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הילדים  20

(Walter Jungleib) ולטר יונגלייב
אסירים לשעבר לקטו רשימה של שמות הילדים. רשימה זו פורסמה בספר
Rapport fra Neuengamme שהודפס כבר בשנת 1945. שם נמצא גם
שמו של ילד בן 12 מיגוסלביה, „Junglieb“. דר. הייסמאיר רשם על דף

הבדיקות של ילד זה את ראשי התיבות W.J.. שנים רבות, עד לשנת
2015, אי אפשר היה למצוא עובדות נוספות על הילד, לבד מגילו, 12

שנים, ושהוא כנראה מיגוסלביה.

70 שנה חייתה גרטה המבורג (Grete Hamburg) בת ה85 בהאמינה,
שאחיה ולטר מת כילד, במצעד המות מאושויץ. גרטה המבורג שרדה את

Bella) השואה, והיום היא חיה בסביבת תל אביב. בלה רייכנבאום
Reichenbaum) חיה בחיפה, ומגיעה מזה שנים ב 20 לאפריל לעיר

Eduard) המבורג לטכס האזכרה השנתי. אדוארד רייכנבאום
Reichenbaum), אחי בעלה יצחק, נרצח גם הוא בגיל 10 בבולנהוזר
דאם. אחרי טכס האזכרה בשנת 2015, חזרה בלה רייכנבאום לישראל

כדי לחפש את קרובי הילד W. Junglieb, שלא היה מוכר עד כה.
,(Lippstadt) ברשימת אחד ממשלוחי האסירים מאושויץ לעיר ליפשטאת
היא מצאה ליד שמות כמה קרובי משפחה, גם שתי נשים בשם יונגלייב
(Jungleib). דרך האתר של יד ושם היא הצליחה ליצור קשר עם משפחת

(Hlohovec) יונגלייב. כך נודע לה, שולטר יונגלייב הובא מחלוהובץ
בסלובקיה לאושויץ. הזיהוי מבוסס על זהות השמות הגיל, והעובדה,
ששם אימו, כמו שמות שאר אימהות 20 הילדים נמצאו על רשימת

המשלוח לעיר ליפשטאת.

(Hlohovec) ולטר יונגלייב נולד ב 12 לאוגוסט 1932 ב חלוהובץ
בסלובאקיה. אביו, ארנולד יונגלייב, היה צורף ושען. למשפחה הייתה
חנות תכשיטים, בה עבדה גם אמו של ולטר, מאלוינה יונגלייב. עם

תחילת הרדיפות נגד היהודים השתנו חיי המשפחה לחלוטין. ב 1942
היה על המשפחה לעבור דירה מספר פעמים. ב 1944 נאסרו מאלוינה,

גרטה וולטר יונגלייב, והועברו למחנה המעבר סרד (Sered) במערב
סלובאקיה. ובאוקטובר 1944 הם הועברו לאושויץ.

גרטה המבורג כתבה ביולי 2015 למרכז הזיכרון ב נוינגאמה:

"אני מזועזעת לחלוטין, ואינני יכולה לתאר במלים את ריגשותי. (...) אבי,
אמי, אחי ולטר ואני הובאנו לאושויץ באוקטובר 1944. הגברים והילדים
הופרדו מעלינו. ולטר שכח את הכובע שלו וחזר לקחת אותו. לכן הוא
עמד האחרון בשורה. הוא הסתובב, חייך, ונפנף אלינו בידו. זו הייתה

הפעם האחרונה שאמי ואני ראינו את ולטר."

בפרבר המבורג בורגוודל (Hamburg-Burgwedel) יש מאז 1995 רחוב
שנושא את שמו. חנוכת שם הרחוב כ "רחוב ולטר יונגלייב" בטקס רשמי
ב 20 לאפריל 2016, נעשתה בנוכחות אחותו של ולטר, גרטה המבורג.

צילום אחרון של ולטר, 1942
privat ©

משפחת יונגלייב, 1939
privat ©

גרטה וולטר, 1939
privat ©

אחרי 70 שנה נודע לגרטה המבורג (Grete Hamburg) גורל
אחיה ולטר (Walter), שנרצח בתליה בבולנהוזר דאם. ב 20

לאפריל 2016 היא השתתפה לראשונה בטכס האזכרה וביקרה
באתר הזיכרון ברחוב בולנהוזר דאם.


