטה יותר, כי חשנו שלא נאה שבתקופה זאת נגור 

טה צרה ודי מוזנחת פנסיון ברחוב סרוונטס, סמ-במלונות טובים. מצאנו דירת
בעיר העתיקה. היינו שם שבעה איש: פריץ סיזל, האחים יוסף וארתור היינריש, 
בנו טורטלטאוב, ארנסט רוטגנס )גולקה( ומר ליבליך, אחד הצרפתים המבוגרים 
יותר, שהיה טבח במקצועו, ולקח על עצמו את הדאגה הקולינרית, לשביעות 

 רצוננו המלאה. 
      

 
 
 
 
 

     
 
 

                                                           
ח: חברים הצליחו לברו 14שיטת הבריחה מווסטרבורק הוכיחה את עצמה.    *

אופי ואני, הרמן ופריץ, לוטי ורהפטיג, ורנר הירשפלד, בובי פינקוס, פרנס 
פולאק, פרידל וייל, יו ספיר, עמוס רוזנבאום ועוד שלושה חברים שאת שמם 
אינני יודע, היו האחרונים שהצליחו. מלשין, אותו אדם שהכשיל את שחרורו 

ליח להתחבב על של יופ וגרם למעצרם של מספר חברים שהיו אתו בקשר, הצ
עמוס, שסיפר לו על שיטת הבריחה. עמוס נעצר ונשלח לאושוויץ, סבל שם 

חברים נוספים  נכשלו כי בריחתם התגלתה, והם  12רבות אך הצליח לשרוד. 
 נשלחו למזרח. השיטה לא התאימה לקבוצות גדולות.         
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 תאריך שראוי לזכור 
 
התרחש הדבר שחיכינו לו כבר ארבע שנים: צבאות הברית  6.6.1944 ב

 נחתו בנורמנדי שבצרפת, וחשבנו כולנו שתוך זמן קצר יקרוס הרייך שלישי. 
א יכולנו לדעת כמה מסובך מבצע צבאי כזה, שקשור בבחירה נכונה של ל

צב כוח  האויב שבביצורים מקום, אורך שעות אור היום, מזג האוויר, הערכת מ
על החוף וכו'. חשבתי שבכך המלחמה למעשה הסתיימה, ושגרמניה לא תהיה 
מסוגלת להחזיק מעמד מעבר לימים מעטים, כאשר היא צריכה ללחום בארבע 
חזיתות: החזית במזרח אירופה נגד הגייסות הרוסיים העדיפים, החזית באיטליה, 

יסי בנות הברית  כבר מזמן הייתה על כשידי טי -בקרבות אוויר מעל גרמניה
כאשר אימת הצוללות חלפה, ובכמה קרבות ים מוצלחים הוצאו  -העליונה, ובים

גם אניות המלחמה האימתניות הגרמניות מזירת הקרב. עכשיו נחתו חיילים מכל 
האומות, שהתאחדו כדי למגר את החיה הנאצית בעוצמה גדולה על החוף 

מניה נתגלו בקיעים באחדות העם, כאשר מתוך הצרפתי במערב. גם בתוך גר
. כבר ראיתי את עצמי חוזר להולנד לפגוש את *הצבא קמו מתנגדים למשטר

משפחתי ואת חבריי, כדי להיפרד מהם לפני עלייתי ארצה. אבל בניגוד לכל 
 היגיון, היטלר נשאר על כנו, ונהג כמנהגו.  

                                                           
תחת לשולחן הונחתה פצצה רבת עוצמה על ידי קצין גרמני מ -20.7.1944ב   *

הישיבה של המטה הצבאי הגרמני, אשר אמורה הייתה להתפוצץ בזמן כינוסם של 
כמה קצינים לקבלת הנחיות מפי אדולף היטלר. הפצצה אמנם התפוצצה, אבל 
היטלר יצא מזה חי. הקשר נכשל, ואלפי קצינים ובני אצולה, שנחשדו בהשתתפות 

           בקשר, הוצאו באכזריות להורג.               
היסטוריונים חדשניים, בעיקר מהאסכולה הגרמנית, סבורים שאחת הסיבות למרד  

השלטון כלפי היהודים. אינני יכול  זה  הייתה ההתנגדות של הקושרים למדיניות
נתנו לרצח יהודים להתנהל כבר יותר משנתיים,  לקנות תיאוריה זאת; למה אם כן

ית לנורמנדיה, כאשר המצב הצבאי הגרמני פלישת צבאות הבר ונזכרו בו רק אחרי
  היה קשה ביותר? 



 

196 

 

 

 *רכזיים: מקס וינדמילרבפריז נעצרים אחרוני חברינו, פעילי המחתרת המ
ופאולה קאופמן. הם נתפסו כאשר ניסו לשחרר את החברים אשר נתפסו במאי 

; גם הם נשלחו במשלוח האחרון שיצא מצרפת לגרמניה. בטי בריטס, 1944
 שהייתה הפעילה המרכזית בטולוז, הצליחה להתחמק ממעצר והגיעה לספרד.

 
גיע לארץ ישראל היה נראה שהמלחמה תימשך עוד זמן רב, והסיכוי לה

קלוש. עלה בי רעיון לפנות לקונסוליה הבריטית, אולי הם יהיו מעוניינים לעזור 
לי לחזור לצרפת או להולנד. על אפשרות כזאת הם לא דיברו אתי, אבל ציעו לי 
להתגייס לחיל האוויר הבריטי. סיכוי זה הלהיב אותי מאוד. כבר ראיתי את עצמי 

נלחם בגרמנים. נקבעה פגישה נוספת על מנת לעבור בדמיוני מטיס אווירון ו
בדיקות רפואיות והתאמה. דיברתי על נושא זה עם חבריי, והתגובה שלהם 
הייתה נזעמת: "מה פתאום? אתה הגעת לספרד בזכות הצהרתך על עלייה 
ארצה, אפילו נשבעת בטולוז אמונים לצבא היהודי. מעשך גובל בבגידה!" 

חוסר המעש בישיבה על אדמת ספרד, כאשר לא  העליתי נימוקים משלי על
 נראים באופק סיכויים לעלייה, ובינתיים הגרמנים ממשיכים לרדוף את היהודים. 
הוזעק נציג של הסוכנות היהודית, פריץ ליכטנשטיין )פרץ לשם(, שמושבו 
היה בליסבון שבפורטוגל, כדי לשוחח אתי. האיש בא והסביר לי שכוונת 

ות אותי טייס קרבי בחיל האוויר או אפילו לוחם, אלא האנגלים אינה לעש
להציב אותי בחיל שמירה, אשר שומר על שדות תעופה ומתקנים של חיל 
האוויר באפריקה. הוא ידע לספר על מקרים רבים כאלה, וגם על מעשים שעשו 
כאשר שלחו יהודים ילידי גרמניה למחנות הסגר באוסטרליה הרחוקה. האמנתי 

בהם היגיון, מה גם שהיה לי ספק אם יקבלו אותי לקורס טייס בגלל לדבריו; היה 
חוסר ידיעה מספקת של השפה האנגלית והשכלה פורמאלית מספקת. ירדתי 

                                                           
באמדן שבגרמניה, עבד בהולנד  אצל איכר  17.2.1920מקס וינדמילר, יליד   *

הובל לווסטרבורק. הוא ניצל את  1942במסגרת "אגודת דוונטר". בתחילת נובמבר 
אי הסדר ששרר באותם הימים במחנה, והצליח לברוח. הצטרף לפעילות 

חתרתית של "החלוץ" והיה בין הראשונים שהגיעו לצרפת. לאחר זמן קצר היה המ
לאחד הפעילים המרכזיים והנועזים, שעיקר פעילותו הייתה ליווי חברים דרך 
גבולות בלגיה וצרפת. הוא השתמש בתעודת זהות  של איש גסטאפו,  ואף היה לו 

יוחדות". הוא מסמך רשמי שדרש מהממסד הגרמני לסייע לו "במשימותיו המ
נתפס בניסיון לשחרר חברים, אשר נתפסו קודם לכן ונכלאו בפריס, ונשלח 
למחנה ריכוז בגרמניה. באחת הצעידות לקראת סוף המלחמה, כאשר הגרמנים 

בצדי הדרך,  הריצו את שבוייהם דרך כל אירופה, לא עמד לו הכוח, וכאשר התיישב
 .(21.4.1945ירו בו למוות. )
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 מהעניין.  
שוחררה העיר פריס  וצבאות  רוסיה  התקרבו לגבולות  25.8.1944 ב

ות . התקדמות צבאות בנ3.9.1944 גרמניה. בריסל נפלה בידי בנות הברית ב
הברית קיבלה תנופה, וצבאותיה חדרו לדרום הולנד. כדי להחיש את תבוסת 
הגרמנים, החליטו ראשי הצבא האנגלי והאמריקאי לכבוש ראש גשר מעבר לנהר 

, על מנת להסתער משם לעבר חבל הרוהר, הלב התעשייתי של גרמניה. * הריין
תפוס את הגשר כדי ל 17.9.1944 הפלישה מהאוויר באמצעות צנחנים התחילה ב

 שמעל הנהר בעיר נעוריי ארנהם. 
ראיתי ביומני הקולנוע את הקרבות הקשים שהתנהלו באזור זה. יכולתי 
אפילו לזהות מקומות שנראו על מסכי הקולנוע, למרות ההרס הרב שנגרם לעיר 

נורא ובאבדות כבדות. העיתונות  **יפיפייה זו. פלישה זאת הסתיימה בכישלון
, שהופצה גם בספרד, התקשטה בנוצות הניצחון הזה כאילו הגרמנית הרשמית

גרמניה סיימה את המלחמה כמנצחת. הייתי מודאג מאוד, כי ידעתי שהוריי  
 מסתתרים באזור זה.

באותם הימים בישרו לנו שממשלת  המנדט  הבריטי  אישרה לנו  לעלות 
פריץ שוב בא שליח הסוכנות  *** ישראל במסגרת מכסות הספר הלבן.-לארץ

ליכטנשטיין לברצלונה, על מנת לארגן את יציאתנו לעיר הנמל הדרומית כאדיז, 
כדי שנעלה שם על אנייה. כפי שנמסר לנו היה בארץ מחסור חמור בהרבה 
דברים, כגון סכיני גילוח, ביגוד, נעלי עבודה ועוד. רצוי אפוא להוציא את כספנו 

יפה ומגפיים, נוסף לדברים כדי להצטייד ככל האפשר. אני קניתי חליפת עור 
 הקטנים שנתבקשנו להביא עמנו. 

עלינו, כל החברים שהתקבצו בברצלונה, על  1944בהתחלת אוקטובר  

                                                           
שר אחד רחוק מדי", שהופק בהוליווד, מתאר את הקרבות סרט בשם "ג  *

 הקשים ואת הכישלון.
 כשלון מבצע ההצנחה נבע משלוש סיבות:     **

כנראה שתוכנית ההצנחה גונבה לאוזני הגרמנים בעוד מועד, והם  - 1        
 הצליחו לרכז כוחות צבא גדולים, ביניהם שריון רב, בסביבת העיר ארנהם. 

בגלל טעות בניווט, או בגלל רוחות חזקות שנשבו באותו יום, עיקר  - 2        
 .הגשרהכוחות המוצנחים ירדו רחוק מדי מהמטרה, דהיינו, 

טור של צבאות בנות הברית, אשר היה צריך להתחבר מהדרום  - 3        
המשוחרר אל כוחות הצנחנים, נעצר בפקק אדיר אשר נוצר על ידי רכב משוריין 

 לקל וסתם את הכביש הצר לפרק זמן ארוך. כבד, שהתק
הספר הלבן", הוא קובץ תקנונים אשר הגבילו את התפתחות הישוב "  ***

 היהודי, כדי לפייס את הערבים, אשר התנגדו לעלייה יהודית.
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רכבת שאמורה להביא אותנו לנמל היציאה. הוקצו לנו שני קרונות מיושנים של 
הרכבת הספרדית, שכבר הרבה זמן לא חידשה את ציודה. יצאנו מברצלונה 

 כשהיעד הראשון היה עיר הבירה מדריד. לפי  ,18:00בשעה 
התכנית, כל החברים שהגיעו במשך שבעת החדשים האחרונים מצרפת הכבושה 
לספרד, והוחזקו במקומות שונים כמו לרידה, לייזה, מירנדה ומדריד, אמורים היו 
להצטרף שם להמשך הנסיעה. הציפייה למפגש עם החברים הייתה רבה, והרכבת 

 זחלה לאטה. 
,  אחרי 10:00בלילה ישנתי ברשת המטען  המושבים. רק למחרת, בשעה  

 שעות נסיעה מייגעת, הגענו לתחנת הרכבת במדריד.  16
החברים כבר עמדו על הרציף מוכנים לעלות לרכבת. היה זה רגע מרגש  

לפגוש שוב את ידידיי משכבר הימים, הרמן וחברים אחרים שלא פגשתי מאז ימי 
ממדריד עד כאדיז חלפו חיש מהר בשיחות  הנסיעה בהולנד, םההכשרה הראשוני

 והעלאת זיכרונות, וסיפורים אישיים מרתקים.
                                                 וגם הרבה חברים שלא הכרתי מקודם. ארבע עשרה שעות נסיעה 

. בהגיענו לכאדיז שוכנו רוב החברים בבית מלון "פלזה" על שפת הים
חשבתי שממתינה לנו אנייה, אבל התברר שלא כך. האנייה הייתה צריכה להגיע 
חל עיכוב בהפלגה, מכיוון  מפורטוגל, וכנראה 
את האישורים והחסינות של  שהיה צורך לקבל 
הלוחמים, כדי להבטיח מעבר  שני הצדדים 

בטוח של האנייה                                                                                                               ממדינה ניטראלית.
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכדיז משמאל לימין הרמן, אני ופרץ                          
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 תמונה קבוצתית כפרידה מיבשת אירופה                              

עדיין, והיו בים התיכון עוד היו מעשי איבה; צוללות גרמניות פעלו 
משחרות לטרף. לא מצאתי עניין רב בעיר כאדיז. לאחר שהות ממושכת בעיר 
נוצצת כמו ברצלונה, כאדיז נראתה לי כעיר נמל אפורה למדיי. רוב הזמן ביליתי 
עם חברים על שפת הים, נהניתי ממזג האוויר הנאה של הדרום, והזנתי את עיניי 

 ביופיין של בנות אנדלוסיה.
, לאחר טכס פרידה קצר 5.10.1944 בעה שבועות, ובערב של הכך עברו אר

 2800 בת ה "Guinee" -מיבשת אירופה, עלינו על סיפון האנייה הפורטוגזית "גיניי"
ביניהם הרבה ילדים  -טון, שהגיעה מליסבון, כשעל סיפונה כמה מאות פליטים

רקלויטה" משטחי הכיבוש, ששהו בפורטוגל, וכן שישה חלוצים חברי תנועת "הוו
ילידי גרמניה, שבאו ישר מאנגליה. עם בוקר הפליגה האנייה לעיר טנג'יר שעל 
החוף הצפוני של אפריקה מול ספרד, שם הועלו מספר גדול של פליטים. שרובם 
באו מאיי יוון, ועלה בידם להוכיח לשליטי גרמניה שהם נתינים ספרדיים, ולכן 

 ניתנה להם האפשרות להגיע לצפון אפריקה. 
נוסעים  434. עזבה האנייה את טנג'יר כשעל סיפונה 27.10 בבוקר של ה

חברי "החלוץ" מהולנד, ושטה לעבר מעבר גיברלטר. ראינו את הצוק  55ומתוכם 
המפורסם, שכל ימי המלחמה נשאר בידי אנגליה, ובצלו את הנמל, בו עגנו 

ים גדולה, עשרות אניות מלחמה, והתכונה בהן רבה. בלטה ביניהן אניית נוסע
בגדול ובולט הסמל של הצלב האדום. עברנו את מיצר  מצוירכולה לבנה, ועליה 

 גיברלטר, ונכנסנו לים התיכון.   
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התנאים באוניה היו סבירים, וגם האוכל והשירות היו מתקבלים על 
הדעת. בעונת הסתיו, סוף אוקטובר, הים לא היה כל כך שקט, והתוצאה הייתה 

חלו במחלת ים. אני הרגשתי מצוין, היות ונהגתי לפי עצה שרוב נוסעי האנייה 
ששמעתי פעם מפי בעל ניסיון: צריך לאכול לשובע, כי תנועת האנייה גורמת 
לקיבה לא מלאה זעזועים לא רצויים, וגורמת לבחילה והקאות. המפגשים עם 
שיירות של אניות סוחר מלוות על ידי אניות מלחמה, הזכירו לי שהמלחמה טרם 

תיימה. באחד הימים, לאחר שרוב החברים התאוששו ממחלת הים, ארגנו נס
מסיבה מאוד מוצלחת. השתתפו בה חברינו מהולנד ואנגליה, וגם חלוצים 
מצרפת. הכל התנהל בשפה הגרמנית, שהייתה שגורה בפי רוב החלוצים. 

שכינויו "אונקל", עם סדרת שירים מימי  -תשואות רמות קצר ולטר פוזנסקי 
ן העליזים, והרבה חברים תרמו לאווירה הטובה על ידי השמעת פיליטונים ברלי

 וחרוזים. בהפלגה זו נרקמו חברויות רבות. 
ימים בין שמים וים, שמענו את אחד  10אחרי שהיינו כבר  4.11.1944 ב

המלחים שהיה בתצפית על תורן 
האנייה, צועק: "פלסטינה ויסטה! 
פלסטינה ויסטה!" לא היה קשה 

ן את פירוש הקריאה. כולנו להבי
רצנו אל הסיפון, כדי לא להפסיד 
את הרגע היסטורי הזה, לראות את 

ישראל, שמאז משה  -חופי ארץ
רבנו היה קשה כל כך להגיע 

דבר ידעו לספר שזה הר אליהם. ובאמת, ראינו ממרחק קו הרים באופק. יודעי 
 הכרמל. 

 
הרציף הראשי, והמוני  אדם אחרי זמן קצר נכנסנו לנמל חיפה. עגנו על יד 

מנפנפים לנו לשלום. כל היהודים שנמצאו בשטח הנמל התאספו להתבונן בנו, 
כי היה זה מחזה נדיר, שבזמן מלחמה תיכנס אנייה עם עולים מהארצות 
הכבושות בידי הגרמנים. גם ראשי הסוכנות היו נוכחים. ביקשו מאתנו להצטרף 

ף. עמדתי על הסיפון וגרוני נחנק, לא לשירת "התקווה", ששר הקהל שעל הרצי
מסוגל לשיר מהתרגשות. סוף סוף הגעתי למקום שעוד לפני שנה לא האמנתי 
שאראה אי פעם. יחד עם זה עברו לנגד עיניי כל החברים שהכרתי ולא יזכו 
לראות את הארץ הזאת אי פעם. עפרם טמון איפה שהוא באדמה עוינת. חשבתי 

י, שאני לא יודע האם הם עדיין בחיים, ים גדול מפריד על יקיריי, הוריי ואחיותי
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בינינו. הבטתי בחברים שעמדו קרובים אליי, וראיתי גם בעיניהם עצבות גדולה, 
 ובקושי נשמעה שירת "התקווה" מעל סיפון האנייה.....   

 



 

202 

 

 

 בהתגשם חלום
 

           
א הספיקו את הלילה  בילינו על סיפון האנייה. השלטונות הבריטיים עוד ל

כנראה לעבור על הניירות שלנו. היה עדיין חשד שמרגלים גרמניים או חורשי 
רעה יסתננו אל תוך הארץ. בבוקר החלה הירידה מהאנייה. התקבלנו בחיבוקים 
חמים ובלחיצות ידיים על ידי קהל נרגש, שכיבד אותנו בתפוזים ובשוקולד. כל 

ל לספר על המתרחש בארצות יהודי שהצליח להתקרב אלינו רצה לדעת מה נוכ
הכבושות, כאילו לתת לו תקווה שיפגוש עוד את קרוביו שנשארו שם. לא ניתן 
לנו זמן להסברים רבים, כי השוטרים האנגלים דחקו בנו. התגנב אל לבי החשד, 

 שגם פה בארץ לא מעריכים אל נכונה את המתרחש באירופה. 
גר שבעתלית. בדרך העלו אותנו על אוטובוסים, והוסענו למחנה ההס

התרשמתי מהנוף שנשקף מחלון האוטובוס, מישור רחב ידיים לרגלי הר הכרמל. 
הכניסה למחנה עתלית הזכירה לי שוב כניסה למחנה אחר, וסטרבורק, אבל 
ההשוואה לא הייתה הוגנת. לא היינו התושבים היחידים במחנה, היו בו כבר 

כגון בולגריה והונגריה. יום  כמה מאות פליטים, שברובם באו מארצות הבלקן
אחרי כניסתנו למחנה התחיל לרדת גשם חזק, שהפך את שבילי המחנה כמעט 

 לבלתי עבירים. בירכתי את השליח שנתן לי את הרעיון לקנות מגפיים.
הידיעה על בואנו לארץ עשתה לה כנפיים. כל העיתונים כתבו עלינו, וחיש 

קיבוציות כדי לעשות נפשות עבור מהר הגיעו אלינו שליחים מכל התנועות ה
תנועתם. מטעם קבוצת "שדה נחמיה" )חוליות( שבתנועת חבר הקבוצות, 
שהייתה קבוצה שנוסדה על ידי יוצאי הפדרציה הציונית ההולנדית, והייתה לה 
שייכות פוליטית ל"מפלגת פועלי ארץ ישראל", )מפא"י(,  הגיע יוסף סלייפר, 

יים, שעלו עוד שנים רבות לפני פרוץ המלחמה. שהיה מוותיקי החלוצים ההולנד
חנה טל וארני זנגר הגיעו מקיבוץ "הזורע", שחבריו יוצאי גרמניה ושייכים היו 

תנועה שמאלנית  -לתנועת "הוורקלויטה", שהצטרפה לתנועת "השומר הצעיר" 
מאוד. גם בינינו היו חברים שהתחנכו בתנועה זו. מטעם "הקיבוץ המאוחד" באו 

יגים, קורט גולדמן וקורט בנימין. הם ייצגו קבוצת חברים, שישבו במושבה שני נצ
רעננה בציפייה לעלות להתיישבות קבע בהרי אפריים. מבחינת השתייכות 
פוליטית הם השתייכו לסיעה "ב", פלג שפרש ממפא"י. גם קורט בנימין היה 

נער מבית מיוצאי "החלוץ" בהולנד, שעבר את הפירנאים יחד עם קורט אהרליש, 
הנערים בארנהם, מפליטי ליל הבדולח, שהיה בין אורחינו הקבועים בבית 

. הם היו הראשונים שעברו בדרך 1944בשבתות, ונחת בארץ כבר בחודש פברואר 
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בה אני עברתי. כל אחד מהשליחים השתדל לשכנע אותנו להצטרף לקיבוצו, תוך 
ם על דרכן הפוליטית השמעת שבחים על טיב קיבוצו ותנועתו, והטלת שיקוצי

של התנועות המתחרות.  רובנו הגדול היה במבוכה רבה. לא הכרנו את המאבק 
 הפוליטי הקנאי, שהתנהל בארץ בין הפלגים השונים של התנועות  החלוציות.

באחד הימים זכו תושבי המחנה לביקור של דוד בן גוריון ומשה שרטוק 
מצבה של המדינה בדרך. הועלו )שרת(, ממנהיגי הישוב, אשר נשאו נאומים על 

בעיות פנים מעיקות, כגון היריבות הקשה בין המחתרות השונות כמו ההגנה, 
האצ"ל והלח"י, ויחסי השלטון הבריטי אל המוסדות הלאומיים. משה שרטוק 
הרחיב את הדיבור על הבריגדה היהודית, שהוקמה כדי להשתתף לצד העולם 

מל ליכולת הישוב היהודי להיות ישות החופשי במאבק נגד החיה הנאצית, וכס
שרטוק שידל להתגייס לשורותיה. הרעיון קסם להרמן ולי מאוד.  *עצמאית.

דיברנו על כך עם יוסף סלייפר, חשבנו שהוא בוודאי יבין את שאיפתנו. הוא 
שכנע אותנו לוותר על הרעיון בנימוקים שונים כגון: "רק עכשיו הגעתם ארצה 

הספקתם להכיר את נופיה ואת תושביה, וגם השפה וטרם השתלבתם בה, לא 
העברית אינה שגורה בפיכם". הנימוק החזק ביותר, שבסופו של דבר הכריע היה: 
"עד גמר הטירונות של שלושה חודשים במצריים, המלחמה בוודאי תסתיים". כך 
באמת נראה היה בימים אלה. כוחות בעלי הברית עמדו כבר על גבולות גרמניה. 

סביר: "עם סיום הלחימה באירופה יהיה על היישוב היהודי להיאבק יוסף ה
פוליטית, ואולי גם צבאית, על מנת לזכות בהכרה כישות עצמאית, ועליכם 
לקחת בזה חלק".  הבנו שהרבה צדק יש בדבריו. כמה מהחברים הצרפתיים אכן 

 נענו לפנייתו של משה שרטוק.
להכריע לאן ללכת. לחברים עמדנו להשתחרר ממחנה עתלית, והיה עלינו 

שהיו שייכים עוד בגרמניה לתנועה זו או אחרת הייתה הבחירה קלה, כי הם 
הכירו חלק מחברי קיבוץ היעד עוד משנים עברו. לנו, הצעירים, הבחירה הייתה 
יותר קשה. בעצם רצינו כולנו להישאר ביחד, אבל הובהר לנו, שלפי הסכם בין 

חייבת להתבצע לפי מפתח מסוים, וגם  התנועות השונות חלוקת האנשים
איש, גם אם היו  35הוסבר לנו שאין אפשרות טכנית לקיבוץ בודד לקלוט מעל 

מביעים את רצונם לכך. לאחר התלבטות לא קלה בחרנו הרמן, לודי ולילו כהן, 
רפאל ולילו אלסברג, הרברט ליפמן, משה הרטוך ואני בקבוצת "שדה נחמיה". 

טבעית בגלל היותי חניך הפדרציה הציונית ההולנדית.  בחירה זאת נראתה לי

                                                           
יהודים, לעומת  כמליון   600,000 -בזמן הגיענו ארצה , מנה הישוב היהודי כ  *

 ורבע ערבים.      
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חברים, ביניהם פריץ זיזל, הלכו לקיבוץ ברעננה, ועלו לאחר זמן  15קבוצה של כ 
עד". מספר זהה של -קצר להתיישבות בהרי אפריים. הקיבוץ שהקימו נקרא "גל

חברים הצטרף ל"הזורע", קיבוץ יחסית מבוסס, ששוכן בעמק יזרעאל וחבריו 
וצאי גרמניה. כמה חברים הצטרפו לקיבוץ הדתי, ובודדים,  שהיו להם קרובים י

 בארץ, נעזרו בהם בדרך קליטתם בערים או במושבות.
אחרי  נסיעה באוטובוס  עמוס לעייפה בליווי יוסף סלייפר,  הגענו ל"שדה 
נחמיה". רוב חברי הקיבוץ עמדו על יד שער הקיבוץ, וקיבלו אותנו בחום ואהבה. 

עה הייתה מאוחרת, ואחרי ארוחה פשוטה בצריף ששימש חדר האוכל, הש
הובאנו למגורינו החדשים. שוכנו, שלושה בחדר, בבית בנוי בטון, וצוידנו בכילה, 

 תפיל  מלריה, אשר הופצה על ידי יתוש  האנופיליס. -כי האזור היה נגוע בקדחת
ו מכוסה, למצוץ זה היה אץ בשעות הלילה אל קורבנו למצוא חלק מהגוף שאינ

 קצת דם, ויחד עם זה להחדיר את המחלה לגוף הקורבן. 
קבוצת "שדה נחמיה" שוכנת במרכז עמק  החולה הפורה ורחב הידיים, 
המוקף משלושת צדדיו הרים. הגבוה ביניהם הוא הר החרמון, שפסגתו מושלגת. 
. נוף מקסים, שמזכיר קצת את אזור דרום צרפת, ממנו יצאנו בדרכנו לספרד

נקלטנו די מהר בחברה הקיבוצית האוהדת. מצאתי עניין בעבודה חקלאית 
 ברפת, אבל בעיקר כמומחה בעבודה עם סוסים. 

לאחר זמן לא רב התבקשנו, הרמן ואני, לסור למשרדי הסוכנות היהודית, 
כדי למסור עדות על קורותינו ובפרט על הנעשה במחנה וסטרבורק. הנסיעה 

חוויה מרגשת. הכביש החוצה את העמקים הפוריים,  לירושלים הייתה עבורנו
ששדותיהם הוריקו אחרי הגשם שהרווה את אדמתם, הדרך המפותלת שעולה 
במעלה ההר, שמעליו שוכנת ירושלים כמו כתר. שוטטנו הרבה בעיר המקסימה 
הזאת, שבה הישן והחדש משמשים בערבוביה, כשרבגוניותם של התושבים 

 מעניקים לה קסם מיוחד.
באחד הימים, כשהרמן ואני טיילנו באחד הרחובות הראשיים של העיר, 
נעצרו מולנו לפתע שתי נשים. היו אלו אם ובתה והבעת פליאה על פניהן. "פאול 
זיגל", צעקה האם, "איך אתה הגעת הנה?" שתי הנשים היו המומות מהפגישה, 

הכבושה, בעוד  לא הבינו איך יתכן ששני גברים צעירים הורשו לעזוב את אירופה
יהודים שזכו להגיע לארץ  222המלחמה נמשכת. הן השתייכו לקבוצה של 

בלזן, כתוצאה מעסקת חליפין עם גרמנים מכת -ממחנה ברגן 1944בחודש יולי 
. שמחת השתיים מהמפגש אתנו *ישראל-ה"טמפלרים", שמושבם היה בארץ

                                                           
ר משא ומתן ממושך בין הגרמנים והאנגלים, יצא לפועל מבצע החלפת לאח   *

בלזן, באנשי כת -יהודים מהולנד, שרוכזו לשם כך במחנה ברגן 222
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תרגשתי מהמפגש הייתה גדולה ואמיתית, והן חיבקו ונישקו אותנו. גם אני ה
הבלתי צפוי. זכרתי את הנערה כאחת הבנות שעבדו בקבוצתי אצל האיכרים 
בסביבת וסטרבורק.  גם בביקורינו בבית החולים "הדסה", פאר היצירה הציונית 

בלזן, אשר סיפר לנו שהיה לו -בימים ההם, פגשנו רופא, גם הוא ממוחלפי ברגן
-י ואני היינו אמורים להגיע לברגןהתענוג המפוקפק להיות נוסע ברכבת בה אופ

שחסרים שני בחורים שהיו רשומים  SS-. כשהתברר לקלגסי ה1.2.1943 בלזן ב
בתעודת המשלוח, הם חיפשו אותנו בכל פינה ברכבת ובמחנה. כל תושבי 

מסדרים. שוב ושוב פקדו את ההמחנה נאלצו לעמוד שעות על גבי שעות במגרש 
ך נעלמנו. בסוף, אחרי שעות של חיפושים, הניחו הנוכחים, כי לא יכלו להבין אי

כנראה שהצלחנו באיזו שהיא צורה לקפוץ מהרכבת הנוסעת. לא עלה על דעתם 
 שהצלחנו לברוח מהמשלוח בווסטרבורק גופה...

הפגישה עם איש הסוכנות הייתה מאכזבת. האיש התעניין בעיקר 
לנו להשכיל אותו הרבה. בפעולות של "הוועד היהודי" בהולנד. בעניין זה לא יכו

היה לנו הרושם שהוא חיפש בעיקר נקודות זכות לפועלו. בנושא שאנו היינו 
מעוניינים להרחיב את הדיבור עליו, כגון עזרה למחתרת החלוצית בהולנד, או 
טיפול במשתפי פעולה יהודים עם הגרמנים אחרי המלחמה, ועזרה שאנו, יוצאי 

 פליטה, לא קיבלנו תשובות ברורות."החלוץ", יכולים להגיש לשארית ה
המלחמה באירופה עדיין לא תמה.  שיערנו שאחרי הפלישה המוצלח של 

 1944צבאות בנות הברית לצרפת, מסע הניצחון יהיה מהיר. אך בסוף דצמבר 
כמעט התהפך הגלגל, כשהגרמנים פתחו במבצע של ייאוש, שבנס לא הביא 

החליט להטיל את כל העתודה לתבוסה רצינית של צבאות הברית. היטלר 
הצבאית שעמדה לרשותו למבצע, שכוונתו הייתה להבקיע את החזית שעמדה 
מולו במערב, ולהגיע מגבול גרמניה דרך הרי הארדנים עד לאנטוורפן, הנמל 
החשוב ביותר שעמד ליפול בידי האמריקאים, והיה מקצר את דרכי האספקה של 

חשב שיצליח הודות לגורם ההפתעה  צבאות הברית במאות קילומטרים. היטלר
ומזג האוויר, שמנע מחיל האוויר האמריקאי לראות בעוד מועד את ההכנות 
להתקפה הגרמנית. התחלת המבצע הייתה מבטיחה, והגרמנים כמעט הצליחו 
במשימתם. לו יכלו לשים ידם על מצבורי הנשק והדלק הרב, שנאגרו על ידי 

הייתה יכולה להיות הרת אסון. אך כוחם  צבאות הברית בצפון בלגיה, התוצאה

                                                                                                                            
 10.7.1944 -)טורקיה(ב ה"טמפלרים". ההחלפה התבצעה על מי הבוספורוס

 965-222.5006 1994". מאת חיה ברש  222ראה בספר: "טרנספורט   
 
 



 

206 

 

 

לא עמד להם, ולאחר חודש של לחימה אכזרית, נהדפו הגרמנים שוב לאחור. 
 ללא ספק התקפת הגרמנים האריכה את המלחמה  בכמה חודשים. 

זמן קצר לאחר הגיענו ל"שדה נחמיה", הוכנסנו לסוד ארגון "ההגנה", דבר 
התגייסותנו לבריגדה היהודית. -על איששימח אותנו מאוד. ראינו בזה פיצוי 

היחס של ממשלת המנדאט הבריטי באותם ימים של לחימה באירופה כלפי 
ארגון "ההגנה" היה חיובי, ואפשר לבחורים יהודיים להתגייס ל"גפירים", מעין 
משמר אזרחי מקומי, שהותר לו לעסוק בתרגילי סדר והכרת הרובה, ואפילו 

שים, צורפנו לחייל זה. נוסף לאימונים הרשמיים, ללבוש. גם אנו, העולים החד
 קיבלנו מטעם ה"הגנה" שיעורים בזריקת רימונים ושימוש באקדח. 

באחד מאימוני אקדח אלה כמעט נהרגתי, כאשר זאב, המדריך מטעם 
ה"הגנה" ואחד המפקדים הבכירים שלה באזור כולו, הדגים בפנינו מצבי ירי 

רך כלל מה"סליק" )מקום מחבוא(, הוא לא באקדח. היות והאקדחים הוצאו בד
בדק כנדרש האם הכלי טעון, ותוך הדגמה של עמידה נכונה לירי, כשהוא עומד 
מולנו, נורתה ירייה. אני עמדתי בדיוק מולו, במרחק של כמה מטרים ממנו, נשען 
על פסנתר כנף. הכדור עבר מתחת בית השחי שלי, נכנס לפסנתר והשאיר בו 

וב. התברר שאותו אקדח שימש בלילה את השומר, והכדור חריטה בחצי סיב
שבקנה לא פורק. נבהלנו מאוד. אחר כך התלוצצנו, הרמן ואני, שהכדור שחסך 
מפקד הגסטאפו בארנהם, כאשר במקום להוציא אותנו להורג, שלח אותנו 

 לווסטרבורק, כמעט השיג אותי פה....  
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 ה בעצבשמחה מהול
 

שוחרר אזור נרחב של מזרח הולנד ובתוכו    1945במחצית חודש אפריל 
בידי  27.4.1945 ב גם  אוטרלו.  בהתחלת  חודש  מאי  קיבלתי    מכתב  שנשלח

לואיס", -דודה קלרה, אישתו של דוד יוליוס אחיה של אימי, מניצולי האנייה "סט
בדואר צבאי, ונכתב על  אשר שהו כל תקופת המלחמה באנגליה. המכתב נשלח

ידי חייל אנגלי שלחם בהולנד, ופגש את משפחתי. וזו לשון המכתב: )תרגום 
 חופשי מאנגלית וגרמנית(.

 
 "משפחת וייל היקרה!     

התבקשתי  על ידי משפחת זיגל לידע אתכם במכתב קצר זה, שהם, 
משפחת זיגל, בריאים ושלמים. במשך חמש השנים שעברו הם חיו בתנאים 
קשים, ובמשך השנתיים וחצי האחרונות הם והבנות הסתתרו. אבל למרות 
הקשיים הם כעת במצב משביע רצון ובמצב רוח טוב. הבן פאול, אני חושב שכך 
שמו, היה במחנה ריכוז אבל ברח, והדבר האחרון ששמעו עליו, שהוא נמצא 
ו בספרד. אתם בוודאי מבינים שהמלחמה לא עברה עליהם בקלות. הם נשאר

בחוסר כול, אבל יכול היה להיות יותר גרוע. הם איבדו כל קשר עם המשפחה, 
ואני חושב שהם יעריכו מאוד אם אתם יכולים להודיע לקרובים החיים 
בלנקסטר ובארצות הברית. הם אינם יכולים לעשות זאת בעצמם, כי אסור להם 

ש.ש.(. אינני  לכתוב. )הערה: הוריי נחשבו כאויבים בגלל היותם ילידי גרמניה.
יודע אם תוכלו לכתוב להם , אבל אתן לכם את הכתובת. אם לא תוכלו לעשות 

 זאת בעצמכם, תכתבו לי ואשתדל ליצור אתם קשר. כתובתם: 
 ."  28אוטרלו , ארנהמסהווך                                                          

ים. למעלה משנה לא מכתב זה גרם לי התרגשות ושמחה בלתי משוער
ידעתי מה עלה בגורל משפחתי. הרגשתי שנס קרה לנו. באותו ערב רקדתי 
לראשונה מאז שהייתי ילד קטן. מהחברים שב"הזורע" קיבלתי מכתבי השתתפות 

 בשמחתי. אני מעתיק שניים מהם. )תרגום חופשי מגרמנית.( 
 "שאול היקר!  

רו  בריאים ושלמים מרולף אלסברג שמעתי שקיבלת הודעה שהוריך עב
את הזמנים האלה. אני מוצא חשיבות רבה בעובדה זו, כדי לאחל לך כל טוב. 
אתה יודע שכולנו היינו רוצים לקבל הודעה כזאת. בגלל זה אנו מיטיבים לדעת 
את רגשותיך. נקוה שתוכל לראותם בקרוב. את זה אני מאחל לך מקרב לב. 

 אונקל." )אונקל זה ולטר פוזנננסקי(. 
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 אמיל וינדמילר כותב: 

 "שלום שאול! 
עם ההודעה על שחרור הוריך אני מאחל לך מזל טוב, ומקווה בשבילך 
שתפגוש אותם בקרוב. נקווה שנראה גם אנחנו את קרובינו וידידינו בעודם 

 בחיים, ושזה יהיה בקרוב". 
 
נכנעה גרמניה ללא תנאים. גסיסתה הייתה די מהירה, לאחר  8.5.1945 ב

הברית כבשו את אזורי התעשייה שלה במערב, והצבא הרוסי שעט  שצבאות
לתוך מזרח גרמניה, ונתקל בצבא מפורר ומובס. הרוסים חדרו לתוך עיר הבירה 
ברלין, והתקרבו אל בונקר המטה של אדולף היטלר. התמוטטותה של גרמניה 

 הייתה עניין של ימים בלבד. 
ותר שקם למין האנושי,  התאבד היטלר, הפושע הגדול בי 30.4.1945 ב

התאבד גבלס, שר התעמולה מפיץ השקרים, יחד עם  1.5.1945 ביריית   אקדח. ב
נגמר חלום הבלהות של  8.5.1945 אישה ושישה ילדים קטנים. ב -משפחתו

"הרייך בן אלף השנים", כאשר היטלר וכנופייתו השאירו אירופה הרוסה ושדודה, 
חייהם, או נשארו פגועים לכל ימי חייהם. רק  ועשרות מיליוני בני אדם איבדו את

"ניצחון" אחד ויחיד יכולה גרמניה לרשום לזכותה, והוא השמדת כל הקהילות 
היהודיות בארצות שנכבשו על ידי צבאה. תפארתה של גרמניה לא יכולה להיות 
על "ההישג הזה". היה זה ניצחון קל, היות והוא הושג על אוכלוסייה לא חמושה, 

 ממשפחות שלוות, ילדים וזקנים.  מורכבת
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בסוף יוני קיבלתי את המכתב הראשון מהוריי, בו כותבת אימי: )תרגום 
 חופשי מגרמנית.(

      
                4.6.1945אוטרלו   

 פאול יקירי!                                
ר שטפה אותנו כאשר אין באפשרותי לעלות בכתב איזו הרגשת אוש       

קיבלנו את מכתבך, אשר נשלח אלינו על ידי קרובינו באנגליה. מי כמוך יכול 
להבין את הדאגה, שהיא מנת חלקו של אדם כאשר אינו יודע מה עלה בגורל 
קרוביו. אמנם שמענו כבר אז שהגעת לספרד על ידי מכתב שהביאה לוון דר 

שום שאחרי כן לא קיבלנו אף איסט נערה )אילזה בירנבאום. ש.ש.(, אבל מ
הודעה ממך, היינו בין תקווה לייאוש. אנו משערים שגם אצלך הייתה תחושה 
דומה. אין באפשרותי לפרט לך מה עבר עלינו. רק דבר אחד וזה העיקר, ארבעתנו 
יצאנו בריאים ושלמים מהמלחמה האיומה הזאת, ואת זה לשמוע גם ממך עושה 

נוכל מספיק להודות לאלוהים עבור החסד הגדול  אותנו מאושרים ללא גבול. לא
שעשה עמנו. מבין ידידינו הנאמנים אשר עזרו לנו בתקופה קשה זאת, אנו 
 חייבים לציין את ון דר איסט, ד"ר יונגסמה ומשפחת דונקלאר )היי, ש.ש.(.         

מרגוט ורות היו כל הזמן מוסתרות פה. אביך ואני היינו מוסתרים אצל 
בודדות בוולפהיזה. מקום זה קיבלנו בתיווכו של ד"ר יונגסמה. אין  שתי נשים

ביכולתי לתאר לך באיזו אהבה קיבלו אותנו. דונקלאר דאג לנו לתלושי מזון, 
ושמר על הקשר עם הבנות וגם אתך. הייתה זאת אכזבה גדולה עבורנו כאשר 

לד. כעת אתה יקירי, סירבת ללכת אתו בזמן היותך באפלדורן ואחר כך בבארנפ
אנו שמחים על זה, כי נחסך ממך הרבה סבל. עד ספטמבר היינו בוולפהיזה, אבל 
נאלצנו לברוח מהמקום עקב ההפצצות הנוראיות, והגענו לאחר הרבה טלטולי 
דרך הנה, לאוטרלו. גם פה התקבלנו יפה מאוד. תוכל לתאר לך את הפגישה עם 

מאוד, וחושבת אני שלא  הבנות לאחר שנתיים מלאות של פירוד. רות השתנתה
תכיר אותה שוב, כל כך גדלה והתפתחה. הבנות נהנות עכשיו מהחופש במלואו, 
לאחר שנים רבות כל כך להיותן כלואות, ויש להן הרבה חברים בין חיילי הצבא 
האנגלי והקנדי. למרות כל השמחה על הצלתנו המופלאה, יש הרגשה מרה שלא 

ם אין לנו אפשרות לחקור בעניין. לסיום יקירי, יודעים על גורל סבתך. בינתיים ג
 הרבה נשיקות ,                 

 מאמך ואביך.                                                      
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לא רק מקרוביי  הגיעו ידיעות על הצלתם; טיפין טיפין שמענו  על חברים 

כמה מהם  *ות השונים,שיצאו ממחבואם, וגם על חברים שחזרו מהמחנ
מהפעילים המרכזיים של המחתרת החלוצית, אשר נתפסו על ידי הגסטאפו 
בצרפת ובהולנד בחודשים האחרונים של המלחמה, ביניהם אלפרד פרנקל )ציפי(, 

 קורט ריילינגר )ננו(, פאולה קאופמן,  ומרים ומנחם פינקהוף. 
 ש ורבים אחרים.נספו במחנות: קורט הנמן, מקס וינדמולר, ארנסט היר

ראשוני העדים שעברו על גופם את הזוועות במחנות והגטאות הגיעו 
ארצה, והתחילו לספר מה עבר עליהם. נשלחתי על ידי מזכירות קבוצת "שדה 
נחמיה" להשתתף בכנס של ניצולי השואה, אשר התקיים בקבוצת "גניגר". מה 

מאנשים שחוו את  ששמעתי שם היה מעל לכל דמיון. אילולא באו עדויות אלו
כל זה על גופם, לא הייתי מאמין, למרות כל השמועות שהגיעו לאוזני כבר 
מקודם. זו הפעם הראשונה ששמעתי על שיטת ההמתה ההמונית בתאי הגזים, 
והוצאות למוות על ידי ירי מכוון. היה שם איש שסיפר איך הצליח לזחול מבור 

ר על ידי אנשי האיינזצגרופן הריגה, כאשר שכב מתחת לגוויות שהושלכו לבו

, שתפקידם הבלעדי היה להרוג יהודים(, לאחר שקודם SS )יחידה מיוחדת של ה
נרצחו בדם קר. הרגשתי איך שיחק לי המזל, לאחר שכבר הייתי בידם. הרגשתי 
את עצמי כעושה להטוטים, שהלך על חבל דק בגובה רב מעל גיא מלא גוויות, 

 פול, למרות שאיני מאומן כלל.והצליח לעבור בשלום מבלי לי
חליתי בקדחת, מחלה מטרידה ומחלישה מאוד, שהתקפותיה  1945בקיץ 

פעם, כאשר אני  11הופיעו כל שלושה שבועות. במשך השנה הזאת הותקפתי 
הולך ונחלש. בלעתי כמויות גדולות של "כינין", עד שלפתע חדלו ההתקפים 

היכרות עם היתוש הקטלני הזה.  להופיע, ובמשך הזמן שכחתי שאי פעם עשיתי 
רבים מתושבי עמק החולה סבלו מאוד ממחלה זאת, שגרמה גם למקרי מוות לא 

 מעטים, בעיקר בין האוכלוסייה הערבית המרובה.

                                                           
מתוך ספר זיכרון לחברי ההכשרות החלוציות בהולנד שנרצחו  כמה נתונים  *

 בשואה "הם היו חברינו":
 387חברי הכשרות )כולל חניכי "עליית הנוער"( ירדו למחתרת  716מסה"כ 

 .   79.8%חברים,  309חברים. מהם ניצלו 
בלזן שבגרמניה(, מהם -חברים גורשו למחנות השונים במזרח, )כולל ברגן 329

 . 25.8%חברים   85ניצלו 
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יום אחד הגיעה נערה ל"שדה נחמיה" ומסרה לי דרישת שלום מאחיה, 
כי צעיר יעקב דה יונג, בחור שהיה עובד בקבוצתי בווסטרבורק. הוא היה ה

בקבוצה, אך הצטיין בחריצותו וברצונו להידמות לחלוץ. בני משפחתו, שהיו 
בלזן. שם הוא חלה, ודרך נס נכללה המשפחה בין -ציונים ותיקים, נשלחו לברגן

בהגיעו אושפז בבית החולים לחולי ריאות  *המוחלפים שנשלחו ארצה. 222
"שדה נחמיה" שבצפון בצפת. אחותו בתיה מצאה חן בעיניי, אבל המרחק בין 

אביב שם למדה, -הרחוק ו"מקווה ישראל", בית הספר החקלאי דרומית לתל
ותנאי התחבורה הקשים בימים ההם, לא אפשרו את המשך הקשר. בכל זאת 
נפגשנו שוב מאוחר יותר והיא נעשתה חברתי לחיים. נולדו לנו שלושה ילדים: 

 מרב, אלדד ויוחאי.
ץ ישראל הייתה עוד בשליטת המנדאט כאמור, המלחמה הסתיימה. אר

הבריטי, שהיה מחויב למדיניות הספר הלבן. מדיניות זו נקבעה על ידי ממשלת 
כדי לקנות את אהדת הערבים, ולמנוע מהיהודים להגיע לרוב  1939לונדון בשנת 

 באוכלוסיית הארץ. סעיפי הספר הלבן קבעו:
 מכסות אישורי עלייה.  -א
  איסור רכישת קרקעות. -ב
 איסור התיישבות ברוב חלקי הארץ. -ג

לאחר שהיישוב היהודי שיתף פעולה עם אנגליה בזמן המלחמה גם בחזית 
וגם בעורף, ציפו ממנה שלאחר המלחמה, עם היוודע דבר האסון הכבד שירד על 
יהודי אירופה, ממשלת בריטניה תגמיש את גישתה, ותבין שיש  ליהודים זכות 

על ידי פרסום  1918, כפי שהובטח עוד בשנת ישראל-לישות עצמית בארץ
"הצהרת בלפור"; מה עוד שבאנגליה עלתה לשלטון ממשלה ברשות מפלגת 

                                                           
בלזן הייתה גם משפחת דה יונג; האב שמעון דה יונג, -מוחלפי ברגן 222בין   *

ון חלדר וארבעת ילדיהם, יעקב, בתיה, אורי,  עדה  -האם סופיה דה יונג
יהודים בעלי תעודת  3100והסבתא. הם נקראו להתייצב לטרנספורט זה מבין 

, היה חולה מאוד, -17קב, בן האישור מטעם ממשלת בריטניה. הבן הבכור יע
והרופא היהודי פקפק האם הוא יהיה מסוגל לעשות את הנסיעה הארוכה 
והמפרכת, וביקש להחליף אותו במישהו אחר, שיכול היה להינצל.  לרופא 

היו  שיקולים אחרים להשאיר את יעקב במחנה: אם יקרה   SS-המחנה, איש ה
בגרמני. ההורים עמדו בפני ברירה ויעקב ימות בדרך, יהיה חסר אדם להחלפה 

קשה. לו היו משאירים  אותו במחנה, ללא ספק הייתה זאת פרידה לתמיד. 
, השיגה האם את הסכמתו לצרפו SS-לאחר דיון רגשי וממושך עם רופא ה

 לטרנספורט. יעקב הגיע ארצה, אושפז בבית חולים, והבריא.
 ן חלדר: עדות יעקב ינאי )מקודם דה יונג( בספרו של יוהן ו

Geldersboek. Groningen:  "Mooie mensen" 
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הלייבור, שכל עוד הייתה באופוזיציה ביטאה גישה אוהדת לשאיפות הציונות. 
אבל קרה ההפך. הממשלה אמנם לא התכחשה להצהרת בלפור שקבעה: "יש 

י בארץ ישראל", אבל נתנה לה פירוש מצומצם. ליהודים זכות להקים בית לאומ
 ממשלה זאת החריפה את ביצועי גזירות הספר הלבן. 

העימות בין היישוב היהודי המאורגן לבין  השלטונות היה בלתי נמנע, 
ונעשה מאמץ ליישב נקודות התיישבות יהודיות חדשות גם באזורים, שלפי 

השתתפתי יחד עם חברי תקנות הספר הלבן היה אסור להתיישב בהם. אני 
קבוצת "שדה נחמיה" בעלייה על הקרקע של קיבוץ "שמיר", אשר התיישב בשנת 

מול הרי הגולן למגינת לבם של השלטונות, אשר לא יכלו לעשות דבר  1945
לאחר קביעת העובדות בשטח. נעשה מאמץ אדיר להעלות את עקורי מחנות 

מצעי שאפשר היה להשיג. היו הכפייה, שרידי  מחנות ההשמדה מאירופה, בכל א
אלה לרוב  ספינות קטנות ורעועות, שהובילו מספר רב של מעפילים בלא מעט 

על סיפון האנייה  1945סיכון חייהם. המעפילים הראשונים הגיעו כבר באוגוסט 
"דלין", ואלה נתפסו על ידי משמר החופים הבריטי, אשר כלאו אותם במחנה 

תם, בתואנה שהם עולים מעל המכסה עתלית.  הממשל סירב לשחרר או
המותרת לכניסה לארץ ישראל. הנהגת הישוב לא יכלה להשלים עם גזירה זו, 

שוחררו כל אסירי עתלית על ידי הפלמ"ח,  10.10.1945ובפעולה נועזת בליל 
הזרוע הצבאית של ההגנה, ללא שפיכות דמים, ופוזרו ביישובי האזור. למרות 

ה הבריטית לא עלה בידם לתפוס אפילו מעפיל חיפושים מאומצים של המשטר
 אחד. 

לא רק בהתיישבות ובעלייה עסקו מגויסי הישוב. היה גם צורך באגירת 
נשק, כדי להגן על היישובים. אלה הותקפו לא אחת על ידי כנופיות ערביות, 
שחשו ששעתן טובה בגלל המדיניות האנטי ציונית של הממשלה הבריטית. את 

י לחזק את הכוח הצבאי של היישוב למקרה של סכסוך מזוין הנשק אגרו גם כד
חלקו נגנב  *בקנה מידה רחב יותר. הנשק הוברח מחוץ לארץ, ונרכש בכסף רב.

מהכוחות המזוינים הבריטיים, והוטמן בסליקים מוסתרים היטב בקיבוצים 
 ובמושבי עובדים.

ו"הזורע", עד" -מדי פעם נפגשנו בביקורים הדדיים עם החברים מקיבוץ "גל
והועלה מחדש הרעיון להקים קיבוץ משלנו, יוצאי "החלוץ" מהולנד, כי נודע לנו 
שהרבה חברים, שחזרו מהמחנות או יצאו  מהמחבואים, מתרכזים בדרום צרפת 

                                                           
 1975ראה ספר: "בזכות אותם ימים" מאת יהודה בן חורין, ספריית הפועלים    *
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כהכנה לעלייה ארצה. מתוך המכתבים שלהם הבנו שרצונם לחיות ביחד בקיבוץ, 
למנוע מהם את הביזיון של והם ביקשו עצה לאן לפנות. נראה לנו שרצוי 

מכר" שאנו חווינו על בשרנו בהגיענו לעתלית, מה גם שהעבר המשותף  -ה"סחר
ביבשת אירופה בשנות הכיבוש קשר אותנו בקשר חברתי חזק. הרעיון התקבל 
על דעתם של רוב החברים, וכבר בחודש יולי סיכמנו להגשים אותו, ולהוציאו 

 .   1945לפועל בתחילת נובמבר 
נו שאחרי שנה של היותנו בארץ נוכל לקחת על עצמנו משימה זאת. חש

אחד הפעילים   ריילינגר, יצרנו קשר עם קורט 
החלוצית, אשר נתפס בקיץ  המרכזיים של המחתרת 
הגסטאפו, ונשלח למחנה  בצרפת על ידי  1944
המלחמה הועבר על ידי  ריכוז בגרמניה. עם תום 

להולנד.  ואחרי זמן חזר הצלב האדום לשוודיה, 
את החברים, ולפעול למען  ביקשנו ממנו לרכז  ולארגן 
שלנו שעומד לקום. קורט  הצטרפותם אלינו, לקיבוץ 
ענה בחיוב, ומהמכתבים אלינו הבנו שהוא רואה את הבעיות העומדות לפנינו 
עין בעין אתנו. היינו מרוצים מאוד, כי ידענו שלקורט, בגלל עברו הפעיל 

עה רבה על החברים, אשר נותרו באירופה. אך רצה במחתרת וכישוריו, השפ
הגורל המר, ואחרי כמה שבועות של יצירת קשר אתו, קורט ריילינגר נהרג 

 . איבדנו אדם בעל שיעור קומה.17.9.1945 בתאונת דרכים בהולנד ב
בהמשך ההכנות לרכז את כל החברים במקום אחד, באנו בדברים עם 

נו כמתאים ביותר לקלוט אותנו כגרעין, מזכירות קיבוץ "הזורע", שנראה ל
שבבוא הזמן יקים קיבוץ עצמאי. היו לקיבוץ "הזורע" כמה יתרונות שהכריעו את 
הקו לזכותו: חברי הקיבוץ היו יוצא גרמניה וקרובים לנו מנטאלית, הוא היה 
מבוסס מבחינה משקית, וזקוק לכוח עבודה זמני. היו בו ענפים מפותחים כגון: 

, צאן, לול, פלחה רחבת ידיים, מטעים נושאי פרי, גן ירק, גידולי רפת על רמה
מסגרייה, מוסך ונגריה, אסם תבואות, טרקטורים, סוסים  -מספוא, ענפי מלאכה

וכמובן ענפי שירותים לחברים ולילדים כמו מטבח, מכבסה, מחסן בגדים וכו'. 
בודה(, תנועת חברי "הזורע" השתייכו בגרמניה לתנועת ה"וורקלויטה" )אנשי הע

נוער יהודית סוציאליסטית, שאחרי עלייתו של היטלר לשלטון קיבלה 
נוסד הקיבוץ.  1934 עלו ראשוני חבריה ארצה. ב 1933 אוריינטציה ציונית. ב

 1938 עלו על הקרקע וב 1936 תחנתו הראשונה הייתה במושבה חדרה. ב
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  *הצטרפו לקיבוץ הארצי "השומר הצעיר". 
  1945שיב בחיוב לפנייתנו, וסוכם שבתחילת נובמבר קיבוץ "הזורע" ה

חברי הגרעין יתרכזו בו. לכן עזבנו, משה הרטוך, רולף אלסברג ואני את קבוצת 
"שדה נחמיה", על מנת להצטרף לחברינו בקיבוץ "הזורע". הייתה לי אכזבה מרה 
שחברי הטוב, הרמן, החליט, בגלל סיבות אישיות, להישאר ב"שדה נחמיה" 

הו לילו ולודי כהן ולילו אלסברג. הרברט ליפמן עזב כבר לפני כן העירה. גם וכמו
הפרידה מהמקום הייתה לי קשה. אהבתי את האנשים ואת הנוף המקסים של 
הגליל העליון, שבו שוטטתי הרבה, רכוב על סוסי "מנדל", כל אימת שהיה לי 

ץ  של  יוצאי  פנאי. עוד אכזבה נחלנו בדרך  למימוש  הרעיון  להקים  קיבו
עד" הודיעו שהם דוחים את הצטרפותם לגרעין  -הולנד, כאשר  חברינו ב "גל

לזמן בלתי ידוע, בנימוק שהם אינם יכולים לנטוש את מקום ההתיישבות החדש 
 מפאת נחיצותם בו.

התקבלנו ב"הזורע" בסבר פנים יפות, והתחלנו לחיות במסגרת של גרעין, 
ברוך  -תנועה הקיבוצית. קיבלנו שני מדריכים כפי שהיה מקובל בימים ההם ב

פוגל וולטר רוזנשטוק, עליהם הוטל ללמד אותנו הלכי קיבוץ. שני חצאי ימים 
בשבוע הוקדשו ללימודים; עברית, ידיעת הארץ, תולדות היישוב וכו'. נוסף לכך 

קרב פנים אל  -קפ"פ המשכנו לקבל אימונים צבאיים. הדריך אותנו אורי באום ב
, הכרת נשק לסוגיו ואימוני שדה. קיבוץ "הזורע" היה לנו אכסניה מצוינת, פנים

קיבוץ לדוגמא, אנשים חברתיים ותרבותיים, שחיו בצניעות רבה ובשיתוף מלא. 
שיחות הקיבוץ, שיכולנו להשתתף בהן כמשקיפים, היו תמיד ברמת ויכוח גבוהה, 

 והחגים הצטיינו בארגון ובתוכן תרבותי מגוון. 
מאניות המעפילים הראשונות שהגיעו ארצה, עלו שלושה חברים  באחת

שלנו מהולנד: צבי קלנר, משה קלנר )לא קרובים( והלגה 
סמיט, אישתו הטרייה של יאן סמיט, שהייתה בהריון 

 מתקדם, ושלושתם נקלטו אצלנו ב"הזורע".
קשר המכתבים עם הולנד השתפר במשך הזמן. חבל 

דרך, משום שנשלחו באניות רק שהמכתבים היו הרבה זמן ב
דרך הים. אחותי מרגוט החלה שוב לעבוד בבית החולים 
היהודי באמסטרדם, ומשם כתבה לי בפירוט על המצב 
בהולנד שלאחר המלחמה. היא פגשה הרבה אנשים שחזרו 
מהמחנות, וקיבלתי דרכה דרישות שלום מלודוויג הופמן, 

                                                           
 . 1975ראה ספר: "בזכות אותם ימים" מאת יהודה בו חורין. ספריית הפועלים   *
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בתיה רוזנברג, מהמשלוח אשר שרד עם עוד חבר וחברה, ארנולד ארלינגר ו
. הגיע לאוזניי סיפורם 1943בספטמבר  14 החברים שנשלחו ב 38לאושוויץ של 

הנפלא של סלי וקוטי, שני ידידים אשר גם הם הצליחו לברוח מווסטרבורק. 
מרגוט כתבה גם שהיא מתכוונת להתחתן בקרוב עם חייל מהבריגדה היהודית, 

טנה רות מנהלת רומן סוער עם חייל אשר הוצבה זמנית בהולנד, ושאחותי הק
 מאותה יחידה. גם ההורים כתבו לעתים קרובות.

חי". כל נוסעיה -עגנה אניית מעפילים בחופי הארץ ושמה "תל 28.3.1946 ב
נתפסו על ידי משמר החופים הבריטי, והושבו במחנה עתלית. בין נוסעי האנייה 

נות בהולנד. נמסר לי חברים וחברות מההכשרות השו 30 הייתה קבוצה של כ
שניצלה את קשריה עם אנשי הבריגדה היהודית  שבין הנוסעים גם אחותי רות,

והובאה על ידם, ערב הפלגת האנייה, מהולנד לדרום צרפת על מנת להגיע 
זאת הייתה עבורי הפתעה גדולה. ניגשתי כמה פעמים למחנה עתלית,  * ארצה.

המשטרה, ששמרו על המחנה,  בתקווה שאוכל לדבר אתה ולברכה. אבל אנשי
לא נתנו לי להיכנס; על כן נשארתי בחוץ, ויכולתי רק לנפנף לה לשלום. סיכמתי 
עם מזכירות קיבוץ "הזורע", שכאשר תשוחרר רות היא תוכל להצטרף לחברת 
הנוער הבולגרית אשר התחנכה בקיבוץ. אחרי זמן קצר, לקראת פסח, שוחררו כל 

", וחלק מחברינו הצטרפו אלינו, ביניהם ציפי חי-"תל המעפילים שבאו עם ה
)אלפרד פרנקל(, ין סמיט וכמובן גם אחותי רות. הפגישה אתה הייתה מאוד 

 14היא הייתה ילדה בת  1942נרגשת. כאשר ראיתי אותה בפעם האחרונה בשנת 
והנה עומדת לפניי אישה צעירה ויפה 

 .18כמעט בת 
ימים ולילות ישבנו יחד, כששנינו 

ו את קורותינו. רות סיפרה על סיפרנ
התלאות בזמן שהסתתרה אצל משפחת 
ון דר איסט. גברת ון דר איסט הייתה 
עושה מאמצים לרדת לחיי אחיותיי 

רק  בצורה בלתי נסבלת, כדי לאלץ את מר ון דר איסט לשלוח אותן מביתם.
האיום המפורש של מר ון דר איסט, שאם היא תנקוט צעדים לגירוש או תלשין 

הבנות הוא במו ידיו יצית את ביתם, כך שהרווח מעזיבת הבנות יצא לה  על
בהפסד, "הרגיע" אותה. כאשר ההורים הגיעו אליהן לאוטרלו, אחרי הפלישה 

                                                           
"  1945 - 1939יחידה עברית להובלה במערכות המלחמה -ראה ספר: " יעל   *

MT5 - GT 178  1993משה קרוא . 
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 האווירית מעל ארנהם,  הוטב מצבן בהרבה. 
בכפר אוטרלו היה מר ון דר איסט חשוד בהשתייכות למפלגת הנאצית 

בי עם העיתון הנאצי "עם ומולדת", כדי שכל ההולנדית. הוא היה מופיע בפומ
אחד יוכל להבחין בו; היה מתרועע עם בעלי הפונדק, שהיו נאצים מוצהרים, 
משוחח בהפגנת ידידות עם קצינים גרמניים, בזכות ידיעתו את שפתם, כך שגם 
אלה חשבוהו לידידם. כאשר הגרמנים נזקקו לבתים לאכסון קציניהם, הם היו 

פנים אותם מתושביהם. לוון דר איסט אישרו להישאר בביתו, תופסים בתים ומ
 אם כי בצמצום מספר חדרי מגורים.   

שנתיים וחצי לא יכלו מרגוט ורות לצאת את הבית, כי כל הזמן הסתובבו 
בסביבה חיילים גרמניים, ומדי פעם אף שוכנו במשך שבועות בתוך הבית. 

ערמת חציר, כאשר יאן, הפועל בזמנים אלה היה עליהן להיות מוחבאות בתוך 
רות  *של ון דר איסט, היה מגיש להן אוכל בסתר, ודואג לצורכיהן הסניטריים.

מאוד התפעלה מיאן, אשר התנהג באנושיות ותבונה כפי שבאו לביטוי בסיפור 
הבא: יאן היה כבר מספר שנים מאורס עם חרדה, נערה מהכפר אוטרלו. כמקובל 

חים את הנישואים, עד שהספיקו לחסוך מספיק כסף אצל בני הכפרים הם היו דו
כדי להקים משק משלהם. חרדה עבדה בביתו של רופא הכפר, והזוג נפגש 
לעתים קרובות בשעות הפנאי שלהם. כאשר אזור אוטרלו השתחרר מהכיבוש 

הגרמני, היא התייצבה כרגיל אצל 
"נו סוף מעבידה הרופא, וזה אמר לה: 

ל משפחת סוף הכיבוש מאחורינו. אצ
 ון דר איסט בוודאי שמחה גדולה!" 

חרדה אומרת בהשתוממות: 
"כולנו שמחים, אז למה אצל ון דר 
איסט? הוא דווקא חיבב את  

 הגרמנים."
"את לא יודעת? הרי את עכשיו היה תורו של הרופא להיות מופתע: 

 מאורסת ליאן כבר הרבה שנים!"
  "מה יש פה לדעת???"חרדה כמעט נעלבת: 

  אצל ון דר איסט הסתתרה משפחת זיגל, שתי הבנות וההורים!": "הרופא
חרדה הייתה המומה. למרות הקשר ההדוק עם יאן, הוא לא סיפר לה מאומה על 
המתרחש בבית משפחת ון דר איסט. כאיש מחתרת אמיתי הוא ידע לנצור את 

                                                           
 יאן קיבל על פועלו למען משפחתי את אות "חסידי  אומות העולם".     *
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לשונו, לפי האמרה הלועזית האומרת: "הדיבור הוא כסף, השתיקה זהב". 
 רה זה אפשר לומר:  "השתיקה שווה חיי אדם."  ובמק

נחת עיקר כוח הצנחנים בטעות בעיירה וולפהזה, עיירה שבה  -17.9.1944ב
 הסתתרו הוריי אצל הגבירות ויקלהוף ומולנאר. 

במקום התנהלו קרבות קשים, 
ותושבי העיירה נאלצו לעזוב את 
בתיהם, וכך גם הוריי ומארחותיהם. 

או מקלט בלילה הראשון הם מצ
בכנסיית העיירה. אחת הפצצות שירדו 
על העיירה חדרה לתוך הכנסייה, וגרמה 
לשרפה . האש אחזה גם במעיל שאימי 

לבשה. היא הצליחה לפשוט אותו מעליה ולא נפגעה. הוריי נאלצו לנטוש את 
ק"מ,  אל משפחת ון דר איסט,  17הכנסייה, והחליטו ללכת לאוטרלו, מרחק של 

ל אחיותיי. אבי, שבדרך כלל התמצא טוב מאוד בסביבה זאת מקום המסתור ש
בגלל ביקוריו הרבים אצל איכרי הסביבה, נכנס, בגלל האירועים שנחתו עליהם, 
להלם, ואיבד את הכיוון. יומיים שלמים הסתובבו הוריי סחור סחור. בסוף, 

תה ברירה פנ-כאשר היו כבר באפיסת כוחות, נתקלו בחוליית סיור גרמנית. בלית
אימי אליהם בבקשת עזרה, כשהיא מציגה את עצמם כפליטים מארנהם, שביתם 
נהרס בהפצצה. היות ובאותו זמן היו לחיילים הגרמניים בעיות ומשימות אחרות 
מאשר לחפש יהודים, הם עזרו להוריי להגיע לאוטרלו, מבלי לדרוש תעודות 

ם יפות, ונפגשו מזהות ולחקור אותם. הם התקבלו אצל ון דר איסט בסבר פני
 עם אחיותיי. 
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הוכן עבורם מסתור באחד הלולים, שעמד חציו ריק, והם נשארו שם עד 
 .*אחרי סוף המלחמה, ועד שממשלת הולנד אישרה להם לחזור לביתם בארנהם

 
 

                                                           
עלו גם הוריי ארצה. נסעתי לקבל את פניהם בנמל חיפה.  1950בינואר     *

האנייה מתקרבת ונקשרת אל המזח. בקושי הכרתי את הוריי העומדים על 
פים וזקנים מאוד. לא כך זכרתי אותם. עשר שנים הסיפון. שני אנשים כפו

קשות עברו עליהם. הדאגה והפחד עיקמו את גבם והאפירו את שערותיהם. 
הפגישה אתם הייתה נרגשת, ולא הצלחתי לעצור את דמעותיי. כיום, בהיותי 
בעצמי אב לילדים, אני מנסה לדמיין לי את המצב שהם היו נתונים בו; שתי 

אים קשים מאוד ובן במחנה שילוח, כאשר לא יודעים מה בנות מוסתרות בתנ
גורלו. צמרמורת עוברת בי!! גם מצבם הכלכלי היה בכי רע, ורק אחרי מאבק 
קשה הוחזרו להם שני הבתים בארנהם. מכירתם, כדי לממן את עלייתם ארצה, 
היה כרוך בהפסד כספי גדול, לאחר שממשלת הולנד חקקה תקנה, שמותר 

לפי ערכו מלפני המלחמה, למרות שכל הוצאות המחייה עלו  למכור רכוש רק
מאוד. הם נאלצו לקנות הכול מחדש, היות וכל רכושם הוחרם ונגנב על ידי 
הגרמנים ועושי דבריהם. הם השתכנו אצל אחותי מרגוט, שגרה עם משפחתה 

$  שהיו לאבי בארצות הברית וקבלת  -2000בדירה קטנה בחיפה. עם החזרת ה
רווח להוריי, והם יכלו לרכוש בית צנוע בשיכון  -1960מגרמניה ב הפיצויים

 עמידר  בנהרייה.   
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 יחסם של שלטונות הולנד אל
 

העקורים אשר חזרו מהמחנות, ולאלה שיצאו ממחבואם, היה מחפיר, 
הודים ילידי גרמניה תושבי הולנד. התייחסו אליהם כאל בפרט היחס אל י

אויבים, ולא כאל אנשים שנרדפו ונגזלו במשך חמש שנות הכיבוש הנאצי. 
ההולנדים לא הזדרזו להחזיר ליהודים את רכושם ואת זכויותיהם. התמזל מזלם 
של הוריי שבן דודתי  ארנסט, אשר שימש כמזכיר המשלחת האמריקאית 

לאומיים בג'נבה, ביקר אצלם בהולנד, וראה את מצוקתם. הוא -במוסדות הבין
נפגש אחרי כן עם אחד השרים של הוד מלכותה ההולנדית, ושיטח לפניו את 
מצב הוריי. בעקבות זה הוקדמה קבלת "תעודת היושר", שניתנה להם מטעם 

 הממשל.
באופן חוקי, כאשת חייל משוחרר,  1946אחותי מרגוט הגיעה ארצה ביוני 

צטרפה יחד עם בעלה אברהם לארגון חיילים משוחררים "יעל", אשר התיישב וה
 "גני עומר". במושב "מנחמיה". היום הם גרים ב

 
   
 
 
 
 
 
 
 
הרגשת חברי הגרעין "ההולנדי" ב"הזורע" הייתה טובה מאוד. היו לנו  

קשרים אישיים הדוקים עם הרבה חברים, כי הייתה להם הבנה לשאיפותינו 
חדש, קיבוץ משלנו, המבוסס על לקחי העבר שלנו. מוסדות הקיבוץ  להקים דבר

הלכו לקראת דרישותינו, וסודרנו למקומות עבודה ייחודיים בענפי השירותים, 
בבתי מלאכה ובחקלאות. אני המשכתי לעבוד כעגלון. עבודה רבה הייתה מוטלת 

פרי בתוך  הובלות בחצר הקיבוץ, הובלת ירק מהשדה לרפת, הובלות ארגזי -עליי
המטעים אל סככת האריזה וכו'. מדי פעם התבקשתי להחליף את אחד מעובדי 
הרפת בחליבת הפרות, שנעשתה עוד בידיים, מלאכה שלא נשכחת עם השנים. 
לפעמים היו קוראים לי כאשר פרה התקשתה להמליט, כי ידעו להעריך את הידע 

 ואת הניסיון שצברתי בעבודתי אצל האיכר ההולנדי. 
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חי" הייתה נערה, תרצה מנהיים שמה, שלהוריה -ין באי האנייה "תלב 
הייתה חנות תכשיטים. היא הביאה אתה קופסת תכשיטים, שהוריה נתנו לה 
למשמרת כאשר התחבאו בפני הנאצים. ההורים נתפסו ונשלחו למחנה השמדה. 
תרצה הצטרפה אלינו ל"הזורע". באותה תקופה נהגו הבריטים לערוך חיפושים 

כופים אחרי מחבואי נשק בישובים היהודיים. התהלכה השמועה שחיילים ת
בריטיים, תוך כדי חיפוש, לא בוחלים לגנוב דברי ערך. תרצה חששה מאוד 
מחיפוש כזה, כי לא רצתה לאבד את הדברים היקרים לה, מזכרת מההורים, 
ושאלה לעצת החברים. הבטחנו לה למצוא מחבוא. היות והאנגלים חיפשו את 
הנשק בדרך כלל עם מגלה מתכות, החלטנו, משה הרטוך ואני, שהמקום הבטוח 
ביותר להסתרת האוצר הוא מחוץ לחצר הקיבוץ. בחרנו במטע התפוחים את 
העץ הרביעי בשורה הרביעית כחוסה על האוצר. חברי הקיבוץ לא ידעו שאנו 

 מסתירים תכשיטים, וחשבו שאנחנו עוסקים בהטמנת נשק.  
בעודי מסתובב בחצר, שמעתי  26.6.1946 , ובאישון לילה של העברו ימים 

שיירה צבאית אנגלית מתקרבת לכיוון "הזורע". אורות המורס שהבהבו מישובים 
קרובים ידעו לספר, שהאנגלים פלשו לתוך קיבוץ "יגור", עוצרים אנשים 
 המזוהים עם ארגון "ההגנה", והופכים כל פיסת קרקע ובלטה בחיפוש אחרי נשק
מוסתר. ראיתי את חברי "הזורע", פעילים ב"הגנה", מתרוצצים. שאלתי אותם 
מה קרה? הם אמרו שליתר בטחון החליטו לצאת אל היער שעל ההר מעל 
הקיבוץ, כדי להימנע ממעצר או הגליה מן הארץ, במקרה והאנגלים יפלשו גם 

ין, ויחד לתוך "הזורע". הם יעצו לי להצטרף אליהם. פגשתי עוד כמה חברי גרע
החלטנו להסתלק גם אנו. למחרת התברר שהחיפוש הצטמצם לקיבוץ "יגור" 

 בלבד.
אחרי כמה חודשים החליטה תרצה לעזוב את הקיבוץ, וביקשה מאתנו  

להחזיר לה את קופסת התכשיטים. הלכנו, משה הרטוך ואני, בלילה מצוידים 
נו את האוצר. באתי חפירה, והתחלנו לחפור על יד העץ המסוים שלידו הסתר

עבדנו וחיפשנו, ולא הצלחנו לגלות את הקופסה. חזרנו למחרת בלילה והתוצאה 
אפס. עוד לילה, ועוד לילה, ואין תכשיטים. היינו קרובים לייאוש. חשבנו שאולי  -

אחד הערבים, תושבי הכפר השכן, עקב אחרינו כשטמנו את הקופסה, והוא זה 
ר אותנו אפי פרום, חבר קבוצת "שדה שזכה בשלל. באחד מערבי החפירות ביק

נחמיה" עמו התיידדתי בתקופת שהותי שם. אפי היה שומר שדות מטעם 
קיבוצו, בחור שמח, שתמיד הייתה לו בדיחה מוכנה. סיפרנו לו את סיפור תיבת 
האוצר האבודה, ואמרנו שגם הערב אנו ממשיכים בחיפושים. אפי ביקש 

מסביב לעץ הארור הזה, ולא העלינו דבר. להתלוות אלינו. התחלנו שוב לחפור 
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התעייפנו ועמדנו לנוח קצת. אפי התחיל לספר מעשיות, והצליח אפילו להצחיק 
אותנו. אפי היה בעל משקל רב, ונשען על הקת של את החפירה, ובשל כך חדרה 
האת לתוך הקרקע הלחה. האת נעצרה, שמענו צליל של מתכת. התחלנו לחפור 

מאמץ קטן מצאנו את הקופסה שלמה ומלאה. כנראה  ברוח תזזית, ואחרי
 טבעיות, וברכנו על ביקורו המוצלח. -שלאפי היו תכונות על

במסגרת ההכשרות שחברי הגרעין היו צריכים לקבל מהקיבוץ, הוחלט  
שאני אהיה "פלח"; זאת אומרת, עליי ללמוד טיפול ונהיגה  בטרקטור, והפעלת 

ין לקציר דגן, קטפת לקטיף קלחי תירס, מקצרות כלים מכניים שונים, כגון קומבי
ירק למיניהן, מכבש לחבילות חציר וכו'. סוכם שתקופת ההכשרה שלי תשתרע 
על שתי עונות. עזבתי את הסוסים, והתחלתי בעבודה חדשה שהייתה מאוד 
לרוחי. התברר לי שיש לי תפיסה טובה וחוש טכני מפותח. העבודה לא הייתה 

הלוהטת, באבק שהמכונות העלו מהאדמה היבשה,  קלה, יום שלם בשמש
והרבה שעות נוספות. אבל נהניתי מהעבודה בשדה ומהתלם הארוך והישר, כמו 
פעם. עם הידע החקלאי הבסיסי שהיה לי מקודם, הרגשתי את עצמי כחקלאי 
מודרני כמעט מושלם. את הסוסים לא הזנחתי, הם נשארו לי לרכיבת "כיף" 

 שיים.בשבתות ובימים החופ
הגיעה אניית מעפילים נוספת, "בירייה" שמה, כשעל סיפונה  2.7.1946 ב 

 50חברים מהולנד, שחלק מהם הצטרף אלינו. הגרעין ב"הזורע" מנה אז בערך 
איש, בהחלט מספיק אנשים   80 עד" היינו כ-חברים, ויחד עם החברים שב"גל

עד", הובהר -"גל בכדי להתחיל קיבוץ חדש. אבל תוך כדי פגישות עם החברים 
לנו שהם חזרו בהם מהסכמתם להצטרף לקיבוץ העתידי שאנו רצינו להקים. גם 
החברים היותר מבוגרים בינינו, כל אחד בנפרד עם הנימוקים שלו, הביעו את 
רצונם  להישאר ב"הזורע". היה לי ולעוד חברים ברור, שבמצב זה אין לנו שום 

שהעתודה האנושית בהולנד מתדלדלת, סיכוי להקים קיבוץ עצמאי. גם ידענו 
ובאין לנו שליח שם, הסיכוי לקבל חברים חדשים שואף לאפס. עמדנו בפני מצב 
חדש. הגיעה סוף התקופה שעליה סוכם שנשהה ב"הזורע". חלק מהחברים 
ביקשו לבדוק את האפשרות שכולנו נשאר ב"הזורע", אבל הרוב, ואני ביניהם, 

הזה, כי הרגשת "האבהות" העיקה עלינו. הרצון צידדו בפרידה מהקיבוץ הטוב 
להתחיל משהו חדש עם אנשים יותר צעירים קסמה לנו. גם הודלף לנו בצינורות 
לא רשמיים, שקיבוץ "הזורע" אמנם מוקיר אותנו מאוד, אבל הוא מעוניין יותר 
בקליטת חברי חברת הנוער הבולגרית, אשר עומדת לסיים כעבור שנה את 

בגלל הרצון לשבור את הסטיגמה של קיבוץ על טוהרת  תקופת חינוכם,
 "הייקים". )כינוי גנאי לעולים ילידי גרמניה(. 
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מפלגתי, הבנו שהדרך הטובה -למרות שכוונתנו הייתה להיות גרעין על 
ביותר תהיה, לא מעט בהשפעת "הזורע", לפנות אל מרכז "הקיבוץ הארצי 

ם. במהרה הגיע נציג "הקיבוץ השומר הצעיר", בבקשה למצוא לנו שותף מתאי
ישראלי ד", כך כינויו, אשר המתין -הארצי", והוצע לנו להצטרף לקיבוץ "ארץ

במושבה חדרה להצעה של המוסדות המיישבים של הסוכנות היהודית, למקום 
התיישבות של קבע. ערכנו ביקור משותף לכל חברי הגרעין בקיבוץ ההוא. 

הזמני שבו ישב הקיבוץ היה מאוד הרושם הראשון לא היה מלבב. המחנה 
שנות המתנה במקום הזה. גם הם לא  9אפרורי, והאנשים נראו לנו עייפים אחרי 

התלהבו במיוחד מאתנו, כי רצו לקבל גרעין תנועתי חזק, שדיברות "השומר 
הצעיר" היו עבורו לחם חוק. אנו לא היינו כאלה. היו בינינו חברים שעישנו 

פעם -ני חברי קיבוץ "ד" פשע, ורק מעטים מאתנו היו איסיגריות, דבר שהיה בעי
חניכים בתנועת "השומר הצעיר". בקיצור, לא הייתה התלהבות הדדית. אבל 
התנועה לחצה על שני הצדדים. לפני ההכרעה שלחנו משלחת למספר קיבוצים 

  18.11.1946 נוספים, כדי לבדוק אפשרויות נוספות, אבל בסופו של דבר נכנענו. ב
 ה עלינו לעבור ל"קיבוץ א"י ד".הי

התבקשנו מהתנועה לשלוח חמישה חברים לתקופה של חודש, לעזרה  
בהכנת תשתית להתיישבות חדשה של קיבוץ "יחיעם" בגליל המערבי. נבחרו 
למשימה זאת: ציפי, יאן סמיט, משה הרטוך, אורי דה פריס ואנוכי. הוסענו אל 

"יחיעם", כי אי אפשר היה להגיע  מקום מרוחק ממקום ההתיישבות החדשה של
עם רכב למקום זה. היה עלינו ללכת קרוב לשעה בשביל שהוביל אותנו לפסגת 
 -הר. מרחוק יכולנו להבחין בחורבה של המבצר הצלבני "ג'ודין" )או בשמו הערבי

קלעת ג'ידין(.  המבצר היה הרוס בחלקו העליון, אבל האולמות והחדרים 
וב למדי, ושימשו לחדר האוכל ולמגורים. פגשנו התחתונים השתמרו במצב ט

שם את דוד פרוינד, חבר "הזורע", אשר היה אחראי על הביטחון במקום מטעם 
"ההגנה". הוא הזמין אותנו לגור יחד אתו באחד החדרים של המבצר. אלה היו 
מאוד פרימיטיביים, כי חוץ ממיטות שדה, רק אבנים שהיו פזורות בכל מקום 

נות וכסאות. היו אלה הימים הראשונים של העלייה על הקרקע, שימשו כשולח
ומספר החברים שנוכחו במקום היה מועט. רוב החברים של הקיבוץ הזה שהו 

עבודה  -חיים". תפקידינו היה מגוון-"קריית עוד במחנה העבודה שלהם ב
ושמירה. יאן סמיט, שהיה עוד בהולנד בנאי, וציפי שלפי הכשרתו היה נגר, עבדו 
בשיפוץ הבניין, בו בזמן שאורי ומשה עזרו להם, וגם עבדו בהכשרת קרקע 
וסיקול אבנים כהכנה לשטח גן ירק. כנראה מישהו "הלשין" עליי שמומחיותי 
היא  עבודה עם סוסים. מינו אותי כאחראי על ההובלות, תפקיד מאוד מעניין, כי 
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ליו עם כלי בהיות המבצר מבודד ומרוחק מהכביש, אי אפשר היה להגיע א
ממונע. היה צורך להביא את כל הנחוץ לקיום ולפיתוח ממרחק של כארבעה 
קילומטר, ולשם כך קיבלתי לרשותי שלוש פרדות ושני חמורים, שנשאו על גבם 
את כל הכבודה כולל לחם, מי שתייה, חומרי בניין, בקיצור כל דבר שהיינו 

עם הבהמות אל מקום זקוקים לו במבצר. פעמיים ביום הייתי צריך לרדת  
המפגש על יד דרך האפר הקרובה, ובשעות קבועות היה עליי לפגוש שם את 
הטנדר, שהביא את המצרכים הללו מן העיר. הייתי צריך לקשור את כל הציוד 

 הזה על גבי הבהמות, ולעלות שוב בשיפולי השביל הצר אל פסגת ההר למבצר. 
י היא עברה באזור ערבי לא כ * עצם ההליכה לבד לא הייתה ללא סכנות, 

ידידותי במיוחד, ואני לא נשאתי נשק. הובלות אלה הצריכו מיומנות מסוימת, כי 
קשירת דברים שיש להם משקל ונפח שונה על גבי הבהמות צריך היה לעשות 
בשיקול דעת, כדי לא לאבד דבר מה בדרך, אשר עברה בין סלעים וחורשות. מזג 

לא, ונהניתי מאוד מהטיולים היומיים האלה. גם האוויר בחודש נובמבר היה נפ
תנאי המגורים במבצר והנוף ההררי מסביב היו מאוד רומנטיים. בסך הכל הייתה 

 זאת תקופה יפה.
         

 
 

                                                           
המבצר הותקף על ידי כנופיה ערבית, אבל זו נהדפה מבלי  -20.1.1948ב    *

 לגרום לאבדות.
הותקפה שיירת אספקה שעלתה לנקודת ההתיישבות. לאנשי  -26.3.1948ב

הרוגים, והגליל המערבי נותק מיתר  46הפלמ"ח, שביטחו את השיירה, היו 
 חלקי הארץ לזמן מה.  
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 הבית שלי        
 

ירדנו מ"יחיעם" והצטרפנו  לחברינו,  1946במחצית השניה של דצמבר 
ד". מצב רוחם של החברים לא היה  שנמצאו כבר בחדרה במחנה של קיבוץ "א''י

טוב במיוחד. המחנה עצמו היה ללא נוי, והצריפים היו עלובים. היה מחסור 
במקומות מגורים, לכן שוכן חלק מהחברים אצל משפחות כ"פרימוסים", זאת 

"גורם מחמם -אומרת כדייר נוסף בחדר משפחה צר. המושג "פרימוס" פירושו 
לאלה שנפל בגורלם לגור במגורים משותפים אווירה", מצב שלא הוסיף נחת 

כאלה. גם חברי הקיבוץ קורצו מחומר שונה מאנשי "הזורע", תרבות חייהם 
הייתה אחרת, וקשה היה לנו להתרגל להתנהגותם  "הצברית" המעושה. אבל 
היה עוד דבר שנתקלנו בו בפגישתנו עם ילידי הארץ: הזרות ואי ההבנה למה 

ינו אותנו. אנשים שעברו תקופה קשה במאבק שקרה באירופה. הם לא הב
להישרדות, היו בעיניהם כפחדנים. הגיבורים בעיניהם היו אלה שלחמו ומתו 
בגטאות והפרטיזנים ביערות. הכינוי שהודבק לאנשי אירופה כאנשים "שהלכו 
כצאן לטבח" מאוד צרם לאוזנינו, והוכיח שלא היה להם שמץ של מושג באילו 

הודי נתון. הם היו נוקשים בהשקפת עולמם, ושמרו על תנאים היה העם הי
העיקרון של "קומונה א", לפיו גם הבגד אינו רכוש פרטי,  בדביקות רבה. כך 
יכולת לקבל בחלוקת הכביסה השבועית בגד שהיה גדול עליך בכמה מידות או 
להפך, ופריטים שונים, שהיינו קשורים אליהם רגשית, נהפכו לנחלת הכלל. 

את הצטיינו החברים מאוד ביוזמות כלכליות ובמוסר עבודה גבוה. לעומת ז
בשטח זה השתלבנו מצוין. מלבד ענפי המשק ההתחלתיים, כמו רפת וגן ירק, 
הקימו מאפייה מסחרית, מפעל מלט לייצור בלוקים לבנין ורעפים לכיסוי גגות. 

דו נוסף לזה מסגרייה ובה תעשיית מיטות ומכבסה מסחרית. הרבה חברים עב
בקטיף הדרים, בבתי אריזה,  במפעל השימורים של "גן שמואל",  -בעבודות חוץ 

בפונדק הדרך של "שבתאי", אצל איכרים בחדרה ועוד. לי יצא לעבוד אצל איכר 
חדרתי, שמהר מאוד גילה שעברתי הכשרה חקלאית טובה. הוא הציע לי 

 ובן לא התפתיתי.להישאר אצלו כפועל חקלאי, והבטיח לי תנאים טובים. אני כמ
בימים ההם היה הקיבוץ עסוק מאוד בתכניות להתיישבות. הוצעו כמה 
אפשרויות במקומות שונים בארץ, אשר נדחו בגלל רצון החברים מייסדי הקיבוץ 
להיות קיבוץ ימי, דהיינו; לעסוק, בנוסף לענפי החקלאות, גם בדייג. בסוף 

מקום נקרא "ואדי פאליק", נתקבלה הצעה שיכולה לענות על השאיפה  הזאת. ה
שאדמותיו גובלות בים. העלייה על הקרקע לא יכלה להתבצע בינתיים בגלל 
חוסר הקצאת כספים מהמוסדות המיישבים, קרי, הסוכנות היהודית והמרכז 
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החקלאי. בסוף דצמבר נשלחה בכל זאת קבוצת אנשים  ל"ואדי פאליק", במטרה 
מבוקש לערבוב בבטון לבניית בתים.  להוציא זיפזיף מן הים, חומר שהיה מאוד

לשם כך נרכשו טרקטור חדש ועגלה. החברים שעבדו בזה גרו בקיבוץ "שפיים", 
ק"מ. לקראת סוף ינואר נרכש על ידי "הקרן הקיימת  7 המרוחק  מהמקום כ

לישראל" פרדס, אשר היה שייך ליהודי מצרי, ונמסר לקיבוץ לעיבוד, בכוונה 
ועדת להתיישבות "קיבוץ א"י ד". מעתה התרחשו לצרפו למשבצת הקרקע המי

נשלחה פלוגת עבודה  1947הדברים בקצב מואץ. כבר בהתחלת חודש פברואר 
ל"שפיים" ואני ביניהם, כדי לעבוד בפרדס הנרכש. גרנו ב"שפיים". נסענו עם 
קבוצת הזיפזיף  כל יום בדרך העפר עד לפרדס, והם המשיכו אל עבודתם על 

 -10ק"מ מהים התיכון וכ 2 המיועד להתיישבות היה מרוחק כשפת הים. המקום 
ק"מ מרחק אווירי מהמושבה "נתניה", אליה לא הובילה שום דרך. הכביש  

 הקרוב ביותר היה  במרחק 
ק"מ, אך אי אפשר היה להגיע אליו בימי חורף, כי ביצה טובענית  4 כ

רבי בשם "חירבת הפרידה בין מקום ההתיישבות והכביש. ליד הפרדס שכן כפר ע
זבבדה", אשר תושביו היו ידידותיים מאוד. כל בוקר בהגיענו לעבודה עמד השייך 

 הזקן ליד שער הפרדס ובירך אותנו לשלום. 
ביקרתי את אחותי רות, שהייתה מאושפזת בבית החולים  10.3.1947 ב

ב"עפולה". חזרתי בערב לחדרה כדי להמשיך למחרת ל"שפיים". נמסר לי שכבר 
רת תהיה העלייה המיוחלת על הקרקע, וכל האנשים והציוד רוכזו כבר למח

ב"שפיים". לכן נסעתי  עוד באותו ערב באוטובוס האחרון עד הרצליה,  ובאין 
 תחבורה משם בשעה מאוחרת זו, הלכתי ברגל עד "שפיים".   

הגעתי עמוק אל תוך הלילה, תשוש לגמרי מיום נסיעות ארוך, והלכתי 
בקושי התעוררתי, והתברר לי שהשיירה כבר יצאה לדרך. רצתי  לישון. בבוקר

כמטורף כדי להשיג אותה, כי יום משמעותי כזה של הקמת יישוב חדש במולדת 
לא הייתי מוכן  להפסיד בשום מקרה. הגעתי למקום המיועד להקמת הנקודה 
בדיוק בזמן, כאשר התחילו לפרק מהמשאיות את הציוד להקמת הצריף הראשון, 

שתלבתי מיד בעבודה. היה זה יום מלא פעילות, כשהמוני אנשים מכל וה
הסביבה באו להתגייס לעבודה, כדי להספיק להקים מבנים ולגדר את השטח, על 
מנת למנוע מחורשי הרע, קרי, נציגי המנדאט הבריטי, לסכל את הקמת היישוב. 

ישובים. אחרי באותו יום הוקמו ברחבי הארץ, נוסף לקיבוצי "יקום", עוד ארבעה 
יום העלייה על הקרקע נשארתי בפלוגה עד מחצית אפריל, ואחרי כן השלמתי 
את התחייבותי לקיבוץ "הזורע". זאת הייתה תקופה יפה עבורי, והרגשתי 

 שהנעורים חוזרים אליי.     
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בסוף אוגוסט חזרתי לקיבוץ "יקום" אשר בוואדי פאליק, ושם אני חי עד 
 אחרי וסטרבורק.   שישים וחמש שנים 02.200901.עצם היום הזה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למשטר האימים הנאצי הגרמני ותשובותינ            
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 1נספח
 

 מתורגם מגרמנית ש.ש( 1) מסמך מס' 
 רשום

 ומפקד המשטרה ומפקד המשטרה SSהרשות העליונה 
      (    )הולנדהכוח לשטחים כבושים בארצות השפלה -אצל מיופי 
   1942בספטמבר  24האג -דן  

                                                                                                                           

Tgb.Nr.837/42  ga 

 ש.ש(  Rauter)כנראה החתימה של                        

 סודי 

 העליון של המשטרה הגרמנית  ומפקד SS לכבוד המפקד ה 
Heinrich Himmler     

  SW 11ברלין 
   8רחוב פרינץ אלברט  

נושא: הגלית היהודים מעבר לגבול. )הגרמנים קוראים לזה:   
Abschiebung ) 
 מפקדי!

 
וחשבון ביניים על מהלך הצעדים שנקטנו על -הורשתי לשים לפניך דין

 מנת להעביר את היהודים מעבר לגבול.
 

יהודים, כולל את משלוחי העונשין  20000עד כה שלחנו בסך הכול 
 למאוטהאוזן, ולאושויץ.

נישואי תערובת, אשר  20000יהודים, כולל 120000בכל הולנד יש בערך  
לעת עתה נשארים פה, שבאים בחשבון לשילוח. בהסכמת הממונה מטעם 

י התערובת אשלח גם את החלק היהודי של נישוא  (Seyss-inquart)הרייך 
מקרים, כך  6000במידה שלא  נולדו להם ילדים. לפי הערכה יש כאלה כ 

 אנשים באופן זמני פה. 14000כ ושיישאר
קיימים בהולנד מחנות לעבודות יזומות שהוקמו על ידי המשרד 
הסוציאלי הממשלתי, אשר בהם נשלחו יהודים לעבוד בתנאי בידוד מוחלט. עד 

להם את  ןיהודים את האשליה שמחנות אלה יתכה לא נגענו בהם כדי לתת ל
 8000ההרגשה שהם במקום מפלט. אנו מקווים להגיע עד הראשון באוקטובר ל

בני משפחה מפוזרים בכל  22000יהודים אלה יש כ  8000מועסקים בהם. ל 
 הולנד.

בראשון באוקטובר נפשוט במפתיע על מחנות אלה, ובו זמנית נאסור את 
 בני

וד מפוזרות בכל הולנד,  ונרכז אותם בשני המחנות משפחותיהם אשר ע
שנבנו לשם כך. מחנה וסטרבורק אשר נמצא קרוב לאססן ומחנה פוכט קרוב 
להרטוכנבוש. אני רוצה להשתדל לקבל שלוש רכבות במקום שתיים. תקוותי 

יהודים אלה, כך שהרחקנו מהולנד עד  30000היא שעד חג המולד נתפטר גם מ 
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 , מחצית מיהדות הולנד.יהודים 50000אז 
התושבים ההולנדי לאישרור -כבר זמן מה מתנהלות בדיקות במרשם

אמיתות  רישום של נשואי תערובת, כדי לקבוע שהמסמכים הנוגעים בדבר 
 13000מוכיחים שהחלק השני של נישואים אלה הם מגזע הארי. מדובר ב 

דת הזהות שלהם, יהודים ששייכים לקטגוריה זאת. הם יקבלו סימן מיוחד בתעו
כמו יהודים אשר עובדים בתעשייה הביטחונית החיונית עבור הורמאכט שלעת 

איש ואישה. מספר זה כולל עובדים בתעשיית  6000עתה אין להם תחליף; כ
ובעלי גלריות  NSBהיהלומים באמסטרדם ומספר זניח של יהודים חברים ב 

 .21000( נוסיף לזה את בני משפחותיהם נגיע ל 20לאומנות )
באוקטובר תוכרז יהדות הולנד מחוץ לחוק, לומר התחלה של  15מה

אקציה משטרתית בקני מידה גדול מאוד, שבה ישותפו לא רק כוחות השיטור 
הגרמניים והולנדיים, אלא גם חברי המפלגה הנאצית הגרמנית השוהים 
בהולנד, חברי ההפלגה הנאצית ההולנדית וכוחות של הצבא הסדיר ועוד. כל 
יהודי שייתפס בכל מקום בהולנד ישלח לאחד משתי המחנות הגדולים. בלבד 
אלה שמופיעים ברשימת המיוחסים אף יהודי אינו יכול להופיע בפומבי. בו 
זמנית הוצאתי כרוז לפיו כל לא יהודי שנותן מחסה או עוזר ליהודי לעבור את 

תחמק, יכלא הגבול לארץ אחרת או זייף תעודות זהות כדי לעזור ליהודי לה
במחנה ריכוז ורכושו יוחרם. כל זאת כדי לעצור בריחת יהודים שקיבלה ממדים 

 גדולים.
מהיהודים שהתנצרו הוגלו בינתיים הקתוליים, משום חמשת הבישופים, 

יונג באוטרכט, לא עמד על ההסכמה שהושגה איתו. -בראש הארצבישוף  דה
תקוע תריס בחזית היהודים הפרוטסטנטיים נמצאים עוד פה. הצלחנו ל

המשותפת של הקטולים והפרוטסטנטים. הארצבישוף דה יונג הכריז בכנס של 
בישופים שמעולם לא יכריז על חזית משותפת עם הפרוטסטנטים 
והכלויניסתים. סערת הרוחות  שבהתחלת הגירוש עלתה נבלמה בגין הפילוג 

ד היהודים והשתתקה.  היחידות של המשטרה ההולנדית מצטיינים למופת בציי
ויום ולילה נעצרים מאות יהודים. הסכנה היחידה שעולה היא שפה ושם שוטר 

ומנסה להתעשר ברכוש יהודי. נתתי בנידון הנחיות ברורות לבתי  לעלול להיכש
 משפט המשטרתי.

 
בנייתו של מחנה היהודים וסטרבורק הושלמה, מחנה היודי פוכט יהיה 

 באוקטובר. 15 – 10מוכן בין ה 
 

Heil Hitler! 
 והנאמן ךלפקודי

 חתימה()
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 2נספח 

 

 

  למפקד משטרת הביטחון והשירותים החשאיים
 לשטחים כבושים בארצות השפלה )הולנד(

 
 העברת חוות דעת                                                                       1944.פברואר 4          

 )מפקד המחנה ש.ש( Gemmekerנשלח על ידי                                         
 
 

    דחוף מיד למסור בידי 10.00  4.2.1944מחנה וסטרבורק 
האג-דן / SS- Sturmbannfuehrer Zoepf.  

 .  הנושא: שילוח של יהודים חולים
 

יהודים בלבד, מאידך נשארו בבית החולים עוד  6500לאחר תפוסת המחנה ירד ל 
 ם מאושפזים. חולי 900

אני מוצא להכרחי לבצע טרנספורט, מבלי להתחשב של בחולים גם עם אלה עם 
מחלות מדבקות או עם חום גבוה. כתוצאה של מספר כה רב של חולים יש צורך 

 להחזיק צוות גדול של עובדי בית החולים, דבר המעכב את המשלוחים לאושוויץ.
ן,  התברר שמספר של אלה אשר בלז-גם בזמן ביצוע טרנספורט לטרזין ולברגן

 לא היה סביר והביא להקטנה בולטת למספר המתוכנן.  טלא היו כשירים לטרנספור
 

יש לי הרושם, כאשר נשלח מספר משמעותי של חולים  יבריאו היהודים  
 במהירה ולא ירצו למצאו מקלט בבית החולים.

צת ברנפלד לכן אני מציעה, כל היהודים החולים, בלבד אלה השייכים לקבו
ולקבוצת הפרוטסטנטים ואלה השייכים לצוות תחזוקת הקבוע לשלוח לאושוויץ. ללא 

 יהודים. 500 – 400בית החולים ב  תספק שבדרך זו תוקטן אוכלוסיי
 

תכננתי את שילוחם של יהודים אשר באים  8.2.1944לטרנספורט של יום שני ה 
בקות )חצבת, דיפטריה, צהבת בחשבון לטרנספורט, כולל חולים נגועים במחלות מד

 מדבקת, שחפת(. טבעתי להגדיל את מספר קרונות הרכבת. 
הודעתי לרופא של המחנה שלטרנספורט של יום שני הקרוב לא יינתנו הקלות 

 בגין מחלות, אלא אך ורק ליהודי אשר אלול למות בשעות הקרובות.
, אני 8.2.1944אני מבקש לקבל בהקדם אישור, כי לטרנספורט זה, המתוכנן ל 

 זקוק לצייד את הרכבת באביזרים נוספים.
 

    Gemmeker ss-Obersturmfuerer גממקרחתום: מפקד המחנה 
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 28.1.1948מכתב של חרדה מה  3נספח 

 
 

 
 
 
 
 
 


