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    דן לינדמן

  .כילד בכור להורי היינץ ואלפרידה וכשנה לאחר מכן נולד אחי אהרון 1932נולדתי בשנת 

אך אף  נוצרייה הייתהאימי .כשנה לאחר שאחי נולד החלו הצרות של משפחתי עקב היות אבי יהודי

  .אחד מהם לא המיר את דתו

  .הורי היו רוקחים ועבדו כשכירים באותו בית מרקחת בעיר

ביטלו לאבא את הניהול של בית המרקחת ופטרו אתו ואת   1933כאשר הנאצים עלו לשלטון בשנת 

  דומה לסופר פארם, על מנת להתפרנס עברנו לארקזר ליד ברלין ושם הורי נהלו חנות קטנה, אמא

  .של היום

הורי אולצו על ידי הנאצים לוותר על החנות בעקבות זאת עברנו לברלין שם אבא עסק  1937בשנת 

  .במחקר של חומרים הומאופאטיים להורדת לחץ דם

  .באותה תקופה התקיימנו בעיקר על ידי עזרה כלכלית שקיבלנו ממשפחתה של אימי

ליהודים לכן חזרנו לעיר דנצינג היות ולהורי המצב בברלין החמיר עד כדי סכנה ממשים  1938בשנת 

, היו פספורטים של דנציג שהייתה בעצם עיר חופשית ועצמאית שאינה קשורה לפולין או לגרמנייה

  . ואילו אותי ואת אחי אהרון שלחו להורי אימי שכאמור היו נוצרים וגרו בקראנץ 

  .עקרת בית  הייתהסבי היה מורה אהוב בקראנץ ואילו סבתי 

מלבד מספר , 1945עשה אני ואחי גרנו וגדלנו בבית הסבא והסבתא עד לסוף המלחמה בשנת למ

  .1939בהם שהינו בדנצינג במהלך שנת    חודשים 

זכור לי מקרה מאוד , כילד, אני רצה לציין כי אחי ואני גדלנו בבית נוצרי על כל מה שמשתמע מכך

דתי  ואבי שלא היה יילתי עם אבי ברחובכאשר ט 1939קרה במהלך שהותי בדנצינג בשנת מיוחד ש

וגם לא הגיע ממשפחה דתית  הראה לי מבנה הרוס וסיפר לי שזה היה בית הכנסת הראשי בעיר 

  .ותוך כדי כך נקוו דמעות בעיניו אך עקב גילי הצעיר לא הבנתי את המשמעות

שלחצו עליה להתגרש באותה תקופה ומכיוון שאימי הייתה נוצרייה והיה לחץ גדול  של השלטונות 

  .מאבי אך היא כמובן לא הסכימה

  .וינט להעברת יהודים לארץ ישראל'התארגן טרנספורט בעזרת ארגון הג 1940בשנת 

טרנספורט כרוקח והוא אכן עשה זאת והוא הגיע ארצה לאחר  לאבא הייתה אפשרות ללוות את ה

  .שנים 6ששהה במאוריציוס במשך 

או שסבא וסבתא לבקר אותנו  הכרוקחת כאשר מידי פעם היגיע אימי נשארה בדנציג  ועבדה שם

  .הביאו אותנו לביקורים

למרות שגדלנו אצל סבתא שכאמור הייתה נוצרייה במקום המגורים שלנו נחשבנו לחצי יהודים ולכן 

ולא יכולנו , )VOLK SHULE(הוטלו עלינו מגבלות ונאלצנו ללמוד במסלול לימודים של בית ספר עממי 

  .ך בבית ספר מתקדםלהמשי

הצבא הרוסי החל להתקדם לעבר פרוסיה המזרחית בעקבות זאת אמא הגיע על  1945בפברואר 

במהלך הנסיעה התברר , עלינו לרכבת והתחלנו לנסיעה לכיוון דנציג , מנת לקחת אותנו לדנציג



ות זאת שהרכבת לא יכולה להמשיך בנסיעה מכיוון שהצבא הרוסי ניתק את פרוסיה המזרחים בעקב

  .שם הייתה לאמא חברה , עיירת דייגים –שנסעה לכיוון טולקמיט 

  .התארחנו בבית החברה וכבר בלילה הראשון הייתה הפסקת חשמל ונשמעו קולות ירי 

  .בבוקר הצבא הרוסי כבר כבש את הכפר

 י הגרמנים והרוסים עד שבסופו של דבר כבש את המקום"תוך מספר שבועות הכפר נכבש לסירוגין ע

  .סופית

מ מהכפר "ק 30הצבא התייחס אילנו כאל גרמנים וכל מי שנחשב גרמני נאסף לבית גדול במרחק של 

  . כאשר לקחו אותנו לשם במסע רגלי בשלג ובכפור

איש כתוצאה ממחלת הטיפוס  150-איש וכעבור כחודשיים מתו כ 200- רוכזנו בבית אחד שם היינו כ

להישאר בחיים  כאשר אנו מתקיימים מגנבות ואיסוף מזון אך בזכות אימי שהייתה רוקחת הצלחנו 

חודשים עזבנו את המקום לכיוון מזרח  7- לאחר כ  .ביער וסבלנו מתת תזונה וממצב גופני ירוד

גרמניה ברכבת בנסיעה שנמשכה כשבועיים בתנאים קשים בסופם הגענו לעיר אנקלם במקל מבורג 

  .בגרמניה המזרחית

לאחר מכן המשכנו להתגורר . חודשים 6ח למשך "אושפזתי בבי, )ג"ק 24-כשקלתי (עקב מצבי הירוד 

  .בהמשך נוצר קשר עם אבי שכבר היה בארץ. 'ו-'ס בכיתות ה"בעיר עוד כשנה במהלכם למדתי בבי

שם התגוררה אחות של , בשלב מסויים עברנו רגלית לשטח מערב גרמניה והגענו לכפר ליד הגבול

  .אימי

ס לצבא והיה בקשר מכתבים עם אימי תוך שהם מנסים לתכנן את המשך עם המדינה אבי התגיי

בסופו של דבר הם החליטו שאימא ואנחנו נעלה לארץ אך מכיוון שנחשבנו כנוצרים נתקלנו . עתידם

י |לכן נשלחנו אני ואחי אהרון לברלין שם טופלנו ע. בבעיה ונאלצנו לחפש אפשרות לעבור תהליך גיור

ח לצורך השלמת "בין היתר אושפזנו אחי ואני בי, ר שדאגו לכל תהליך הגיורנציגים של עלית הנוע

  .תהליך הגיור

חודשים  3-חודשים הבריחו אותנו חזרה לאיזור בווריה שם שהינו כ 3-בתום תהליך הגיור שארך כ

  .לאחר מכן טסנו ארצה דרך מלטה ונחתנו בלוד, במרכז של עלית הנוער

לאחר האיחוד שלהם הם . רצה באניה ופגשה את אבא בחיפהכאשר שהינו בברלין אמא עלתה א

  .אבא עבד בבית מרקחת ואמא היתה עקרת בית, התגוררו בקרית מוצקין

כאשר עליו ארצה נשלחנו לקיבוץ כברי בגליל המערבי וההורים המשיכו להתגורר בקרית מוצקין 

  .1950כאשר אבא נפטר מהתקף לב בשנת 

הבאנו אותה לקיבוץ לאחר שהשתחררנו מהצבא שם היא התגוררה אנחנו לא השארנו את אמא לבד ו

  .1983עד שנפטרה בשנת 

, לאחר שחרורי השתלבתי בעבודות שונות בקיבוץ. ל ועברתי קורס חובשים"התגייסתי לנח 19בגיל 

  .שנה 15כ עבדתי כאיש שרות של חברת קצנשטיין במשך "אח, בין היתר חשמלאי ומרכז טרקטורים

כיום אף אחד מהם לא מתגורר , ילדים 5תי לשולה שעלתה ארצה משוויץ ונולדו לנו נשא 1960בשנת 

  .בקיבוץ

, הגרמנית לעבוד בגרמניה DEHNבתום עבודתי בחברת קצנשטיין קיבלתי הצעת עבודה מחברת 

אך לא הסכמתי לקבל אזרחות  העובדה שמדובר בגרמניה לא הפריעה לי למרות מה שעברנו

י יכל קורות שבו אני מספר את" מבט מהעבר אל ההווה"כתבתי ספר בשם  2010בשנת .גרמנית

  .בתקופה ההיא



  

  

  

 


