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 שנה לבית יוליאנה 40

 שושנה נש

 

 
 " הוא מספר מיוחד במינו:40דוגמאות הבאות מראות כי  "          

 לילה נמשך המבול ... 40-יום ו  40 ❖

 שנה נדד העם היהודי במדבר ... 40 ❖

 לילות... 40-ימים ו 40במשך  בו  ושההפעמים  3 להר משה עלה ❖

 יום... 40המרגלים תרו את הארץ  ❖

 שנה: 40מספר מלכים מלכו במשך  ❖

o שאול 

o דוד 

o שלמה 

 ... 40תנאי ללימוד הקבלה הוא גיל  ❖

 שבועות... 40בני אדם הינו  בקרבמשך ההריון  ❖

 

יציבות ואמינות. זה לא עניין של מה בכך,  םשנות ניסיון של בית יוליאנה פירוש 40

היו אלה אותם אנשי צוות תחילה ! השנה 40פירוש הדבר עבודה קשה במהלך כל 

הצליחו להתאים את אנשי הצוות שולאחר מכן  ,שהניחו את היסודות של הבית

השנים האלו הצליחו למצוא  40וכמובן הדיירים, שבמהלך לזמננו,   'בית יוליאנה'

 את אמונם. בושבבית יוליאנה ונתנו את המיטב 

 שהבית המיוחד שלנו זכה במהלך השנים למספר רב  של פרסים!!  בכדי אין זה 

 

אהבה לדיירים  ;בגימטריה מייצג את המילים: אהבה וגאווה 40מלבד זאת  מספר 

יש לנו את כל הסיבות להיות גאים בבית  -, וגאווהאותה מעניק הצוותשלנו 

 !! בית  ר בצדק מכונה, אשהמיוחד שלנו 

 

-יותר מ ב לרווחת הדיירים ולשביעות רצונם המחוייבהרבה נתונה לצוות  ערכתיה

המעניקים מחוץ לארץ !!(  השלנו )המקומיים ואל הרבים מתנדביםכן לו,  200%

 !!! 200% -, במכוחם וממרצם

שנים רבות בבריאות זה לזה ליום הולדת:  שאנו נוהגים לאחלולסיום,  איחולים 

 טובה עם כל מי שחשוב לך! צוות ודיירים!

 השנים הבאות! 40-מזל טוב ועכשיו לדרך ל 
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 ברכות

 

 

 

 השנה לכבוד יום בית יוליאנהלברך את נפל בחלקי רב וד גדול ועונג ב            

 . 40-ה 

על שמה של המלכה יוליאנה, שמר על זהות ונקרא  1979נפתח בשנת אשר הבית 

מרגישים הולנדית מובהקת לאורך השנים. הדיירים, רובם ממוצא הולנדי, עדיין 

עילויות "הולנדיות" ופ שוטפת עודה מדוברת בביתלהולנד. הולנדית את החיבור 

 הבזאר השנתי עם  הינו. אחד השיאים במקום מתקיימותמגוונות 

וויסקוקיס תוצרת בית. ולא לשכוח כמובן את חנות הממתקים -קרוקטים וה-ה

 ההולנדית.

שבאותה העת ביקרה יוליאנה ) 1986ת יוליאנה קשר חם עם הולנד. בשנת ילב

בבית על שמה. נציגי הממשלה, משרד הבריאות, הרווחה  שבה להיות נסיכה(

תקבלים בברכה מ  SVB-פנסיה ותגמולים והוהספורט, וכן גופים כגון המועצה ל

דיירים ההשיחות עם את חמה. ראש הממשלה רוטה זוכר לטובה את ביקורו ו

 .2013בשנת 

שנרקמה בינה לבין מצוינת היחסים המערכת סוקרת בהערכה את  גם השגרירות 

במקום  נוהגים לבקראנו הדירקטוריון, ההנהלה והדיירים של בית יוליאנה. 

גב' פאולינקה של המוצאים אוזן קשבת בדמותה וניצולי השואה  ,בקביעות

למפגשיה עם הדיירים, שהרי הטיפול האיכותי מגיעה אחד לשבועיים הקרייסברג, 

 וליווי הדיירים בבית יוליאנה ידוע ומוכר.
 

. יש אינספור דוגמאות פעמים רבות המופיע בתורההוא מספר מיוחד  40המספר 

, עפ"י פרשנותי, 40המספר שושנה כבר הזכירה בעמוד הקודם.  שאת חלקןלכך, 

שבו החוויה חשובה יותר מהזמן המדויק, והיא  -זמן ארוך, בלתי מוגדר  הינו פרק 

 מוקפת בהארה של ציפייה, של שחרור.

ר זה הוא מטאפורה נפלאה לבית יוליאנה. דווקא יום השנה הזה שמספסבור אני 

משקף את מהות הבית: ללא קשר לגילנו ולמצבנו, בלי להתחשב בעברנו 

"להזדקן  -ובזיכרונותינו, בית יוליאנה הוא מקום שבו כל אחד יכול להיות עצמו ו

תחנת הטלוויזיה היהודית בהולנד בסדרה  הבכבוד", בדיוק כמו שתיאר

 על בית יוליאנה.שנעשתה ומנטרית הדוק
 

שהשגרירות חוגגת בלבביות עם ההנהלה  ,אבן דרך מיוחדת הינן-שנה  40

 וכמובן כל הדיירים. -המארחת, הצוות המקצועי, המתנדבים המסורים 
 

 ג'יל בסכור פלוך

 שגריר ממלכת הולנד בישראל

 כ
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 הולנד מאחל לבית יוליאנה ירגון עול          

 !!!40-המון מזל טוב לרגל יום הולדתה ה

 מאחלים עוד הרבה שנים של עשייה, מסירות ונתינה.

 הולנד.גדעון ואן דר סלויס, יו"ר ארגון עולי 

 
 

 

 

 

 

 דירקטוריון, את ה כתמבר 'דוידס 'ידרן           

 והדיירים לרגל צוות העובדים ה,נהלהה

  שנות קיום של בית יוליאנה. 40 

 יש משמעות מיוחדת עבור הקרן 'וליאנהיבית 'ל

 .שלנו

כנסותיו פותח 'בית יוליאנה' את שעריו לכבוד הבזאר השנתי, שהמדי שנה 

 כן מדי שבוע מוצב שולחן המכירות של 'יד דוידס' ליד דוידס. כמו  מועברות

 ברחבת הכניסה בבית, ובו נמכרים פריטים שונים ע"י מתנדבים מקרב הדיירים.

 . להתקיים יכולים היוללא עזרת ההנהלה והצוות, אירועים אלה לא 

ירגישו  יריםדישבהן ה ,הרבה שנים פרודוקטיביות 'וליאנהיבית 'אנו מאחלים ל

 למיוחד 'יוליאנה בית'את  כתבבית וימשיכו ליהנות מהאווירה שהופאת עצמם 

  במינו.

 'דוידס יד' הנהלת קרן 

 

 
 ית יולס מברך את בית יוליאנה:              

 "...בן ארבעים לבינה..." )פרקי אבות(

 שכל החכמה שרכשתם בארבעים שנות

 מצוינתיובילו אתכם להמשך עבודה 

 לעוד שנים רבות!

 , את היי לאלפי רבבה!אחותנו

 בשמחה,

 משפחת בית יולס.

 

 

 א

 ק
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 ב



 

 

 

 

 הבית

 א. בנימיניחגית 

 

 כי לרצון תכניות רבות ,ה התחיל במחשבות      

 אבן הפינה הונחה...

 לבנה ועוד לבנה,

 ,קומה ועוד קומה

 ,והנה ניצב 'הבית'

  -בית מלוכה

 .בית יוליאנה

 

 הביתה הביתה!

 ,שרנו בעת שצעדנו בשדות הצבעוני

 וידענו בלב שהגענו הביתה

 ,מבעד לחלון 'הבית'... נוצץ כוכב

 -ולגיל הזהבתקווה לכבוד האדם, גשר... לעתיד 

 ו'דגל היופי' מוצב ברמה.

 

 .תודה למי שנטע עץ

 .תודה למי שהניח את אבן הפינה

 .תודה למי שנתן תקווה

 ,עשור ועוד עשור

 .שנה 40והנה כבר חלפו 

 נרים כוסית לחיים

 -לחיי השנים הבאות

 הידד!

 

 

 ז
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 היוזמה -בית יוליאנה

 אלי מעוז

 

על הקמת בית יולס בחיפה  Windhoekסיפור של יוסי בק בעיתון הבית           

 עורר אותי להגיב.

 

 להקים בית אבות עלתה המחשבהכיצד בית יוליאנה אינם יודעים  דיירי גם

  .במגרש די גדול במרכז הארץ

 

 נים יוזמה כזאת?מאיך ממ, אך שהבניין נחוץ הוסכםתחילה 

 

כספים  שנים היא חילקה 10וכבר מזה , Jokosבאותה העת פעלה ועדת  

ל בועז )אבא של מארק בועז( ומאוריץ דרוקר )אבא שלי( א. מלבד סלזכאים

. לבסוף הוחלט על ידי הוועדה שסכום הריבית רבים ישבו בוועדה נציגים

שנצבר במהלך עשר השנים היה קטן מכדי שיספיק לסבב נוסף של תשלומים 

 לניצולי השואה. היה צורך למצוא מטרה ראוייה אחרת. 

 

, עלה לארץ, אך המשיך להיות יו"ר Jokos מאוריץ דרוקר, שהיה יו"ר וועדת

שנים לא רק חברים, כי אם גם  דרוקר ובועז כבר היו במשךהכבוד שלה. 

ציונים. עכשיו היה צורך להחליט תוך זמן קצר, בישיבת סיכום, עבור איזו 

 מטרה לייעד את הסכום הנותר.

 

להגיע במהרה להולנד כדי להיות נוכח  ל בועז לחץ על מאוריץ דרוקראס

לדרוקר עמדה בישיבת הסיכום. כל קול היה חשוב. כיו"ר כבוד של הוועדה 

להקמת אות ההיה  הנ"לנכבד הסכום ההזכות להצביע, וכך ניצחו הציונים. 

 בית האבות בהרצליה.

 

חודש טיילתי עם בתי עפרה ליד בית יוליאנה, כשהיא שאלה אותי:  כלפני 

כיצד ת זוכרת את הנחת אבן הפינה של הבית?" עניתי שאני זוכרת "האם א

אופה מאוריץ דרוקר, אומה ארנה, ואני, ואיתנו כל אנשי  כולנו נכחו במקום:

 היוזמה, אנשי עסקים, ציונים, כולם מסורים לעניין, כמו שמעון וריני שליש, יו 

 

 ה
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סלייפר, וכל האחרים הרשומים וחתומים על מגילת היסוד התלוייה היום ליד 

 חדר האוכל. 

 לדמיין את הבית בו אנו חיים היום. איש מאיתנו לא יכול היה
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 השנים הראשונות -( 'טוליפ') בניין  בית יוליאנה

 קטרין פולק

 
 

אבן הפינה של בית הנחת ס קבט שנכחבודדים מן הנראה  שאני אחת           

הליכה מהמקום בו  תחצי שעכגרתי ברמת השרון במרחק של ו. היות יוליאנה

 ,שהיו בין הרצליה לרמת השרון ,נהגתי לטייל בשדות התותים ,ןיהוקם הבני

איזור שדות . הבנייה מדי פעם כדי לראות את התקדמות ולפקוד את המקום 

  התותים הפך ברבות השנים לרחוב משה.

חולים בילינסון ובארגון עולי הולנד, בו העבדתי כאחות בבית באותה העת 

, ונשאלתי אם תפקיד אחות אחראית בבית החדש עשוי עד היוםחברים אנחנו 

 חשיבות רבה.היתה לעניין אותי. לעובדת היותי דוברת ההולנדית 

ם בתיה כהן, המנהלת המיועדת, הסכמתי לקבל תפקיד לאחר מספר שיחות ע

 זה.

 

, בקרב ההולנדיםאת הבית גם לפרסם  החללהקמת הפרויקט שהוקם הועד 

 ס צוות עובדים מתאים.ומאמצים לגיוכן החלו 

ביוני  נפתחוכך היה שבית יוליאנה  ,ראיינה את העובדים העתידיים כהן בתיה

שהיה מורכב מבתיה )מנהלת( ברכה )קבלה( ד"ר רינג,  עובדים עם צוות 1979

 רפיה(.תדוד )אחזקה( קטרין )אחות( קוקס )מטפלת( וילי )טבח( ואוולין )פיזיו

 

בית הוקם עבור בית מסוג זה אפשר בהחלט לנהל ללא תושבים, אך ה ובכן,

 טיפין טיפין. אכלסו את הבית ואלה  ,תושבים מבוגרים

ורבים באו ,לך לפניו ומוסד מודרני ששמו הלכדי  הבית במשך הזמן התפתח

 להתרשם איך צריך להיראות מוסד כזה. 

 

ישיבות קיימנו  בניהול בית מעין זה, ולכןלא היה ניסיון  לאישכי  ,זה לא היה קל

כגון: רכישת  יותר או פחותנים חשובים יעל ענירבות במטרה לקבל החלטות 

 ריהוט, מיטות למחלקה, כלים למטבח והרשימה ארוכה.

ואני ולהרחיב את ידיעותינו, בבתים אחרים כדי ללמוד כמו כן, הרבינו לבקר 

 ההנהלה, שהשתתפה והצוות הראשון חברי   שהשקיעומשוכנעת שההשקעה 

 כ
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וקבעה את אופיו של יום יום, נתנה את אותותיה היני יבאופן אינטנסיבי בענ

 הבית.

 אינה סיסמא ריקה מתוכן." בית יוליאנה זה איכות"

 

הגיעו עם ציוד ופריטים רבים הראשון לא היה קל. הדיירים הראשונים  ץהקי

נהגו לסעוד  -כמקובל היום כך אז. לא הכילו אותם הקטניםחדרים מדי, כך שה

שלוש ארוחות ביום. ד"ר רינג הגיע פעמיים בשבוע  ובמשך הזמן גויס ד"ר ון 

 דייק כאחראי על המחלקה הסיעודית.

 

המצב היה מאד  .1991שנת אירוע אחד מרגש חרוט בזכרוני: מלחמת המפרץ ב

מתנדבים היתה תחושה האבל הודות למאמצים הכבירים של העובדים ו ,מתוח

של "לא יקרה לנו כלום". הרבה לילות "בילינו" ביחד תחת מנהיגותו של 

ע המנהל דאז איציק להב. תמיד עם עניבה והרבה סיפורים ובדיחות. בהישמ

, מהר ככל שניתן. מסכת הגזב חבושיםלרדת למקלט  האזעקה היינו צריכים

 . (את השיניים שלהם בתוך הנעליים)היו אף שהתכוננו בעוד מועד והניחו 

 בסוף המלחמה אורגן נשף גדול.

 

עדיין נשאר ובית יוליאנה  יכולה לומר כי "הביחד"ואני  ,היום אני תושבת הבית

 .י האבותבתבראש רשימת  עודו עומד
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 השנים הראשונות -('רקפת'בניין  ) בית יוליאנה

 ליאו ון פראג

 

 ?תאריך מיוחד לכלל דיירי בית יוליאנהנחשב  13.6.1979 ועד          

הגיעו לפלשתינה ראשוני  הקודמתשנות הארבעים של המאה כבר בראשית  

החלוצים מהולנד, אשר נטלו חלק בהקמת המדינה. לאחר שנים רבות של 

לנוח על זרי דפנה, וליהנות משנות הזהב. משום כך  הגיע העתעבודה קשה, 

קמת 'בית יוליאנה'. ) מה שאנו מכנים בניין נרתם ארגון עולי הולנד וסייע בה

 'טוליפ'(

 תחילתו של בית חם ואוהב. מתחושה זו אנו נהנים גם כיום. זו היתה

 

על השנים הראשונות בבית יוליאנה תספר קתרין פולק בכתבה נפרדת, ואילו 

 , עת נבנה בניין 'רקפת'.1995אני אספר מעט אודות הבית החל משנת 

קיבלנו הודעה מאת ארגון עולי הולנד אודות התוכנית העתידית  1995בדצמר 

 בניין נוסף לצד הבניין הותיק , בניין 'טוליפ'.לבניית 

תוכנית זו שמה דגש על בניית מחלקה סיעודית חדישה וחדשנית , אשר מעליה 

 דירות. 60קומות וסך של  3ייבנו 

באותו החודש התקיימה ישיבה של ועדת התכנון ושל דיירים פוטנציאליים, 

בין היתר תשריט דירות במהלכה קיבלנו הסבר וצויידנו בתיקיית מידע, שכללה 

 חדרים. 3 -ו 2,2.5, 1.5בנות 

בשובי הביתה התבוננתי בעיון רב בתוכנית הבנייה והבחנתי כי חסרו מספר 

אין תריסים, אין ארון בחדר האמבטיה, כמו כן לא צויינה מעלית  פריטים:

 דרומית.

 

 משפחות שהתעניינו בפרוייקט. כינסתי אותן במלון 7בנתניה ובסביבתה היו 

'מצפה ים' בנתניה, וציינתי בפניהן את מה שראיתי כחיסרון בתוכנית הבנייה. 

                                בתום המפגש שלחתי בשמנו מכתב לועדת התכנון. 

 

 לאחר זמן מה קיבלנו הזמנה להגיע ל'בית יוליאנה', התכנסנו במקלט 

 המשפחות והשמעתי את 7"טוליפ")ששימש אז כבית כנסת ( ושם ייצגתי את 

 מ
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 בדבר החסרונות הדורשים תיקון.  דברי

מששבנו לביתנו בנתניה, קיבלנו טלפונים ממרבית הדיירים העתידים, שביקשו 

 אף הם להצטרף לבקשה זו.

 

 1.6.99-המחלקה הסיעודית היתה הראשונה לעבור למשכנה החדש והחל מה

 הגיעו דיירי הבית החדשים.

למן ההתחלה חשנו באווירה הטובה והחמה שאפפה את הבית, אווירה שבתיה 

 כהן ז"ל, מנהלת הבית הראשונה, יצרה והטמיעה.

 העובדים -לאחר זמן קצר היתה לנו תחושה שאנו חלק ממשפחה גדולה אחת

 והדיירים החדשים כאחד.

 

עודי זוכר היטב את אירוע 'ברית המילה' של נכדם הראשון של דינה וציון 

עובדי המטבח הוותיקים ,שהתקיים באולם האירועים החדיש, את החגיגות 

 המשפחתיות של העובדים, אליהם הוזמנו דיירים רבים.

ליהנות מאווירת הבית חלפו השנים ושוב נכנסו לבית דיירים חדשים, היכולים 

 ומהטיפול האיכותי בבית יוליאנה.

 אני מאחל לכולנו שנים ארוכות בבריאות טובה בביתנו היקר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פאזלמאניה

 ביוזמת ליז דולב

פאזל להרכבה לכל 
 המעוניין

מיקום: ספריה קומה 
ג', "רקפת"
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 מהטיול לאילת חוויות

 רבקה ויהודה אופנהיימר

 
 

הנינו מכל רגע מהתנהלות המשתתפים ומהנסיעה הנעימה. היו שפע           

 לאורך כל הדרך. מזג האוויר היה מאוד נעים. תוכניות

 והאוכל המצוין היה צ'ופר במקום. ,המלון היה פינוק גדול שהוסיף למצב הרוח

 דאג לנו גם אם לא בקשנו דבר.  -שושנה ואתי -הצוות

 תן בעברית ומיד היה תרגום להולנדית על ידי שושנה.יכל הסבר נ

נהנינו מהנוף הארץ ישראלי המיוחד ומהפרחת השממה על ידי תושבי הערבה . 

עו אותנו בחדשנות אף על פי שאנחנו וותיקים בארץ , סיירנו במקומות שהפתי

 הטכנולוגית שלהם. 

יהב לא היו מוכרים לנו מבפנים. בנופשון הנוכחי -או עין המקומות כמו יוטבת

זכינו להכיר המקומות בסיור היקפי של הקיבוץ , כשאנו ישובים באוטובוס. 

 בנוסף צפינו במיצגים מושקעים בתוספת הסברים מפורטים מפי וותיק הישוב. 

 בה .נהנינו ולמדנו הר

לאורך כל הנופשון לא נפקד הפן הגסטרונומי ,פינקו אותנו עד בלי די , בכל 

 עצירה , במהלך הסיור וגם בזמן הנסיעה.

 תודה מיוחדת לצוות ולמלווי המשפחות .

 מחכים לטיול הבא שבע"ה נשתתף בו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נ
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טיול בוקר למוזיאון הטבע     

 מיקה גלבר

 
 

יזה כיף! נוסעים עם 'בית           

יוליאנה' לטיול טבע בגן המחקר 

הזואולוגי ובמוזיאון הטבע ע"ש 

  שטיינהרדט בתל אביב.

חברים שלי שאלו ונדנדו: "מה, עוד 

לא היית במוזיאון הטבע החדש בתל 

 אביב?"

 

הפתעה. נרשמים לטיול למוזיאון. עכשיו תהייה לי תשובה בוקר בהיר אחד, 

 לכל המקניטים.

כולם מתייצבים בזמן ליד האוטובוס ) כמקובל אצל  08:30הגיע היום. ובשעה 

 ההולנדים(

עגלות ההליכה לא הרתיעו חברים מלצאת לטיול. הצוות המוביל לא חסך 

 עזרה לאורך כל הדרך. הגענו בשלום למוזיאון החדש.

 

ק הראשון ביקרנו בגן למחקר זואולוגי, שהיה בו שפע עופות מסוגים בחל

 וגדלים שונים ובעלי חיים, שאנו מכירים מביקורים בפארקים וגני חיות.

המוזיאון לטבע. מבנה  -אחרי הפסקת הקפה המסורתית הגענו לגולת הכותרת

חדש ומפואר. לצערי, חלק מהחברים היה עייף מלהמשיך, אך  אנו המשכנו 

זכינו לחוויה בלתי רגילה, יפה ואסתטית של בעלי חיים הערוכים ומסודרים ו

 בוויטרינות והסברים המופעלים בלחיצת כפתור.

כמו כן קיבלנו אוזניות דרכן האזנו להסבריה המעניינים של המדריכה אודות 

התפתחות המין האנושי, אודות בעלי חיים מלפני מיליוני שנים ואף אודות 

החרקים והזוחלים הקטנים.אחרוני   

 

המוזיאון מציג את אוצרות הטבע הלאומיים של ישראל, המתעדים את עולם 

מיליון פריטים. 5 -החי והצומח באזורנו והוא מכיל למעלה מ  

א

 א
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בסופו של יום  לא ביקרנו 

בכל ארבע הקומות של 

קיבלנו חוויה המוזיאון , אך 

מלמדת ומהנה, נהנינו מיפי 

המוזיאון המתוכנן באופן 

מבריק מבחינה אדריכלית 

והתפעלנו מתצוגת 

הפריטים המרשימה 

 ומהודרת..

 בשם דיירי בית יוליאנה, תודה לצוות המארגן והמסייע.
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 כישרון נולד

גליאו ון פרא  

 
      

פני זמן מה התקיימה בבית           

יוליאנה תערוכת אומנות ויצירה של דיירי 

כל  השראה!הבית. זה היה פשוט מעורר 

כך הרבה יוצרים מתחומים שונים: 

 קרמיקה, ציור, פסלי ברזל ובובות.

 

יצירות רבות הפעימו אותי ביניהן פסלי 

ופסלי ון וסט  מימי פינגסט, הציורים הנפלאים של גב' קרלההקרמיקה של גב' 

המיוחדים של גב' מיקה גלבר. הברזל  

 

 ל
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ואילו האומנים היו  ,(ובארנקי) היה מקום פנוי בדירתי האמת, אילו למען 

.יצירה מכל אומן, הרי שהייתי רוכש רותיהםמעוניינים למכור את יצי   

הדיירים, שפעמים רבות רק בגיל לכל מעל דף זה י ימחמאותאני שולח את 

  מאוחר מוציאים מהכח אל הפועל את היצירתיות שבהם.

 אני מאחל לכם עוד שנים רבות של הנאה ממעיין היצירה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדר הכושר
 "נפש בריאה בגוף בריא"

 

 

חדר נפתח  2019חודש פברואר               

 מתקני כושר חדשניים 6, המכיל הכושר החדש

מתקנים עם דגש על  3 :הביתלטובת דיירי 

.מתקני כח לחיזוק שרירים 3 -פעילות אירובית ו  

 

הצרכים המשתנים והדינמיים של דיירי הבית 

הניעו אותנו להרחיב את מסגרת הפעילות, וכיום 

פועל חדר הכושר בהנחיית המדריכים 

משך המקצועיים שלנו: נירה, נירית, יאיר ועומר ב

, וכן ביום בוקר ואחר הצהריים -ימים חמישה

 שישי בשעות הבוקר.

מתוך אותה התפיסה, אפשרנו לחלק מן הדיירים 

.הפיזיותרפיהלהמשיך ולהתאמן גם  בחדר   

 ב
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 חדשנות ויצירתיות באגף התמיכה

 מיכאלי ג'נט

 
 

 

לאווירה הביתית רבה ישנה חשיבות אנו מאמינים כי  'ית יוליאנה'ב            

ושכל אחד ואחת ראוי לחוש שזה ביתו. ,במקום תהשורר  

גם במחלקת התמיכה.  אחראיתכמטפלת קרלה שלנו מגיעה מהולנד ועובדת 

בתחום הבריאות, בטיפול בקשישים, ושם נוצרו  בעברה בהולנד עבדה קרלה

הדלת שמקדמים את תחושת הביתיות כגון:  ,רווחת הדיירפרוייקטים רבים ל

, יצירת פינות אווירה, מיזמים בסלון ועוד.הפרטי לחדר  

 

את הרעיון לשנות את דלת הכניסה  העלתה קרלה חודשים אחדיםלפני 

נתנה אישור להרים הצעה התקבלה בהתלהבות ושושנה לדירות במחלקה. ה

 את הפרוייקט.

 

איתרנו חברה של דבר  הצוות פנה לאינטרנט בחיפוש אחר דלתות יפות ובסופו

"אייחנדור". כתבנו  את השם הנושאת בבעלותו של מר פול ון סטרלן, הולנדית

מעוניינים  פניו את ייחודו של בית יוליאנה והוספנו כי אנובנו רותיאלפול 

להוסיף מגע אישי לדלתות 

 במחלקת התמיכה.

 125 ובהפול שלח לנו חוברת 

  דלתות שונות !!

משנתקבל אישרור הבקשה 

, ביקשנו מכל אחד הסופי

מדיירי מחלקת התמיכה לבחור 

את מדבקת הדלת הפרטית, 

דירתם.באופן שהיא תעניק צביון אישי ל  

 

הגיע פול לישראל מלווה בעמיתו ובמדבקות!. הצמד כעבור שלושה שבועות 

הגיע לבית יוליאנה, שוחח עם מרבית דיירי התמיכה ושמח על קבלת הפנים 

. המהפךהידידותית לה זכה. בתום יומיים מרגע הגעתם הושלם החמה ו  

 ב
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לפני שובם להולנד, הספיקו פול ועמיתו לטייל בארץ והבטיחו לשוב ולבקר 

 בארצנו היפה ואולי אף להקים כאן פרוייקט חדש.

התגובות להן זכינו היו בעיקר חיוביות הן מצד הדיירים והן מצד הצוות ובני 

המשפחה. אנו ממשיכים לעשות כמיטב יכולתנו על מנת ליצור אווירה ביתית 

שדיירי הבית יחושו שזה ביתם.כך   
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בבית יוליאנה 5779פסח   

 ליאו ון פראג

 

  

די שנה, חודשים לפני חג הפסח,           

תכנון עסוקים העובדים של בית יוליאנה ב

. כל זאת מתרחש מבלי לפסחהזמנות בו

אך בימים  שאנו הדיירים נחוש בכך כלל.

אנו נוהגים משתנה:  הסמוכים לחג הכל

לאכול בכלים חד פעמיים וביום הכשרת 

 חדר האוכל אנו סועדים באולם בתיה.

 

מגיע היום הגדול. אולם בתיה המצוחצח והנקי נערך לקראת ליל הסדר. ברגע 

 והתפריט הנאה, אנו מתמלאים במצב החגיגי השולחן ידור בו עינינו נחו על ס

.חגיגירוח    

 

החל ה'סדר'. על ניהולו הופקד גם השנה אברהם רוז, אשר עשה  30:19בשעה 

מדי  ולשזורבשתי שפות  זאת. זה לגמרי לא פשוט לעשות זאת בהצלחה רבה

מאחל לאברהם שגם בשנה הבאה ינהל את . אני או סיפור פעם אנקדוטה

דר בבית יוליאנה בלוויית בני משפחתו שאף הם תרמו להצלחת הערב!הס  

 

שהשקיע צוות העובדים ניכרת גם בארוחה המושקעת העבודה הרבה 

אחדות הוגשו המנות תוך דקות . 21:00והמצוינת, אשר הוגשה בדיוק בשעה 

 בזו אחר זו.

 האם למדו מצוינות זו בצבא? 

 

אני רוצה  הדייריםשם שמי ובב

על העובדים  לצוות להודות

שהם עושים עבודה הרבה ה

כל השנה.למעננו לאורך   

 

 

 מ
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 בריכת הדגים

 פנינה רז

 
      

מרכז הגינה שלנו קיימת לה בריכה         ב

קטנה, מעוטרת בקנים ובפרחי מים ותושביה 

זרחניים, זהובים קטנים ונחמדים, מיוחדים: דגים 

קרפיונים זעירים. מדי פעם נפתחים עלי 

הכותרת של פרחי המים הרב גוניים על רקע 

 המים הכהים.

כאשר אנו יושבים סמוך לבריכה, מתקרבים 

אלינו הדגים, אך במהירה הם נוכחים שאין 

 בידינו הפירורים בם חשקו.

, אני מקווה כי המזון, שמספקים להם המטפלים

 מספיק די והותר.

 בלילה אור הירח מטיל עליהם אור, בלי גאות ושפל. אולי כמה פנטזיות...

במהלך היום הפרחים חושפים את צבעיהם, הציפורים מראות את יכולותיהן 

 באמצעות התזות מים. גם החתולים מרווים את צימאונם מבלי להפריע לדגים.

כששורר חום כבד, מוצאים 

 לים. הדגים מחסה בצל הע

לפני שנים היה ניסיון להתקין 

 מימשאבה יפנית לחמצון 

הבריכה  ובעצם לשמור עליה 

צלולה, נקייה ומלאת חיים, אולם 

הניסיון לא צלח. חבל שאיננו 

יודעים כיצד להקל על חיי היום 

 יום של יצורים נהדרים אלה. 

 

 

 

 ב
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 "צירוף מקרים"

 נטי וולף

 

   

  הם מלאכת רקמה של צירופי מקרים. בבית יוליאנה הדבר בולט יינו           

   אף יותר.

 

לבקר את מצת אהצעיר של אימי המ בנההחליט לערך שנה  30 -כלפני 

הוא הגיע כמתנדב באמצעות "הקיבוץ המאוחד", עבד "אחותו" בישראל. 

שנים. משלא היתה לו אפשרות להאריך  10והתגורר באחד הקיבוצים במשך 

 את שהותו בארץ, נאלץ לשוב להולנד.

שמה  .בחורה יפהפייהנפרד מאיתנו הבחנו שהוא חובק בזרועותיו כשהוא 

 מרים, עולה חדשה מהודו.

 

אמו מרים שלו. עבור והב כרטיס טיסה הבחור המא רכשבהגיעו להולנד, 

אותה לבית העיריה של , ובהגיע מרים לקחו  רכשה לכלה גלימה הודית

 אמסטרדם, והשניים התחתנו.....

אריאדנה.  ושמה חודשים נולדה להם בת 9כעבור   

 מרים  התקבלה בעירייה כמנהלת חשבונות. 

ש.ן והזוג התגרשרטוהנישואים עלו על עלו שנים לאחר מספר   

 

, המשיכה בלימודיה ופקדה לקהילה היהודית מרים הצטרפה ןהגירושי לאחר

חברי ל ידי עהיא התקבלה בחום  .באופן קבועאת בית הכנסת באזור מגוריה 

 הקהילה.

 

אריאדנה,  סבתה שלשל אימי המאמצת, ילדיה באו לערך חצי שנה כלפני 

שמה של  לראות היכן מצויין, 'יד ושם'לבקר בהצעתי להם . לבקרני בארץ

באותה הזדמנות הזמנתי גם את אריאדנה להצטרף אלינו ) בינתיים אימם. 

כשאריאדנה באה לאסוף  אריאדנה עלתה ארצה ושירתה כקצינה בחיל הים(.

 אותי מבית יוליאנה, שאלתיה אם מצאה את המקום בקלות. 

משפחת בכרך".  - ריםכיש לי כאן מ כן, בודאי,  : "השיבהיא להפתעתי ה  

 ח
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, ביקרה באותו בית הכנסת בו ביקרה משפחת בכרך, מסתבר, שמרים אמּה

 ווילי אף טיפלה באריאדנה בזמן שמרים המשיכה בלימודיה!

 צירוף מקרים....

 

 

 

 

 בולים משומשים

גליאו ון פרא  

 

וגם בעיתון של ארגון עולי  'בית יוליאנה'תבתי על כך בעבר בעיתון            

מדוע, אם כן, אני כותב בשנית?הולנד.   

מההכנסות של מכירת תועלת צמחה בקיצור, דיירי הבית אינם יודעים כמה 

 הבולים המשומשים.

 

בהולנד, לקבוצת מתנדבים, האוספת, ממיינת  למחוז זיילנד הבולים נשלחים

 ומוכרת את הבולים. 

 ההכנסות מהמכירה הינן תרומה לישראל!

ועד כה הם הפנו  ,חברי מד"א בהולנדקבוצת מתנדבים זו משתפת פעולה עם 

 כספים בין היתר לתחנת מד"א בשדרות ובמקומות אחרים.

רואים כל יום,  שאנומהכנסות אלה: עגלת התרופות  נהנה 'בית יוליאנה'גם 

מכסאות הגינה.מעלית המיטה במחלקה הסיעודית וחלק   

 

קיבלתי מרחבי הארץ בולים  'עלה'וב 'בית יוליאנה'בעקבות הפרסום בעיתון 

רבים ואף אלבומי אוסף, שאנשים רבים אספו במשך כל חייהם, אך ילדיהם 

 ונכדיהם לא גילו בהם עניין.

תרומה למען ישראל.  -התמורה  

לידי ואני  םלכן, אם יש לכם בולים או אוספי בולים, אתם מוזמנים להעביר

להולנד. אבצע את המשלוח   

 

 כ
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 זה כבר לא לגיל שלי

 שולמית לוריא

 

           

ור שיש הרבה דברים שהם לא לגיל שלי. למשל: אני כבר כנראה לא ר          

אז  –אשתתף באולימפיאדה הבאה, ומאחר ועד עכשיו לא קפצתי בבאנג'י 

כנראה כבר אין טעם להתחיל עם זה דווקא עכשיו. מ"המשלחת לחקר החלל" 

סוף באישה להיות נגידת בנק ישראל -לא הזמינו אותי להצטרף, וכשבחרו סוף

 לא טלפנו אליי, כנראה עקב גילי המופלג.  –

 

ברצוני להזכיר מספר דברים שעדיין  –במרה שחורה אבל לפני שכולנו נשקע 

אפשר ליהנות מהם. למשל: אני יכולה להמשיך לכתוב סיפורים, לשחק 

ברידג', ליהנות משמיעת קונצרט, וגם לקבל מנכדי אסף הסבר על מכשיר 

אלקטרוני חדש ונפלא. לא חשוב שגם אחרי ההסבר שלו אני בכל זאת עדיין 

נהנית מזה שהוא בכלל חושב שאני מסוגלת ללמוד  אבל אני -לא מבינה כלום 

 דבר חדש. 

 

גילי: אנא, השתדלו לראות רק את חצי הכוס -ולכן אני פונה בזאת לכל בני

 המליאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב
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 אני רוצה להיות זבוב על הקיר

 ורדינה סולד

 

          

רגע ששמעתי מפי המנחה שלנו מה תוכן החיבור הבא שעלינו לכתוב,           

 הרגשתי שאין לי שום חשק להיות זבוב על הקיר.

 

לשמוע, להקשיב או פות, אינני רוצה להיות זבוב על הקיר! אינני רוצה לצְ 

לראות שום אירוע שקורה בעולמנו אם לא נועדתי להבינו, ודאי לא אירועים 

היסטוריים, כי הרי לא אוכל לשנות מאומה, בין אם מה שקורה נורא ובין אם 

מה שקורה נפלא. מעניין אותי יותר לקרוא או לראות בסרט את כל המהלך 

 שהוביל לאירוע זה ולא רק את רגע היווצרו.

 

יתכן ובכל זאת יש יתרון בהיותי זבוב. אם אני זבוב, אמנם אני קטן, בלתי 

נראה, יש יתרון שמאפשר לי להיות ולא להיות בכל מקום, רואה ואינו נראה. 

אבל אורך חיי זבוב קצרצר, ואספיק לראות רק חלק קטנטן מכל אירוע שהוא, 

 מבלי לדעת איך הוא נולד, התפתח וצמח.

 בהם. תי רגעים שכדאי שאהיה נוכחיתכן וכן, יהיו ל

 

אולי אשמח להיות זבובון על קיר בחדר לידה. כן! לראות איך יצור קטן מגיח 

מגופה של אם, איך כולם טורחים סביב האם והקטנטן הזה. והוא חי, ופתאום 

 הוא אפילו צורח בקול דקיק כל כך, וכולם שמחים ומאושרים.

או אולי אשמח להיות זבוב בנופים מרהיבים, אבל.... אראה רק טיפונת מהכל. 

 אולי זה יספק אותי, אולי לא?

 

או למשל היה מעניין אותי להיות זבובון במקום בו מגישים אוכל מסודר בצורה 

אומנותית, יצירתית ואז ליהנות מיפי התקרובת, מריח המאכלים. זה באמת 

רוצה להתנפל על האוכל ולטעום ממנו, אבל זהירות! מרחיב את החזה. אתה 

 מטב שלא ישגיחו בך כי אם מישהו שם לב אליך... סופך הגיע.

מה שמושך אותי מאוד הוא דווקא להיות זבוב בחזרות של תזמורת או תיאטרון. 

 נבנית, מתפתחת, או איך נגני התזמורת נשמעים  אני יושב לי ושומע איך הצגה

 ב
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למנצח ומפרשים בנגינתם את היצירה. הזמן קצר והמלאכה מרובה, אבל אני 

מזדקן במהירות, עוד מעט לא אשמע את הסוף! הלוואי ואספיק עד שהכל 

 יהיה מוכן.

 

ואיפה עוד כדאי לי להיות זבוב?... הכי טוב,  אבל לא על קיר, הכי טוב להיות 

תם זבוב על ערימת אשפה. שם אני רואה ואיני נראה. אני מוצא מטעמים ס

בשפע, רואה את כל הרמשים והחיות הקטנטנות מתנפלים בתיאבון על 

האוכל. הריח עשיר כל כך והחיים יפים, באמת יפים. שם איני צריך קיר, עלי 

 זבוב. -פשוט להיות. איך אמר שקספיר? " להיות או לא להיות"...

 

כיון שאני רק זבוב כמשל, זבוב המסוגל להיות נוכח כשאירוע חשוב קורה. אך 

 רואה ושומע מבלי שמבחינים בו, אין לי חשק לחוות את דימוי הזבוב.

אולי כדאי לי לחזור ולהיות פשוט... בן אדם. זה לא פשוט, זו חוויה ופנים רבות 

ועלי  לה, לא כולם טובות. לפעמים הן קשות מנשוא. אבל כך נולדתי

להתמודד עם המציאות העומדת לפני, להודות לבורא עולם על ששמר עלי 

 שלא אדע את מה שמוטב שלא אדע. בין כה וכה אינני יודעת הכל.

 אזרום עם החיים ואקווה לטוב.
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 גמדים, פנינים ותובנות

 פנינה רז

 

           

 וחזור. 'רקפת'ל 'טוליפ'מאחד לשני, מ -נה שני המבנים, כל אחד לחוד            

להתקרב ו, החליטו לנסות ?לעשותמה עליהם  -, הרהור הם מרגישים בודדים 

 זה לזה כל אחד בדרכו.

 .דחפה קדימה 'רקפת'משך בחבל ו 'טוליפ'זחלו כצב,  לאט לאט

 

 !... חיבור!קליק !בום  -בדומיה, בקשבכמלכה בעגלה וסוסה  שםישבתי 

 

 משני צידי המעברוילון. שמעתי קולות ורחשים וה מבעדחלמתי, הסתכלתי 

 גודל וצורה., ליתי פרחים מכל צבעיגו

 קשה לראות, מה קורה שם בחוץ? ,השמש מסנוורת

 ? ומה כעת? מרבד.לא, צמר גפןפתותי שלג? 

 משפשפים וממרקים  !גמדים  -והנה. , הכל התפזרהמרבדושוב מתפוגג 

 .פניניםם לשהפכועד  תפוחים

על כתפי בני האדם, סמוך כדי שיוכלו לטפס הפנינים צימחו ידיים ורגליים, 

 לאוזניהם.

אבל הפנינים נהגו ללחוש לאוזני האדם ולתקן  -בםלא ראה ולא הרגיש  איש

 את מחשבתם.

 

לפתור  חיכוכים,לעזור לאנושות, למנוע  - תכליתהכל פנינה ניסתה לעזור לפי 

 ,לתת לאדם לחשוב פעמיים -להשקיט הכאב , לפייס העצב, בעיותו סכסוכים

 תהיה יעילה.כדי שמחשבתו 

__________________ 

 

התפוחים שקטפו גמדים שמלווים אותך, יש להם עבודה, לשפשף את ההנה 

 .וליצור מהם פנינים מן העץ

 

 כך ,יניםע"י הפנ תמורק ותלוטש ,במוחו של אדם בעולם הכל מחשבה שנולד

 , ברורה, נהירה ולמען הזולת.תהיה מושלמת שהמחשבה הסופית

 

 ה
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  חיכוכיםלפני שיצא לאור...........ללא חדש יהיה? כל רעיון זה איך לרגע חשבו 

 ללא בעיות, הכל ברור.

 

יתרגלו הגמדים מוריהם, עד שבני האדם  בעצת לבדן תעמולנה הפנינים

לוחשות לאוזני האנשים, הפנינים  לפני המעשה. פעמייםבעצמם לחשוב 

 מחייכות באושר, שכן התוכניות שלהן נושאות פרי ומצליחות.

 

 .במצבים קשיםאת הדרך הטובה ביותר ליצור קשר גם מצאו יאחים ואחיות 

  מחברו גם ללא מגע וליטוף. את החום השופע בעצמורגיש וכל להאדם י

 

בידיהן עצה טובה גם אולי יש  –לב נא שימו  אם תפגשו את אחת הפנינים

 עבורך?

ליעדה הבא, היכן שהיא הפנינה תמשיך האדם שאפשר גם אחרת, לכשילמד 

 נדרשת.

 

 מה דעתכם, אולי בדרך זו יראה העולם ורוד יותר ולו במקצת?

 

 – 'רקפת'ל 'טוליפ'בין  ,, בגובה העינייםפרחיםב תבוננוהכולנו יכולים לחלום, 

 העמלים...גמדים תבחינו בואולי 
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 קבוצת ברנפלד
 סקירה כללית ועדות אישית של ניצול קבוצת ברנפלד

 ג'ון היימנס

 
        

, ברחה המלכה וילהלמינה 1940שצבא גרמניה כבש את הולנד במאי          

ללונדון ועימה חברי הקבינט. מפקד הצבא, גנרל ווינקלמן נדרש לייצג את 

 ממשלת הולנד מול הכובש הגרמני.

 

, מושל הולנד, שנתמנה ע"י היטלר, לא קיבל החלטה זו. לאחר אינקווארט-זייס

התייעצות החליט כי הממונה על משרד הפנים, ד"ר קארל יוהאנס פרדריקס 

 הוא האדם הראוי לשאת ולתת בענייני הכיבוש.

-בדיעבד, התברר כי היתה זו אחת מקומץ החלטות נבונות וטובות שעשה זייס

ומט רב תושייה שהצליח לזכות באמונו של אינקווארט. פרדריקס נתגלה כדיפל

 הכובש מבלי להצטרף לשורותיו.

בדיונים בם נטל חלק הניח לבני שיחו להבין כי הוא מצפה לטובות הנאה גם 

 במישור האישי.

כיון שהמשטרה והמועצות המקומיות בכל רחבי הולנד נפלו תחת משרד 

 פנים, הרי שפרדריק היה אישיות חשובה בעיני הכובשים.ה

 

במהרה הרכיב פרדריקס רשימה קטנה של אנשים ובני משפחותיהם, בעיקרם 

מנתה  1943. בשנת דיפורטציהאזרחים יהודים, בדורשו שהם יהיו פטורים מ

יהודים הפטורים מגירוש, אשר תחילה קיבלו הצהרה רשמית  500רשימה זו 

 ומאוחר יותר חותמת בתעודת הזהות שלהם.

 

היו יהודים ובני משפחותיהם שתרמו תרומה  האנשים שנמנו על רשימה זו

משמעותית לקהילה ההולנדית, כגון אומנים, מוסיקאים, סולנים, חברי 

"קונצרט הול", שחקנים, שופטים, עורכי דין, פרופסורים, רופאים, במילים 

 אחרות אקדמאים. 

 

 כל מי שעסק ברדיפות יהודים ובגירושם היה מודע לקיומה של 'רשימתלא 

 פרדריק'. כיוון שכל "האנשים" שהועסקו ע"י הרשויות הנאציות הרלוונטיות היו 

 כ
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כה חדורי מוטיבציה לבצע את עבודתם בצורה המיטבית ביותר ) גירוש 

ונשלחו רי שנראה היה להם כי היהודים שהיו ברשימה זו נעצרו  היהודים (, ה

למזרח אירופה! לכן, לאחר התייעצות כללית, הם החליטו להגן על מה שכונה 

'היהודים של פרדריק' מפני מעצר וגירוש, קיבצו אותם ומיקמו אותם בבניין 

 גדול במזרח המדינה.

, קיבל ראש עירית ברנפלד, יואקים וסטריק, מברק שהכיל 1942בדצמבר  1-ב

אישור תביעה לטירת "דה 

" המצוייה בעיר לפרק שאפלאר

זמן בלתי מוגבל לשימושו של 

משרד הפנים. באות העת 

שימשה הטירה כבית ילדים 

בסגנון ניאו  1852ונבנתה בשנת 

כבר  1942גותי. בסוף דצמבר 

יהודים  109התגוררו בטירה 

 'מרשימת פרדריק'.

 

 כל דיירי הטירה והצריפים הזמניים הועברו לווסטרבורק. מספרם 29.9.1943-ב

איש. מאותה העת ואילך התייחסו אליהם כאל ''יהודי ברנפלד',  600 -נאמד ב

 היהודים מרשימת ברנפלד' או כ'קבוצת ברנפלד'.

 

לאחר שהורי, נבגדו ונחשפו במקום המסתור שלהם בהימסטד, הם הגיעו 

, ואבי, דוד היימנס, הועסק במקום כרופא משפחה. לא נדרש לו לווסטרבורק

זמן רב להבין כי שמות הפציינטים מ'רשימת ברנפלד' מעולם לא הופיעו 

ברשימה השבועית של המשלוח מזרחה. הוא הבחין כמו כן כי ילדים שנבגדו 

במקום המסתור שלהם ונותרו ללא הורים נשלחו במשלוח הבא.משום כך 

עול נחרצות כדי לאתר את ''רשימת ברנפלד'. הוא כתב החליט אבי לפ

מכתבים רבים לחבריו, לקרובי משפחה ולאנשים בעלי השפעה. בתום 

 המלחמה שבו מכתבים אלה לבעלותו, ולאחר מותו נתרמו ל'יד ושם' ע"י ילדיו. 

 

 ברשימת ברנפלד בשל  אבי, אחד מקומץ אנשי ווסטרבורק, הצליח להיכלל
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קשרים שקשר עם אנשי הקבוצה. מאוחר יותר דאג שהמחתרת ההולנדית 

מטירת דה  ,באותה העת 6אחותי התאומה ואני , בני -תביא את ילדיו  

, שם שבנו לחסות תחת כנפי הורינו , מוגנים ובטוחים. שאפלאר" לווסטרבורק

, שכן המגע שלנו עם סבון היה כה גם כיוםעודי זוכר את הרחצה הראשונה 

 נדיר, שלא לדבר על צחצוח שיניים.

 

נשלחנו באחד המשלוחים האחרונים מזרחה עם 'רשימת ברנפלד'  4.9.1944-ב

לאחר מסע רכבת מפרך  איש. הגענו לטרייזינשטט 700המלאה, שכעת מנתה 

 ימים בקרונות בקר, ללא תנאים סניטריים ואנושיים כלל. 3בן 

 'הברנפלדים' לא הופיעו גם ברשימת משלוח זו.

 

ראשוני הניצולים מ"צעדות  הגיעו לטרייזינשטט 1945בחודשים מרץ ואפריל 

המוות" במצב פיזי מחפיר. אבי , יחד עם רופאים אחרים נדרשו להתמודד עם 

המתים יותר מאשר עם חולים חיים. לא היו תרופות או מכשירים רפואיים, ולכן 

כל שאבי יכול היה לעשות הוא להקשיב לסיפוריהם. מניצול הולנדי, שנפטר 

כי אחיו הבכור, הוגו, צעד עם הקבוצה  זמן מה לאחר שיחה זו, למד אבי

ההולנדית, וברגע בו לא יכול היה להמשיך לצעוד נורה ע"י השומרים, על פי 

ההוראה שניתנה להם. ניצול זה היה עד ובאמצעותו למדנו את אשר אירע 

 במחנות ההשמדה.

 

 קורותיו של הוגו, אחי אבי הטילו צל כבד על משפחתנו במשך שנים רבות.

בחודשי המלחמה האחרונים סבלו הגרמנים ממחסור במשאיות ובתרופות 

שנמצאו בשוויץ. ממשלת שוויץ 

ביקשה להמירם ביהודים, עצירי 

 מחנות הריכוז.

הגרמנים החליטו להקצות מאות 

בודדות מתוך קבוצת ברנפלד 

לתעשיית המתכת. קבוצה זו 

נלקחה לשוויץ באמצעות הרכבת 

בחסות החשיכה מבלי לדעת מה 

יעד הנסיעה ורק "סליחה" בגרמנית 
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שהפטיר קצין שעלה לרכבת, העידה שהם בשוויץ ולא בגרמניה. קבוצה זו 

 שורדי טרייזנישטט. 17,000ל שוחררה חודשים אחדים לפני שחרורם ש

 

ע"י הצבא הרוסי. שורדי טרייזינשטט ההולנדים  1945במאי  8 -שוחררנו ב

 קבוצות:  3-נחלקו ל

 אלה המיועדים להגר לפלשתינה .1

 אלה ששבו להולנד .2

במטוס דקוטה , השייך  אלה, ביניהם בני משפחתי, שהוטסו לאיידנהובן .3

לחיל האוויר האמריקאי ) שזמן קצר לפני כן השתתף בפלישה 

 לנורמנדי(.

 

שורדי  700שבנו להולנד יחד עם רבים מקבוצת ברנפלד.  1945ביוני  25 -ב

 מכלל היהודים ההולנדים 4% -השואה שנמנו על קבוצת ברנפלד היוו כ

 .( ששרדו את השואה38,000)

 

 ית יוליאנה' אני פוגש מכר 'ברנפלדי' ותיק מדי יום.בביתי הנוכחי ב'ב
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ְרך   סרן סימור ג'יימס הנרי ון דן בֶּ
 הקבור בישראלחייל יהודי בריטי ממוצא הולנדי 

 יוסי דותן

 

בית הקברות הצבאי הבריטי בבאר שבע קבורים חיילים בריטיים אשר           

נפלו במלחמת העולם הראשונה בנגב בקרבות נגד הצבא העות'מאני. בכל אחת 

המצבות חרוט צלב, מלבד במצבה אחת שבה חרו מגן דוד ובתוכו  1240-מ

 האותיות ת'נ'צ'ב'ה', קיצור לתפילה "תהא נפשו צרורה בצרור החיים".

 

ְרך  זו המצבה על קברו של סרן סימור ג'יימס הנרי ון דן בֶּ

-על רכס אל 27מחיל הפרשים הבריטי. הוא נפל בגיל 

ק"מ מערבית לבאר שבע, ארבעה ימים לפני  15באגר, 

 31כיבוש מקום זה על ידי הכוחות הבריטיים ביום 

 .1917באוקטובר 

 

סימור היה חייל בריטי בעל שם משפחה הולנדי. שם 

חה זה הניע אותי לנסות וללמוד מעט על הקצין ועל משפ

תולדות ', החוקרת את עקבות' עמותתמשפחתו. לצורך זה קיבלתי עזרה מ

 , ועל כך תודתי.ומורשת המשפחה של יהדות הולנד

 

סימור ון דן ברך גדל בלונדון. זמן קצר לאחר 

שסיים את לימודיו במכללה באוקספורד 

והתחיל ללמוד משפטים, פרצה מלחמת העולם 

קצין ונלחם תחת  הפךהראשונה. הוא התגייס, 

 פיקודו של גנרל אלנבי. 

 

כאשר החטיבה שלו נדרשה להגן על רכס 

גבעות במיקום אסטרטגי בנגב, המוצב שלו 

הותקף שלוש פעמים ברציפות על ידי יחידת 

שש שעות לחימה  בתוםפרשים עות'מאנית. 

 נותרו בחיים רק אחדים מהמגינים הבריטיים. גם 

 

 ב
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  רן.לדרגת ססימור נהרג. לאחר מותו הועלה 

 

(, אשר נולד בכפר 1819-1907סימור נקרא על שם סבו סימון )שמעון( ון דן ברך )

פֶּן ליד אֹוס סימון נמנה על סוחרי  19-בדרום הולנד. לקראת סוף המאה ה חֶּ

נס.   החמאה החשובים באירופה, כמו גם מתחרהו אנטון יּורחֶּ

 .70%בשוק החמאה באנגליה ובגרמניה עלה על  של השנייםחלקם 

 

את בית החרושת הראשון בעולם לייצור  יורחנס ייסד בעיירה אוס 1870בשנת 

מרגרינה, לאחר שרכש פטנט צרפתי. שנתיים מאוחר יותר גם סימון ון דן ברך 

 התחיל לייצר מרגרינה באותה עיירה.

 

החלו  1908שני המפעלים המשפחתיים שגשגו. תחילה התחרו זה בזה, בשנת 

ינה )איחוד לאיחוד המרגר 1927בשיתוף פעולה הדוק, ולבסוף התמזגו בשנת 

 בהולנדית: אּוני(.

 

אוני ההולנדי וחברת האחים לֶּבֶּר, ענק בריטי -שנתיים מאוחר יותר התמזגו ה

 בתחום הסבון, ונוצרה חברת אּונילֶּבֶּר )יונילבר(, קונצרן בינלאומי שמחזור

 עובדים. 170,000מיליארד אירו והוא מעסיק  50-מגיע להמכירות שלו 

 

-1851היו שבעה ילדים. בנם השלישי היה הנרי ) לסבא סימון ולאשתו אליזבט

 (. להנרי ולאשתו הנרייטה נולדו שישה ילדים. סימור היה בנם השני.1937

 

כאשר היגר מהולנד לאנגליה. בלונדון ייסד סניף של העסק  19הנרי היה בן 

המשפחתי וניהל אותו במשך שנים רבות. שלושה מבניו שירתו בצבא הבריטי 

לם הראשונה. הוא ואשתו איבדו במלחמה לא רק את סימור, בזמן מלחמת העו

 מערב צרפת.-אלא גם בן צעיר יותר, ג'יימס, אשר נפל בקרבות בצפון

 

אדם אמיד. בבעלותו היה אוסף חשוב של חפצי אמנות. הוא תרם  הפךהנרי 

 חפצים רבים למוזיאונים גדולים באנגליה, חלקם לזכר בניו שנפלו במלחמה.

 קוראים מאמר קצר זה, ואולי שותים תוך כדי כך כוס תה מתוצרתכאשר אתם 

ליפטון או אוכלים גלידה מתוצרת בן & ג'ריס, שניים ממאות המותגים של חברת  

, אנא הקדישו רגע למחשבה על משפחת ון דן ברך, ובמיוחד על סימור יונילבר
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כיבוש הארץ מידי הטורקים על ידי  יז"ל. הוא נתן את חייו למען ארצנו. לול

 הכוחות הבריטיים, נראה שמדינת ישראל לא הייתה קיימת היום.

 

 

 

 אחי, ג'ורג'

 שרל לואינגר
 

 

   

קל לכתוב מאמר א           

כאשר מאבדים בתוך מספר 

חודשים את האישה, סאלי ז"ל, 

חברת ילדות ואהבת חיי, ואת 

 .108האח ג'ורג' בן 

אני לא מתכוון להיכנס לפרטים 

על פועלו של ג'ורג' במלחמת 

העולם השנייה כי להפתעתי הגדולה זה התפרסם בכל העולם בעיתונות, 

 ברדיו בטלוויזיה ועוד.

וג'ורג' היה אחד מהמתנגדים  ,רבים נטלו חלק במחתרת בצרפתאנשים 

)ארגון עזרה לילדים  OSE -עם זאת, אני יכול לציין שבמסגרת ארגון ההרבים. 

לחם נגד ילהחברי המחתרת  לא נדרשושייך אליו,   יהודים( שג'ורג' היה

 הגרמנים עם נשק ביד, אלא להציל כמה שיותר ילדים יהודים מידי הגרמנים.

אלפי ילדים על ידי הצבתם אצל איכרים, במנזרים ובפנימיות וכל  הציל  -OSEה

יהודית. באופן אישי, ג'ורג' התנועת המחתרת  בשל פועלה הייחודי שלזאת 

ילדים יהודים דתיים ילידי גרמניה שלא יכלו לשהות בבתים  350 -הציל יותר מ

 של גויים, על ידי יצירת מסלול חשאי להעברתם לשוויץ. 

של  המאחיותיי, אמה, פאני ואפילו איווט, אמ 3בפעילות הצלה זו השתתפו גם 

                                     שימשה כשליחה חשאית. 14גיל ירדנה ארזי, שב

 בתום המלחמה היה פעיל במוסד לעלייה ב' בארגון העלייה הבלתי לגאלית

    קצין בצבא הצרפתי היה היחיד שקיבל אישור לעלות על האנייהכלישראל ו

 ל  
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 כאשר זו גורשה בחזרה לצרפת ע"י האנגלים. 'אקסודוס' 

 

לג'ורג' הייתה נקודת זכות גדולה נוספת, הוא הפך להיסטוריון של המחתרת 

. הוא פנה לאחד ההיסטוריונים הגדולים של המחתרת היהודית נגד הגרמנים

הצרפתית בתלונה על כך שהוא אף פעם לא הזכיר את המחתרת היהודית 

בפרסומיו. התשובה של ההיסטוריון הייתה שהוא לא יכול היה להתייחס 

 למשהו שאף פעם לא שמע אודותיו. 

 

דית, היהוכך, ג'ורג' כינס קבוצה של אנשים, שורדי המחתרת בעקבות 

ובהנהגתו, הם פרסמו מספר ספרים בהם ספרו בפרוטרוט מה הם עשו, כשהם 

הפעולות של כל איש מחתרת באופן אינדיבידואלי, כולל של  למזכירים את כל

אלה שהותקפו על ידי הגרמנים, נתפסו, עונו ונרצחו. היום ההיסטוריה של 

 ונים.המחתרת היהודית בצרפת ידועה, ומוזכרת על ידי כל ההיסטורי

זמן לא רב אחרי מות סאלי ז"ל, החלטתי לנסוע לפאריז לחגיגות וקבלות 

של ג'ורג', ושמחתי לפגוש אותו מספר  108הפנים לכבוד יום הולדתו ה 

חודשים לפני מותו. נכון שהוא אמר לי, לפני שעזבתי את פאריז, שהוא חושב 

 שהוא יחיה עוד שנתיים שלוש, אבל הפעם הוא לא עמד במילתו.

 

                                                                     ואסיים בידיעה משמחת.

באותו בוקר שג'ורג' נפטר , נולדה בישראל בת לנכדי רועי )שהתלווה אלי 

 .שדה שרה –לפריז(, שנקראה על שמה של סאלי ז"ל 

אני מאושר וגאה ששבט 

מאייר שסאלי ואני -ינגרואל

הקמנו באורוגוואי מתרחב ללא 

ן הפסקה, וכולם ללא יוצא מ

 הכלל גרים בישראל.
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 "זה קרה באמת"

 נטי וולף

 
           

אחד מימי א' בשעות אחר הצהריים צלצל פעמון הדלת בבית הורי. על           

הסף עמד בנה הצעיר של מאמא  קלאר, אימי המאמצת. הוא הודיע להוריי  כי 

תופיע אמו בטלוויזיה.  30:20הערב בשעה   

 

הוריי לא הבינו במה מדובר, שכן באותה העת היתה 

מאמא קלאר בארץ, בביקור בביתנו. הורי מימנו את 

נסיעתה לארץ ע"מ שתוכל לבקר אותי ואת בני 

 משפחתי זו הפעם הראשונה.

 

סקרנותם של הורי התעוררה והם הפעילו את הטלוויזיה 

. לתדהמתם הדבר הראשון שראו, בשעה שמונה וחצי

השם: התוכנית נשאה את .  3הייתה תמונה שלי בגיל 

הסיפורים שעלו בתוכניות קודמות העלו את חמתה של "זה קרה באמת". 

ולפמישהו סיפר שהתפלל לפסל של ישו  , למשל .קלארמאמא   

ט רוגזה . בלההזויים מעין אלה....ועוד סיפורים תע החלו ידי הפסל להגיר דם

וכתבה את הסיפור הבא: טדף וע נטלה מאמא קלאר  

פוגרום באמסטרדם סמוך למקום באחד הבקרים, במהלך המלחמה, התחולל 

היהודים  קריאות רמות נשמעו ברמקולים הגדולים ובהן דרישה לכל .מגורינו

 בקומהי יום נשארתי עם נטלהתייצב ברחוב ולעלות על המשאיות. אותו 

כשהערב ירד ושרר חושך, כוונו זרקורים ענקיים אל חלון . בביתנו השלישית

מייד נשמע  חוצה את הילדה היהודייה!": "לזרוק ההדירה שלנו ועימם הדרישה

ש נוראי....רעש המגפיים על מדרגות העץ. רע  

האהובה עליה. בובה נטי ישנה, חובקת בזרועותיה את ה  

 הפגנתי רוגע ושלווה וביקשה מהם להיות בשקט ו"לא להעיר את ילדתי"...

  הם האירו את מיטתה באור עז, שהפך שערה לבלונדיני!

הגרמני אמר:" זאת לא ילדה יהודייה" והם עזבו.החייל   

 

, בש שיעריגילדן ובכסף זה קנתה לי מי 25קלאר  זה קיבלה מאמאסיפור עבור 

  לבקר אותי בארץ.אותו הגישה לי כמתנה כאשר באה 

 ב  

 36                                            לגעת בהיסטוריה



 

 

 

 

  -כנס מש"ב
 חובקת עולם עשורים של פעילות ישראליתששה 

 רחל פיש

 

, הוזמנתי לכנס עובדי 2018 שנת          

 .שנה לקיומו של הארגון 60מש"ב לציון 

כשסיפרתי לדיירים אחדים שהוזמנתי 

לכנס, הבנתי עד מהרה שאיש אינו יודע 

יוליאנה אודות מה משמעות מש"ב, ולכן החלטתי לכתוב מאמר בעיתון בית 

 הארגון.

 

מש"ב ) מרכז לשיתוף פעולה בינלאומי ( הינו מחלקה במסגרת משרד החוץ, 

  .ברחבי העולם למדינות מתפתחות מדינת ישראל המארגנת סיוע של

ביוזמת גולדה מאיר, שרת החוץ של ישראל דאז,  1958הארגון הוקם  בשנת 

 וראש ממשלת ישראל, דוד בן גוריון ברוח היהודית של "תיקון עולם".

בשישה העשורים האחרונים היה הארגון פעיל במאה ארבעים ארצות 

 הפרושות על פני הגלובוס.

 

אלף איש ואישה במגוון תחומים,  300-לכמש"ב העניק הכשרה מקצועית  

 במטרה להביא שינוי ותקווה, הזדמנות שווה לידע ולהתפתחות אישית.

 -מש"ב פועלת במספר דרכים:

מדריכים מומחים נשלחים לארצות המתפתחות ומקיימים סמינרים  •

והשתלמויות, באמצעותם מקבלים המשתתפים הבנות חדשות, ידע 

 .ועזרה מעשית בהקמת עסק קטן

מומחים בתחומי החקלאות, צאן ובקר, טיהור מים ועוד נשלחים להכשיר  •

 את אנשי המקום בטכניקות שפותחו בישראל.

קיום השתלמויות וסמינרים לנציגי מדינות מתפתחות במרכז הבינלאומי  •

ע"ש גולדה מאיר" בכרמל, חיפה  ו"במרכז לשיתוף פעולה חקלאי 

 בינלאומי והדרכה", בקיבוץ שפיים.

 

 ב  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


לי הזכות ליטול חלק בארגון זה, שכן נשלחתי ע"י משרד החוץ מספר  היתה

 פעמים לחוף השנהב ולסנגל ושימשתי במקום כמרצה.

כמו כן שימשתי כמרצה )בצרפתית ובאנגלית( במרכזים המוזכרים לעיל במשך 

מספר שנים בנושאים כגון: "הקמה ופיתוח של עסקים קטנים" )בעיר אביג'אן 

 , "פיתוח מנהיגות נשית בסביבה חקלאית "  (2000בחוף השנהב, 

 .( 2000)סנגל, 

 

נהגנו לנסוע למקומות אלה 

בצמדים. שותפתי למסע היתה 

הגב' פאנט מודק. תחום 

התפתחות  -התמחותה

קהילתית ופתרון בעיות על 

רקע מגדר, ואילו תחום 

התמחותי היה פסיכולוגיה, 

הכרת המנהיג שבי, פתרון 

 תרבות מקומית מול תרבות מערבית. -משברים, פער תרבותי

 

היה המפגש בינינו ובין המשתתפים שהגיעו  ביותר מרגשיםהאחד הדברים 

ציפיות ועם המון רצון טוב ותקווה לשינוי והתפתחות. לא היה סוף  מלאי 

לסקרנות שלהם ללמוד דברים חדשים, להכיר תרבות אחרת ולהבין הרגלים 

 של אחרים ולקבלם.

המעורבות של מדינת 

ישראל במעשי מופת 

ברחבי העולם חיזקו בי 

את התחושה הנפלאה 

 של היותי ישראלית.
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 השייט מאמסטרדם לרומא

 נני בן דרור

 

נטלתי יודעים בוודאי  שרבים מכם  פי          

אחי בן שנים עשר יום בלוויית שיט חלק ב

 ורעייתו.

 באונייה מאמסטרדם לרומא ט יהיה זה שי

הגדולה והחדישה ביותר של  "קוניגס דאם"

 מכילה. האונייה אמריקה ליין" -חברת " הולנד

 חברי צוות. 1025 -ונוסעים  2650

מטבע הדברים, מרבית הנוסעים היו הולנדים 

 ומיעוטם מלאומים שונים.

בהיותו נגיש לבעלי יתרונו של שייט זה הוא 

ות תנועה. במקום נראו רולטורים וימוגבל

 וקלנועיות ממונעות.

התאים היו מצויינים, מעט קטנים לטעמי, 

 אך השטח הציבורי היה יוצא מהכלל.

היה שהוגש בחדר האוכל המעוצב האוכל 

 .מצויין

, אך האקוסטיקה היתה איומה ,לעומת זאת

מובנת לאור העובדה שבמקום אחד 

איש מלווים בשיח קולני,  800 -התקבצו כ

 צחוק וקרקוש כלי האוכל. 

תחנתנו הראשונה במסע השיט היתה 

ביקרנו במוזיאון קטן סאות' האמפטון, שם 

 וחביב.

ומשם המשכנו  היקורונה לב עגנולמחרת 

הבחנתי בפרסומת גדולה של ) אגב נסיעה  לפורטו בפורטוגלבאוטובוס 

שמנו פעמינו למחרת !(, ו'סנדמן פורט', משקה חריף שאני מאוד אוהבת

 כ  
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, שאך גברה משהתיישבנו לסעוד עבוריבאכזבה גדולה לליסבון שהיוותה 

  במסעדה קטנה ומחניקה בעיר ובקשותיו של אחי לא נענו. 

מבלי להזדקק לאוטובוס ושמנו בגיברלטר בחרנו לצעוד ולטייל בכוחות עצמנו 

 שהרשים אותנו ביותר.מוזיאון פיקאסו פעמינו ל

 הצמאיםלא היינו יחידים במקום, ארוכים ארוכים היו התורים של אנשים 

 תרבות.ל

צעדנו וטיילנו בנינוחות לאורך רחובות  ,המוכרת לנו מחופשות עבר ,במלגה

העיר, עד אשר ירד גשם זלעפות ולא יכולנו למצוא מחסה. הגענו לאונייה 

 רטובים עד לשד עצמותינו.

שוב שטנו במשך יום שלם , כלומר יושבים בעצלתיים קוראים, אוכלים ולא 

 שוכחים להשתזף בשמש.

... הגענו לקתגניה. נטלנו מונית וטיילו ברחבי העיר. שרידי תרבות ביבוארחון ח

 רומא היו ניכרים בכל מקום.

 להולנד. KLMמטוס במקתגניה המשכנו לרומא הנפלאה ומשם 

ופעמיים בשבוע , קונצרטים, מחול ובלט היו מופעיבכל יום במהלך השיט 

מנשפי ערב  נהנינו

 מכובדים. 

שלושת הזקנים ) שיחד 

שנה!(   265אנו בני 

התהדרנו בלבושנו ואף 

דרשנו מאחי לעטות עליו 

 את חליפת הסמוקינג. 

 ?!, נכוןלא נורא
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ור לרדיולוגיה מרצה ביפןפרופס  

 מאיה הרץ

 

המוכר בשל מחקריו, ספריו וחוש  ,רופסור בן פלסון, רדיולוג בעל שם          

ההומור שלו, הוזמן פעמים רבות להרצות בארצות הברית ומחוצה לה. באחת 

אוניברסיטה  של טוקיו.להפעמים הוזמן   

בהגיעו לבית החולים האוניברסיטאי ציפו לו רדיולוגים ומתמחים רבים. אלא, 

פלסון כלל לא דיבר "ר לעקוב אחרי האנגלית, וכמובן שדשהיפנים התקשו 

יפנית. למרבה המזל אחד הרדיולוגים שהה שנים רבות בארה"ב ודיבר אנגלית, 

 כך שיכול היה לתרגם את דבריו.

הוחלט כי ד"ר פלסון יפסיק את רצף ההרצאה מדי פעם כדי לאפשר למתרגם 

מלוא תשומת הלב לתרגם את דבריו ליפנית. וכך היה. כולם הקשיבו ב

 וההרצאה קצרה הצלחה.

ד"ר פלסון שילב בהרצאתו בדיחות אחדות, שככל הנראה שעשעו את הקהל 

בר כי המתרגם ביצע עבודת בהתחשב בעוצמת מחיאות הכפיים. ד"ר פלסון ס

תרגום טובה ואף הצליח לתרגם את בדיחותיו על פי תגובת הקהל , ועל כן 

 ניגש להודות לו על עזרתו. 

לו המתרגם: "ד"ר פלסון, לא יכולתי לתרגם את הבדיחות שלך ליפנית ענה 

צחקו" -ועל כן , בכל פעם שסיפרת בדיחה, ביקשתי מהקהל לצחוק, והם  

ד"ר פלסון היה המום ואיבד מעט מביטחונו העצמי. הוא הסיק מסקנה 

גם הנואמים הטובים ביותר צריכים להתאים את עצמם לשפת הארץ  -מהמקרה

ים ולמנהגיה. בדיחות שמעריכים באנגליה או בארצות הברית ככל בה הם מרצ

 הנראה אינן מובנות  בארצות כמו יפן בשל הבדלי התרבות והמנטליות.

 

A wise man learns from the mistakes of others…. (Bismarck) 
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 מהווי בית יוליאנה
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