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 דבר המערכת
 

 

 

 

 

 .כאחד דיירים ודיירותל, כמובן, זה מנוסח בלשון זכר אך פונה מאמר 
 

 )הביטאון יוליאנה  ביטאון הבית" של ביתהו הגיליון הראשון של "ז

 נהזהבה בן זאב, מריא ,אלבורג יששכר  בעריכתם שלדיירים( להדיירים  של

 ור.צמנ ובסיועה הפעיל של אילנה)לפי סדר א' ב'( נשטיין אל

שושנת  המנהלתלאחר הקדמה של ) ורכב משלושה חלקיםמ ביטאוןהתוכן 

 מערכת(:הדבר נש ו

ביקור מלך הולנד  כגון האירועים הייחודייםעל וחים )ביניהם ויד  .א

 .והכנסת ספר תורה(

 ".ואני לשחרור שנים  75"  .ב

 .מקבץ מאמרים -"אוחזים בעט" .ג

בבית מזה שנים רבות קיים  אודות חלקו השני של הביטאון: ברצוננו להעיר 

לא מופיע  השנה נושא "השואה" במשךנוהג כתוב או בלתי כתוב שיוליאנה 

 .מתאים ביום השואהתוכן בפגש מלא חוץ ממ, בהרצאות ו/או בחוגים

יונצח ויוזכר   2020בשנת מנוהג זה.  לחרוגשהשנה יש המערכת סבורה 

מדינות באירופה שנכבשו על ידי  ההשנה לשחרור  75ברחבי העולם 

(. 1945 יפן )אוגוסטעל ידי  באסיה שנכבשומדינות ה( ו1945הנאצים )מאי 

  אירוע זה!על בשתיקה  עבורבית יוליאנה, לא יכולים ל דייריאנחנו, 

  זאתתיארו שנה לשחרור ואני"  75תחת הכותרת "  מאמר שהגישו  הדיירים

 רב.  בדיוק

 עד 13 יםבעמודנמצאים שחרור ואני" לשנים  75" בקטגוריה מאמריםכל ה

עמודים  דלג עליכול ל , מכל סיבה שהיא,מעונין לקרוא אותםשאינו מי  .25

 .אלה

ותסיחו   הנוכחיביטאון הבית  תאיקר ב מרובהה הנא  תפיקומקווים כי אנו 

 .מן העיסוק  בקורונהדעתכם מעט 
 

גאולה קרובה מן ברכת , ולשלוח לכותבים ולצלמיםזה המקום להודות 

ליום  לפסח ו חג שמחה, חזק ואמץ לכל הצוות בעבודה המרובה, הקורונ

 .קרובים לליבכםכל מי שלו כםבריאות טובה לבנים רבות שו העצמאות

 

 יםמאחל

 מערכתהחברי 
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 2020פסח 
 שושנה נש

 

 

   

 

 

 יקרים,יירים ד  

 ,המכות 10 סיפור  יציאת מצרים,סיפור הפסח אנו מציינים את חג בוא עם 

הפלא ופלא, נגיף הקורונה משתלב היטב  מצות!! ואל לנו לשכח את ה

  בסיפור זה!!

אותנו מהשגרה היומיומית   תהמשחרר  ,"יציאת מצרים" מעיןהקורונה היא גם 

יתר על כן, וירוס הקורונה הוא ללא ספק  .ומהחיים החומריים בהם נלכדנו

אל  -ובנוגע למצותמוזכרת בהגדה.  אינהעשרה שפשוט -האחת מכהה

דאגה, במקרה של בידוד, ניתן להחליקן בפשטות מתחת לדלת דירתכם. 

וכך  חולףפסח ראוי לציין, הו. כרוכים זה בזהבמילים אחרות, פסח וקורונה 

 בהרבה סבלנות...  להתאזר גם הקורונה !!! עלינו פשוט 

 

כולנו עושים כמיטב יכולתנו להיות אופטימיים, לשתף פעולה ולהישאר 

 הבריאות! -החשוב שסביבו סובב הכל בריאים! כי הדבר 

 וזה לחלוטין גם תקף עבור מצב רוחנו !! אז המשיכו לחייך!

 

 מהנה!! וקיץפסח שמח 
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 עור חמץיב
 חגית א. בנימיני

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ן לנו השנה למצוא את דרך הנועם,ת

 להאיר את הפינות החשוכות בחיינו

 קושיות רבות לנו

 אותן הזדמנויות שהחמצנו

 -רגעים בהם רפו ידינו

 מרוב עומס על גבנו.

 הנה האביב הפציע

 נבער כל פינה שבתוכנובו 

 נזיז, נניע ונגיע

 נקווה, נתפלל ונייחל ליעדנו זה.

 ואתה הכל יכול, המגן והשומר

 תאיר כמגדלור את דרכנו..

 בטרם ימי הקיץ

 נשמע קול המבשר

 -ולא נשאל עוד היכן רוענו הנאמן

 כי ניצנים נראו בארץ, 

 עת זמיר הגיע

 וקול התור נשמע בארצנו. 
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 חנוכה בבית יוליאנה 

 זהבה בן זאב

 

 

חנוכה ו ,ג את כל החגיםובית יוליאנה יודעים לחגב

 עולה על הכל.

הכסף הגדולה  יתכל ערב מדליקים את הנרות בחנוכי

דיירים במקביל  הנשמרת במשך כל השנה בארון זכוכית מתאים.  יה,היפיפיו

מחלקים , (דירות)אסור להדליק ב מדליקים נרות במגוון חנוכיות פרטיות

" וכל הקהל שר בליווי נגינת הפסנתר שיר "מעוז צורה מילותדפים עם כל 

לראות כל כך הרבה חנוכיות ,מחומרים  ,יבהזה מראה מר פרידה כהן.של 

לאחר   ו.עומדות זו ליד זש שונות ומארצות מוצא שונות ומתקופות שונים,

חמות  ובערב אחר לביבות סופגניות בערב זה מתגייס כל הצוות לחלק  מכן,

נגינה ,שירה או סיפור : כל ערב מוגשת תוכנית תרבותית קצרה לכל הקהל.

 עד לארוחת הערב. -

 

 ובני משפחה שונים, נינים נכדים, לילדים,בוקר החגיגי במיוחד אציין את ה

מתאימים לקטנים וגדולים  ם שונים,שעתיים משחקיכבמשך עבורם עורכים 

בוד ומשקאות יוכל זה כמובן מלווה בכ יותר וחלקם יכולים לקחת עמם,

 מגוונים.

 

 כל האווירה בבית אומרת חנוכה הודות לקישוט המושקע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהנעשה 
בבית 

 יוליאנה
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 אירועי חנוכה בבית יוליאנה 

 בתיה הלפרין

 

 

הבתי את חנוכה בבית יוליאנה. חנוכה הוא חג יהודי,  א

אבל אינו מכביד כמו חגים מן התורה: אין את כל 

המצוות והאיסורים הקשורים לחגים כמו פסח, שבועות, 

סוכות וראש השנה. אפשר לנסוע ולבקר חברים וקרובים, אפשר לקנות 

רק לפנות ערב עליו  –ולבשל וכל אחד יכול לעסוק במלאכתו במשך היום 

 להתפנות למנורה ולחג.

 

בבית יוליאנה הודלקו החנוכיות הרבות 

כל ערב, במשך שמונת ימי החנוכה, 

בלובי שליד חדר האוכל, על ידי בעליהן 

 וסיפקו לנו מראה מאד מרהיב. 

אחרונים הודלקו הנרות בחנוכייה הגדולה 

שנתרמה על ידי משפחת הורוביץ, 

ל ערב על ידי נציג בנוכחות כל הקהל, כ

אחר הנבחר מתושבי בית יוליאנה. הנר 

הראשון הודלק על ידי שרל לואינגר, יו"ר 

לשעבר )במשך שנים רבות( של ועד בית 

הכנסת וזקן המתפללים. בימים הבאים  

כובדו יהודה אופנהיימר, יששכר אלבורג, 

מנחם אילן, יצחק אלצור, יהושע ליסואר 

מיים ויוסי דותן )שהשנה הדליק פע

כשהתברר שלא הגיע נציג של משפחת 

הורוביץ(. בכל הימים ליוותה פרידה כהן 

 את שירת מעוז צור בנגינה בפסנתר.

 

כל ערב הנעימו לנו אמנים שונים את 

האוירה בנגינה ושירה, ראשונים חבורת 

זמר "שירו שיר" המקהלה של בית 

יוליאנה, בניצוחה של עפרה ונקרט. כן 

מהנעשה  
בבית 
 יוליאנה
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הופיעו הזמרת רחלי וולשטיין בליווי גיטרה, אשר לוי בליווי אקורדיון, ערן 

לד בגיטרה לוריא בפסנתר ואחרונים חביבים המשפחה ההולנדית בובי רוטפ

בתופים ויצירה  4-ואשתו סאנה ון אמדן בחליליות ושירה ובנם הקטן בן ה

 ! מקורית משלו

גם כובדנו בסופגניות או לביבות להשלמת האוירה החגיגית ליד החנוכיות 

 המאירות.

 

בערב הראשון של חנוכה הופענו, נשי החוג לדרמה, בהצגה חמודה על 

 חנה זלדה ורבי קלמן בעלה, שנפשו חשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. 

אך לה לא היה חשק וכוח להכין אותה והיא בדתה שחסר לה מרכיב זה או 

אחר. לכן ,אחרי שהלך לקנות את כל המצרכים, הפשיל הוא את שרווליו 

לה לביבות חמות ומתוקות וכיבד בהן את אשתו כשהתעוררה והכין בלי

 בבוקר.
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 הכנסת ספר תורה

 יששכר אלבורג

 

 

צוה גדולה היא לכל יהודי לכתוב לעצמו/ה ספר מ

תורה או לרכוש ספר תורה שנכתב כדת וכדין על ידי  

סופר סת"ם. להלכה נפסק שאפילו השתתפות בכיסוי 

חלק מן העלות של כתיבת ספר תורה מעלה כאילו 

 קיימָת את המצווה במלואּה. 

המצווה אז כמה גדולה המצווה והשמחה אם אדם יכול למלא אחר 

 ! במלואּה

צהל בית יוליאנה עקב הכנסת  2.1.2020 –ביום חמישי ה' בטבת תש"פ 

לזכר  ספר תורה שנתרם לבית יוליאנה על ידי הדיירת הגב' רוז שטמר

שנים של חיים טובים בבית זה על  18-בעלה ז"ל "ותודה והכרת הטוב ל

 דייריו ואנשי צוות מסורים" )ציטוט מפיה(.
 

נפש וכולם מנער  70בילדים, נכדים ונינים שמונים מעל  הבורכהגב' שטמר 

ועד זקן, טף ונשים באו לבית יוליאנה לחגוג אתה את השמחה הגדולה של 

 הכנסת ספר התורה ביחד עם הדיירים והצוות. 

אחרי הנאה מכיבוד קל וטעים משולחנות בכניסה לבית, התארגנה לקראת 

תהלוכה להכנסת  17.30השעה 

דש תחת חופה ספר התורה הח

שהוחזקה על ידי צעירים מן 

המשפחה ובלווי מנגני קלרינט 

ואקורדיון, מן המכונית שחנתה 

ליד הכניסה הקטנה ללובי, דרך 

הלובי, המסדרון והגשר לכיוון 

 בית הכנסת. 

שהתהלוכה התקרבה לבית בזמן 

הכנסת יצאו משם ארבעה מדיירי 

הבית ומתפללים קבועים מבחוץ 

עם ארבעת ספרי התורה שהוצאו 

מארון הקודש לקבל את "חברם 

החדש". אחרי ריקודים ושירים 

תאימים לאירוע עם חמשת מ

ספרי התורה ואמירת פרקי 

הוכנסו חמשת ספרי   תהלים,

מהנעשה  
בבית 
 יוליאנה
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לארון הקודש בתהלוכה   התורה

ה נשאו נציג המשפחה את ספר ב

התורה החדש ודיירים ומתפללי 

חוץ אחרים את ארבעת הספרים 

 הקיימים.

אחרי שירת "ובנחה יאמר" נשאו 

דרשות קצרות רב האזור ורב בית 

הכנסת הרב דוד הורדן, יו"ר ועד 

 וס,בית הכנסת השופט בדימ

מנחם אילן, מתפלל ותיק שעבר 

לפני מספר שנים אך ליבו נשאר 

שור למקום מר אליעזר פוליטי . ק

כולם האירו פן זה או אחר של הייחודיות 

של ספר תורה וברכו את הגב' שטמר על 

היוזמה והבצוע ואחלו לה שנים רבות 

ומאושרות וקודם כל רפואה שלימה וקרובה 

מהנפילה שהצריכה אותה להיות נוכחת  

)בתוך משפחתה הענפה וקורנת מהנאה!( 

ון אחרון חביב נשא על כיסא גלגלים. אחר 

את דברו הבן פרופ' סלומון שטמר שפתח 

ואמר: "בתוקף תפקידי אני נושא את דברי 

באירועים רבים אך הפעם אני כולי 

התרגשות" והמשיך בתיאור אביו ז"ל, חייו  

ושאיפותיו ותיבדל לחיים טובים וארוכים אימו "כלת הערב" וחייה ושאיפותיה  

קום אליו הגיעה שלוש שנים אחרי פטירת וכמה טוב לה בבית יוליאנה, המ

 בעלה ובהן לדבריה "הייתי די בודדה".

אחרי תפילת ערבית דיירי הבית התפזרו לעיסוקיהם ובני המשפחה הרבים 

 סעדו סעודת מצווה באולם ביתה.

עד בית הכנסת  הודות להכנות מדוקדקות מצד המשפחה, צוות הבית וו

בשבת אחרי ההכנסה נקראה פרשת ובצוע מושלם, היה זה אירוע מרומם. 

 השבוע מתוך הספר החדש וחתן של גב' שטמר התכבד בעלייה לתורה.
 

 י' בשבט תש"פ,  5.2.2020-ב

 כחודש אחרי האירוע הבלתי נשכח הזה,

 גב' רוז שטמר הלכה לעולמה.

 יהי זכרה ברוך.
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 מלכותי ביקור 

 יששכר אלבורג

 

 

בית יוליאנה בהמלך וילם אלכסנדר  יקורו הקצר של ב

יום  את  הפךבישראל,  מחצהיום ו כחלק מביקור בן

 עבור כולם.יום בלתי נשכח ל 2020בינואר  23חמישי 

,  בו הוא ופמלייתו הגיעו מטוסההמלך וילם אלכסנדר, שבעצמו הטיס את  

, הגיע הישראלית וההולנדיתבאופן נרחב בתקשורת  עובדה שדווחה

מלכים, נסיכים, נשיאים, ראשי ממשלה מספר גדול של יחד עם לישראל 

פורום השואה ומכובדים אחרים, לפי הזמנת הנשיא ריבלין, כדי להשתתף ב

"זוכרים את הכותרת: תחת בירושלים  "יד ושם"ב הבינלאומי שהתקיים 

   .השואה, נלחמים באנטישמיות"

 

-שחרור של אושוויץ )בל השנ 75זה הייתה הנצחה של הסיבה למפגש גדול 

 בינואר( והמאבק המתמשך נגד האנטישמיות.  27

 23חמישי  ביום ופמלייתהגיע המלך ו, "ושםיד "לאחר ביקור מוקדם ב

ר "יוגדעון דולב, בכניסה קבלו את פניו בית יוליאנה. ל 10:00בינואר בשעה 

גדעון ואן דר , המנכ"ל שושנה נש, ,בית יוליאנה מועצת המנהלים של

 תחבר  ,נטר  רות, SCMI ר "יו, שחיה בר הולנד, ארגון עולי ר "יו, סלואס

 אלה.הפיננסי של  הלמנה , ר ייזבני לויולס  מועצת המנהלים של בית

בהם ייחודים הכושר הבחדר הפיזיותרפיה המצויד באופני  ביקרותחילה 

לאחר מכן הגיע המלך  .התמונות ובמחלקה הסיעודית  תאפליקצי מותקנת

הכלים היפים, עם בצורה חגיגית  ערוכיםהשולחנות ובו ה ללובי ופמלייתו 

, קפה, פורחצמח 

 .םימתה ומטע

  

כניסתו של לפני 

 המלך ללובי, 

יו  סיפרתי מעט אודות

ירש  2013בשנת ש -

שוב   את אמו )מאז

מהנעשה  
בבית 
 יוליאנה
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רישיון , הנסיכה ביאטריקס(

  זכויותיוהטייס שלו, משפחתו ו

 כמלך.

 

בקול ברכתיו  ללובי ותעם כניס

אומר מי שרואה בברכה שרם 

 .נ/תמלך או מלכה מכה

, מלווה  אחר מכן המלךל

התיישב ליד כל אחד  בשושנה,

סביבם ישבו  שולחנותה 6-מ

. ו לכךנבחרש דיירים ודיירות

המלך קיים שיחה קצרה עם 

שש דיירות מכלל המסבים 

 ניאנני הולנדר, הלשולחן: 

רגן, מאיה הרץ, רוני בן בווינ

 .נטי וולף ובאשה בונביט עמי,

נסובו סביב הקורות ות חיהש

אותם במהלך מלחמת העולם 

השנייה ולאחריה, ובמהלכן 

הוצגו תמונות, תעודות זהות  

כרונות יז העלו מזוייפות ולרוב 

  מהתקופה.

 לכנס הגדוללירושלים עזב בכדי להגיע בזמן המלך  11:00בסביבות השעה 

 ביד ושם.

 שגרירות הולנד ונוהל ע"י עד לפרטים הקטנים ביותר  וכן היטבהביקור ה

כל  .אהרוסוןעידו בהנהגת בית יוליאנה צוות בתיאום מלא עם  בישראל

 כמתכונן ולראייההתנהל שכן הכל  ,המעורבים יכלו להיות שבעי רצון

 משמעותיה ן הביקור  רצונושביעות  הביע אתהמלך במילות הפרידה שלו 

, במיוחד דיירי הבית. דייריםעם מספר שקיים  תופגישמן הבבית יוליאנה ו

 ביחבהאדם הן התרשמו משהסבו לאחד משישה השולחנות, אלה 

 . לנושא ותלו ולזיק סופר במה ששגילה ומההתעניינות האמיתית 

 עודה ו מילאה מלחמת העולם השנייה(תקופה זו )כי המלך ציין בין היתר, 
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 הנסיך קלאוס.היותו בנו של בשל , עצמו ממלאת תפקיד חשוב בחייו שלו

וליאנה והנסיך ברנרד ומאוחר יותר הנסיכה ביאטריקס יבעבר, הנסיכה 

מלך שהפעם הראשונה  יתההיאת ז אךבבית יוליאנה,  וביקר והנסיך קלאוס 

 או מלכה של הולנד ביקרו בבית.
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 סדנת שזירת פרחים  
 פרנק וסנדרה גולד בהנחיית יטי 



 

 

 

 

 לטיול יצאנו.. 

 

 

 

יצאנו לטיול לשני יעדים מעוררי   18.2.20יום ג', ב

 :השראה

של יעקב זיו חוות ההיביסקוס בכפר ורבורג בניהולו 

היביסקוס, שמענו הסבר מאלף . פגשנו מגוון עצום של זני האנרגטי והתוסס

אודות יצירת זנים חדשים 

והתוודענו לסגולותיו של הפרח. 

יעקב זיו אירח אותנו בלבביות 

וכיבדנו בתה ובגלידת 

 היביסקוס.

 

כפר ביתא הינו היעד השני 

מרכז חווייתי   -ישראל בקרית גת 

אותנטי לשימור והנחלת מורשת 

התקבלנו על ידי יהודי אתיופיה. 

נעימת סבר שפתחה מדריכה 

בדברי הסבר אודות פרוייקט 

החלקאות הקהילתית בכפר 

המיועד למבוגרים מבני הקהילה 

האתיופית,  לאחר מכן נטלנו 

חלק בטקס הקפה המסורתי 

ולבסוף סיירנו בכפר והתכנסנו ,  לחם אתיופי )דאבו(והתכבדנו ב)בונה( 

אורחות החיים של הגוג'ו, בית בוץ וקש ושמענו הסבר על באחד מבתי 

 היהודים באתיופיה. 

 

 

 

 

 
 

מהנעשה  
בבית 
 יוליאנה
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 "כהן"! -שוב הפכתי ל 

 כהן -אורן מרים 

 

 

 "כהן"! -שוב הפכתי ל השנ 75פני ל

, כאשר 1943שנת ב אמנם נולדתי כ "כהן" , אך 

 כהןאת שם משפחתנו מ הסתתרנו, שינה אבי 

(COHEN )קולט-ל (COLLETT) של ה 'הרגליים' 2. הוא שינה את- H ל-  L L 

 . T T  -ל  N אותאת הו

של  שטחיתבדיקה בהיה הזיוף הטוב ביותר, אבל מספיק טוב זה לא 

ילדה הייתי כן שיתר על כן, איש לא חקר יותר מדי, . הניירות שלנו

 .הקטנות ותהבנות ההולנדי בדומה ליתר עיניים כחולות,  בעלת תבלונדיני

  ,איך לאיית את שמי הייתי מסוגלת לזכור הבעיה היחידה הייתה שאני לא 

. בכל בדיקה של T וכך גם לגבי האות  L ים יאחת או פעמ  L זההאם 

 החסיר פעימה.הלב שלי , הניירות שלי

ההורים שלי מצאו  ! במאי! המלחמה הסתיימה בחודשואז הגיע היום הגדול  

לקרוא להם "דודה"  כהצריהייתי , אבל אני עדיין לפני כןאותי כמה שבועות 

או   COLET לטו "דוד", רק כאמצעי זהירות, ואנחנו עדיין היינו משפחת קו

 ?COLLETTשזאת הייתה 

הדבר הראשון שאבי עשה היה  הסתיימה ! שהמלחמה ההכרזה האז הגיעו

שלנו את השם  להשיב

 !כהןהניירות לבכל 

נשארתי כהן עד 

שהתחתנתי ואז שיניתי 

 .Cלגב'  את שמי מכהן

Orenהיה יכול בי . א

את השינוי הזה   לזייף

אבל הפעם  קלות,ב

עשינו את זה באופן 

 ! רשמי
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 בת המצווה שלי ביום השחרור 
 אונדרוייזר -יהודית אילן
  

 

 שבהכאשר הרכבת  ,1945באפריל  22-ב ה היהז

רדנו את הזוועות של ברגן בלזן ואת שאנחנו ש -נסענו

, שחצתה את גרמניה ממערב מטורפתהרכבת ה ותסבל

 .עמדה מלכת  -למזרח

ברגל, להמשיך שלנו ו המטלטליםהרכבת עם לצאת מן הגרמנים אמרו לנו 

 את האויב המתקרב. עצור את כל הגשרים באזור כדי ללהפציץ  עומדיםכי 

ממקום נסעה כי היא "הרכבת האבודה"  היום מכנים אותהזוהי הרכבת ש

בימים האחרונים של  ממש ,במשך שבועיים צצתהמופבגרמניה למקום 

 מלחמת העולם השנייה.

 המבוקשת ביותר מטרה ששימשה כ ברלין,היתה שלה אחת התחנות 

בסוף ראשונה אליה  ן מי תגיעשהתחרו ביניה על ידי המעצמות הלהפצצ

 המלחמה.

שום , ללא בהמותלהובלת  יםהמיועד קרונותהרכבת הייתה רכבת משא עם 

האנשים שלנו נדחפו לתוך הקרונות בלי מזון ומים כאשר ו ,תנאים סניטריים

 עמדו זה על זה.רבים מהם היו חולים, בעיקר בטיפוס, ומחוסר מקום 

שם הרגשנו עומדנו וב טרוביץ, הר ייליד הע עבותביער  נעצרההרכבת 

 .המלחמה המתקרבסוף  ממש את באוויר 

שות עכשיו מה לע גודדו והתיעצו ביניהם, התיצאו מן הקרונותאנשים ה

לילה הגיעו הבאותו  . ואומנםברגלצאת לדרך והחליטו לחזור לרכבת ולא ל

. בבוקר ראינו שחררו את הרכבתו ותוא כבשוו ,הרוסים למקום שבו עמדנו

על סוסים רכובים ים וסיוחיילים ר  שבוייםרכבת באת הגרמנים שהיו 

 . לשביָםאותם  מובילים

. זה היה יום ט'  מצווה שליהיום בת זה עול הגרמנים היה לשחרור מ בנוסף

 לעולם . יום מיוחד זה בחיים שלי,באייר תש"ה. כמובן, שלא אשכח 

היא , התשובה שבו היינו מצבב עבריידענו את התאריך ה כיצדאם תשאלו 

בדה את ילא אשז"ל,  אחותי היקרה לאה זוננשייןזו הייתה זכותה של  ש

 ימים הנוראים שעברנו.ה העברי גם בתנאים שלחשבון התאריך 
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 השחרור שלי בדרום לימבורג 
 ויטבונ שה בא

 

תחת ק רּונסּבבהּו במחבואשהיתי  1942שנת מ חלה

סטן, זוג  משפחת ואן אֹו אצלסטן פאולה ואן אֹוהשם 

 חשוך ילדים.

 השנה ראשהראשון של  ביום 1944בספטמבר  71-לימבורג שוחרר ב  דרום 

לחשיבות  תמודע ולא הייתי 5 בת כמעט . הייתי אז ילדה קטנהתש"ה

 התאריך.

 החוצה ושם שרוהמיטה ויצאנו ן  אותי מ הוציאוש תרגע השחרור אני זוכר ב

 ושוקולד וסביבי שר  קבלתיעל טנק של חיילים קנדיים, . הרימו אותי ורקדו

"Oranje Boven " תרגום "כתום מעל", כתום הוא הצבע של בית המלוכה שהוא(

שעד ליום זה אין לי  בדגלים כתומים  וונופפ" המלכה תחיו"( Oranjeבית 

 מושג מניין הופיעו.

"אות חסידי העולם" קבלו עוד בחייהם  שבינתיים נפטרו, הזוג ואן אוסטןבני 

 לליבי.הם היו מאד קרובים כל חיי . "יד ושםמטעם "

 

 

 

 

 מחנה טרזין בשחרור ה

 ג'ון היימנס

 

הגיעו ה מערבשהתקדמו , כוחות רוסיים 1945 ראשיתב

במשך מס' ימים לא . רזיןטקרבת מחנה הריכוז ל

,  באותה העתאחותי התאומה ואני, בני שמונה הורשינו 

 לצאת החוצה. 

 לכסות, וכדי אחוזי בהלהנסו  והסוהריםים של המחנה הגרמניהמפקדים 

 השורדים.קרב מ פצועיםהיו הרוגים ומחנה. על ה, הם ירו תםנסיג על

והשחרור שלנו היה  רזיןטל נכנסו במאי יחידות של הצבא הרוסי 8-ב

 עובדה.ל
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ג'יפ צבאי למחנה  כנסנ עודי רואה זאת בבהירות,כמה ימים לאחר מכן, 

  ששייכוהמדים שלהם היו תגים על  אמריקנים.עם כמה קצינים  אמריקאי

 על המדים שלהם.היה גם מגן דוד  האמריקאית; יתרבנות הצבאלאותם 

שהוריו  דעיהתברר שהיה בידיהם מרב.  אחד הקצינים הצעירים היה אפילו

 .רזיןטב בין השורדים להיות עשוייםשל הרב 

באופן ן מצא את הוריו בבריאות טובה יחסית.  לשמחתו הרבה, הרב אכ

של  והאיחודלשחרור שלנו  תמיוחדספונטני אורגנה תפילה כולל ברכה 

 י והוריו.האמריקא בצבא הקצין הבן,

 בקול רם, בפומבי להתפלל הייתה הפעם הראשונה שהניצולים יכלו אתז

 בעברית.ו

עד כדי   ,8ילד בן ,  ואף עלי ,עמוק על כל הנוכחיםכה רושם  הותיר  האירוע

 ששבעים וחמש שנה מאוחר יותר עודי זוכר אותו בבירור.כך 

 

 

 

 

 

 ט'ימהי, אינדונזיה  6מחנה משחרור 

 בנו ון דר ולדה

 

 

. לא שמענו דבר על כניעת היפניםבאוגוסט  17-ד ה ע

 , שעטה על גופואני זוכר שעמדתי מאחורי ילד גדול

, שרנו את הוילהמוסוכולנו  ובלוייםבגדים קרועים 

 למרות שכלל לא ניתן היה לחוש בפעמי השחרור.

ואנו  זה נפסקלפתע גם עט שקיבלנו, אבל והיפנים אכן דאגו למזון המ

בימים הראשונים לשחרור . נדרשנו לחפש מזון כדי להשביע את רעבוננו

 הוטל תפקיד זה על וחר יותר המקומיים העוינים. מאהגנו עלינו היפנים מפני 

הגורקאים, חיילים בריטיים קשוחים מאוד שפעלו ביד קשה כנגד 

באותה עת קיבלתי גם ידיעה לפיה אבי נספה. היתה זאת  האינדונזים. 

 תקופה קשה למדי.

למשנהו. המחנה האחרון היה מחנה צבאי בו העבירו אותי ממחנה אחד 

 עלות על מטוס דקוטה צבאי שהמריא חשנו בטוחים יותר. התמזל מזלי ל
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ידי טייס יפני. משהגענו לשם הובלנו במשאית המטוס הוטס  -לבאטוויה

לפתע נוצרה בעייה, כיון  לבטאוויה לא היה נמל.  העתלחוף הים, כי באותו  

ת הנוסעים העולים לספינה שתיקחנו לאונייה  לא הופיע ברשימ ששמי

האיש שהופקד . לספינה לעלותלהערים עליהם וצלחתי "אורנייה", אולם ה

 על קריאת שמות הנוסעים הבחין בבעייה, אך לא אמר דבר.

, ולפיכך , לא הופיע שמי ברשימה"אורנייה"על סיפון האונייה כמובן, שגם 

: "אני לא יורד מן האונייה". לאחר בתוקף  ליבשה. אז אמרתי רצו להחזירני

 מכן התחילו לחפש ברשימות ישנות והתברר שאמי סרבה לעלות לסיפון

אחרי  תי אליזה.וחיש מהר הגיעו אליה ואספוה ביחד עם אח. בלעדי האונייה

, סאות'המפטון, כולל מעבר לאונייה אחרת במסע ארוך של למעלה מחודש

ולנד( הגענו, אך לא זכינו לקבלת )כיון שלא ניתן היה להגיע ישירות לה

  פנים חמה במיוחד.

 

 

 

 

 

 

 לאחר השחרור
 יהודית וייל

 

 

 vanרחוב עליית גג במ, נדדנו 1945 -ם השחרור בע

Eeghenלבסוףאןּב   רחובחדרים ב 2 בן  , לפנסיון . 

 .אמסטרדםמערב בשכירות בדירה  -אמי ואני  -בלנו יק

                                                           .סלוטרקיידבית פינתי ב

 .(וגורש  1942בשנת עוד אבי נעצר )

 

השני של הרחוב היה  ודיבצ המים בצינורות.גם  ךכו קפאו החלונותורף בח

 נהגו לצלצל בפעמון דירתנו.וכשהגברים היו שיכורים, הם  ,בית קפה

אישה שרצתה לעבור אלינו " הגיעה דירה להחלפהבאמצעות מודעה "

אני  אף ונהגה לגור שם אמא שלי מאחר ש. למערבה אמסטרדםדרום מ

 אם בעלה לא האת האישה אמי  הששאלמ קסם הדבר לאמי., באזור  נולדתי

שנים  75
לשחרור  

 ואני

 

17 

 



 

 

 

 

 ".מסכים לכלוהוא  מפליג בים, היא אמרה, "הוא דירהצריך לראות את ה

 

  התגורו מס'שם , Uiterwaardenstraatהתגורר ברחוב עברנו ל 1948בשנת 

  באחד הלילותאלינו כלל וכלל. טרחו להתייחס שלא  שפחות יהודיותמ

פסנתרן  גר מעלינו בקומה בית חולים. ב ונדרשה לאישפוז קשותאמי חלתה 

נהג לעבוד בסופי . הוא א משפחהגם רופ , שהיהאדגר   בֹויהג'אז הידוע, 

 החולים.שבוע ובמשמרות ערב. מכונית שירות נהגה להסיעו מביתו לביקור 

המשפחה. ן מישהו מ עיקלהז עליואם   ּבוי אדגר ביקר את אמי ושאלּה

בעת אשפוזה הוא  .והמשפחה נרצחבני שאר  .אח תאוםעוד לאמי היה רק 

 לקחני לדירתו.

רבות שהיו חברות  נשיםהמלחמה אחרי את הפרטים הבאים אמי לא ידעה: 

על מנת , החליפו דירה[ וסייעה להם המפלגה שחברה לנאצים] N.S.B -ב

היה וא ה, בים פליגבעלה לא הלהתגורר במקום בו איש לא הכיר אותן. 

הסגירה את בני שחשדו השכנים באמי , כך, בגלל החלפת הדירה !בכלא

 משפחתה. 

שחרורה מבית החולים, היחסים עם השכנים היהודיים   לאחר ברוך השם, 

 השתפרו. 

 

 

 

 

 

 

 השחרור באולדברוק
 קרל וייל

 
 

האופה אצל  קרּוּבלד  חודשים האחרונים גרנו בכפר אֹוב

 מרחוקשמענו התמהמה. לעתים קרובות  . השחרור שוט

אוזניהם של הילדים הקטנים היו   .כבדים כליםירי 

 באחד הימים הגיעו. כרויות ללהגם של המבוגרים

ובה היו  חפצים מאד  שטוחה ת איכריםעגל]כינוי לנאצים[ בקראוטים לכפר 

 אני נדרשנוו יופ. אחי שבכולם אחזה התרגשותים. כל כך נחשקים  נחשק

בא היום והעגלה על נוסעיה  באו והלכו שוב ושוב.הם בבית, שכן להישאר 
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חבל לעמוד ב יםשל סרבל ילהקשר חב האופהשל המשיכה בדרכה. עובד 

              . נשארו הסרבלים מאחור נסעה משם,  עגלהוכאשר ה, באסם 

  .בימים ההם עושים היו לא מה אך, נפשותסכנת היה זה בבחינת למעשה, 

 היו   ,BS, ששרווליהם עוטרו בסרט הנושא את האותיות אלה יםסרבליתכן ש

   .בשימוש כוחות הפנים

 

הגרמנים אמנם, באופן רשמי נכנעו  !1945באפריל  17-היה ב חרור שלנוהש

אמריקאים כבר נכנסו חיילים באפריל ה 17-באבל  ,1945במאי  5-ב

 , שם המרכזי של הכפר  רחובבהייתה  שוטלאולדברוק! המאפייה של 

הגיעו  עוד ועוד אנשים . ואף אנחנו הורשינו לצאת אנשיםכבר  תקבצוה

? מצפיםלמה  .התמלא שורות שורות של אנשים הניצבים בציפיהעד  למקום

האייסל!  ת נהר עברו אהו, הם כבר  יבואו?מתי  !ים בנות הברית מגיעחיילי 

מכוניות  שתיתקרבת במהירות גבוהה ומכונית צבאית מ! , הנה הם!הידד

אף  הולנדיים וה אנשי כוחות הפנים. במכוניות האחוריות האחרות בעקבותי

לאחר . במצב 'הכן' רובי הסטאןאנשי כוחות הפנים עם  -הרכבים על כנפי

מכונית  , ב?מה זה  ...אך, מאוד! דשמחנו ע זמן מה נסעו מן המקום.

אנשי כוחות   הולנדים, ישבו האחרותקראוטים ובמכוניות  יוהראשונה ה

מאוחר יותר שמענו . BS האותיות ם, על הזרוע כרוך סרט עהנה. הפנים

וכי  ליד האייסלמתקנים צבאיים קבלו פקודה להשמיד שהקראוטים 

ים לבסוף מגיעאותם.  עצור לואחריהם כדי למנוע זאת  וההולנדים רדפ

 . משמחה 'נטרפנו'עם כוכב לבן גדול ואנחנו  רכבים להובלת חיילים

דליק הכשאחד הנערים לאוויר. משוגרים זיקוקי דינור כעבור מס' ימים 

 .מעולם לא שמעתי איך זה נגמר . של בחורה הפניב מתפוצץזיקוק, הוא 
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 מגיעים !!הם  
 מריאנה לאהנשטיין

 
 

בעוד כמה ימים " -!! דוסבורג-הם כבר ב -ם מגיעים ה"

. הבשורה כפר הכל בנשמעו הצרחות  יהיו כאן"!! הם

אפילו לחווה המרוחקת של משפחת המשמחת הגיעה 

ממרס. החווה היתה ממוקמת ממש מחוץ לכפר לא  

 , קרוב לגבול הגרמני.ווארספלד

היו חיילי הצבא האנגלי, , הם "הם "זה  ידעה מי ה הקטנהיהילדה היהודי

המלחמה. מלחמה העם ההולנדי מן לשחרר את היו אמורים לבוא ש

 ."40-45" הטעונים המספרים באמצעותשלאחר מכן תסומן 

 כבר "הם שמעה את הזעקה: המוסתרת היהודייה הקטנה  ילדהה

 ככה! נה"אני לא מאמי,  לא יכול להיות אמיתי: "זה היא חשבה !"דוסבורג-ב

שמספר ימים מאוחר יותר אפילו  .האופטימיים מן הקולותהיא התעלמה 

דוטינכם,  . שמות כמועוד יותר התקרבו  משחרריםהכבר היה ידוע כי 

 הוזכרו.וואלטן  וינטרסוייק

לחלוף על המבוגרים ריגשו את לשמחה ולמתח שנתנה  11-ה  תב ההילד

 במה כללבהילדים בחווה לא התעניינו  .פניה לחלוטין, כאילו לא היו

על דברה אתם אבל היא מעולם לא  הם היו החברים למשחק שלהקרה. ש

 לבד עם מחשבותיה.אפילו עכשיו היא הייתה  .משהו רציני

וכן, הטנקים עם !!  ... וכך היה : "הם מגיעים"ואז ... הגיעה הבשורה

 השליכו אל עבר עפר. הם הכבישי ב קדמוהת המנופפים לשלוםחיילים ה

שוקולד. היה מצב רוח וחפיסות סיגריות שיצא מגדרו מרוב שמחה,  ,הקהל

 .ירידבכמו 

כדי חפיסות השוקולד צפתה בכל והרימה את ה הקטנה יהילדה היהודי

, שוקולדב שמחההיא קופסה. בבקפדנות,  –בחווה  –ן "בבית" לשמור אות

  ושלהם ואז הגיע את מלאי השוקולדבמהירות גמרו ילדי המשפחה  . ..אך .

 שוקולד.התחנן לחתיכת ל אליה

שעוד ידעה  יק היחידסופאת ההיא אמרה , מאוחר יותר באותו ערב במיטה

  בחווה:לאחר השנים 

 המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים""
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 מתנת חג המולד
 או נר קטן יכול לעיתים להפיץ אור גדול

 שולמית לוריא

 

 

-. אני ישבתי במחבוא אי1943יפור זה התרחש בשנת ס

המולד -שבהולנד, וכשהתקרב חג)האג( האך -שם בדן

-כבר שהיתי שם בערך תשעה חודשים. כמובן שאף

הבית, -אדם חוץ מבעלת-פעם לא ראיתי בן-פעם לא יצאתי החוצה ואף

שעלתה אליי שלוש פעמים ביום כדי להביא לי אוכל. לפעמים, כשהיה לה 

  –היא ישבה קצת לדבר אתי. אם הרגשתי צורך לדבר ביתר שעות היום  זמן,

היו לי שתי אפשרויות: לדבר אל עצמי או לדבר אל הקיר, ואחרי שישבתי 

 התחלתי באמת להשתמש בשתי האפשרויות האלה.  –שם כמה חודשים 

 

(. Boomerהמולד, הגיע אלי אורח: חרארד בומר )-פתאום, יום אחד לפני חג

ספר תיכון ובעל -בחייו הרגילים היה אדון בומר מורה למתימטיקה בבית

משפחה עם ארבעה ילדים קטנים, אבל בתקופת המלחמה הוא עמד בראש 

מסתור ליהודים.  -קבוצת מחתרת, אשר שמה לה למטרה למצוא מקומות

ואני רואה אותו לפניי כאילו זה קרה היום: היה יום קר מאוד, כי בהולנד 

-כלבים בדצמבר, והוא לבש מעיל ארוך מבד עבה בצבע חום-ור שורר ק

כהה ובמעיל היו שני כיסים גדולים. ואז הוא הוציא מן הכיס תפוח ואמר: 

עץ היה מצרך -". צריך להבין: תפוחChristmas -"באתי להביא לך מתנה ל

שכבר לא ראינו הרבה מאוד זמן,  

ובכלל לא יכולתי להבין מאיפה הוא 

כזה, והתפוח היה  השיג דבר יקר 

יפהפה: בצד אחד אדום ובחצי השני 

צהוב, וההרגשה שמישהו חשב עלי  –

ועשה מאמצים כאלה בכדי לשמח 

חיממה לי את הלב. אחרי  –אותי 

שאדון בומר הלך, לקחתי ממחטה 

והברקתי את התפוח והנחתי אותו על  

השולחן, ובמשך שלושה ימים רק 

 הסתכלתי עליו, והייתה לי הרגשה 
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תפוח מאיר לי את כל החדר. אבל אחרי שלושה ימים התחלתי לחשוב שה

הוא עלול להירקב, ואז אני אפסיד את  –שאם אני לא אוכלת אותו עכשיו 

כך נחוצים לי. החלטתי לאכול אותו, אבל הרגשתי -הוויטמינים, שגם הם כל

 קצת כמו קניבאלית. 

 איזה תכשיט שנים, ובמשך הזמן קיבלתי מדי פעם  77מאז עברו בערך 

במתנה לרגל אירוע זה או אחר, אבל לשום יהלום שבעולם לא יכול להיות 

בשבילי אותו ערך שהיה לאותה מתנה שקיבלתי ברגעים שהייתי זקוקה 

 נואשות לטיפה של עידוד: מתנת התפוח.

 

 

 

 

 

 

 שחרור בטרוביץ
 ליסאואר יהושע

 
 

ברכבת את  עזבנו 1945אפריל ב 10 -ה יום שלישיב

  "(.הרכבת האבודה" המכונה) ברגן בלזן

.  הקטר שלנו הותקףבאפריל  13-הבוקר שישי ביום ב

  מרק סרפד.ירדנו מן הרכבת ובצד המסילה הכנו 

 הקטר שלנו הותקף שוב וימים לאחר מכן ביום )במרכז גרמניה(  גלואןב

 ביער.  חנינושישי אחר הצהריים 

 23 -ה מרחק קצר וביום שנינסענו  בערב שוב באפריל  22 ביום ראשון

והיינו  בבוקר שמענו צעקות: "הרוסים הגיעו" 6.00באפריל בשעה 

 טרוביץ.משוחררים ובמרחק הליכה מן הכפר 
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  נטגֵ חרורש
 רחל פיש

 
 

 לכן איני ,שנים 5-הייתי בת פחות מ שגנט שוחררה כ

עוסקת בעובדות מדויקות ותאריכים אך רק במה שאני 

 זוכרת בבירור כילדה קטנה.

מן  חזר הרושם הראשוני היה שמחה גדולה; אבא 

לה, מקום בו יכולנו להמחבוא בבריסל; אמה ואנחנו חזרנו מו וסטמ  

שהחביאה להסתובב חופשי בשנה האחרונה. בית הקיץ של המשפחה 

והיערות. בעיני זה היה זמן מאושר ולא  שדה אברשהיה בקצה של  אותנו

 היה לי חלק בייאוש והדאגה של המבוגרים.

שנתיים וחצי כשהיינו  ת ום. הייתי בעד היעומד בית סבי , שם שבנו לגנטואז 

צריכים לעזוב את הבית ופחות מחמש כשחזרנו והצטערתי שהגינה הייתה  

 כל כך מוזנחת.

 

 : בעת ובעונה אחתיום אחד הייתה התרגשות גדולה, אמי צחקה ובכתה 

וללכת לכיוון , מהר  ללבוש מעיליש "הם כאן; הם נכנסו לעיר"; מי, מה? 

. הליכה מביתנו, כאשר אחותי אוחזת בידי בחוזקהד'  5העיריה, במרחק 

הרגשתי חולה מפחד. ואני  ,נשמעו ווחות שמחהמוזיקת מא רש, שירה וצ

. מימי לא ראיתי קיבוץ כה גדול של זה לא יכול להיות טוב -גברים במדים

 .זה לא הבנתיאת אחותי הסבירה לי שהם באו לשחרר אותנו. גם  .אנשים

והפעם לאמסטרדם, רכוב על אופניו  כמה ימים לאחר מכן, אבא שוב נעלם

משחזר בתום שקים מלאים במזון. הם ידעו שאין כלום בהולנד. ומצוייד ב

טרגדיה עליה המשפחה לעולם לא התגברה. כל בן שבוע נתחוורה ה

קטן הובל מאמסטרדם. זה מה ששכנים ועדים אמרו.  משפחה, מגדול ועד

שהתכנסה בספרייה  ,שעסקה בספיריטיזםהייתה קבוצה של חברים  ילאמ

השולחן מפה גדולה של מזרח הם פרסו על . כל אחר צהריים בביתנו

  סיבובלחפש אותם על ידי במטרה של בני המשפחה  תמונותוהניחו  אירופה

  הגיעו אט אטרק כאשר  , ופסקחידהמפה. זה היה פשוט מפ מפתח מעל

 הצלב האדום.מהמכתבים הידועים לשמצה 

  והגיעשל העיר  צפוןבש שבשעהא והשעשה עלי רושם עמוק  ףנוס זיכרון

   עדיין רק הגדול", אשל העיר, ב"פ האחר  הבצד, הכוחות המאוחדים כאןל
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שנים  75
לשחרור  

 ואני

 



 

 ועזר נאו נמלטו בדרך זו או אחרת,  עצרובבונקרים. הם נרמנים גהו ש

ממני , מבוגר בן דודהותירו נשק ותחמושת. היה לנו  נם. בחפזומעודדים""ב

הם  לעתים קרובותנהג 'לתור אחר אוצרות' ויחד עם אחי בתשע שנים, ש

בעליית הגג שלנו.  שהחביאו ,מסוגים שונים ניםמסוכ ממצאיםעם שבו 

. הם נהגו לאיים עלי מסכות גז, אקדח והרבה תחמושת האוצר כלל 

בעונשים כבדים 

ביותר אם אגלה את 

סוד שהתגלה . סודם

הבחינה  יאמכאשר 

בהם מבעד לחלון 

מבעירים מדורה 

שלהבותיה עלו 

 מעלה.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 לאחר השחרור
 נתן לופס קרדוזו

 
 

שנות השחרור מאושוויץ, אני  75שאני חושב על כ

  תישר ותעמת עם השאלה האם אפשר להבטיח את ימ

 ילדים שנרצחו.המיליון וחצי  אל מולשלי 

מעט , רק במזל לא חוויתי את השואה. לו הייתי נולד 1946-אני, שנולדתי ב

לה. זה מאלץ אילדים של  ארע, יתכן והיה קורה לי את אשר  מוקדם יותר 

מאחרים.  ו, מה עשיתי עם חיי, חיים שנמנע73בן  בהיותי אותי לתהות, כעת

 חלפו איך אני יכול להיות בטוח שחייתי את חיי עד כה ושחיי לא 

 

שנים  75
לשחרור  

 ואני
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 מודע לכך. שאהיהמבלי  על פני, 

דרכה רואה והאדם עוטה על פניו מסיכה בעולם קוסמטי, בו  אנו חיים היום

 העולם האמיתי. בטעותו לחשוב שזה את העולם 

 - wishful thinkingנאמר לנו שמוסריות, שלמות והערכים היהודיים הם "

 היחידה לשרוד.הם הדרך  תקוות שווא". וחוסר האמון והלשון החלקה

 

הוא בסופו של דבר  הוא רק אדם, אדםההיהודים יודעים שאם  ואך אנ

ת דוגמא ווהיהודים שעלינו לההיא לנו זכות  הופך להיות פחות מאדם.

שאנחנו נורמליים רק אם  ,. כל ההיסטוריה שלנו לימדה אותנואנושותל

 .קדושהקיום שלנו אינו נחוץ או הכרחי. טרגי או  .אנחנו יוצאי דופן

חיים קוסמטיים או חיים של יושרה. כך  -, הבחירהולכן לי, היהודים לנו

על הילדים שמעולם לא הייתה להם הזדמנות  חשובתבייש כשאאשלא 

 תהיה לי תשובה., בחייעשיתי  מה . ולכשאשאלחיים אמיתייםלחיות 
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 תקופת סגריר, -  רּוזקנה לּב

 תקופת קציר. - ולמשכיל

 

 , איך יאריך אדם ימיו"

 אל יבזבז זמנו לשווא" )מקור לא ידוע(

 

 

 

 

 

 זקנה
 גלבר מיקה 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 הדוושה 
 הרץ מיה 

 

, פנה לרופא בתלונה על כאב ברגלו 40דם, כבן א

אך ורק כאשר בעבודתו כנהג קטר,  פרץהימנית. הכאב 

על דוושה גדולה כדי לעצור את ללחוץ  הוא נדרש

 הקטר.

הרופא בדק אותו ולא מצא דבר, אך ליתר ביטחון הפנה אותו לצילום רנטגן 

עצם. -חסר מחשל הרגל. התמונה לא הראתה שבר, אך היה נראה שהיה 

 .רקמהכלי דם ושהוא מכיל שמאוחר יותר התברר  ינמצא חומר אחר לגמר 

לאחר מכן צלמו את כל הגפיים וכל התמונות הראו את אותה תופעה. 

אלא  מעולםהעצם, שלא התגלתה -כנראה שמדובר בחריגה מולדת במח

 במקרה.

 הפציינט, שכמובן לא היה מסוגל להמשיך בעבודתו, קבל משרה אחרת.

הוא הופנה למחלקה להמטולוגיה להמשך הטיפול. אבחון בלתי צפוי 

 בפציינט בשנות הארבעים לחייו התברר כאנומליה )סטייה( מולדת.
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אוחזים  
 בעט 

 

אוחזים  
 בעט 

 



 

 

 

 

 הנוער של היום
 סולד ורדינה 

 
 

נושא גדול עלי. על איזה נוער אכתוב? באיזה נוער ה 

שנים, רחוקה מאד מדובר? ובכלל מי אני, אשה רבת 

האם אני מכירה את הנוער של היום? חברתי  .מנעורי

מהתיכון רותי ספרה לי שגם היא התמודדה לפני 

את נמצהיא  וכשנתיים עם הנושא הזה כשהתבקשה לספר בחוג החברתי ב

שלבד מנכדיה אין לה כל ידע על הנוער. כן,  הומצא ,על הנוער של היום

מדווחים על עברות סמים, או אלכוהול  היא מקבלת מושג כלשהוא כשאבל 

בקרב בני הנוער בעיתונות. אבל זו הרי אינה התמונה כולה. לא כל הנוער 

נוהג בעיקר כך. רותי ספרה לי שפתאום צץ לה הרעיון לפנות לגוגל ולחפש 

 שם חומר על הנושא, וכך היא עשתה. היא מצאה חומר רב על הנוער בארץ.

גם אני עשיתי כמו רותי,   מדוע, אינני יודעת.. Z-נוער המחשב נקרא דור ה

פתחתי את האתר הזה בגוגל ומצאתי חומר על הנוער של היום, בעיקר 

בארצנו. מסופר שם שמגיל די צעיר הם מתחילים לעשן מריחואנה ולשתות 

ְטל ן די נפוצה בקרב בני ובנות הנוער. סופר שם שרבים  אלכוהול. המלה ס 

ץ בעיקר בגלל האווירה המשפחתית שקיימת מבני הנוער אוהבים את האר 

פה והתלכדות של כולם בעתות משבר, חלק גדול מהם בעלי דעות ימניות,  

יש כאלה שחושבים אפילו שאיננו צריכים לכלול את הערבים תושבי ארצנו 

לא מאמינים שנגיע  בהםכאזרחי הארץ עם חובות וזכויות שוות. רבים 

אחד בחצי השנה האחרונה, אבל לשלום. כשליש מהנשאלים קראו ספר 

הם אוהבים לצפות ב"אח הגדול". חלק גדול מן הנוער אוהב את מוריהם 

טק ובהפרש גדול הרפואה וההוראה. רובם -והמקצוע האהוב כיום הוא ההיי

 א העת. ומעריצים את צה"ל ורוצים להתגייס בב

 

להבנות אחרות. הרי עניין וכואב ... אחרי הרבה מחשבות והרהורים הגעתי מ

היום עולמנו השתנה. ילדינו כבר גדלו בארץ בטבעיות ללא כל הבעיות 

שהיו בנעורינו, הם חיים בעולם שיש בו שינויים רבים בארצות שסובבות 

וקיימת חוסר וודאות לגבי העתיד. כובד המשקל כיום הוא לקראת  אותנו

 הם בעיקר העתיד. המאמץ מונחה על התכוננות רצינית לחיים. אלה 

אוחזים  
 בעט 
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איפות הורי הנוער שלנו: פרנסה טובה, להגיע למגורים ראויים פחות או ש

יותר, לחיות בשווי משקל ולעזור לילדים. ועוד ... בעצם אנחנו עם ואיננו 

העם היחיד המורכב כיום מאנשים שהגיעו מעולמות שונים בהחלט, 

דרומית מאירופה על כל ארצותיה, מהמזרח התיכון, מאפריקה הצפונית וה

ואמריקה הצפונית והדרומית. כל קבוצה הגיעה לכאן בגלל סיבות שונות,  

יש שבאו עם אידאל להקים מקום מקלט בטוח לכל יהודי בעולם, תלאות  

שנאת היהודים הביאו אותם לכאן, יש שפשוט ברחו מארצם בגלל אותן 

 הסיבות. גם נוהגי התנהגות שונים זה מזה החל מן הנימוסים שכמעט נמסו

וכלה בכל דבר שקורה בארצנו הקטנטונת. יש גם אוכלוסייה גדולה של בני 

נוער שהם דתיים מאד וחלק מהם מחפש אנשים החיים בביטחון בדרכם 

הדתית, וביניהם נושבת היום רוח המובילה אותם לרצות גם הם לשרת את 

מדינתנו בצבא ואפילו הבנות מצליחות להתגייס. יש גם כאלה. יש בארצנו 

ים שונים של נוער. יש נוער שאוהב ללמוד, נוער סקרן המתעמק סוג

בנושאים המושכים אותו, יש בני נוער המצטרפים לתנועות הנוער שעדיין 

דוגלות באידיאלים, יש כאלה המתנדבים לעזרה לזולת וכל אלה לא 

מעטים. לצערי לא רבים מבני הנוער מכירים את ארצנו היפה. כולם ... כולנו 

 מידה רבה מהתקשורת שצמחה כגולם שהשתלט על יוצרו. מושפעים ב

בעצם אנחנו תושבי המקום, אך עדיין איננו עם אחד מגובש, אפילו 

העברית, שפתנו שקמה לתחייה לפני יותר ממאה שנה די צולעת פה בארץ, 

כי העולם השתנה. בעבר השפות התפתחו במקום מסוים ללא השפעת 

הסביבה הרחוקה, כיום התקשורת עוטפת אותנו, רבים מתושבי הארץ, 

מדו רק את העברית היומיומית אך ממשיכים לחיות  עולים חדשים למשל, ל

 בעולם ממנו הגיעו ואפילו בני הנוער הושפעו מכך. 
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העולם השתנה במשך שנות חיי פה בארץ וכך גם הנוער שהוא בעצם בדיוק 

כמונו, מושפע מהיקום האנושי וממה שעובר עליו. אני מקווה שנגיע להיות 

ו והגיגיו לחינוך הילדים והנוער עם החי בבטחה עם שכניו, המקדיש את זמנ

בדרך של עם מגובש. חינוך לסבלנות, להתחשבות ולסובלנות, לנימוס 

  ולהנאה מהמקום בו אנו חיים ומעמנו המיוחד כל כך, מי יתן.

 
 

   baby boomers (1946-1964),מחלקים את הדורות אחרי מלחמת העולם השנייה לפי: 
  2000הם אלה שנולדו משנת  Z-( ודור ה1980-2000) Y-(, דור ה1965-1980) X-דור ה

 והלאה.

 

 

 

 

 

 חו"ל  -בסוף הרחוב מתחיל 
 רחל פיש

 
 

לפגישה  להגיעיום שישי בבוקר עזבתי מוקדם כדי ב 

 , מורין ואני חברתי ,יצאנומהר  חישוחניתי  .במועדה שלי

 .להרפתקה

גרה ליד שקט. היא ה שרר כל בו  נאהמזג האוויר היה 

מסע התחלנו את  זהמקום ב. פנימית מודרני עם גינה בנייןשוק הפשפשים ב

 .שלנו החיפוש

זארה, חדשה לגמרי  .מהר  ה ומצאתי אותהחולצת גברים לבנל זקוקההייתי 

ְ ו    -ולאחר זמן מה שקל, 20-בו אבל לא  לפורים,אפילו מצאנו משהו   - ואו

בתים, חלקם ה לע, הסתכלנו על האנשים, כל כך שונים; להנאתנוטיילנו 

 שנדרשתמורין שתתה קפה במקום נעים ואני,  .חנויות חדשותעל ומוזנחים 

ושקית תה. קשה כוסמת שלי, פרוסת גבינה ה מציותאת   תידיאטה, הוצאל

מאוחר יותר טיפ נתתי חיוך גדול, עם  תיבשביל כוס מים רותחים שקיבל

 נדיב.

כותרת  בויפו, ב"  3ין זמג " אולם תערוכות חדש: .הגענו למטרה שלנו כעתו

 לשבת על סוסים".  יםיכול גברים שלאעבודת האמנות היחידה הייתה: "

אוחזים  
 בעט 
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צוויג( נולד בישראל נ)רוז .האמן טל ר 

הציור  ר ואיועבר עם הוריו לקופנהגן. ת

יש  ,עמודים מתפרס על פני מספר היה 

לו את הממדים של "הגרניקה", 

התמונה  לנתח את יכול היה אנליסט 

למעלה  במקוםנשארנו  עד בלי די .

מאד מחצי שעה, באמת התרשמנו 

 וקיבלנו הסבר מנערה צעירה.

ובמצב רוח  שפופותהיינו קצת תוך כדי ההליכה למטרה הבאה שלנו 

זה היה, בבניין חדש ומודרני מאוד, אבל מרגיש כמו "בית",  הנהפילוסופי ו

בו והן מקום  , הן בית ספר לדרמה ותיאטרון נמצא "תיאטרון הבית"

על שם  הסטודיו  -מקצועיים וסטודנטים שחקניםהופעות על ידי  ותמתקיימ

מאוחר יותר לאמסטרדם ולאחר , עבר נולד במינכןניסן נוטוביץ ניסן נתיב )

בשנת  והשתתף בלוחמהלישראל עלה ו "היהודיתרף ל"בריגדה הצטהמחנות 

 . (וייסד בית ספר מפורסם למשחק 1948

 

ו שלושה בתי ספר ושלוש דתות, ראינו את המטרה האחרונה נלאחר שעבר

שולחן צר  בפנים", חנות יין עם יינות מכל רחבי הארץ. יםשלנו: "איש הענב

 יינן בהדרכת נותיי ועמיםט םלומבוגרים, כקבוצה של אנשים וסביבו ארוך, ו

חתיכות   גדולות עם קערותשקט מאוד ורציני מאוד. במקומות שונים עמדו 

הביתה  רותם להגיע אלינושיש באפ, לחם עם שמן זית וגבינות. גזר חי

 או לספק קייטרינג. להרצאה )עם טעימות(

  ,גרפיטיעם לאורך קירות ישנים להפליא עם שערים קטנים, לעתים קרובות 

 .הגענו לסוף הסיור שלנו

מעל ואת כל החוברות עם הכתובות.  אילנההבאתי ללשווא: לא כל זה 

 !!הליכונים לכל: כל המקומות נגישים ל

 מראש. פתקהר את הה נהשהכי תתודה מיוחדת למורין שאני חושד
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 זיכרונות מעבודתי כפיזיותרפיסט
 ג'ון היימנס

 
 
 

ארבעים וחמש שנה עבדתי כפיזיותרפיסט בארץ. כ

רשמתי,  פור יוצא דופןיס שיש לוכאשר טפלתי במטופל 

יפור הן בעברית והן בהולנדית על מנת כהרגלי, את הס

 לנצור אותו.

זיכרון נעים משנות זו הפעם הראשונה שאני עתיד לספר את הסיפור להלן. 

 עבודתי במקצוע.

מייצר ב הפציינטים צריכים להתפשט לפני הטיפול. עובדה היא שמצב זה ור 

אוירה של אמון ובטחון בין המטפל והמטופל, ואם שני הצדדים מעוניינים 

 בשיחה, אפשר לשמוע סיפורים מעניינים.

בהקשר זה אני זוכר שיחה שהייתה לי עם מטופל מבוגר עם בעיות בגב 

  אף אני הייתי באותו הזמןרה"ב. מניו יורק, איה עולה חדש ההתחתון. האיש 

 עולה חדש.

 

 שלחוהו הוריו, , ששרר גם בפולין1925בשנת  המשבר הכלכלי העולמיבזמן 

.  בארץ הולדתו ו צפוי להמאשר  ,יותר ובטוח  לאמריקה כדי לבנות עתיד טוב 

מרכז הקליטה והמעבר  אליס איילנד,הגיע גם הוא ל רבים יחד עם מהגרים 

ימים הוא שוחרר  לאחר מספר לבדיקות רפואיות וביטחוניות. ניו יורק שליד 

בלי  18 בןבחור צעיר  .העיר הגדולה , לניו יורקוהגיע  הקליטה ממרכז

פולנית ואידיש ומלים ספורות בלי מקצוע שיודע לדבר רק ו הורים, בלי כסף

 באנגלית וכל רכושו היה "קיטבג" עם מעט בגדים.

וראה את החנויות   מנהטןרחובות הוא התרשם עמוקות כאשר טייל ב

משך את  , מה שיתר על כן. חלונות הראווה הגדוליםבעלות הגדולות 

 שמנוניות, אבק ופיח שכיסו חלונות רבים. ותטביעות אצבע ותשומת לבו הי

הוא נכנס וביקש לנקות את החלונות.  ,מלוכלכים שחלונותיה היולכל חנות 

קש את בעל החנות לצאת אתו החוצה והראה לו את  יבמשנשאל מדוע, 

דלי עם מים וסבון ועיתונים ישנים,  לאחר מכן ביקשהחלונות המלוכלכים. 

ומאחר  אחדים, שבועות היו לו כבר לקוחות לאחר מספר והתחיל לעבוד. 

הוא בצע את עבודתו ברצינות ובצורה טובה, הוא קבל דרך המלצות, יותר  ו

אופן להובלת כלי העבודה וסולם -לקוחות. אחרי זמן מה הוא קנה תלת

 לא היה מסוגל להשתלט כבר חודשים הוא  מספר לחלונות גבוהים. כעבור 

אוחזים  
 בעט 
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הוא הזמן שיעבדו אתו ועבורו. במשך על העבודה הרבה וחיפש עובדים 

כרטיס הביקור שלו. את שכר משרד קטן עם טלפון והשאיר בכל מקום 

בעלת תקופה הוא הכיר בחורה נחמדה, גם היא מהגרת מפולניה  הבאות

 רקע דומה. הוא שכר את שירותיה כטלפנית וכמזכירה הראשונה שלו.

אמא  -תשלום ללאם התחתנו והיא מילאה תפקיד נוסף מאוחר יותר ה

 בנים שנולדו להם. ה תלשלוש

גם עלי החנויות לנקות באופן קבוע איכות עבודתו, הוא נתבקש ע"י ב בשל

מפעל 'ההתפתח  שנים אחדותגורים שלהם. כך תוך מאת חלונות דירות ה

ביותר המנקה חלונות ושמשות, לאחד המאורגנים והמסודרים  'של איש אחד

 באזור.

גורדי שחקים, והמפעל קיבל בקשה  נבנו בניו יורק עוד ועודהזמן באותו 

 של החלונות במספר גורדי שחקים.ולתחזוקתם השוטפת לניקיונם  לדאוג

הוצאות הביטוח לעובדים המטופל גילה לי שההוצאות הגדולות ביותר היו 

לים איטלקים. במשך השנים המפעל התפתח לאחד הגדושרובם שלו, 

 חלקו בניו את ניהול העסק., ולאחר פרישתו ענףוהידועים ב

עם אשתו, והוא חי כאן  לישראל יחד, עלה המטופל שחלק איתי את סיפורו

 בלי דאגות כספיות. את סיפור חייו הוא ספר לי על שולחן הטיפולים.

 

 

 

 

 

 

 הסיפור של יהודה גבאי והודו
 )לבית גבאי( מיקה גלבר

 

 

אמר על יהודה בן שלום גבאי הסבא שלי, כי נסע נ

להודו לגייס כספים לאנשי ירושלים. אני, שהייתי קרובה 

קר בהודו. אחרי הביקור ישבמעולם לסבי, לא שמעתי 

יעקב שלי במוזיאון ליהדות בבל באור יהודה סיפר לי 

 אחד העובדים בספריה את הסיפור הבא: זמיר, 

( עמוד 16.10.1885בחשון תרמ"ו ) 7של  18גל'  8במוסף "עלה ופרח" שנה 

"כתב ידיעות מבגדד סיפר כי הגיע אליו מכתב המספר לו על יהודי   :126

אחד ממוצא בגדדי בשם יהודה בן שלום גבאי שכבר נמצא שנתיים  

אוחזים  
 בעט 
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, וגר בירושלים. הוא היה מוהל ושוחט. במכתב 1882בישראל, עלה בשנת 

ירות יהיה כתוב כי יהודה בן שלום היה צריך לעזוב את ירושלים ולנסוע לב

חורה ולהביאה לירושלים. אחרי הקניה בביירות ירד לספינה כדי לקנות ס

התחילו רעמים וברקים וסערה גדולה  2.00כדי לחזור לירושלים. בשעה 

טלטלה את הספינה. רב החובל לא הצליח להשתלט עליה. הסערה 

לא הגיעה. ביום הרביעי ראו  -יפו -ימים ולילות והספינה ליעדה 4נמשכה 

פריסין, והספינה הצליחה להגיע אליו. על החוף מרחוק אי, התברר שזה ק

עמד קהל רב שצעק לאנשי הספינה היש יהודי ביניכם? יהודה גבאי ירד מן 

הספינה ושאל מה רצונם. אמרו לו כי לגביר הקהילה נולד בן והיום זה היום  

השמיני יום הברית ואין להם מוהל. יהודה גבאי ענה להם מיד שהוא מוהל. 

חו אותו מיד העירה לבית הכנסת ויהודה מל את הילד אנשי הקהילה לק

כדין. היהודים לא נתנו לו לחזור לספינה והוא הפך קדוש. הכל נעשה בידי 

 ל כדי להביא אותו למול את התינוק. -ל. ארבעה ימי הסערה בידי הא-הא

 כששמע המושל על הנס שקרה הזמין את המשפחה והמוהל לסעודה 

 –ה והמוהל יהודה גבאי בסופו של דבר הגיע ליעדו כגדולה. הסערה שכ

 יפו."

 

הסיפור הגיע ע"י הכתב להודו אך יהודה בן שלום גבאי מעולם לא הגיע 

 להודו.
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