


,  בית משפחת ויצמן במוטול
כיום  )עיירה קטנה ברוסיה 

.19-בסוף המאה ה, (בלארוס

בספרחיים ויצמן נותן 

,  "מסה ומעש", זכרונותיו

תמונה מפורטת מחיי  

המאה    המשפחה בסוף 

כי  , הוא מספר. 19-ה

משפחתי נחשבה בין  "

...  האמידות במוטול

רק עבר ( השנתי)תקציבנו 

חמש או שש על לעיתים 

... מאות רובל בסך הכל

,  בסכום זה צריך היה לפרנס

להלביש ולהנעיל תריסר  

, ילדים וליתן להם חינוך הגון

היה לנו בית  ... מעמדנולפי 

קומה אחת ובה  –משלנו 

-שבעה חדרים ובית

,  שטח אדמה, מבשלות

,  גן ירק, שתי פרות, עופות

היה לנו  ... אחדיםעצי פרי 

לנו  היו ... לצרכינוחלב 

היה  ; פירות וירקות בעונתם

מעשה  , לנו לחם כל צרכנו

היו לנו  ; אפייתה של אמי

–דגים ובשר פעם בשבוע 
..."בשבת



שם צולמה תמונה , (כיום בבלארוס), לפינסקויצמן עקרה משפחת 1895-ב
פייבל , פרומה, חיים, גיטה, שמואל(: מימין לשמאל)עומדים . 1904-זאת ב

חיים ומרים (: מימין לשמאל)יושבים ; חנה ומאשה, משה, ואשתו פאניה
, מינה, לאה-אשתו רחל, אבי המשפחה עוזר, בן הזקונים יחיאל, ינסקי'לובז

. החיצים האדומים מורים על חיים ומינה. ליכטנשטייןאברהם וחיה 



שעשה חיל בסחר , לאה ועוזר ויצמן-הוריה היו רחל. במוטול1889-מינה נולדה ב

מינה הייתה הצאצא   . אך שלושה מהם מתו בגיל צעיר, ילדים15לזוג נולדו . עצים

כי למשפחה היה מעמד  , מספר בזכרונותיו, חיים ויצמן, אחיה. של הוריה14-ה

היה בנוסף לעסקיו גם ראש הקהילה היהודית וגם  , עוזר, האב. מכובד במוטול

הוא היה מידי פעם בורר , לרגל מעמדו. העיירה כולהכלומר ראש ', ְסַטרֹוְסָטה'ה

.  בסיכסוכים בין תושבי העיירה ובחגים היה החזן בבית הכנסת

לכן  . למנסרותגזעי העצים על חוטבי העצים ושילוח עבודתו של האב כללה פיקוח 

גידלה את  רבים ואם המשפחה לחודשים לעתים , מידי פעםמן הבית הוא נעדר 

.  ילדיה כמעט לבדה

.  1895-ב, עקרה המשפחה לעיר המחוז פינסק, למרות מעמדה המכובד במוטול

.  אבל ייתכן שהדאגה לחינוך הילדים השפיעה בעניין זה, הסיבה לכך אינה ידועה

הוא למד שם בגימנסיה  . חיים ויצמן עצמו נשלח ללמוד בפינסק עוד קודם לכן

על ידי עבודה  , הריאלית הרוסית וסייע במימון לימודיו ושהותו מחוץ לבית המשפחה

נראה  . תמורת מגורים וארוחות בבית הוריו של הנער, כמורה עזר לנער בן גילו

החליטו ההורים  , שכאשר שהגיע זמן בנות המשפחה ללמוד בבית הספר התיכון

.  להקל עליהן ולעבור ביחד איתן לפינסק

שלא לומר  , בעלת מחשבה עצמאית, "פאני"שכונתה גם , כבר בנערותה הייתה מינה

למרות שמשפחתה הייתה בורגנית ושררה בה אהדה  , למשל, כך. מרדנות מסויימת

,  הסוציאליסטית והאנטי ציונית" בונד"הצטרפה מינה לתנועת ה, גורפת לציונות

.אחיה ואחיותיה, מעשה שבוודאי היה לצנינים בקרב הוריה

הגדלה  )15מינה בת : בתצלום
(מהתצלום בעמוד הקודם



לא1908עדשכן,פמיניסטיתדרךפורצתהייתההיאזאתמבחינה.רפואהלמדהשם,לברליןמינהנסעה,בגימנסיהלימודיהסיוםעם

באולםשיעורמראה,1909-בכנראהשנעשה,התצלום.זאתרשותשניצלומהראשונותהייתהומינהבגרמניהרפואהללמודנשיםהורשו

..?ויצמןמינהשזאתהייתכן.(בחץמסומנת)אחתלאשהפרט,גבריםבוהסטודנטיםשכל,בברליןלרפואההספרביתשלההרצאות



באותם ימים לא היה עדיין איש  . עלתה מינה ויצמן לארץ ישראל והחלה לעבוד כרופאה בירושלים, 1913-ב, מייד עם תום לימודי הרפואה

רודף  , (מסומן בתצלום בחץ לבן; Curt Prüfer)קורט פריפר , מבני משפחתה בארץ ואין פלא שעד מהרה נפלה ברישתו של קצין מודיעין גרמני

.והכניס אותה לצרות צרורות–שעם פרוץ מלחמת העולם הראשונה לא היסס להשתמש בקסמיו כדי להפעיל אותה כמרגלת , נשים מושבע

כמה ממתכנני  : בתצלום
התקיפה העותמאנית על תעלת  

בתצלום קבוצתי 1915-סואץ  ב
הגרמנית  300עם פיקוד טייסת 

.בנוה המדבר קטיה בצפון סיני



קורט פריפר במדי קצין  
,  תצלום בצפון סיני. טורקי

בעת הניסיון  , מול איסמעיליה
העותמאני להשתלט על  

.1915-בתעלת סואץ 

כשהגיע.הנמוךהבינונימהמעמדלמשפחה,1881-בבברליןנולדפריפרקורט

,מבריקכסטודנטוהתגלהמזרחנותללמודבחר,נירנברג-ארלנגןלאוניברסיטת

אתבברליןפריפרהכיר,לימודיוכדיתוך,1906-ב.בוריהעלבערביתששלט

13-בממנומבוגרתוהייתהמוסיקהשםשלמדהאמריקנית,פינקהםאתלפרנסס

.התגרשומכןלאחרמהזמןאבל,1907-בנישאוהם.שנה

,במצריםהבובות/הצלליותתיאטרוןבהתפתחותעסקהשלוהדוקטורטעבודת

הוא:יותרעדכנייםלנושאיםפריפרעברמהרהעדאבל,14-המהמאההחל

בשגרירותכמתורגמןלשמשכדילמצריםונשלחהגרמניהחוץלשירותהצטרף

עברוהואהשגרירותנסגרה,הראשונההעולםמלחמתבפרוץ.שםהגרמנית

.ישראלבארץהעותמאניהשליט,פאשהמאל'גשללמטהונשלחומשםלקושטא

להערכהשזכה,מודיעיןקציןהיהלמעשהאך,קונסולסגןשלתוארקיבלפריפר

-העותמאניתלמיתקפההתוכניתבהתווייתסייעהוא.עליוהממוניםמצדרבה

.במצריםריגולרשתלהקיםעליוהוטל,כשלונהולאחרסואץתעלתעלגרמנית

.ויצמןמינהעםהיכרותולתמונהנכנסהוכאן

הנתיניםכללמצרייםמהארץגורשוהמלחמהשבתחילתהעובדהאתניצלפריפר

לרגלמהםלכמההציעהוא.עותמאניתאזרחותקיבלושלאזרותמדינותשל

.מהםאחתהייתהויצמןומינה–במצרייםהבריטיםאחר

שהיה,פריפרכי,הואשברורמה.ומינהפריפרנפגשוומתייהיכןכיוםידועלא

היאמהרהועדסביבהכירכר,בירושליםאותהפגש,היפההמיןכחובבידוע

בחדריחדיובילוהשנייםכי,השארביןסיפרומאזרכילויות.לחיזוריונעתרה

.ירושלמימלוןבביתששכרו

,וכיהודיהכסוציאליסטית:פוליטיאופיגםהיהלמרגלתלהפוךמינהלהחלטת

מוכנההייתהולכןשםהיהודיםרדיפותבגללברוסיההצארשלטוןאתתיעבה

יהודירובשכן,המוסכמותאתשובפרצהבכך.הגרמניםאוייביולמעןלפעול

.הבריטיםמידיוהגרמניםהעותמאניםלתבוסתדווקאאזייחלוהארץ



בגלל הפצועים  

הרבים שזרמו  

,  לקהיר מהחזית

הייתה מערכת  

הרפואה הבריטית  

שם עמוסה עד בלי  

, לא פלא. שאת

שעם בואה של  

הרופאה מינה ויצמן  

לשם היא התקבלה  

בברכה ושולבה  

מייד בעבודה  

.הקשה

פצועים  : בתצלום
מהקרבות בגליפולי  

ממלאים  , 1915-ב
בית חולים עראי  
שהתמקם בארמון  
.בפאתי קהיר



היא.1915בתחילתלמצריםהגיעהמינה

באותהכי,מרובהלבתשומתאליהמשכה

בלתידמותרופאה-אשההייתהתקופה

בגלליותראףואוליי,גםאבל.שיגרתית

בקרבאהודהדמותנעשתההיא,אישיותה

זאתעובדה.בקהירהזריםושארהבריטים

הצבאעלרבמידעלאסוףבידהסייעה

שלהריגולבמיבצעאך,במצרייםהבריטי

:משמעותיתתורפהנקודתהייתהפריפר

אתאליולשלוחנדרשוששיגרהמרגלים

השגרירותבאמצעות,שאספוהמידע

נכנסהאומנםאיטליה.ברומאהגרמנית

צרפתלצד,הראשונההעולםלמלחמת

הייתהאזעד.1915במאירקאבל,ואנגליה

ברומאהגרמניתוהשגרירותנייטרליתאיטליה

.כסידרהפעלה
למסורכדיהגרמניתהשגרירותעםהתקשרהומייד–לארצושהוחזר,קשהפצועצרפתיחיילללוותנשלחהכאשר,לאיטליההגיעהמינה

,הבריטיהמודיעיןשלהדוקמעקבתחתכברהייתההשגרירות:גורליתטעותזאתשהייתהאלא.שאספההמידעכלאתאישיתלשגריר

.במצריםלכלאהועברהומשםלמלטהנשלחה,מיידנעצרההיא.השגרירעםמינההתקשרותאתשחשף

.קודרבכלאממושךלמאסרצפויההייתההיא,לאאםוגםלמוותנדונוימיםבאותםשנתפסומרגליםכי,מאודחמורהיהמינהשלמצבה

בקהיראהודהכךכלהייתההיא"כי,זמןלאחרסיפרהאותהשהכירהאשה.כלפיהמאודותרניםהבריטיםהיו,מינהשללמזלה

שמימאודייתכןאבל.לחפותהלערובמוכןהיהבקהירהרוסיהקונסולאפילו".מרגלתשהיאלהאמיןסירבומכריהכלכיעד,ובאלכסנדריה

חומר–אצטוןלייצורשיטהשהמציאלאחר,בבריטניהמכובדתאישיותהיהעתשבאותה,ויצמןחיים,אחיההיהלטובתההכףאתשהכריע

למיידעשהואספקאין,מקוםבשוםצוייןלאהדברכיאף.המלחמהבתחילתבבריטניהחמורמחסורבושהיה,נפץחומרילייצורהכרחי

.להורגלהוציאהאפילואואותהלכלואבמקום,לרוסיהמינהאתלגרשהבריטיםהחליטוובהמלצתו–הזהבענייןלפנות

משכן השגרירות  , ארמון קאפארלי
.1915-הגרמנית ברומא ב



לגרשהבריטיתההחלטהבעיקבות

לשווייץשוגרההיא,לרוסיהמינהאת

.לרוסיהברכבתנשלחהומשם

וכאשרימיםכמהנמשכההנסיעה

למינהניתנה,לרומניההרכבתהגיעה

במלוןיומייםאויוםלנוחהאפשרות

אשהפגשההיאכךכדיתוך.מקומי

שו-שטיינבךהילהבשםשווייצרית

היא".אמוןיחסינוצרוהשתייםובין

הילהדיווחה",הכלליסיפרה

ממניוביקשה",מכןלאחרלגרמנים

הגרמניתלשגרירותלהודיעבלהט

הדגישהבמיוחד.גירושהעלבקושטא

"...פריפרלאדוןכךעללהודיעשיש

לרוסיהמינההגיעהדברשלבסופו

סוףעדכמעטהוחזקהושם

רקידוע.מגביליםבתנאים,המלחמה

שם,לפוליןאותהשיגרושהרוסים

הצלב"במסגרתכרופאהעבדה

,בפוליןבעודה.הבינלאומי"האדום

פרצה,רוסיהבשליטתאזשהייתה

אותהשכחולאהגרמנים,מינהשללמזלה.אזשלהאלימיםהאירועיםבמערבולתנסחפהכולהורוסיה1917שלהקומוניסטיתהמהפיכה

והאזרחיםהשבוייםברשימתנכללההיא,1918במרץ,(ליטובסק-ברסטהסכם)לרוסיהגרמניהביןהנפרדהשלוםהסכםשנחתםולאחר

ספוריםוחודשיםהראשונההעולםמלחמתהסתיימהשנהבאותהבנובמבר.לגרמניהונשלחה-לשחררםשיש,ברוסיההעצוריםהגרמניים

.לירושליםוחזרהבחייההריגולפרקאתמינהסגרה,1919-ב,מכןלאחר

טקס חתימת חוזה ברסט  
שהביא  , 1918-ב, ליטובסק

.לשיחרורה של מינה



התקבלה  , מייד עם שובה לירושלים

מיילדת בבית  -מינה לעבודה כרופאה

שהופעל במיבנה  , "הדסה"החולים 

ברחוב , הישן של בית החולים רוטשילד

. הנביאים בירושלים

חזית בית החולים בתצלום  : משמאל
.20-מתחילת המאה ה



חדר התינוקות של מחלקת היולדות בבית  
.20-בשנות ה" הדסה"-החולים רוטשילד



לא התנהלה  , מטבע הדברים

.  עבודתה של מינה על מי מנוחות

השבועון  1920-פירסם ב, למשל, כך

שהוציאה מפלגת  , "קונטרס"

של אדם  מכתב, "אחדות העבודה"

שהאשים את בית  , ראובני. בשם א

ר מינה ויצמן  "ואת ד" הדסה"החולים 

בהתנהגות פסולה שגרמה , עצמה

הנהלת בית החולים  . ללידה ברחוב

לדין על  " קונטרס"ומינה תבעו את ה

ובית המשפט קבע –הוצאת דיבה 

נחרצות שהאשמות כותב המכתב  

וזכו  -פורסמו  בלי חקירה ודרישה 

.  במשפט

פירסם " דואר היום"העיתון 

,  1920במרץ 18-ב, בעיקבות זאת

המהווה בעצם , את הקטע משמאל

התנצלות של הכתב ושל השבועון  

":קונטרס"



מינה התגוררה בקומה הראשונה של הבית  

. 11( רחוב אתיופיהכיום )ברחוב החבשים 

אליעזר  , היא שכרה את הדירה מבעל הבית

שהתגורר ועמל על מילונו בקומה  , יהודה-בן
.השנייה

קיימה מינה חיי , מחוץ לשעות העבודה שלה

עדות לכך מהווה סיפורו של  . חברה פעילים

.  בוטינסקי'אחיינו של זאב ז, (קופ)יונה תמיר 

"  חרות"בעיתון 1984-בבמאמר שפורסם 

בו גרה משפחת  הבית "כי , הוא מספר

בירושלים נמצא בקירבת הגדר בוטינסקי 'ז

,  המזרחית של בית הקברות המוסלמי

היה זה בית ועד  ... מזרחית לבריכת ממילא

שם . בו מתכנסים אישים מכל החוגים

את , 'הדסה'מנהל , ר רובינוב"פוגשים את ד

אחותו הצעירה של –ר מינה ויצמן "ד' הגב

את  , 'הדסה'בויצמן ורופאה מיילדת ' פרופ

את  , מפקד הגדוד העברי, קולונל מרגולין

-את אליעזר בן, ייקובס'קציני הגדוד לוי וג

יליד  , ר יעקב סגל"את ד, יהודה עם משפחתו

."צפת וקצין בצבא הצרפתי ועוד ועוד

נראה שבאחד האירועים החברתיים שאליהם  

,  היא פגשה את בעלה לעתיד, הגיעה מינה

(פיקיוויקי, אבישי טייכר: תצלום. )כיוםכפי שהוא נראה , 11הבית ברחוב החבשים .אלפרד נואל לאו



שבאנגליהנורתהמפטוןבעירנולדלאונואלאלפרד

היההואהראשונההעולםמלחמתפרוץעם.1896-ב

הקורסבתום.קציניםלקורסנשלחגיוסוועם18בן

Secondדרגתקיבל Lieutenant(מישנהסגן)והוצב

.נורתהמפטונשייררגימנטשל1/4בגדוד

בחוףנלחםשם,לגליפוליהגדודנשלח1915ביולי

.שנהבאותהבדצמברלמצריםשחולץעד,סובלהמפרץ

.סואץתעלתעלשהגןהבריטילכוחהגדודצורףכאן

אתלכבוששיצאהבריטיבכוחהגדודשולב1917-ב

שלבפיקודובתחילה,העותמאניםמידיישראלארץ

זאתבמסגרת.אלנביגנרלשלמכןולאחרמארייגנרל

נכבשהשבסופם,עזהעלהקרבותבשלושתהגדודלחם

העיןראשבקרב,יפובכיבוש,הבריטיםבידיהעיר

עדהגדודהגיע1918באוקטובר31-ב.השרוןובקרב

הצטייןלאו.במלחמהחלקוהסתייםשם,ביירות

אחדובעיקבותבארץהשתתףשבהםהקשיםבקרבות

Military-בזכהאףמהם Cross-הצבאיהצלבמדליית,

הועלהגםהוא.הקרבבשדהגבורהגילויעלהמוענקת

.(סרן)קפטןבדרגתהמלחמהאתוסייםבדרגהפעמיים

הדגל הבריטי מתנוסס על המישכן  
הראשון של הנציב העליון והמינהלה  

אוגוסטה  "בניין : הבריטית בירושלים
.20-בתחילת שנות ה, "ויקטוריה

האוייבשטחישלהצבאימינהל"להצטרףהוא1918בספטמבר.בארץלאונשאר,השלוםהסכםחתימתלאחרלבריטניההגדודכשהוחזר

הנציבשלהמינהלילצוותוהצטרףמהצבאשוחררהוא,1920-ב,סמואלהרברט,הראשוןהעליוןהנציבהגעתועם"ישראלבארץהכבושים

.ירושליםמחוזמושלכסגן,העליון

שיגרתיבלתיאירוע–השנייםנישאופגישתםלאחרקצרזמן.בירושליםויצמןמינהעםלאונואלאלפרדנפגש,20-השנותבתחילת,וכך

.היהודימהצדלפחות,פסולכמעשהלנוצרייהודיהנישואינחשבושבהם,ימיםבאותם



(  משמאל)אלפרד נואל לאו 
מחליף דברים עם הנציב העליון  

בעת ביקור  , גנרל קנינגהאם
.1946-הנציב במחוז חיפה ב

כנראההיויהודישאיננולמימינהשלנישואיה

בהשהתביישה,ויצמןלמשפחתקשהמהלומה

נמחקההיא:כןעליתר.איתהקשרכלוניתקה

,ראומה.המשפחתיתמההיסטוריהלגמריכמעט

סיפרה,מינהשלהאחיין,ויצמןעזרשלאשתו

,ושםפהרקעליהשמעתי"כי,שניםלאחר

."עזרשלמסיפורים

עם,לפתעהסתיימומינהשלחייה,מקוםמכל

בהיותה,מסרטןכנראה,1925ביוני18-במותה

לאוהתמסר,אשתומותלאחר.בלבד35בת

הוא.ישראלארץשלהמנדטוריבמינהללעבודתו

מחוזמושלעוזרנעשה,התפקידיםבסולםעלה

למושלהתמנה30-השנותובתחילתבפועל

גםמינויוהורחבמכןלאחרמהזמן.עזהמחוז

למזכירהתמנההוא1938-ב.שבעבארלמחוז

.המנדטוריהמינהלשלהמועצה

נשאושםבאנגליהלחופשהלאויצאשנהבאותה

כי,טוביםהיומינהעםשחייונראה.שנייהאשה

בת,יהודיההייתה,קתלין,השנייהאשתוגם

נראהאולם.טייןאוןמניוקאסלפישקיןלמשפחת

טקסכי,דתהאתקתריןהמירהשהפעם

.לונדוניתבכנסייהנערךהנישואין

שלכבודתוארקיבלעודהוא1947בינואר.הבריטיהמנדטתוםעדהחזיקשבותפקיד,חיפהמחוזלמושללאומונה30-השנותבסוף

.שובללאלבריטניהחזרולאו–הבריטיהמנדטתםמכןלאחרחודשיםוחמישהכשנה."'ורג'גוסנטמייקלסנטבמיסדרחבר"

.87בגיל,1983-בבאנגליהמתהוא:חייםהאריךלאונואלאלפרד



אחריגםהמשיכו,מינהשלבחייההאחרהגבר,פריפרקורטשלחייו

.ותככיםמזימותרצופילהיותהראשונההעולםמלחמת

למעצמותהעותמאניתהאימפריהביןהאשהפסקתהסכםחתימתעם

למשרדושבלגרמניהפריפרחזר,1918באוקטובר30-ב,ההסכמה

.ואפריקההתיכוןהמזרחלעניינימומחהכדיפלומטהחוץ

,בטביליסיגרמניהכקונסולפריפרשימש1925-1927השניםבין

לביתאנהליזה,השניהאשתואתנשא,משםשובועם.גיאורגיהבירת

כשגרירשימששם,לאתיופיההפעם,שוביצאמכןלאחרמייד.פהרמן

מונהושםלגרמניהחזרזאתשליחותובתום.1927-1930השניםבין

.החוץבמשרדהתיכוןוהמזרחאמריקה-אנגלומחלקתלראש

שכן,בברכהפריפרידיעלהתקבלה1933-בלשלטוןהיטלרעליית

סימנים.הישןבסיגנוןואנטישמילאומן,שמרןמלכתחילההיההוא

התיכוןבמזרחששירתבעתכבראצלוניכרולאנטישמיותראשונים

,פחהמאל'לג1915-בכתב,למשל,כך.הראשונההעולםבמלחמת

חתרנים"הםהיהודיםכי,ישראלבארץהעריץהעותמאניהשליט

זאתאנטישמיות.במלחמהגרמניהאתלהביסהמתכננים"בינלאומיים

גרמניהכניעתעלזעמועםביחד,פריפרשלבליבווהלכהגאתה

עלוכאשר,וכך.הראשונההעולםמלחמתבתוםורסאיוהסכמי

תמךוהואפריפרשלדעותיואתהצהרותיהםתאמו,לשלטוןהנאצים

.סייגללאבהם

עליתר.מעמדואתשינהולאתמיכתועללפריפרגמלהחדשהשלטון

והתקציבהאדםכוחאגףשלהכללילמנהלמונההוא1936-ב:כן

העדיףשהשלטוןומאחרנוסףלקידוםשאףהואאולם.החוץבמשרד

.1937-בלשורותיההצטרףהוא–הנאציתהמפלגהאנשיאתלקדם

ברחבילהופיעהחלו,בגרמניהלשלטוןהנאציםעלייתעם

יהודים"כיהמכריז,שבתצלוםזהכמורביםשלטיםהמדינה

כישקבעוהנאצייםהגזעחוקיהופיעוכןאחרי."כאןרצוייםאינם

עובדיוכל-יהודיםסביםמשלושהלפחותשמוצאומיהואיהודי

אזהחליטפריפר.פוטרו,זוהגדרהשתאמוהגרמנייםהציבור

משפחתובעבריהודיםכלשאין,ביטחוןליתר,בעצמולוודא

לבדוקלוהתאפשרהחוץבמשרדבכירכעובד.אשתוומשפחת

במשפחתוגםכיגילהולחרדתוהגרמניהתושביםבמירשםזאת

הענייןאתלהשתיקכדי.יהודיםהיואכןאשתובמשפחתוגם

היהודיםאתשמחק,התושביםבמירשםעובדשיחדהוא

להמשיךפריפרהיהיכולמאז.המשפחותשתישלמהרישומים

.הנאציתגרמניהלמעןבעבודתו,שקטבלב



עם  , 1939-בהגיעם לברזיל ב, אשתו השנייה אנהליזה ובנם אולף, קורט פריפר
.  1942הוא החזיק בתפקיד זה עד . מינוי פריפר כשגריר גרמניה הנאצית שם

החוץשרכאשר,1939-בהתרחשלוציפהשפריפרהקידום

תפקידו.בברזילגרמניהלשגריראותומינהריבנטרופפוןיואכים

,הבריתמעצמותלצדברזילהצטרפותאתלמנועאזהיההעיקרי

כלולמרותבכךכשלפריפראולם.גרמניהנגדבמלחמתן

.הנאציםנגדלמלחמה1942-בברזילהצטרפה,מאמציו

שגרמוההרסניותההפצצותשלבעיצומןלגרמניההוחזרפריפר

.הגרמניותלעריםאדיריםנזקים

בצבאששירתומכריםמפי,לראשונהלונודעימיםבאותם

התנגדותמביעהואביומניו.השואהעל,ובפוליןברוסיההגרמני

כלפי)השנאה"שמחששאלא,הומניטריותמסיבותלאאבל,לכך

לאפעםאף,(הדברכשייוודע)תתעוררשבהכרח,(גרמניה

."תשכך

משרדביןהקשראישפריפרהיה1943שלהראשונהבמחצית

אזשישב,חוסייניאלאמין'חאגהמופתילביןהגרמניהחוץ

חיסולעלכגמול,יכולתוככללנאציםאזסייעהמופתי.בברלין

אזכתבפריפר.ישראלבארץאותושהטרידה"היהודיתהבעיה"

מההתיישבותלהיפטרנחושהמופתי"כי,באהדה,ביומנו

.הנאציםבעזרת,"בפלשתינההיהודית

מאימילהתחמקכדי,הנייטרליתלשווייץועברהחוץבמיניסטריוןמעבודתוחופשה1943-בקיבלולכןלקויהמבריאותאזסבלכברפריפר

בעלותידיעלגרמניהלהשמדתהקלעיםמאחוריפעלושלדעתו,ליהודיםשנאתואתליבהרקהנאציזםשלהמתקרבהסוףאבל.ההפצצות

המוותלמחנותהבריתבעלותצבאותהגיעוכאשר..."הקומוניזםלהשתלטותהדרךאתסולליםהם"בכךכי,ביומנואזכתבהוא.הברית

כןואחריאמוןואיהפתעהמביעהואבתחילה:מסוייםשינויבפריפרחל,הנאציםבהםשחוללוהזוועותאתכללעיניוחשפוובגרמניהבפולין

."למניעתהמאומהעשולא"כי,הבריתבמעצמותגםאלא,השואהבנוראותהאשמהאת.ס.בסרקלאתולה

.68בגיל,1959-במתושםלגרמניהחזרהואהקרבותבתום.לגימלאותפריפרהוצא,המלחמהתוםלפניספוריםחודשים,1945באביב



זוהייתההפעם.אנגליצבאאישעםמבנותיהאחתנישואישלדומהפרשייהויצמןמשפחתאתפקדה,מינהשלמותהלאחרשנהכעשרים

.ויצמןחייםשלבאחיוהצעיר,יחיאלשלובתוויצמןעזרשלאחותו,יעל

ארצהוהגיעאפריקהבצפוןרומלנגדבקרבותשנפצע,אלינגהםוולסיקונל,בריטיקציןפגשה23בתבהיותה.1921-בבחיפהנולדהיעל

ללאיעלשללנישואיהעזההתנגדותהמשפחהגילתההזהבמקרהגם.להינשאוהחליטוהשנייםהתאהבוקצרזמןתוך.רפואילטיפול

.לאנגליהאיתוביחדונסעה1944-בליבהלבחירנישאה,הלחציםמכלהתעלמהיעלאבל.יהודי

לידתעם.דיאנהבתהנולדהכןואחריאלין-דייווידבנהנולד,נסיעתהלאחרשניםארבעאבל,איתהקשריוכלאתאביהניתקבתחילה

.שנהכלכמעטבתואצלביקרומאזנשברהאב"?אותולראותתלךלא.נכדלךיש":לוואמראביהםאל,ויצמןעזר,אחיהפנה,הנכד

ארצהעלתהאחותוגם.כטנקיסטשירתהואהימיםששתמלחמתוכשפרצהל"לצההתגייס,ארצהעלה,1965-ב,גיוסלגילדייווידכשהגיע

עבדהיעלואילוהאוויריתבתעשייהעבודהמצא,במטוסיםדלקמערכותשלהנדסאישהיה,האב.בעיקבותיהםהוריהםגםבאו1968-וב

.הפלסטיקבתחוםפטנטיםתשעההזמןבמשךופיתחהויצמןבמכון

.אחריושניםששנפטרהויעל2000בשנתלעולמוהלךקונל

יעל ויצמן אלינגהם 
.בצעירותה

בימי  , קונל וולסי אלינגהם
שירותו בצבא הבריטי
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