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5.5.2010  

  בלז��ברג�

  כללי

. )Celle(בלז� נמצא בסקסוניה התחתית שבצפו� גרמניה ליד העיר צלה 
מחנה ברג�

 ,311סטאלג ,  באחריות הוורמכט הוק� במקו� מחנה שבויי�1939בספטמבר 

צרפתי�  שבויי� 600
 הוכנסו למחנה כ1940ביוני .  שבויי�500שיועד להכיל 

  , 1942 ואביב 1941 אל' שבויי� סובייטי� נשלחו למחנה בי� יולי 21
כ. ובלגי�

לאחר נפילת משטרו של מוסוליני וכיבוש . קור ומחלות, אל' מה� מתו מרעב 19.5

 אל' חיילי� 600
כ, 1943בספטמבר ואוקטובר , צפו� איטליה העבירו הגרמני�

 1944באוקטובר . 311ויי� סטאלג חלק� הגיעו למחנה השב, איטלקיי� לגרמניה

 אזרחי� 3,500
וכ, ארמיה קריובה, המחתרת הפולנית לוחמי 1000
כהובאו למחנה 

 פינה הוורמכט את מחנה 1945בינואר .  בוארשהפולני� בעקבות המרד הפולני

  .  אס.השבויי� והעביר אותו לרשות שלטונות האס
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 אוסולד פוהל

   להקמת המחנהרקע

מקור . 1943של אביב " תוכנית החילופי�"בלז� הוא 
�הרקע להקמתו של מחנה ברג

 ,ר אלברכט"ד, ראש המחלקה. התוכנית הוא המחלקה המשפטית של משרד החו(

שלה� ג� אזרחות ,  שיהודי� בעלי אזרחות כפולה,1943 בפברואר ,העלה אפשרות

בריטית או אמריקאית יהיו פוטנציאל להחלפה כנגד גרמני� עצורי� בבריטניה או 

  ".מהצעדי� המקובלי� בעניי� היהודי�"יש לפתור אות� , אי לכ*. ב"ארה

 הנחה , שהתגוררו באר( ישראל ואזרחי� בריטי�,בעקבות חילופי� בי� גרמני�

גוברנמ� ושלה� קרובי� 
לרשהתגוררו בגנ, יהודי� 1,600הימלר להרכיב רשימה של 

על נכונותה , יטניה שייצגה את בר,השוויצריתר אלברכט מסר לצירות "ד. בפלסטינה

למסור יהודי� אלה בתמורה לאזרחי� גרמני� הכלואי� או מוחזקי� "של גרמניה 

  1".באימפריה הבריטית ומוכני� לחזור הביתהבכל דר* אחרת 

. פברואר הכריז שר החו( ריבנטרופ על הסכמתו העקרונית לחילופי�ב 13
ב

 אל' יהודי� 30
כע� הימלר וביקש ממנו לרכז במצב הכ� ריבנטרופ יצר קשר 

הוצע .  ונראי� מתאימי� לחילופי� אפשריי�, שהיו תחת כיבוש גרמניה,מהארצות

 כאלו , ונורבגיה, צרפת, בלגיה, שמרבית העתודה היהודית תיבחר מבי� יהודי הולנד

. ידידי� או קשר פוליטי או מסחרי לתושבי� של מדינות אויב, שיש לה� קרובי�

 1942 שהוא כבר יז� דבר דומה בדצמבר מכיוו�לר ההצעה הייתה מקובלת על הימ

  . ב" שיש לה� קרובי� בעלי השפעה בארה,הונגריה או רומניה, בנוגע ליהודי צרפת

מנהל  , פוהלאוסולד  את במרס או תחילת אפריל הנחה הימלר

למצוא אתר , אס.המשרד הראשי למשק ומנהל של האס

הודי� שעוני�  שבו יכלאו י,"מחנה מיוחד "מתאי� ולהקי� בו

  :לקריטריוני� הבאי�

  יהודי� שיש לה� קשרי משפחה או קשרי� אחרי� ע� בעלי. 1

   . השפעה במדינות אויב   

  יהודי� הבאי� בחשבו� למטרת החלפה באזרחי הריי* . 2

   .העצורי� או כלואי� במדינות אויב    

  לח( מדיני או יהודי� שעשויי� להיות לתועלת בתור בני ערובה וכאמצעי להפעלת . 3

  . כלכלי    

  .  פעילי צמרת יהודי�.4

                                                           
1

  18' עמ, ברגן בלזן, אברהארד קולב 
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  הקמת המחנה

 שהיה אחראי , הצליח פוהל לשכנע את ראש המחלקה לשבויי מלחמה1943באפריל 

.  שלא היה בשימוש, להעביר לידיו חלק של המחנה,311 סטאלגשבויי� העל מחנה 

 1943 ביוני .1943החל מסו' אפריל " המחנה המיוחד"חלק זה נוצל להקמתו של 

) Aufenthaltslager Bergen-Belsen(בלז� 
מחנה שהייה ברג�"נקרא המחנה 

 אול� עקב ,)WVHA(אס .המחנה היה כפו' למשרד הראשי לניהול הכלכלה של האס

  .  רבה ובשלב זה לא זכה לתשומת לב,היה חריגהוא אופיו המיוחד 

1941
 שימש מס הא, למפקד המחנה,ססר� אדול' הא, אס. מונה אס1943באפריל  

ר זיגפריד זיידל שהיה " כסגנו של האס מונה ד.מפקדו של מחנה הריכוז נידרהאג�

   . מפקד גטו טרזיינשטט

 הביתני� היו מוזנחי� והיה , היה במצב גרוע ביותר,שיועד לבניית המחנה ,אזורה

520
 היו כ,בלז�
 שהגיעו לברג�,המשלוחי� הראשוני�. סר במטבחי� ושירותי�וח 

 אסירי� 250 של משלוח הראשו� . שהועסקו בשיקו� המחנה,סירי מחנות ריכוזא

   .1943 לאפריל 30
 בבוכנוולדיצא ממחנה 

  אכלוס המחנה

מרבית� , הודי� פולני� י2,500
כבלז� 
 הגיעו לברג�1943  לספטמבריולי י�ב


 שהחזיקו מסמכי אזרחות דרו�,היו אלו יהודי�. לבוב וקרקוב, רשהומו

 , במרבית המקרי� לא היו אלה דרכוני� אלא מכתבי התחייבות.�אמריקאי

חלק ממכתבי התחייבות אלו היו בעלי . שנכתבו על ידי הקונסול של אותה מדינה

 לביטחו� החליטו פקידי המשרד הראשי 1943 כבר בקי( ,אי לכ*. איכות מפוקפקת

 .מדההריי* לא להכיר בתעודות אלו ולשלוח את המחזיקי� בה� למחנות ההש

 איש מהקבוצה 1,800
במחצית השנייה של חודש אוקטובר יצאה קבוצה של כ

 יעד , אול� כאמור,"ברגאו" שה� בדר* למחנה ,לקבוצה נאמר. הפולנית לאושווי(

 , שהערימו עליה�,גילושהמשלוח הגיע לבירקנאו ואנשיו כ. הרכבת היה בירקנאו

. ה אנושות חייל אחר ופצעהרגה אותו, אס.חטפה אחת הנשי� אקדח מאיש אס

 החלק מאנשי המשלוח נור. קותי רבידיי�אס .נשי� אחרות תקפו את חיילי האס

  .  כל הנשלחי� נרצחו על האחרו� שבה�.במקו� והנותרי� נשלחו למתקני ההשמדה

ה  מהקבוציהודי� 350לאושווי( עוד בלז� 
 הועברו מברג�1944 י� פברואר למאיב

 מה� 260
 כ: איש מהקבוצה הפולנית350
בלז� כ
רג�בשלב זה נותרו בב. הפולנית
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והאחרי� בעלי דרכוני� אמריקאי� או דרו� " רשימה הפלסטינאית" ה�נמנו ע

  . שהוכרו על ידי הגסטאפו,אמריקאי�

 74 מתוכ� , יהודי� מסלוניקי441בלז� משלוח של 
 הגיע לברג�1943באמצע אוגוסט 

התגוררו ביוו� זמ� ש ,יו יהודי� ספרדי� הנותרי� ה367
 ו,יהודי� יווני� מיוחסי�

 :בלז� הוא חולק
כשהמשלוח הגיע לברג�. רב אול� שמרו על אזרחות ספרדית

 והיהודי� ,היהודי� הספרדי� שוכנו בחלק שהיה מיועד לאזרחי מדינות ניטראליות

היהודי� הספרדי� הורשו ". יהודי חילופי�"היווני� שוכנו בחלק שהיה מיועד ל

  .  ומש� דר* צפו� אפריקה לפלסטינה1944בפברואר לצאת לספרד 

 בי� , נעצרו. מצוד אחר יהודי�1944אחרי כיבוש אתונה על ידי גרמניה נער* במרס 

 קבוצה זאת הגיעה לאחר מסע . יהודי� פורטוגזי�19
 יהודי� ספרדי� ו155 ,היתר

  . בלז�
של שבועיי� לברג�

  ."יהודי החילופי�"ולה ביותר מבי�  היו יהודי� הולנדי� הקבוצה הגד1944מראשית 

הרשימה " ובראש ובראשונה ,"רשימות חסומות" ששמ� הופיע ב,היו אלו יהודי�

" רשימה של אזרחות כפולה"ה, "הרשימה הדרו� אמריקאית", "הפלסטינאית

 ,לטשי יהלומי�מ ו� אלו סוחרי,"120,000חות� "יו ברשימה שנקראה ויהודי� שה

 תשעה שנשלחו ב, יהודי�4,012 הכול ס* ,ות ההשמדהשהוצאו מהמשלוחי� למחנ

 ממחנה וסטרבורק שבהולנד 1944ספטמבר  ל15
 ו1943 לספטמבר 15משלוחי� בי� 

   2. בלז�
לברג�

בלז� שני משלוחי� קטני� של יהודי� 
 הגיעו לברג�1944במחצית הראשונה של 

, מטוניס מרבית� , יהודי� צפו� אפריקאי�200
כ. מארצות אירופיות שונות

 יהודי� אלו נאסרו .קרפי
די
 ששהו במחנה האיטלקי בפוסולי,ובנגאזיטריפולי 

 שהיו מכיוו�כאשר גרמניה כבשה את צפו� איטליה וה� היו מיועדי� לחילופי� 

נשות חיילי� צרפתיי� שנפלו ,  יהודיות צרפתיות200. בידיה� דרכוני� בריטי�

 יחד ע� כמה מאות יהודי� אנסידרבלז� ממחנה 
 הועברו לברג�,בשבי הגרמני

יהודי " מנתה קבוצת 1944ביולי . מיוגוסלביה ואלבניה ממחנה ליד זאגרב

. של ממש" חילופי�" זכו להשתחרר באמצעות 358 נפש מה� רק 4,100
כ" החילופי�

 בעלי סרטיפיקטי� של פלסטינה 1,300 איש מבי� 222 נבחרו 1944בסו' אפריל 

 ה� יצאו לאיסטנבול והגיעו לחיפה צפייהה שבועות של  לאחר כמ.לחילופי פלסטינה

  . יוליב 10
ב
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ינואר ב 21
 אזרחי מדינות דרו� אמריקה יצאו מברג� בלז� ב301משלוח שני של 

האחרי� הגיעו למחנות מעצר  וינואר ב25
 מה� הגיעו לשווי( ב136 רק .1945

  . אזרחיי�

ולל היהודי� ברכבת של כ ( יהודי�2,560
אס שחררו כ.שלטונות האס
לסיכו�


1945בי� ,  שנכלאו במחנה השהייה14,600מתו* , )קסטנר עליה� יורחב בהמש*

 הגרמני� :שתי סיבות עיקריותעקב  קט�תוכנית החילופי� בוצעה בהיק'  1943.3

הערימו קשיי� גדולי� במשא ומת� וממשלות בעלות הברית ומדינות דרו� אמריקה 

  . פי�שלא התעקשו כדי לחל( את הנרד

  מבנה המחנה

 שהיו מופרדי� זה מזה בגדרי תיל , היה מחולק למספר אגפי�"מחנה השהייה"

המחנות הפנימיי� טופלו בצורה שונה על ידי הנהלת המחנה על פי הנחיות . גבוהי�

 מבחינת האנשי� שאכלסו אותו ,האג' הגדול ביותר.  הריי*לביטחו�המשרד הראשי 

 ויושביו אולצו לענוד את איל שנקרא כ* הו,"כוכבהמחנה " היה ,1944עד סו' 

יהודי " צריפי� בה� התגוררו 18 באג' זה היו. הטלאי הצהוב על בגדיה� האזרחיי�

, היהודי� ההולנדי�, כלומר היהודי� היווני� מסלוניקי, האמיתיי�" החילופי�

 1944לקראת סו' יולי . צפו� אפריקה ויהודיות מצרפת, אלבניה, יהודי� מיוגוסלביה

 במש* היו� .גברי� ונשי� שוכנו בנפרד". מחנה הכוכב" איש ב1,400התגוררו 

 היו שעבדו בפרימת :אולצו לעבוד" מחנה הכוכב"יושבי . המשפחות הורשו להתאחד

היו שהועסקו , נעליי� ואיסו' פיסות עור שנית� היה לעשות בה� שימוש חוזר

קילו' תפוחי אדמה ב,  המחנהבחפירת תעלות בשטח, עי ע( ביערות האזורזבחיתו* ג

ק אלבלה 'היה היווני ז" מחנה הכוכב"זק� היהודי� של .  במטבחניקיו�עבודות בו

 שכללה ארבעה יווני� ושישה , במחנה הוקמה מועצה יהודית.שנחשב מושחת

  . הולנדי�

250
 שכלל שני צריפי� בה� התגוררו כ,"הניטראליי�מחנה "אג' נוס' היה  

 155:  איש מה�314 מנה אג' זה 1945 במרס .ניטראליותות  אזרחי מדינ,יהודי�

באג' זה לא היו עבודות .  טורקי�105
 ארגנטיני� ו35,  פורטוגזי�19, ספרדי�

מחנה " מתנאי המחייה בי� והתזונה באג' זה היו טובהסניטריי� התנאי� .כפיה

מחנה "היו שקראו לאג'  .יוס' שנבאו�" זק� המחנה"בשלב הראשו� היה ". הכוכב

  . יהודי ספרדי,  בנדו�, קיבל את התפקיד1944ביוני ". שנבאו�
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 ששרדו , היהודי� הפולני� בעלי אזרחויות שונות350הכיל את " האג' המיוחד"

 בעלי סרטיפיקטי� 266: בקבוצה זו היו.  איש2,500
 שכללה כ,מהקבוצה המקורית

  . יקאיות בעלי תעודות דרו� אמר50
ב וכ" אזרחי ארה34, של פלסטינה

 שהגיעו , היהודי� ההונגרי�1683 עבור 1944יולי ב 8
נפתח ב "אג' ההונגרי�"

 ליחס טוב יותר מהיהודי� , ג� ה�,יהודי� אלו זכו. בלז� ברכבת של קסטנר
לברג�

קבוצה .  ה� ענדו טלאי צהוב אבל היו פטורי� מעבודה."מחנה הכוכב"שחיו באג' 

. 1944 לאוגוסט 18
 ב שבשווי(גאל�
ז� לסנט את ברג� בלה איש עזב318ראשונה של 

 איש 17,  לשווי(1944דצמבר ב 3
 את ברג� בלז� בהעזבאיש  1,348קבוצה נוספת של 

 לאחר עזיבת� של יהודי קסטנר הגיעו 4.בלז�
מתו* הקבוצה נאלצו להישאר בברג�

  . בדצמבר יהודי� הונגרי� נוספי� וה� שוכנו באג' זה

 שבו שוכ� גדוד , מיו� היווסדו מחנה שבויי�קו� היה במ, שהוזכרו,אגפי�בנוס' ל

 והוא נוהל כמחנה ריכוז לכל , רוב� רוסי� ופולני�, איש500
 אג' זה כלל כ.היהבני

 הקאפוי�יושבי המחנה לבשו תלבושות של אסירי� וטופלו באכזריות על ידי . דבר

 1944פברואר ב. עקב התנאי� התמותה באג' זה הייתה גבוהה מאד, אס.ואנשי האס

 ,פברואר פורק גדוד הבנייה ב23
ב. י� לברוח מהמחנה אסירי� רוסי40הצליחו 

 הריי* יעדו לביטחו�משרד הראשי ה שת היו,והאסירי� ששרדו נשלחו לזקסנהאוז�

 , המטרה הייתה לקלוט במחנה אסירי מחנות ריכוז.ד חדשייעובלז� 
ברג�למחנה 

  .ככוח עבודה בתעשיית המלחמהשהיו מותשי� עד כי לא יכלו עוד לשמש 
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 .מצבה סמלית לאנה ומרגוט פרנק בברג� בלז�

  בלז��שינוי הייעוד של ברג�

 חולי� או תשושי� גברי�, בלז� כמחנה קליטה לאסירי�
 נקבע ברג�1944במרס 

המשלוח הראשו� ". מחנה הבראה"משלב זה נקרא המחנה , ממחנות ריכוז אחרי�

רוב� , �ריי אס1000 וכלל 1944מרס  ל27
בלז� ב
של אסירי� חולי� הגיע לברג�

 אל' אסירי דורה נשארו בחיי� בסו' המלחמה רק � מבי.חולי שחפת ממחנה דורה

 עד ינואר .למחנה הגיעו משלוחי� נוספי� של אסירי� בלתי כשירי� לעבודה. 57

2,000
 עמד על מתחת להאוכלוסייה א* ממוצע , איש למחנה4,600
 נשלחו כ1945 

   5.עקב אחוז תמותה גבוה

  .  ע� הקמת מחנה הנשי�1944 ייעוד המחנה התרחש בקי( השלב השני בשינוי

אוגוסט הגיע  ב11
ב.  אוהלי�10
12סירי� להקי�  החלו א1944אוגוסט ב 7
ב

שלב הראשו� נשי� וילדי� ב,  ובעקבותיו עוד אלפי נשי�,משלוח ראשו� של נשי�

הוא( קצב המשלוחי� .  יהודיות מהונגריה ופולי�פולני� מוארשה ובהמש* נשי�


כ.  מערבה במזרחמחנותה ופינוי אסירי  המהירה של הצבא האדו�התקדמותועקב 

הועברו ככוח עבודה למפעלי החימוש בלז� ו
שהו תקופה קצרה בברג�נשי�  6,500

  .ברחבי גרמניה

 שהובאו ממחנה ,להקמת צריפי�" מחנה הכוכב" אנשי גויסוספטמבר ב 5
ב

ל  כדי להגדי,היה בתהלי* פינויר שא, פלאשוב

 ו הערכותה זת הי."מחנה הכוכב"את תפוסת 

7,000
כ, לקראת הגעת� של משלוחי נשי� 

 נשי� אלו נשלחו למחנה 6.מבירקנאו, אסירות

.  ותאורהשירותי�ללא , צפו'ההאוהלי� 

ועברו הנשי� בעקבות סופה והרס האוהלי� ה

 מנה 1944דצמבר  ב2
ב". מחנה הכוכב"ל

8,000
 מה� כ, איש15,257בלז� 
מחנה ברג� 

 אחת הנערות ."מחנה הנשי�"נשי� שרוכזו ב

 ,המפורסמות במחנה הייתה אנה פרנק

 באמסטרד� 1944אוגוסט ב 4
שנעצרה ב

  . 1945 במרס בלז�
ונפטרה מטיפוס בברג�
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 סר� יוז! קרמר

, בלז� שלושה מחנות משנה
 פעלו בסמו* למחנה ברג�1945 לאפריל 1944בי� אוגוסט 

  7. נשי�2,000
 כבסמו* למפעלי חימוש בה� הועסקו

 שינה ,1944 הריי* באביב לביטחו�די המשרד הראשי י שננקטו על ,בעקבות הצעדי�

2
ב  סיומו של התהלי* היה.מחנה ברג� בלז� את אופיו ודמה יותר למחנה ריכוז 

 אדול' האס כאשר הוחל' מפקד המחנה ואת ,דצמברב

.  שהגיע מבירקנאו יחד ע� צוותו,סר� יוז' קרמרהחלי' 

 להשלי� את הפיכת ודיו הראשוני� של קרמר היצע

השינוי  אחד הביטויי� לכ* היה .המחנה למחנה ריכוז

שחדלו  ,"יהודי החילופי� "6,000
במעמד� של אות� כ

 1944החל מסו' ". אסירי� מיוחסי�" להיות מרגע זה

 החל ,כשהגרמני� החלו לפנות את מחנות הריכוז מערבה

סירי� מבלי שהייתה לו בלז� לקלוט אלפי א
מחנה ברג�

בי� דצמבר  .) אסירי�10,000
המחנה יועד בתכנו� לקלוט כ (.היכולת לקלוט אות�

100
נשי� וילדי� ב,  אל' גברי�85בלז� לפחות 
 הועברו לברג�1945לאפריל  1944 

  8. משלוחי� ובצעדות מוות

  החודשי� האחרוני� של המחנה

.  ה� הגיעו לשפל המדרגה1945מרס  החמירו תנאי החיי� במחנה וב1944החל מקי( 

 נפטרו 1945ראשית ינואר ועד אמצע חודש אפריל מ.  איש18,168במרס בלבד נפטרו 

אמצע חודש ועד ) יו� שחרור המחנה(אפריל ב 15בי� .  אל' איש35
בלז� כ
בברג�

   9. אל' איש נוספי�12.5
 נפטרו עוד כמאי

קצב גידול . נה השבויי� לשעבר סופחה למחנה המחצית השנייה של מח1945בינואר 

  ,  איש18,465 היו במחנה 1945בינואר :  לדוגמא,האסירי� היה בלי קשר לגודלו

ל א' התמותה עמד מספר ע.  אסירי�41,520מרס ב 1
ב ו22,286ינואר ב 15
ב

  .53,000 לאפריל 15
 וב44,060 במרס 31
ב, 45,117מרס על ב 15
האסירי� ב

10
 ל6
בי� ה. כיוו� שבדיהלי� קורט האזרחי� ה105מרס עזבו את המחנה ב 4
ב 

מחנה ", "מחנה הכוכב"בלז� שלוש רכבות עמוסות באסירי 
ריל עזבו את ברג�פאב

, כנראה, יעד הרכבות היה,  נפש6,700ס* הכול , "המחנה המיוחד"ו" ההונגרי�
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שתי .  איש1,712אפריל לטרזיינשטט ובה ב 21
באחת הרכבות הגיעה . טרזיינשטט

. כבות אחרות נסעו במש* ימי� באזור צפו� גרמניה עד שנעצרו על מסילה פתוחהר

נוסעיה שוחררו ו )Farsleben(פארסלב� אפריל קרוב לב 13
בהרכבת האחת נעצרה 

אפריל ליד הכפר ב 23
הרכבת השנייה נעצרה ב. על ידי חיילי הצבא האמריקאי

  10.  האדו�נוסעיה שוחררו על ידי חיילי הצבאו) Trobitz( טרבי(

 כמה אלפי אסירי� הגיעו ממחנה .בלז�
בחודש אפריל הגיעו אלפי אסירי� לברג�

30
כ. חלק� רגלית,  התחתונהשבסקסוניהנוינגמה 
 אל' אסירי� הגיעו בעשרה 25

 היו בו ,אפרילב 15
 ב,ביו� שחרור המחנה. מיטלבאו
משלוחי רכבת ממחנה דורה

   11. אל' נפש53
למעלה מ

 על פי ,בלז� בחודשי� האחרוני�
 שהגיעו לברג�,ספר האסירי�מעריכי� את מ

  :הפרוט הבא

25
 כ1945 למרס 1944בי� דצמבר 
  אל' נשי� מאושווי( ומחנות המשנה שלו20

  .וממחנה גרוס רוז�

7,000
 הגיעו כ1945אחרי ינואר 
6,000
 אסירי� מזקסנהאוז� וכ6,000
5,000 

  .מבוכנואלדאסירי� 

, פלוסנבורג, ליאונברג: ספר משלוחי חולי� מהמחנות הבאי�בחודש מרס הגיעו מ

 שאר המשלוחי� מדורה הגיעו .לייטומרי( ומשלוח המפוני� הראשו� מדורה

  . במחצית השנייה של אפריל

בחודשי� האחרוני� היה אחוז קט� ממקרי המוות במחנה תוצאה של רצח על ידי 

חוסר , רעב,  של תשישותה תוצאהת עיקר התמותה הי.אס או התעללות.אנשי האס

בימי� האחרוני� לפני העברת .  ומחלות מדבקותמינימאליי�גיינה יבתנאי ה

 ,המחנה לבריטי� לא היו מי� בכל המחנה עקב פגיעת פצצה בתחנת החשמל

בשבועיי� האחרוני� לא היו במרפאת המחנה תרופות . שהפעילה את משאבת המי�

ד באסירי� שנפגעו ממגפת הטיפוס  במיוח,ולא היה נית� לטפל באלפי החולי�

  . שפרצה בו
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90%
 ממקרי המוות היו תוצאה של טיפוס ו10%
על פי הערכת אסיר רופא כ 

הרעב היה כל כ* כבד עד שבשבועות . שלשול ורעב, האחרי� ממחלות מעיי�

 מקרי 200
300 יש עדויות על . לא מעטי� של קניבליז�האחרוני� קרו מקרי�

   12.קניבליז�

  בי� .  אספו את הגופות בערימות והציתו אות�1945 מתי� בחודש מרס עקב אלפי

14
ה
 כדי לאסו' גופות , שעמדו עדיי� על רגליה�,אפריל הוצאו כל האסירי�ב 11

 אסירי� הועסקו בעבודת הקבורה משש 2,000
 כ.אות� קברו בקברי המוני� גדולי�

  . תזמורת המחנה, קרמרעל פי הוראתו של ,  כשברקע מנגנת,בבוקר ועד רדת החשכה

  שחרור המחנה

, בלז� לצבא הבריטי הייתה חלק מהסכ� שביתת נשק מקומי
מסירת מחנה ברג�

  על פי ההסכ� שנחת� בלילה שבי�.  יוצא דופ� עד לאותו שלב במלחמהאירוע

כמו כ� סוכ� שהשמירה . מ סביב המחנה" ק6X8אפריל פורז אזור ששטחו ב 13
 ל12

אס עזבו את .רוב אנשי האס. אס לחיילי הוורמכט.האסעל מחנה תעבור מידי 

  . בלז�
 סוהרות נותרו בברג�30
 איש וכ50
 קרמר ועוד כ.אפרילב 13
המחנה ב

   . בשעות אחר הצהרי�,1945 אפרילב 15
 ה,הצבא הבריטי נכנס למחנה ביו� ראשו�

מילי� אי� ": במילי� הבאות היוז תאר את שראו עיניו
בריגדיר גלי�, קצי� רפואה

שו� דוח או צילו� לא יוכלו להמחיש די הצור$ את הזוועות , לתאר את התנאי� במחנה

ערמות . ינינו בשטח ומחזות האימה שבתו$ הצריפי� היו מחרידי� עוד יותרעשנתגלו ל

אחרות בי� , חלק� מעבר לגדר התיל,  על פני המחנה כולוגופות בכל הגבהי� היו פזורות

תעלות הביוב היו מלאות . ה פזורות היו גופות במצב של ריקבו�בכל פינה במחנ. הצריפי�

ליד . חלק� בדרגש אחד ע� החיי�, ספור גוויות�בגופות ובתו$ הצריפי� מוטלות היו אי�

מאחורי החלק הקיצוני של המחנה , המשרפה היו סימני� של קברי אחי� שמולאו בחופזה

, בצריפי� מעטי� היו דרגשי�. א$ החליו של זה ומיל. נמצא בור פתוח מלא למחצה בגוויות

בצריפי� המאוכלסי� . ואלו היו עמוסי� לעייפה באסירי� די מקו� לשכב למלוא אורכ�

  ... לכל היותר�100 איש בשטח שהיה מיועד ל�1,000 ל600ביותר נדחסו בי� 

החולות . בצרי! אחד במחנה הנשי� שבו שוכנו חולות טיפוס הבהרות לא היו כלל דרגשי�

למעשה לא היו כל .  כה רבה עד כי יכלו לזוז רק בקושיהייתהו על הרצפה וחולשת� שכב

וחלק� לבשו בגדי , לאחרות היו שמיכות. לרוב� לא, לכמה נשי� היה מזרו� קש דקיק. מצעי�

."זאת הייתה התמונה הכללית. בית חולי� גרמני
13   
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 לא הצליחו רוב האסירי�. ביו� השחרור ובלילה אחריו התרחשו מחזות אימי�

 פרצו למחסני המזו� , שעוד היו יכולי� לעמוד על רגליה�אחרי� .לקו� ממקומ�

אפריל הוחל ב 17
ב. ' קבוצה של קאפו שנואי� נרצחו במעשי לינ(.ובזזו אוכל

ע� פינוי . אס השבוי. המשימה הוטלה על סגל האס. אלפי גופות של לקבורהבהבאה

טקס ב במאי הושל� פינוי המחנה ו21
 ב.סהאסירי� נהרסו הצריפי� הנגועי� בטיפו

  .מרשי� הוצת הצרי' האחרו�


 נפטרו כ1943
1944בשני� ,  אל' איש52
בלז� מצאו את מות� כ
במחנה ברג�

 14 עוד 1945בי� אמצע אפריל ליוני ,  אל'35  נפטרו1945בי� ינואר לאפריל , 3,000

, צרפתי�, כי�'צ, הונגרי�, פולני�, אוקראיני�, רוסי�, יהודי� :בי� הנספי�. אל'

  .הומוסקסואלי� וצועני�, מתנגדי משטר גרמני�, הולנדי�

  

  

  :)חלק מהתמונות קשות לצפיה( בלז�
בקישור המצור' סרטו� על שחרור מחנה ברג�

fvst=feature&pzdtPcNwRtM=v?watch/com.youtube.www://http  

  שריפת הצרי! האחרו�  15.4.1945מחנה ברג� בלז� אחרי 

  שלט שהציבו החיילי� הבריטיי� לאחר שחרור המחנה
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נית� ג�  (� שחרור המחנהובי" התקווה"ירת בו נית� להאזי� לש קישורמצור' 

  ).למי שמעוניי�,  באתר זה של ההקלטהMP3 קוב( להוריד


י כתב ה"קלטה נערכה עההBBC .הרב הצבאי הבריטי ארג� תפילת קבלת שבת .

,  שנות מלחמה6תה זו קבלת השבת הראשונה אחרי  הי.במקו� עבור היהודי�

התארגנו , במאמ( רב. יהודי� על אדמת גרמניה  שנות רדיפת10 
ואחרי יותר מ

  : במילי� הבאותההמנו�  שרו את,וביודע� שמקליטי� אות�, היהודי�

  

  כל עוד בלבב פנימה 

  , נפש יהודי הומיה

  ולפאתי מזרח קדימה 

  עין לציון צופיה 

  

  דה תקוותנו עוד לא אב

  , התקווה הנושנה

  , לשוב לארץ אבותינו

  .לעיר בה דוד חנה

  

phrase&438=id?asp.song/il.co.zemereshet.www://http=התקווה  
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  בלז��משפט פושעי ברג�

,  הגיעה למחנה וועדת חקירה,נחשפולאחר שחרור המחנה ופרסו� הזוועות ש

  . בלז�
מורכבת מקציני� אנגלי� כדי לאסו' חומרי� לקראת משפט פושעי ברג�ה

 במשפט .בלז�
 נפתח משפט� של הפושעי� הנאצי� מברג�1945ספטמבר ב 17
ב

 16, אס.אנשי אס 20 : נאשמי�48הועמדו למשפט .  כתבי� מכל העול�100
נכחו כ

 ובה� מפקד , מהנאשמי�11.  אסירי� ממלאי תפקידי�12
שומרות המחנה ו, נשי�

  זוכו14,  נשפטו לתקופת מאסר שונות19. דונו למוות בתלייהי נ,המחנה יוז' קרמר

    . 1945דצמבר ב 13
די� המוות בוצעו ב
פסקי

  בלז� כמחנה עקורי��ברג�

 שפעל לשיקו� ,בלז� מחנה עקורי�
ברג�בסמו* למחנה סיו� המלחמה הוק� ע� 

  . היה זה המחנה העקורי� הגדול בגרמניה .ניצולי� והחזרת� לחיי� נורמלי�ה

 ע� התכנסות ,ההתארגנות הראשונית החלה כבר יומיי� לאחר הכיבוש האנגלי

נבחר וועד . פשר לה� להתנועע באופ� חופשייכמאתיי� אנשי� שמצב בריאות� א

ג לצורכי השרידי� קיבל על עצמו לדאוהוועד  .בהנהגתו של יוס' רוזנזפטיהודי 

. כי� וצרפתי�'צ, פולני�,  רוסי�: שהתכנסו בנפרד מהמוני הפליטי�,היהודי�

  :תחומי�הוועד פעל בשלושה 

  . שיקו� בריאות ואיחוד משפחות. א

   . מאבק פוליטי.ב

   14.שיקו� רוחני. ג

כלפי , הוועד הל* והתמסד ובהמש* הדר* ייצג את כלל שארית הפליטה כלפי חו(

הרחיב את הוועד . צבאיי� והאזרחיי� וכלפי העול� היהודי החיצוניהמוסדות ה

. חברתיות ובעסקי עלייה והגירהוטיפל בפתרו� בעיות כלכליות תחומי פעילותו ו

ו* י ללא ש, את טובת כלל הציבור, בראש ובראשונה,מפלגתי וראה
הוועד היה על

  . מפלגתי כזה או אחר

                                                           
14

  XXXVI' עמ,  בתוך חורבן ותקומה1965-1945ברגן בלזן , יוסף רוזנזפט 
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  מסיר את הלוט , ל הוועדה היהודית המרכזית"מנכ, יוס! רוזנזפט
, לציו� שנה לשחרור, גרמניה, �בלז�ממצבת זיכרו� במחנה ברג�

 1946אפריל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אל' יהודי� התפשטה על פני גרמניה ומכל 12
 כזי�בלז� מרוכ
הידיעה שבברג�

אזורי הכיבוש הבריטי החלו לזרו� יהודי� ניצולי� למחנה בתקווה למצוא קרובי 

 ,שישה שבועות לאחר הכיבוש פעל כבר במחנה בית ספר יהודי ראשו�. משפחה

  .  ילדי�200
שהכיל כ

י� מהאורתודוכסיה  ובה� חוג,במש* הזמ� הגיעו למחנה ניצולי� יהודי� מפולי�

בית ספר , תלמוד תורה, "ישיבה" :הוקמו מוסדות דתיי� כמו לטובת� .תהיהודי

  .וסמינר" בית יעקב"לבנות מרשת 

ספרי , ספרי חול:  ובה�, ספרי� וחוברות60
 הוצאו במחנה כ1945
1950בי� השני� 

של  אל' שמות וגילי� 12הספר הראשו� היה רשימה של . עיתוני� וחוברות, קודש

  . הספר שימש מקור חשוב לגילוי קרובי� ואיחוד משפחות.יהודי המחנה

במחנה . שני הישגי� בולטי� של שארית הפליטה במחנה היו העיתו� והתיאטרו�

 באזור שהיה לבמה לשארית הפליטה ,"אונדזער שטימע", שבועו�
דו, הודפס עיתו�

עיתו� זה היה . להצה  ובהמש* רכש חוג קוראי� בגרמניה ומחו,הבריטיהכיבוש 

, "הסטודייה הדרמטית". גור� חשוב לקשר בי� יהודי גרמניה ויהודי העול�

     .צרפת וזכה להצלחה רבהב ומחו( לגרמניה בבלגיה והופיע במחנה, תיאטרו� המחנה

 נסגרמחנה העקורי� . 1947מרס ב 12
בלז� הייתה ב
יציאת� של ראשוני עולי ברג�

  . בריטניה ואוסטרליה, קנדה, ב"ארה, זבו לישראל רוב הניצולי� ע.1950אמצע ב
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  סיכו�

 המחנה נפתח .תפקידי� השוני� שהוא מילאמגוו� הבבלז� 
מחנה ברג� של וייחוד

יתה כוונה  אות� הי, כמחנה שהייה ליהודי� בעלי אזרחות כפולה1943אפריל ב

ו בפועל הוחלפ. ב" בבריטניה וארה שהתגוררו,להחלי' בתמורה לאזרחי� גרמני�

  . 1944 שהגיעו למחנה מאז הקמתו ועד לדצמבר , איש14,600
 יהודי� מתו* כ2,560

ונועד לקלוט אסירי� חולי� או תשושי� " כמרכז הבראה" נקבע המחנה 1944במרס 

גברי�  אסירי� 4,600
בלז� כ
 הגיעו לברג�1945עד ינואר . ממחנות ריכוז אחרי�

י� נקלטו במחנה בי� אוגוסט לדצמבר  נש6,500
 כ.רוב� לא שרדו, חולי� ותשושי�

  . רוב� הועברו אחרי זמ� קצר למחנות עבודה בגרמניה1944

 ,בלז� למחנה ריכוז עבור אלפי אסירי�
 הפ* מחנה ברג�1944דצמבר ב 2
החל מ

 1945 לאפריל 1944 בי� דצמבר .מחנות הריכוז בגרמניהמשפונו מהמחנות בפולי� ו

   . למחנות עבודה בגרמניה� הועברו חלק,  אל' אסירי�85נקלטו במחנה 

המחנה ש בעוד , אל' אסירי�53
היו במחנה כ, 1945אפריל ב 15
ה, ביו� השחרור

  . בלבד10,000
נועד לקלוט כ

,  האסירי� נפטרו מרעב.בלז� בחודשי� האחרוני� היו איומי�
תנאי החיי� בברג�

רחבי המחנה התמונה של אלפי גופות פזורות ב. מגפותמתנאי תברואה קשי� ומ

  . עול�לדיראו�ביו� השחרור תישאר חרותה 
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