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 מבוא. 
 

 
נושא שואת היהודים במלחמת העולם השנייה העסיק אותי כבר בגיל צעיר 

אך טבעי הוא בעיני כי חזרתי לעסוק בו בצורה מסודרת ולשלב שתי  .יחסית

האחת לבנות תמונה שלמה ככל שניתן על דרך בריחתו של אבי ואחיו  :מטרות

רלן של סבתי נחמה אשר שעל שמו אני קרוי והשנייה לנסות ולגלות מה עלה בגו

 ודודתי צילי הי"ד.

שושי   אשתי רחל אחותה של בתקופת חג הפסח הייתה 7991פריל בא

בשליחות בעיר מינכן בגרמניה. את ביקורינו שם ניצלנו בין השאר כדי לבקר 

 את רחוב מיין שם לנסות לאתרולנסוע לפרנקפורט וכדי במחנה הריכוז דכאו 

לה כלל ועיקר רחוב מיין הוא רחוב קטן שגם . המשימה לא הייתה קשבו גר אבי

בתחנת המידע לתיירים התקשו למצוא אותו על גבי המפה אך הגענו לבסוף 

 למקום והתחלנו לטייל באזור.

 .באחד המקומות היה בית קברות  שעליו הכתובת בית הקברות היהודי הישן

וזיאון ביקשנו מזוג צעיר שהיה במקום להיכנס אך הם סרבו והפנו אותנו למ

היהודי לבקשת אישור. מתוסכל מתגובתם בחנתי את החומה שהקיפה את בית 

הקברות ומצאתי כי בה קבועים לוחות ובהם שמות אנשי הקהילה היהודית 

שגורשו. הלכתי סביב כשאני בוחן שם שם עד שמצאתי את הלוח שעליו שמן 

ט של סבתי ודודתי. הכתובת אמרה כי גורשו לגטו ריגה. כששככה במע

ההתרגשות התחלתי להביט סביב. במקום שהיה סמוך לבית סבתי אמור היה 

להימצא בית הכנסת שאותו ראה אבי עולה בלהבות ונשרף בליל הבדולח. לוח 

 זיכרון נוסף אישר שאני במקום הנכון.

חלפו שנתיים בהם הבשיל הרעיון במוחי. בעזרת עבודתה של אלן לנד וובר 

שכתבה על הצלת יהודים ובעזרת זיכרונותיו שראיינה את אבי לצורך ספר 

שנכתבו בצורת מכתבים ליהונתן נכדו הבכור אני מנסה ליצור תמונה קרובה 

ככל האפשר למציאות אותה חווה. הרבה לא דובר בבית על האירועים מה 

שהופך לדעתי את המסמך לחשוב. השתדלתי ככל האפשר שלא לשנות את 

ים שמופיעים בזיכרונות הושמטו על ידי סגנון הכתיבה אך יש שדברים אישי

 במתכוון.
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אין מדובר במחקר היסטורי. מקומות חשובים, אנשים ומושגים מופיעים פה ושם 

 רק כדי לתת מושג אך לא יותר מכך והם מופיעים כנספח לחיבור זה.

 

 קיר הזיכרון בבית הקברות בפרנקפורט
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הבאים שכן הכאב והדחקת  המסמך מיועד לנו בני הדור השני ולדורות

החוויות הביאו לכך שבידינו מצויה תמונה חלקית בלבד. התופעה של 

שתיקה וחוסר רצון לשתף אותנו בחוויות כדי להגן עלינו פוגמים באיכות 

 החומר ההיסטורי בשעה שהדור אשר חווה את השואה הולך ונעלם.
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 8סיפורו של יוסף היינריך.

 א. הקדמה.

יך היה אחד מעשרת ילדיה של משפחה מהמעמד הבינוני אבי יוסף היינר

בפרנקפורט המיין שבגרמניה. אביו שהיה בעליה של חנות מכולת קטנה אהד 

כשהמתח בגרמניה גבר נשלח אבי לדודים  7991את הרעיון הציוני. כבר בשנת 

. 7999-7911באוסטריה. מאז נמשכו נדודיו של אבי בחמש מדינות  בין השנים 

עוריו של אבי אבדו באותן שנים נוראות באירופה הכבושה כאשר נמלט ילדותו ונ

על נפשו. חישוב מתמטי פשוט יראה כי אבי נהנה רק מעשר שנים רגועות 

 בצעירותו אך בכל זאת מזלו שפר עליו. 

 

 7911אבי כפי שצולם בשנת 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
תי לצטט אותו בלי לעשות שינויי סגנון  במידת האפשר וכן   . הסיפור מבוסס על זיכרונותיו של אבי, השתדל8

 על עבודתה של: 
Ellen Land Weder : To save a life : stories of Holocaust rescue, Urbana : University of Illinois 

Press, ©2000                                                                  
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 מסלול הבריחה.

 

 

שוכנת לחוף תעלת לה מנש הערה:קיימת טעות במסלול העיר בולון היא העיר ה

 ולא העיר שציינה אלן לנד וובר בסיפרה.

 

 

 ב. גרמניה,העזיבה להולנד.

פחה גדולה בת עשרה ילדים, הורי פיליפ נחמיה ואמילי נחמה היו הורים למש

הייתה ילדות חמה ומאושרת. זכורים לי במיוחד ההתכנסויות  ילדותי

ים האלה הופרעו כשעלתה המשפחתיות לסעודות ימי השבת והחג. החיים היפ

בגרמניה המפלגה הנאצית לשלטון. המשפחה החלה להתפזר, חנות המכולת 

שלחנו בסוף נאשר ואני ( עלה לארץ. אחי לנו נסגרה ואחי הבכור יונה )אלביש

שמם היה יולי זאב  ,לבאדן על יד וינה שבאוסטריה ,אחות אבי ,אל דודתי 7991

 קור  היה מתוכנן לזמן קצר אבל  התארך. הם היו זוג ערירי. הביואידה מילר

למשך שלוש וחצי שנים עקב המצב החמור שהתפתח בגרמניה. לבסוף 

כשחזרנו הביתה לבית ההורים שבפרנקפורט על הנהר מיין מצאנו מכל 

המשפחה רק עוד שלושה אחים ואחיות. מרתה ודוד יוליוס עלו ארצה, לאה 
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הייתה בהכשרה על יד המבורג. בהכשרה לקראת עלייתה ואדית הייתה בהולנד 

את הדוד והדודה לא ראינו יותר ,לא נשאר להם זכר. השתלבתי שוב בבית 

ובבית הספר אבל האווירה הייתה טעונה וההרגשה רעה. הסתגרות בבית עקב 

הגבלות על היהודים כמו איסור כניסה לחנויות מסוימות או איסור ישיבה על 

גם הטיולים לגן החיות נפסקו. לפני כן היה ספסלים בפרקים ובגנים הציבוריים. 

בייחוד עם אבא הטיול לשם  יתהמנוי לגן החיות ואחת החוויות הי למשפחה

על מנת  הוחלט לרשום אותי בעליית הנוערשהייה חובב טבע. בזמן הזה 

לאפשר את עלייתי ארצה עברתי בדיקות רפואיות ונכנסתי לתור להכשרה. 

בבירור את טקס החופה. הלכנו ברגל לבית  בנתיים מקס התחתן, אני זוכר

הכנסת, רק מקס אדית וההורים נסעו. אחר כך הסעודה הייתה בבית . מקס 

שהיה טבח הכין הכל בבית וזה לא היה פשוט כל כך. הייתה כבר אז מגבלה 

מסוימת בקניית קמח וביצים בכמויות גדולות. בשר משחיטה כשרה היה אסור 

שר רק בצמצום על פי אישור ששלח בן דוד רחוק של בגרמניה. יכולנו לקנות ב

אבא שחי אז באנגליה. התהליך היה שקרוב מחוץ לגרמניה קנה במטבע לא 

גרמני זכות על כמות מסוימת של בשר קפוא משחיטה כשרה שהיה מובא 

לגרמניה. המצב היה דחוק גם מבחינת פרנסה ואבא עבד כעמיל בחנות מכולת 

ובגרמניה  7991ס ועדית עזבו לארצות הברית בשנת יהודית שעדיין פעלה. מק

החלו תרגילי הג"א. נאלצנו להכין וילונות מניר שחור. בזמן התרגילים היו 

 צפירות וסירנות והיה צריך להאפיל את החלונות.

 

בא אלינו פליט מהעיר באדן והשתכן אצלנו. איני  7991באותם הימים סוף שנת 

נו רק ידעתי שהוא נאלץ לעזוב את בני משפחתו זוכר את סיפוריו. לא דברו לפני

ולברוח. בינתיים הוקמו בגרמניה מחנות הריכוז הראשונים, פה ושם נעלמו 

יהודים. חלקם שוחררו בשלב מסוים כשיכלו להשיג אשרה לארץ מקלט. מעטים 

 הצליחו, גם העולם הנוצרי "הנאור" סרב לעזור ליהודים פליטים.

תה כרוכה בקשיים. היה קשה לקבל אשרת כניסה. גם הכניסה לארץ ישראל היי

היינו מי  ,הבריטים ששלטו בארץ הגבילו את כניסת היהודים ורק בעלי ממון

 שיכול היה להוכיח רכוש בשווי אלף לירות שטרלינג קיבל אשרה בלי תור.
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הגרמנים עצרו את יוצאי פולין וגרשו אותם חזרה.  ,7991הגיע הסתיו של שנת 

יו תושבי גרמניה זה עשרות שנים. אני זוכר שאצלנו בבית אפילו אלה שה

בקומה שמעלינו גרה משפחה אחת עם שני ילדים קטנים, שוסטר היה שמם. 

ביום רביעי אחד עצרו את אבי המשפחה ,למחרת  עצרו את האם עם שני ילדיה 

הקטנים. ביום שישי לעת ערב הופיע אבי המשפחה ושאל איפה משפחתו. 

גלו ורק אחר כך שוחרר האב ממאסרו. את זעקת האב לא התברר שאלו הו

 אשכח כל חיי וזה היה עוד טרם פרוץ המלחמה

הרג בחור יהודי בשם הרצל גרינשפאן בפריס את  7991בתחילת חודש נובמבר 

 כנקמה על התעללות הגרמנים בהוריו בגרמניה. ,אחד מעובדי השגרירות שם

בגרמניה מהומות בקנה מידה  בלילה שבין התשיעי לעשירי בנובמבר פרצו

חנויות שהיו עוד בבעלות יהודית נפרצו ונשדדו ופרצו  ארצי, בתי כנסת הוצתו

 גם לדירות פרטיות שהיו בבעלות יהודית.

עמדנו בחלון ביתנו, הבית שבו נולדתי והבטנו כיצד  7991בנובמבר  9בתאריך 

ו כמה אלפי הם שורפים את בית הכנסת הגדול שעמד מעבר לכביש. בכיכר הי

ארבעה מהם פרצו לחדרים כשבידיהם אנשים שצחקו ראינו את הכל. לפתע 

מוטות וגרזנים והרסו את הכל. את האורח מבאדן ראיתי שוכב מאולף בין שברי 

 .זכוכית

 
רצנו למשטרת הרובע כדי לבקש עזרה, הם הסתכלו עלינו וצחקו. ברחנו משם 

וחות של חנותנו עלינו אליהם. לחפש מקלט אצל משפחה שאבי הכיר הם היו לק

באותו רחוב היה גר הרב של קהילת ברויאר, אחר הצהרים באו לעצור אותו. 

ראינו זאת מהחלון שממול. אחרי שהחשיך אבא הצליח להתקשר אל דודתי 

אחות אימא בביתם לא נגעו ובערב לקחנו מונית לשם. בעל הבית תלה  יחד עם 

רכוש גרמני.  היינו ברכוש של איש רבים אחרים בכניסה שלט שהבית הוא 

מגזע  "ארי" ולכן לא פגעו בדירות שבבתים אלה. זה היה יום חמישי. ביום שישי  

חזרתי עם אימא לדירתנו  לקחת דברים שהיו נחוצים לנו לשהייה אצל הדוד. 

ההרס בדירה היה גדול, הנורות שבבתי הנורות נשברו, החלונות נופצו. במטבח 

שבהם היו כלים בשריים וחלביים על כלי החרסינה והזכוכית  הפכו את הארונות

שבהם. על השולחן במטבח שפכו את הקמח שהיה שם ואימא הכינה אותו 
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לאפית העוגה של שבת, שברו ביצים, בקיצור הרס לשמו. בחדר השינה שלי 

מצאתי את אוסף הבולים שלי קרוע. קשה לתפוס איזה גוי מטומטם לוקח 

ראינו אותם עוצרים יהודים במשך כל היום  .ע את הבולים שבואלבום בולים וקור

 כולו. 

בערב שבת התפללנו כמובן בבית דודתי שמענו דפיקות בדלת, בפתח עמדו 

איש גסטאפו ושוטר במדים הם באו לקחת את דודי אחיה של אימי. אבי אמר 

להם: "לא אתן לו ללכת לבדו" ,טוב הם אמרו אתה גם יכול לבוא ולקחו את 

 שניהם.

מספר שעות לאחר מכן הלכתי יחד עם אחותי לתחנת המשטרה לברר מה קרה 

לאבי. אמרו לנו להסתלק. כמה ימים לאחר מכן בחמישה עשר בנובמבר שלחה 

אימי אותי את אחי אשר ואחותי לורלה )פלו( להולנד את אימא ואת צילי לא 

שאורגנה בידי . היינו בקבוצה של כעשרים וחמישה ילדים בערך 9ראינו יותר

 נשים יהודיות, אינני יודע מי הן היו.

כשהגענו לגבול ההולנדי הורידו אותנו שני אנשי "אס אס" מהרכבת לחדר 

המתנה. על כל הגרמנים היה לעזוב את החדר מאחר ולא יתכן שיהודים 

וגרמנים יהיו יחדיו באותו חדר, היינו אנשים "מאד מסוכנים" את יודעת: אני 

והיה עוד ילד כבן שלוש  71ע עשרה אחותי בת שש ואחי אשר בן הייתי בן ארב

או ארבע. אמרו לנו שאין שירותים אין מים בקיצור אין כלום ועל תבכו! הקטנים 

ירו אותנו מיד החלו לבכות. לא אפשרו לנו לעזוב את החדר  עד לערב ואז העב

ת. אקספרס "קשת הזהב". אני זוכר זאת בבהירולרכבת אחרת ששמה  היה 

חצינו את הגבול לצד ההולנדי שם חכתה לנו משלחת קבלת פנים לברכינו. היו 

עיתונאים וצלמים שכולם שאלו מה המצב בגרמניה. סיפרנו להם על השריפות 

 והמעצרים.

האנשים הטובים הכינו לנו ארוחת ערב מאחר וידעו שאוכל כמעט ולא קיבלנו 

דייסת קווקר, הייתי רגיל  שלו לנויבמשך כל היום. לשמחתי הרבה ראיתי שב

לדייסה הזו מהבית. קיבלתי את הצלחת הראשונה מידי ראש העיר התיישבתי 

ורציתי לאכול הדייסה הייתה מתוקה מאד שלא כמו בבית והתקשיתי לבלוע 

אבל התביישתי והרעב התגבר. נבדקנו בדיקה רפואית ראשונית וניסו להרגיע 

                                                           
 של אמו ואחותו שנרצחו בגטו קובנו אבי לא ידע עד יום מותו.  . על גורלן9
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עיירה קטנה ולאחר שהייה קצרה  אותנו טיילנו הרבה בעיר שהייתה למעשה

 הועברנו משם.

אינני יודע אם אני יכול להגדיר כיצד הרגשתי. כילד צעיר אולי זאת הייתה בסך 

הכל סוג של הרפתקאה. אני יודע שלא פחדתי אפילו כשראיתי את בית הכנסת 

נשרף וכיצד הם הורסים את ביתנו. אני בטוח שלא פחדתי. אבל כשהגענו 

רגע מאד קשה בשבילי. רק אז הבנתי שמשהוא נשבר ללא  להולנד זה היה

תקנה. רק אז ברגעים אלה הבנתי מה קורה יותר מכך התחלתי לחשוב מה 

 צופן בחובו העתיד.

למחרת בבוקר אמרו לנו האנשים שטיפלו בנו לכתוב מכתבים הביתה ולבשר 

להורינו שהגענו בבטחה. הם דאגו שנעמוד בקשר של מכתבים עם המשפחות 

ושנכתוב כל שבוע. למדתי שאבי נכלא במחנה הריכוז בוכנוואלד אבל שהוא 

בנובמבר ) 10שוחרר כשהצליח בעזרת בן דוד להשיג אישור הגירה לאנגליה

. למרות שרבים לא עזבו את המקום (בוכנוואלד טרם הפך למחנה מוות 7991

יה אם היה לך אישור הגירה היו משחררים אותך ונותנים לך לעזוב את גרמנ

אבל צריך לציין שזה היה מאד מאד קשה להגר. לא הייתה מדינה שהייתה 

ארה"ב אך עם מוכנה לקלוט יהודים לא ארה"ב ולא אנגליה. ספינות הפליגו ל

לרדת לחוף. גם עם היה לך כסף. המקום היחידי שאליו  היית יהודי לא יכולת

 טים מאד.ניתן היה לברוח היה שנגחאי ולמי היה כסף לנסוע? למעטים מע

אמרה אימי לאבי: " אתה  7999כשגרמניה פלשה לפולין בראשון בספטמבר 

חייב לעזוב אחרת יאסרו אותך בשנית". לאימי לא היה אישור הגירה, לא ראיתי 

 אותה יותר.

אבי היה על הרכבת האזרחית האחרונה שעזבה את גרמניה להולנד ועל 

היותו גרמני דהיינו נתין של הספינה האחרונה שיצאה לאנגליה. שם הוא נעצר ב

 מדינת אויב והושם במחנה הסגר באי מאן עם נאצים! הוא היה שם הרבה זמן.

כששוחרר מגרמניה פגשתי אותו אצל מינה אחותה של רוזי באמסטרדם. לאחר 

שעזב הקשר עם ההורים היה קשר מכתבים. פעם ניסיתי להעביר מכתב מאבא 

נזורה הגרמנית שקשר מכתבים עם לאימא אך המכתב חזר ועליו חותמת הצ

 ארץ אויב ולו גם בלתי ישיר אסור.

                                                           
 דולר כדי לשחרר את סבי. 555.בן הדוד בני היינריך סיפר לי כי אביו מקס שהיה כבר בארה"ב לווה  10
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 7917-אבי )מימין( אחותו פלו ואחיו אשר בהולנד 

 

 

 ג. הולנד

 (DEN)   DOLDEכנו אותי ואת אחי ואחותי במקום שנקרא דן דולדר יבהולנד ש

פלץ שהיה בית ספר קרליד היה מקום שנקרא ו (BILTHOVEN)ליד בילטהובן 

הילדים החלו את לימודיהם  ( (Kees Boekeקייס בווקה  שנוהל בידי פרטי

 במקום בגן הילדים ונשארו שם עד היותם בני שמונה עשרה.

הייתה מורה במקום. פעם פנה אליה אחד התלמידים ואמר:" מרים וטרמן 

מרים את יודעת יש קבוצה של ילדים פליטים שאין להם מה לעשות, את חושבת 

א אלינו?" התלמידים הם שיצרו את הקשר שבין מעון הפליטים שהם יכולים לבו

 ובית הספר.

בווקה שכר בית לכל הילדים היהודיים שהיו פליטים מגרמניה קבוצה של 

כחמישים איש. אני שהייתי בן ארבע עשרה הייתי המבוגר ביותר בקבוצה. 

 מאחר שלא ידענו הולנדית לימדו אותנו בנפרד ובכך הקלו על הלימוד. כך

 פגשתי את מרים היא הייתה המורה להולנדית.

מרים הייתה מורה סבלנית ואני חושב שחשה רגשי אהדה כלפי הילדים שנאלצו 

לעזוב את ביתם. בתחילה חשבתי שהיא רק מרחמת עלינו אך בהמשך היא 
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הייתה מעורבת בכל ליבה. היינו מאד קרובים, אם היה משהוא שהייתי צריך 

יתי הולך למרים לא למישהו אחר מהמורים. הפרש  הי שהוילדבר עליו עם מ

 נו היה  חמש או שש שנים. היא הייתה כמו אחותי הגדולה. ניהגילאים ב

זה ",היא אמרה , "אימא"פעם היא לקחה אותי לביתה והציגה אותי בפני הוריה. 

. לא היה צריך יותר אמה הייתה כאימי. אני התרשמתי שאביה היה איש "יוסף

יתה לו מים. הוא היה איש נעים הליכות שהי שהיה סוחר ביהלועשיר נדמה ל

 אדמה ומטעים. מרים קנתה לי זוג אופניים במתנה. 

נו. הם התקדמו ניהייתי מאד גאה כי בכל בוקר עשיתי שרות מוניות לקטנים שב

רגלי ואני נסעתי הלוך ושוב לקראתם. בכל פעם לקחתי אחד או שניים איתי על 

 (Loosdrecht ). המרחק בין ביתה של מרים ובין לוסדרכתאופניים לפי גודלם

היכן שגרתי היה מרחק של עשרים דקות ברכיבה. הייתי נוהג להגיע לביתם 

 לעיתים קרובות למעשה בכל רגע שבו יכולתי.

גם ילדים אחרים בקבוצה היו חברים שלהם אך אני הייתי כמו בנם הייתי בבית. 

לאביה הייתה ספרייה ענקית שהוא היה יכולתי לגשת לאמה אם חשתי ברע. 

 גאה בה מאד ושמר עליה. לאף אחד אסור היה לגעת, אני הייתי יוצא מהכלל.

 

באותה עת גם הכרתי את בעל משתלת פרחי הדליות שהיה בדרך לבית הספר 

שמו היה דה יונג. כל פעם שעברתי שם עצרתי כדי להתבונן בשפע הפרחים 

אותי פנימה כדי לראות את פרחיו. קיבלתי אישור  שהיו לו , יום אחד הוא הזמין

 מהנהלת המעון לעבוד אצלו בשעות שאחרי הלימודים.

לפני פרוץ המלחמה נשלחו כל הילדים למשפחות מאמצות בכל  7999בשנת 

בצפון שם  (Friesland ) סלנדירבי הולנד. אחותי נשלחה למשפחה בפרח

  Bilthoven) ) טהובןליבשהתה עד גמר המלחמה, אחי אשר נשלח למשפחה ב

שם חגג את בר המצווה שלו  ואני לא יכולתי להיות אתו ביום חגו. אני נשלחתי 

. באמסטרדם היו לנו קרובים אח ואחות של (Utrecht)לבית יתומים באוטרכט 

קילומטר ואפשר היה לעשות   14 -כ רוזי. המרחק בין אוטרכט לאמסטרדם היה

 עיות.זאת הלוך ושוב ביום אחד בלי ב

נשלחתי על ידי מנהל בית  7914עם פרוץ המלחמה בהולנד בעשירי במאי 

.נשארתי שם כמה (Zeeland ) היתומים לקבוצה של עליית נוער בזיילנד
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שבועות עד שהגרמנים החליטו לפנות את האוכלוסייה היהודית מהאזור. 

נשלחתי לקבוצה אחרת של עליית נוער בלודסטרכט בשכונת המגורים של 

יה של מרים. שם נמשך הקשר היינו קבוצה של צעירים כבני גילה, היא לא הור

הייתה שייכת לקבוצה באופן רשמי אבל היא הייתה באה למקום כל הזמן. 

 המרחק היה כמאתיים מטר. כעת הייתי בשני בתים אצל מרים ובלודסטרכט.

ח, בחורף  הצלחתי לשבור רגל זה היה כשנסעתי על האופנים בכביש מכוסה קר

אני המשכתי לבקר בבית הספר בבילטהובן ונסעתי לשם יום יום .אני נפלתי 

לפני מחנה צבאי,  חיילים הולנדים שהיו מגויסים שם בגיוס חירום לרגל המצב 

הפוליטי אספו אותי ובמונית שלחו אותי לאוטרכט. בקיצור הגעתי לבית החולים 

בערך עשרים איש  ושכבתי שם כמה שבועות. החולים שכבו שם באולם גדול

באולם, הדבר היה מאד לא נעים ודרשתי שיוציאו אותי למרפסת. בכל יום היו 

מוציאים אותי למרפסת כשאני מכוסה בעוד מספר שמיכות. אני הייתי היחידי 

 שזכה לשירות כזה כנראה שהייתי מרדן מדי.

כאמור עם פרוץ המלחמה נשלחנו אני ואשר אחי לבית עלית הנוער שבמחוז 

ילנד. המקום נקרא מיינרזיילנד. שהינו במקום תקופה קצרה ביותר כי זי

אני באמת לא יודע  ע.נות את כל יהודי האזור. למה? כובהגרמנים פקדו שיש לפ

אך הפקודה בוצעה חיש מהר וכולנו הועברנו לחוות עליית הנוער בלודסרכט. 

לשבע עשרה.  היינו כחמישים נערים ונערות בני גילי בגילאים שבין חמש עשרה

החיים חזרו לשגרה לחלק גדול מהנערים מצאו עבודה אצל האיכרים בכפר. לי 

התאכסן רב סמל אצל איכר שבביתו  ,בארן שמו ,סמוך מצאו עבודה בכפר

גרמני. יום אחד בשעת הפסקת הצהרים עמדתי בחדרו עם התפילין עלי, 

הסיפור הזה פתאום הוא נכנס לחדר הביט בי אמר סליחה ויצא. סיפרתי את 

וכעבור זמן קצר מצאו לי מקום אחר בלודסטרכט אצל איכר בשם דארק  11בבית

שכונמכר שאצלו עבדתי עד הליכתנו למסתור. כאמור החיים היו חיי שגרה של 

עבודה ולימודים בעיקר עברית כאשר יום אחד היה מותר לדבר רק עברית אך 

אה אחת מנשות הועדה למדנו גם לימודים כללים. מידי יום ראשון הייתה ב

שטיפלה בנו שמה היה אריקה. היא הייתה מביאה תקליטים של מוסיקה 

                                                           
כך נכתב במקור, אני סבור כי אין מדובר בפליטת קולמוס. הרגשתו של אבי לפי התרשמותי הייתה הרגשה  11

 של בית.
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קלאסית ולימדה אותנו לשמוע מוסיקה .ממנה למדתי לאהוב מוסיקה קלאסית. 

ו נשיאת טלאי בינתיים החמיר מצב היהודים, הוצאו תקנות מגבילות ליהודים כמ

ושילוח יהודים למחנה הריכוז  הגבלות בנסיעות ,אופנייםצהוב, איסור החזקת 

במחנה הריכוז  ים קיבלנו פקודה שעלינו להתייצבוסטרבורק. באחד הימ

המנהיגים החליטו להסתיר אותנו במקום למרות שהיו להם רק   ,וסטרבורק

 כמה ימים לעשות את הסידורים הדרושים.

קיבלנו מכתב מאימא וצילי שהייתה אצלה בחופשה 12 7917בחודש נובמבר 

ין. במכתב נאמר שהן צריכות לנסוע בלי פירוש. שבוע לאחר מכן קיבלנו ברלמ

מכתב מבן דוד של אימא ארתור רוטשילד שבו הוא מודיע כי אימא וצילי נסעו 

וכי גם הוא צריך לארוז את חבילתו. ארתור היה נכה מלחמת העולם הראשונה 

 שבה איבד רגל וזכה בצלב הברזל. הדבר לא הציל אותו ואת אשתו.

 

        במחתרת -ד. קבוצת ווסטרויל 

רקפלץ. הם ומרים הייתה הקשר בין הקבוצה למספר מורים  מבית הספר בו

 Joop) יסדו קבוצה בראשותו של אדם לא יהודי בשם יופ ווסטרביל

Westerweel).  אני הייתי בביתו לעיתים קרובות לפני התחלת הצרות. הוא

רק שני דברים, דבר יכול להיות או טוב היה אדם מיוחד, אדם חזק שלדעתו היו 

ואתה חייב זה רע לרדוף אנשים בגלל דתם או גזעם הוא אמר :" . או רע

 ". ללחום ברוע ללא פשרות

. המלחמהפרוץ הממשל ההולנדי הכין תעודות זהות לכל מי שהיה בהולנד לפני 

באו אין לכך כל דוגמא במדינות מערב אירופה אפילו בגרמניה כך שכשהגרמנים 

לכל האוכלוסייה היה תיעוד מה שהקל על הגרמנים מחד ומאידך הקשה  וסיכן 

 את החיים במחתרת.

אני לא כבשה שיש לנהוג תעודת זהות לו או לבני משפחתו, "יופ סרב לקחת 

בה כעדר, אני אדם". רק כאשר החל להיות חבר מחתרת לקח תעודת זהות, 

נכנסו למלחמה  ( (Willieו וילי כמובן שהפרטים בה היו מזויפים. הוא ואישת

ללא פשרות למרות שהיו להם ארבעה ילדים ווילי הייתה בהריון. נוצרים שעזרו 

                                                           
יחד עם כל אנשי הטרנספורט  25.11.1941לקובנו ונורו בתאריך  22.11.1941י ודודתי גורשו בתאריך סבת  12

 איש מערים שונות בגרמניה שהגיעו כמה ימים קודם לכן. -2555במספר ועוד כ 922



 14 

ליהודים סיכנו את הכל כולל את כל בני משפחתם. כשבני הזוג ווסטרויל נתפסו 

 הם היו צריכים להחביא את ילדיהם כולל תינוק בן פחות משנה.

פכה להיות מעורבת במאה אחוזים כאשר יופ עזב את משרתו כמורה ומרים ה

ירדנו למחתרת. לא ניתן היה להתייחס לעבודה זו כעבודה חלקית. הם היו 

צריכים לעבור בין כל מקומות המחבוא ולהביא לנו כסף תעודות מזויפות ובולי 

מזון למשפחות שהחביאו אותנו. כמו כן הם היו צריכים לנסוע בכל רחבי הולנד 

ת שיסכימו לקלוט אותנו. הולנד היא ארץ קטנה אבל למצוא משפחות חדשו

בימים ההם לא היה קל לנסוע. גם אם הייתה לך מכונית לא היה בנזין. עוצר 

ופשיטות היו  תופעה יום יומית, משמרות של גרמנים היו בודקים את הזהות 

 בכל תחנות הרכבת ובכל מקום.

יר בארנהם המקום הראשון אליו נשלחתי, היה ביתו של ציבמחתרת: 

((Arenhem  היינו שם קבוצה של שמונה או תשעה ,פשוט לא היה זמן למצוא

 מקום מסתור לכל אחד מאתנו. לצייר הזה הייתה חברה יהודיה שנתפסה יומיים

שלושה לאחר שהיינו אצלו. היה עלינו לעזוב בחופזה  למקרה שיחפשו בביתו. 

וכר שלאיש הייתה חנות תוך מספר שעות נלקחנו לכתובת אחרת בארנהם אני ז

נעליים והוא האמין באסטרולוגיה. לאחר מכן גרנו בבית של זוג אחיות 

מיסיונריות  שלא גרו במקום אך אסור היה שיודע להן כי המקום נועד להצלת 

יהודים. הדבר המרשים ביותר בבית הייתה ההסקה. השירותים היו מוסקים 

י אשר וסטודנט צעיר שלא היה והיה שם מדף ספרים. אחרי מספר ימים אני אח

שנקרא באקבארכאן שמו  (Appeldorn)יהודי הועברנו שוב למקום ליד אפלדורן 

של האיש היה אורבן והוא היה מוכר וידוע כקומוניסט. הסביבה הייתה מוקפת 

יערות גדולים ואנו היינו יוצאים לאסוף אצטרובלים להסקה. בכל פעם שמשהוא 

אים קודם לאורבן. לילה אחד הגיע המשטרה רע היה קורה בשכונה היו ב

ההולנדית ועצרה את אורבן בשל דבר מה, אנו ישנו ולא שמענו אותם באים. 

לפתע שמעתי שוטר שואל אותי: " היכן תעודת הזהות שלך?" אני רק בן ארבע 

עשרה עניתי. איני צריך תעודת זהות. רק בן ארבע עשרה חזר ושאל, כן עניתי. 

צריך להתלבש וללכת מכאן. השעה הייתה שתים לפנות  טוב הוא אמר אתה

בוקר אני אחי והנער ההולנדי עם מסמכים מזויפים עזבנו את הדירה לקור 

ולגשם. ניגשנו לשכנים לבקש מחסה אך אף אחד לא פתח את דלתו. הם לא 
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ידעו מי אנחנו אך מכיוון ששהינו אצל אורבן דבקה בנו הסטיגמה שלו. כל אותו 

ו בגשם מחכים ליום שיאיר. בבוקר רטובים עד לשד עצמותינו הלילה עמדנ

נסענו באוטובוס לאמסטרדם. אחרי נסיעה קצרה האוטובוס נעצר על ידי איש 

משטרה צבאית גרמנית. חשבנו שזה הסוף אבל האיש רק רצה לנסוע 

מהחלוץ שיעזור לנו למצוא   שהויבאוטובוס. הלכנו לכתובת ששם קיווינו למצוא מ

ר. כשראינו  שהעציץ בחלון הדירה עמד לפני הוילון הבנו שהכל בסדר מקום אח

ונכנסנו פנימה. שם הוחלט שלא נמשיך למקום אחר עד שלא יהיו לנו תעודות, 

הדבר היה מסוכן מדי. לקראת קבלת התעודה הייתי צריך ללכת ולהצטלם. 

בלווי אחד מאנשי החלוץ הפעילים יצאתי לחפש צלם בקאברסטאט מדרחוב 

 13דוע באמסטרדם של אז. בדרך נעצרנו על ידי איש המשטרה  השחורה י

המשכתי ללכת כאילו לא שמעתי אבל הוא החזיר אותי אל המלווה שלי ודרש 

גם ממני תעודה. חיפשתי בכיסים ואמרתי שכנראה שכחתי את התעודה בבית. 

החבר התחיל לצעוק עלי " למה אתה כזה שכחן עכשיו יעצרו אותך ויהיה אי 

נעימות". ההצגה הייתה משכנעת ונתנו לנו ללכת. בפעם הזו נבהלתי באמת 

 היות והשחורים האלה היו ידועים לשמצה.

זמן קצר לאחר מכן קיבלנו תעודות. אשר על שם פרנץ קראו ואני על שם יעקב 

 פוגל. התעודה שלי הייתה גנובה מאדם שהיה תושב לודסרכט.

צריך להגיע מנקודה  לעצור ולחשוב. הייתה זמן כל כך הרבה דברים קרו ולא הי

צריך  כת ישר או לבצע עיקוף את זה הייתא' לנקודה ב' וזה הכל. היה אפשר לל

לבצע לבדך.  כך זה היה כל הזמן היה צורך לשנות מיקום. לא הייתה הדרכה 

כיצד להתנהג, רק מי שבאו לא לפני הרבה זמן לא ידעו. דבר אחד היה חשוב 

אה גרמני על תסטה מהמסלול המשך ללכת ישר. זו זכותך ללמוד, כשאתה רו

ללכת על המדרכה על תראה סימני פחד או תחצה את הכביש אחרת הם 

 יסתכלו עליך. אסור להביט לאחור מעבר לכתפך יש להתנהג כמו האחרים.

ברור שאנו הבנו את השפה הגרמנית אך אסור היה לענות אם גרמני היה פונה 

ם הם היו נעמדים מאחור וצועקים בגרמנית בא הנה! אליך בגרמנית. לעיתי

אסור היה להפנות את הראש. מאחר ודיברנו הולנדית לא יכלו הגרמנים להבחין 

 אם יש מבטא גרמני.

                                                           
 כינוי לאנשי משטרה הולנדים משתפי פעולה שלבשו מדים שחורים. 13
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את מנחם אחד מהמנהיגים  המלחמה אך לא ראיתי את מרים שוב אלא לאחר

יאן בלוסטרכט שהפך לבעלה ראיתי לעיתים קרובות. הייתי בקשרים  גם עם 

מורה מורקפלץ שראה את מרים לעיתים קרובות. הוא (  (Jan Smiithסמית 

הביא לי את ברכותיה וחדשות כך שתמיד ידעתי מה קורה איתה ועם 

משפחתה. ידעתי כשירדו למחתרת והסתתרו אך לא ידעתי היכן. לא רצינו 

 לדעת יותר ממה שהיינו צריכים.

שעבד בעליית הנוער כמורה  מנחם שהיה מהנדס במקצועו היה אינטלקטואל

 Lodi)ומנהיג. מי שעמד בראש קבוצת המנהיגים היה אדם בשם לודי כהן 

Cohn) מנחם היה סגנו. בסך הכל היו ארבעה כהן מנחם חנה ועדינה סימון .

 שנשאה לשושו.

אחר כך באנו לעיר איימוידן למשפחת אוטו. לפנינו היו שם שתי אחיות 

ישלר. עשו חילופין והביאו אלינו את אחותי מההכשרה האחיות רות וברבל ט

לורלה )פלו ( שלקחו אותה ממשפחת פרידה. ספרו לנו שהם היו בעלי דרכון 

פורטוגזי ויכלו לעזוב את הולנד לארץ ניטראלית. אחותי לא יכלה לעזוב אתם. 

אנשי החלוץ ידעו על אחותי וצרפו אותה לקבוצתנו. הזמן עבר בעצלתיים. ביום 

ים להישאר  בחדר שלנו ולא להתקרב לחלון. למזלנו האיש שהיינו היינו צריכ

אצלו עבד כשומר לילה כדי להשתמט מגיוס לעבודה בגרמניה היה בזמנו סוכן 

של ספרית פועלים כך שהיו הרבה ספרים בבית. גם הניסיון היום יומי לקלוט 

עזרו לנו  את שידורי רדיו לונדון והניחושים על מצב הגרמנים לפי אותם שידורים

להעביר את הזמן. בשביל הכושר הגופני התעמלנו יום יום. לאחר זמן מה 

 התחלנו לצאת לטיולים אחרי רדת החשיכה ולפני התחלת העוצר.

ערב אחד כשיצאנו על המעבורת לצד השני של תעלת אימוידן נקלענו לאזעקה 

אווירית. זה קרה אמנם לעיתים קרובות אבל הפעם הייתה אש כבדה של 

סוללות החוף וברד רסיסים ירד על הרחוב. פתאום הופיע משמר גרמני על 

אופניים, הם צעקו לנו מיד לתפוס מחסה. עמדנו אתם יחד בסככת האוטובוסים. 

מזל שבחושך לא רואים את פרצופך. פעם ביום כשסבלתי מגירוד על הידיים 

 כל פינה.  ונזקקתי לטיפול רפואי לא מצאתי את דרכי באור יום בחושך הכרנו

לא היה קל למדריכים לעבוד אתנו היינו ילדים שעזבו את משפחתם, הייתה 

המלחמה וכללי התנהגות שהוציאו הגרמנים כמו ענידת מגן דוד צהוב שאני 
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חושב שענדתי פעמיים בלבד. היינו צעירים בשנות העשרה והמדריכים היו כבני 

במלוא מובן המילה.  עשרים עד עשרים וארבע בעצמם אך היו אחראים עלינו

 הם נאלצו לעבוד קשה מאד.

אני חושב שלא הייתי ילד טוב במיוחד, פעם אני אחי אשר ודוב שגם היה מבני 

הקבוצה החלטנו לברוח מלוסטרכט ולהיות עצמאיים. יצרנו קשר עם מזכיר 

" שציינה את היות בעליה יהודי. Jהכפר כדי שיתן לנו תעודות זהות בלי האות "

שר למדריכים וסיפר להם. מנחם לקח אותי הצידה והסביר לי כי הוא הלך י

בקרוב כולנו נרד למחתרת יחד. הוא אמר לי תן לי את תעודת הזהות ועל 

תעשה בעיות. האחריות הרבה שהוא נשא בה הייתה כבדה מאד לצעיר 

שכמותו. הוא לא ידע אם יצליח להחביא אותנו, מה גם שכל אחד מהם היה יכול 

עצמו אך מי היה דואג לילדים במקרה זה. משהוא היה צריך להישאר להציל את 

בהולנד ולהמשיך במשימה. הרועה אינו יכול לעזוב את עדרו. הם היו מאד 

ניסו להעביר קבוצה של  7911גיבורים ואמיצים ושלמו על כך את המחיר. בסוף 

נודע מה שקרה להם.  7911שמונה מהחברים לשוויץ. הם נעלמו ורק בשנת 

במקרה ראתה קרובת משפחה של אחד מהנספים את שמו של הקרוב על לוח 

זיכרון בבריסל. לאחר מכן נתגלו רשימות עם שמות של מגורשים של הגרמנים 

ושם נמצאו כל השמות. מסתבר כי נמסרו ישר לידי הגרמנים לאחר שעברו את 

לא הגבול לבלגיה. נראה שהמבריחים עשו יד אחת עם הגרמנים אך התעלומה 

 נפתרה סופית.

שושו למשל העביר את אשתו לשוויץ ונתפס בדרכו חזרה. הוא פחד שמא  

ישבר בחקירה וביקש מאחד השוטרים תער בעזרתו התאבד. על מותו למדנו 

כשבא יאן סמית שהיה המקשר שלנו, הוא היה מגיע מידי פעם  7919בפברואר 

ושו כי הוא נתפס לראות אותנו ולהביא פנקסי מזון וסיפר על מה שקרה לש

 והתאבד.
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 ו. לבלגיה ולצרפת:

בשלב מסוים החלו להעביר ילדים לצרפת מתוך הנחה שזה יקל על הלחץ 

עזבתי עם אחי את הולנד כשאחותי נשארה מוסתרת  7919בהולנד. באפריל 

הגענו בהתחלה לרוטרדם שם נפגשנו עם יופ ווילי ווסטרויל. נשארנו אתם יום 

יצאנו לדרך. יופ הביא אותנו לגבול. קודם נסענו  77.1.7919יומיים בתאריך 

ברכבת לאחר מכן הלכנו ברגל כשיופ הלך לפנינו ואמר לנו לשמור על קשר עין 

אבל בשום פנים ואופן לא להתקרב עליו גם עם יעצרו אותו לביקורת אלא 

להמשיך בדרכינו כאילו אין שייכות בנינו .היינו צריכים לעבור גשר לצדו השני 

שבו עמד משמר גרמני. לא עצרנו ולא נשאלנו שום דבר זה היה כבר קרוב מאד 

לגבול הבלגי. המשכנו בדרך, עברנו ליד מפעל גדול ללבנים אחר כך הגענו 

לשטח כפרי שהיו בו מספר משקים  בודדים. כאן יופ נתן לנו הוראות איך ללכת 

פתח בית איכרים בהמשך כשמדי פעם הוא סימן לנו לחכות. מידי פעם הלך אל 

או שלפעמים רק עבר ליד בית. כשהגענו לגבול ממש הוא חיכה לנו. שאלנו אותו 

לפשר ההליכה מסביב או אל בתים מסוימים. הוא צחק ואמר כי הוסכם עם 

איכרים שהסכימו לעזור שיסמנו עם השטח נקי ממשמרות. הדבר נעשה על ידי 

הגיע שעת הפרידה,יופ  צורת הנחת המחצלת לאורכה של הדלת או לרוחבה.

נתן לנו הוראות איך להגיע לאנטוורפן ואת הסיסמה לזהות עצמנו במפגשים 

בדרך. הסיסמה הייתה: "דרישת שלום מבעל הבית ומה שלום אשתך?" 

ולשם נוסעים בחשמלית מספר  11הכתובת באנטוורפן הייתה פאלקון רוי מספר 

ר זמן קצר הגענו לבית קפה . נפרדנו אני ואשר המשכנו לבדינו בדרך. כעבו19

שליד תחנת הרכבת בצד הבלגי של הגבול בעל המקום שאל למבוקשינו הזדהנו 

עם הסיסמה וקיבלנו קפה ביקשנו ממנו לקנות לנו שני כרטיסים לרכבת נתנו לו 

כסף והוא קנה לנו כרטיסים. אינני זוכר כמה זמן ערכה הנסיעה היינו עייפים 

ץ הפיזי של ההליכה הממושכת לאחר שישבנו מאד והגענו די מאוחר. המאמ

שבועות וחודשים בחדר חשוך וההיחשפות אל הבלתי נודע הוסיפו לעייפות. 

באנטוורפן עברנו את המשמרות בתחנת הרכבת בלי ביקורת עלינו על חשמלית 

עד עד פלקופליין  כלומר כיכר פלקון ומשם הלכנו ברגל  מספר דקות עד       

יתנו הייתה להמתין שם למבריח שייקח אותנו לספרד. לבית המרזח. תוכני

כשהגענו למקום הסתכלנו אחד על השני והבנו כי זאת מסבאה מדרגה נמוכה. 
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נכנסנו פנימה המקום היה די מלא אנשים פחות או יותר שתויים . הכל היה מלא 

ריח של בירה ועשן סיגריות כי בגלל ההאפלה הכל היה סגור. ישבנו בפינה 

, רצינו לראות לאן נפלנו. אישה ניגשה אלינו ושאלה למבוקשינו הזדהנו וחיכינו

בסיסמה. האישה ביקשה בשקט שנזמין לנו בירה ושנחכה עד שיעזוב אחרון 

המבקרים. הבנו שהגענו למקום הנכון והתחלנו לצפות להמשך הדרך. המבריח 

טרם היה הבעל של האישה שהסתירה אותנו שמו היה היללברה )ארנבת( והוא 

חזר מספרד לשם הלך עם שני חברים שהקדימו אותנו בדרכם. יופ סיפר שהיה 

לו חשבון עם הגרמנים, במלחמת העולם הראשונה הגרמנים הרגו את אימו  

לאחר שחשדו כי הייתה מרגלת והוא הבריח אנשים שלא לשם פרנסה . רק 

ומת לאחר המלחמה התברר כי הוא נתפס על ידי הגרמנים בחוזרו מספרד וה

במחנה הריכוז אוריננבורג שליד ברלין. בתחילה רק אני ואחי היינו אך הצטרפו 

אלינו עוד שני בחורים. המבריח כבר העביר פעמיים אנשים מקבוצתנו. אנו לא 

ידענו שהוא נתפס בפעם השניה והמשיכו להתאסף נערים עד שמספרינו מנה 

ופ נתן לנו. בהולנד עשרה. הכסף הלך ואזל, היה לנו שטר בן אלף גילדן שי

השטר בוטל כדי לפגוע בשוק השחור אך באנטוורפן הייתה לנו כתובת שיופ נתן 

לנו ושניתן היה לפרוט בה את הכסף לכסף בלגי.  ניגשנו לכתובת בפרבר 

יוקרתי למדי וצלצלנו בדלת. האיש שפתח את הדלת היה אמנם לבוש בהידור, 

ר, אמר שלא ידוע לו מי שה יופ לפי דעתנו לפחות. כששמע את הסיסמה החווי

ווסטרויל וסגר לנו את הדלת בפנים. אחד החברים חזר להולנד לעדכן אותם על 

 מצב הביש שלנו.

אשר ואני הסתובבנו בצורה חופשית בעיר האחרים יצאו רק לעיתים רחוקות כדי 

לא למשוך תשומת לב מיוחדת, למרות שבאי בית המרזח ידעו על 

ד נכנסנו לחנות לדברי חלב שראינו וביקשנו לקנות גבינה "הסטודנטים". יום אח

שלא לפי נקודות הקיצוב. בעלת החנות הסכימה למכור רק משולש אחד של 

גבינה רכה. רמזתי שאני מייצג קבוצה שנמצאת בתנאים יוצאי דופן ואז מכרו לנו 

קופסה שלמה ואמרו שנבוא שוב וישתדלו למכור לנו עוד וכך היה המצב נמשך 

 ורה זו כחודשיים וחצי.בצ

יום אחד שכנה שהייתה מבאי בית המרזח והיה לה ידיד חייל גרמני, אמרה לו 

שיש הרבה הולנדים מתחבאים בשכונה והוא בא לבדוק. שמענו את הצעקות 
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וניסינו לברוח דרך המרזב עמדנו שם כעשרה איש והגרמני הופיע כשבידו 

החולים. טוב שהמרזב החזיק אקדח ואמר לנו לחזור בשקט או שנגיע לבית 

אותנו אחרת היינו נופלים ונהרגים. אספו אותנו בחדר אחד אך התברר שלא 

נמצאים והוא החליט לארוב לשאר. בינתיים שלח את חבריו להביא רכב  כולם

כדי לקחת אותנו.  למזלנו היו לנו מסמכי עבודה וזהות מזויפים. ארנסט הירש 

אחד מהחברים שחזר מהולנד הביא משם טפסים של חברת בנין שעבדה עבור 

 הגרמנים בצרפת בשם :  

Eckhaus Hoch und Tiefbau Geselchaft 

נו היינו אמורים להציג עצמנו כעובדים שם. הוא ישב על המיטה כשאנחנו אנח

מסתירים אותו מעיני הגרמני כשהוא ממלא לכל חבר טופס שמזהה אותו 

כעובדי החברה הולנדים העובדים בשרות הגרמנים בצרפת. החיילים והשוטרים 

 הגרמניים היו מאד ברוטליים אבל כשראו את המסמכים יכולתה להגיד להם

כמעט כל דבר והם האמינו. סיפרנו כשהביאו אותנו למין מחנה מעצר שברחנו 

בגלל געגועינו למשפחות שלנו מהעבודה בצרפת ובדרך חזרה נתקענו 

באנטוורפן. עם הגסטאפו זה היה בודאי מסתיים אחרת. אנשי הצבא לא חשדו 

ו לרגע שאנו יהודים. ברחתם מהעבודה טוב  כעת אתם צריכים לחזור. היינ

במקום עם כמה עשרות בלגים עצורים שהובאו למקום במטרה לשלחם 

לעבודות כפיה בגרמניה, מקום המעצר היה בקסרקטין בלגי נטוש ואת הכלכלה 

קיבלנו מאנשי הצלב האדום. כעבור שבועיים הודיעו לנו שאנו עתידים להיות 

 רפת.מוחזרים לצרפת ולא כפי שחששנו לגרמניה. שמחנו שנגיע בצורה קלה לצ

איך ניתן להסביר את מה שהתרחש אחר כך, לא ניתן להסביר בעזרת ההגיון. 

לקחו אותנו ממקום מסתור "חזרה" לעבודה. כשיום לפני הנסיעה לצרפת בא 

רופא צבאי לבדוק אותנו. הוא היה קצין. כאשר אמר לראשון מבין החברים 

את מכנסיו  להפשיל את מכנסיו הוא הוכה בהלם מרוב פחד ולא הצליח ללבוש

חזרה. רק צווחת הרופא החזירה אותו לעשתונותיו. הבדיקה עברה בשלום. 

ארבע עשרה יהודים ועוד עשרים וכמה גויים עברו לפני הרופא והוא לא אמר 

 מאומה , לא היו לו שום הערות.

למחרת לפני שהעלו אותנו לרכבת לצרפת פנינו למפקד המחנה רב סמל בשם 

לאוכל לדרך, לא ידענו כמה זמן תארך הנסיעה. הוא פרנץ בבקשה שידאג לנו 
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אמר לנו להנמיך פרופיל כי הגסטאפו כבר שאלה עלינו ושהיינו קבוצת 

סטודנטים שנתפסה במקום אחר. מאחר ועמדנו להישלח לעבודה עזבו את 

הנושא. אנו חשבנו צרפת זה טוב לנו רצינו להיות שם. ברכבת רכזו אותנו בקרון 

 שליוו אותנו אמרו שידאגו לנו לאוכל.  אחד ואנשי המשמר

כשהרכבת יצאה לדרכה נשמנו לרווחה. באחת התחנות לאחר שעברנו את 

הגבול לצרפת ירדנו והוכנסנו למסעדת הצלב האדום הגרמני. לגרמנים היו 

מסעדות כאלה  בתחנות רכבת גדולות דבר שאחרי כן למדנו לנצל בצורה יפה 

חתיכות בשר דבר שלא אכלנו מזמן ולחם. מאד. קיבלנו מרק חם וסמיך עם 

אינני זוכר כמה זמן ערכה הנסיעה הביאו אותנו לחוף התעלה כעשרים ק"מ 

מבולון.  שם המקום היה דו קמיה מקום נידח שהגרמנים בנו בו ביצורים חלק 

ממה שנקרא בפיהם  החומה האטלנטית. שם המחנה היה  שרנהורסט 

טים הקימו בזמן שבין הכרזת המלחמה גנאיסנאו. גרנו שם בצריפים שהברי

. הם הספיקו להקים שם בית 7914ועד לתבוסתם בקיץ  7999בספטמבר 

חולים שגם הוא נתפס על ידי הגרמנים. יותר מאוחר הלכתי לשם כדי לקבל 

 טיפול לרגליים. 

למחרת בבוקר הלכנו לעבודה בנינו ביצורים ענקיים בחוף הים. השיטה הייתה 

, לכסותו, ולשתול את פרחי הסביבה. הביצורים היו בלתי לבנות את הבונקר

ישירים לחוף. אחת החוויות המשמחות עם כי לא נעימות היו ביקוריהם של 

מטוסים בריטיים שבאו אל החוף כנראה למטרות צילום. ראשוני הבורחים היו 

החיילים הגרמנים למרות שפעם ראיתי קצין גרמני יורה מאקדחו על אחד מהם 

 הם הנמיכו טוס. יכולנו לפעמים לראות את הטייס שבמטוס.כל כך 

העבודה באתר זה לא הייתה קשה במיוחד, הם סמכו על כמות גדולה של 

עובדים כך כמה שלא תתבטל העבודה תעשה. הכלכלה הייתה די בצמצום. 

אחת לשבוע חלקו  לנו כרטיסים עם בולי אוכל לבוקר לצהרים ולערב מי שלא 

פואי לא אכל. בצהרים הביאו לנו לעבודה מה שנקרא "מרק עבד ללא אישור ר

בונקרים" נוזל שצבעו שונה מידי פעם אך לא טעמו הוא היה חם ומימי. קיבלנו 

לחם בבוקר ובערב שבו חולקו גם שתייה חמה ומרגרינה. פעם בשבוע חולקו 

סיגריות ומי שלא עישן יכול היה להחליף עם הפועלים. גם יי"ש חולק כל יום 

 אשון כוסית לאיש.ר
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בינתיים החלו לכאוב לי הרגליים מההליכה בחול עם שקי מלט. חובש המחנה 

הפנה אותי לבית החולים הגרמני. הלכתי לשם ואמרתי שמאחר ואני עובד 

במחנה העבודה הגרמני אני יכול לקבל טיפול רק שם. אחר בדיקת רופא שקבע 

תי החובש לחדר מלא חיילים כי אני צריך לקבל טיפול עם קשת חימום הביא או

קיבלתי מיטה לצורך הטיפול ולאחר חצי שעה הלכתי. כך זה נמשך שבוע 

כשלבסוף הרופא קבע כי צריכים להתאים לי מדרסים ואכן התאימו לי. לא היה 

בי פחד ללכת לשם, אך קשה היה שלא לצחוק למראה חיילים מתמתחים 

חדר. הבחנתי כי הם במיטותיהם לפי פקודת החובש כאשר נכנס רופא ל

 משתמשים בתחבושות מניר.

 

במשך שמונה חודשים עבדנו בצרפת חיינו שם היו בטוחים יחסית כי היה קל 

להתמזג בהמון. כל הזמן שמרנו על קשר עם הקבוצה בהולנד. במשך הזמן 

 הועברו נערים נוספים את הגבול.

ום אחר, יום אחד לקחו קבוצת עובדים ביניהם אחד מחברינו לעבודה במק

כשחזר הוא נראה חיוור וחולה. הוא סיפר שראה כי הגרמנים הקימו גדר תיל 

סביב מקום לריכוז יהודים. אני זוכר כיצד הרגשתי שעה שראיתי באנטוורפן 

ואחר כך בפריס יהודים עם טלאי צהוב ואני בניגוד להם הלכתי כאדם חופשי 

גע. אחרת לא ניתן ללא פחד אך מבלי לאבד את השליטה העצמית ולו רק לר

 היה להתקיים.

בסך הכל היינו מאד מרוצים. עבדנו וקיבלנו שכר, היינו חופשיים לצאת ולבוא 

לא היה מדובר בעבודות פרך. נסענו ברכבות צבא גרמניות ומאחר ואמרנו שאנו 

עובדים בשביל הצבא הגרמני נסענו בחינם. דבר שלא יכולנו לעשות בהולנד. 

מים עשינו שטויות. השתמשנו במסמכים מזויפים לאחר מעשה חשבתי שלפע

כדי לקבל מזון לפעמים הופיעו חמישה שמות על מסמך אחד. אנו גם התלוננו 

נגד אחד מאנשי ארגון טודט שכונה בפינו "שטוקה" על שם המטוס הגרמני 

שאמר פעם לאחד מהחברים כי הוא בטוח שהוא יהודי. הלכנו למפקד המחנה 

יב אותנו וקורא לנו יהודים. לאחר מכן היינו מוסעים להתלונן על שהוא מעל

 לעבודה, כל השאר הלכו ברגל. הביטוי הנכון ביותר לכך הוא חוצפה יהודית.
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לקראת הסתיו החלטנו אשר ואני לחזור להולנד כדי לראות מה נשמע. ביקשנו 

וקיבלנו אישור חופשה רשמי לנסוע הביתה למספר ימים. עלינו לרכבת צבאית 

ו לאמסטרדם. כאשר הגענו הלכנו לקצין העיר כדי לקבל הקצבת מזון. ונסענ

קיבלנו בולים ירוקים שהם כרטיסי מזון שזכאים להם אנשי הצבא הגרמני. 

לאחר מכן הלכנו לבנק כדי לקבל את המשכורת שלנו מאחר ובצרפת קיבלנו רק 

ועם דמי כיס. היה צורך לתת שם של בנק אליו המשכורת הייתה צריכה לעבור 

התעודות המזויפות שלנו זו הייתה בעיה קשה. אשר ואני מסרנו את השם של 

הולנד בנק כמען אמרנו שבכפר שלנו אין בנק כי הוא קטן מדי. בבנק הולנד  

אמרו לנו שבעתיד הם לא יקבלו הפקדות כאלה. כמה חברים בצרפת בקשו 

ספרים שנברר באם מספרי תעודות הזהות שלהם אינם מופיעים ברשימת המ

החסומים כל התעודות היו בסדר פרט לשלי שהייתה גנובה. ישבתי בבית 

במשך יום אחד עד שהיא תוקנה על ידי חבר שהיה מומחה לזיופים. בגמר ימי 

החופשה ביקש מאתנו מנחם להמתין מספר ימים כדי לקחת אישורים וטפסים 

צורך זה ריקים לחברים בצרפת וכן לקחת מהגבול הבלגי זוג שיובא לשם. ל

 טיפל מנחם באישור החופשה שלי אבל לצערי היה שיבוש בכתיב.

 

עלינו על רכבת לגבול הבלגי ועברנו את ביקורת הגסטאפו ברוטרדם בשלום. 

כשהגענו לגבול נשארו בקרון רק חיילים גרמנים ולכן הביקורת נעשתה על ידי 

ו המשטרה הצבאית. הסמל הגרמני בדק את התעודה של אשר ולא היו ל

מסר לו את הניר , הערות. לאחר מכן לקח את התעודה שלי וקרא לממונה עליו

ואמר לו משהוא שלא יכולתי לשמוע. גם הוא בדק ופנה אלי בשאלה האם 

תיקנתי משהוא בתעודה. עשיתי את עצמי לא מבין, הרי הוא דיבר אלי גרמנית. 

עודה נרטבה אשר כאילו הסביר לי את דבריו עניתי בשלילה. הוא שאל האם הת

בגשם שוב אשר תרגם ואני עניתי בחיוב. הוא הסתכל לרגע והחזיר לי את 

 התעודה. נשמנו לרווחה ,הם לא בדקו את המזוודות.

למחרת חזרתי מאנטוורפן לגבול, קיבלתי את הזוג העברתי אותם לידי וילי 

וסטרויל ואני ואשר המשכנו לעיר ליל. כאשר עזבנו את הולנד יצאנו רק עם 

גדים שלבשנו, חודש ספטמבר התקרב ולא היו לנו בגדים חמים לכן סידרנו הב

 לנו אישורי תנועה ויצאנו דרומה ברכבת צבאית כמובן. 
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וילי וארנו מצאו לנו עבודה בכריתת עצים שבצעה חברה צרפתית בשם "לה 

 פורה" עבור הגרמנים.

שם "בוריו התייצבנו בבורדו אצל החברה והם הסיעו אותנו למקום שכוח אל ב

 ברגונס". היו  שם

כמה בתים ובית מרזח ועצים, פרט לכך לא היה קשר מסודר עם העולם רק 

רכבת משא שהייתה מגיעה מידי כמה ימים. היה בה גם קרון נוסעים אבל הוא 

 היה סגור.

במקום עבדה קבוצה גדולה של גולים צרפתיים שאתם התיידדנו עד כמה 

יו פשוטים  מאד, יום אחד החלטנו להתרחץ שהדבר היה ניתן. תנאי הקיום ה

במי הפלג הקטן שעבר בקרבת המחנה. בלילה ירד שלג ומי הפלג היו עטופים 

בשכבה דקה ביותר של קרח. בזמן הרחצה מצאנו שהפכנו לנושא צחוק בקרב 

 הלב שבעצמם הסתפקו בשטיפה קלה ליד ברז. תשומתהספרדיים הגולים 

להתלבש. אחרי כן שכבתי שעות מתחת  הייתה רבה מידי ואנחנו מיהרנו

לשמיכה כדי להתחמם שוב כראוי. אחרי כמה שבועות החלטנו לצאת לחופשה 

בבורדו. הספרדים למדו אותנו כיצד לנסוע ברכבת כנוסעים סמויים, איך לקפוץ 

לקרון מסע מבלי שנתפס על ידי אנשי הרכבת הצרפתיים. בכל חודשי שהותנו 

התיידדנו עם הצרפתים כפי שהתיידדנו עם  בצרפת, כשמונה חודשים לא

הגולים הספרדים. נראה שהם חשו בחוש של פליט כי אנו אתם בסירה אחת. 

היו ביניהם קצינים לשעבר בצבא הרפובליקני שבשיחה אתם ספרו לנו כי יש 

כאלה שמידי פעם היו חוזרים בהיחבא לספרד. הראנו להם מפת כבישים 

א צוין בה אבל לא יכולנו לקבל מהם פרטים פשוטה שמקום עבודתנו אפילו ל

 למרות שציינו כי אנו רוצים לצאת לספרד כדי להתגייס לצבא האמריקאי.

 

ביום שאשר ואני קיבלנו אישור נסיעה רשמי מפקיד החברה יצאנו לדרך. 

בהזדמנות הראשונה החלפנו את קרון המשא בקרון נוסעים ריק, התמקמנו 

הרגשנו שהרכבת לא זזה. הסתכלנו וראינו ונרדמנו. התעוררנו רק כאשר 

שהקרון הופרד ועמד במסילה צדדית. רצינו לצאת אבל הדלת הייתה נעולה. 

יצאנו מהחלון היישר לידי משמר של משטרה צבאית גרמנית. הם בדקו את 

ניירותינו שבמקרה זה היו אמיתיים, אבל הפקיד הצרפתי  לא ידע איך למלא 
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לא הערנו לו כי לא דיברנו גרמנית. הם התלוצצו קצת את הטופס כראוי ואנו הרי 

על חשבוננו והניחו לנו ללכת. הסתלקנו במהירות מתחנת הרכבת ורק לאחר 

מספר שעות חזרנו ועלינו על הרכבת לבורדו. בערב הגענו ופנינו למלון קטן 

 יותר נכון פנסיון ברחוב דה לה פייט שנקבע כמקום מפגש.

מחברינו. בחדרו של ארנסט הירש מצאו עיתון  לשמחתנו פגשנו במקום כמה

דבר מודפס על נייר ורוד מיוחד לדואר אויר. העיתון היה כמעט חדש בתאריכו 

ונמסר לנו שארנסט קיבל אותו משוויצריה. זאת הייתה הפעם הראשונה שראינו 

עיתון מארץ ישראל מאד התלהבנו אבל החברים החליטו להשמידו מחשש 

 ת הפנסיון. ארנסט כעס מאד על כך.שיתגלה על ידי עובד

בזמן היותנו בבורדו הוחלט לעבור למקום אחר קרוב יותר למקומות ישוב דבר 

שיקל עלינו את הקשר. מדובר בעיירה קטנה שהייתה כשמונים קילומטר 

מבורדו. גם שם המשכנו לעבוד כעובדי חברת "לה פורה". במקום החדש היינו 

 דה אבל בחברות שונות.שתי קבוצות שהועסקו באותה עבו

נפגשנו בכל יום וגם בערב בהצגות קולנוע עבור חיילים גרמנים שהוקרנו באולם 

העירייה. המקום היה מחוץ לתחום לצרפתים אבל לנו נתנו אישור כניסה 

כהולנדים מטעם מפקדת העיר שגם ספקה לנו עיתונים שהוצא הצבא הגרמני 

 עבור חייליו. 

ם ביד שמאל, פניתי למזכירת החברה שטפלה בידי באותם הימים קיבלתי זיהו

בסכין קצת חלוד. התוצאה הייתה הרעלה. פניתי למרפאה הצבאית הגרמנית, 

הרב סמל שראה אותי קבע שאני צריך טיפול אבל הרופא היה צריך לקבל אותי 

 רק למחרת.

מרוב כאבים החלטתי לחפש רופא צרפתי. מצאתי אחד כזה שראה את מצב 

לטפל בי. הוא חיטא סכין קטן ששלף מכיס מקטורנו מעל להבת  היד והחליט

ספירט ובלי גינונים נוספים תחב את ידי מתחת לבית שחיו ודקר לי את היד. 

הוא התלכלך כולו אבל לא התרגש למרות שלא לבש חלוק ורק נתן לי בתום 

הטיפול אישור לקנות תחבושת ולהחזיר לו תמורת זו שבה השתמש. זה אולי 

ק אבל דווקא מקרים כאלה קטנים נחרטים בזיכרון ללמדך שלמרות לחץ מצחי

 האירועים החיים נמשכים.
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כמה מחברינו שאשר היה ביניהם עברו לקבוצה אחרת שנשלחה להקים מחנה 

עבודה עבור החברה. במקום היה גם מחנה שבויים צרפתים כושים. בדרך 

ו לדבר אתם. הם בקשו לעבודה עברו לידם ואלה מהקבוצה שידעו צרפתית החל

להחליף טבק בלחם. לחם כמובן לא חסר לנו כי היו לנו גם כרטיסי לחם מזויפים 

 עד שיום אחד השומר הגרמני התעצבן ואיים עלינו שנפסיק לדבר עם השבויים.

יום אחד כשנפגשנו עם חברי הקבוצה השניה הם ספרו לנו על שני בחורים  

עבור החברה הם היו בטוחים כי הם  צעירים שגרו בבקתת עץ קטנה  ועבדו

יהודים לפי התנהגותם נימוסיהם הרחיצה וכו'. לא יכולנו למצוא פתרון לשאלה 

כיצד לגשת אליהם בלי לחשוף את עצמנו. לבסוף יום אחד כשהיו בטווח שמיעה 

משהוא מאתנו שרק את התקווה והם ענו חזרה. הסתבר כי הם היו שני אחים 

להם גרינבאום ושהם נמלטו מפריס. התיידדנו הונגריים ששם המשפחה ש

 ומאוחר יותר הם עברו אתנו לספרד.

 

 ז. הבריחה לספרד

הוקם הקשר בין הארגון שלנו למחתרת היהודית צרפתית  7919בסוף שנת   

ההמתנה הייתה קשה  למרות שמשדורי הרדיו למדנו כי מצבם של הגרמנים 

צתו ארגנו לנו את המעבר לספרד הורע. מצבינו היה רגיש. יופ ווסטרויל וקבו

הוא יצר קשר עם יהודים חברי המחתרת  7911דרך הרי הפירנאים. בפברואר 

המק"י שלהם היו קשרים עם מבריחים שהכירו את ההרים. הארגון שילם 

למבריחים לפי מספר האנשים אך כמו בכל ארגון מחתרתי אנו ידענו רק מה 

יום מסוים בשעה מסוימת במקום שהיינו צריכים לדעת. נאמר לנו להיות ב

 מסוים. לא שאלנו למה ולכן הרבה דברים נודעו לנו בדיעבד. 

יצאתי מיד כשהגיע ההודעה להתאסף למצוא את אשר ועוד שני חברים שעבדו 

במסגרת החברה במקום אחר, לאחר מכן נסענו בטרמפים וכרכבת לבורדו 

ה במסווה של קבוצת ומשם עברנו כבודדים לעיר טולוז. שם התארגנה הקבוצ

עבודה של פועלים העובדים מטעם הגרמנים. למחרת יצאנו ברכבת צבאית 

דרומה כשארנו שהיה מוביל הקבוצה נכנס לקרון שנסעו בו שתי מחלקות של 

שוטרים גרמנים והסביר להם כי הוא מביא ואתנו לעבודה ויהיה קל יותר עם 

משך כל הנסיעה. ירדנו נהיה מרוכזים. ההסבר התקבל ולא הוטרדנו יותר ב
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מהרכבת כדי לנסוע למקום היציאה שלנו כפר בשם לה קף. הנסיעה הייתה 

באוטובוס ומאחר וזה היה  בקרבת הגבול הספרדי היו שם ביקורות. למעשה כל 

השטח שהיה עד למאה קילומטר מהגבול היה שטח צבאי. מקום המפגש שלנו 

צה שלושים וכמה אנשים. היה בבקתת הרים ששם חיכו לנו יתר חברי הקבו

בערב הייתה לנו הפתעה יופ הגיע כדי להיפרד מאתנו הוא גידל שפם הרכיב 

משקפיים עם עדשות סתם וחבש מגבעת. בשיחה שאל האם התחפושת 

מוצלחת ונפרד מאתנו במילים נרגשות בדרכו חזרה נתפס בגלל שהשם המזויף 

ע לנו רק לאחר שבו השתמש היה שם של אדם שהגרמנים חפשו. הדבר נוד

המלחמה. זה היה מאד שטותי ועניין של מזל ביש מדוע הם תפסו אותו ולא 

 אותי?

עם חשכה יצאנו סוף סוף לדרך, שיירה ארוכה ביותר שבראשה ובסופה שני 

צרפתים מבריחי גבול מקצועיים. הלכנו בשלג עמוק בין עצים מצווים שלא לאבד 

בשלג וקמנו לשמע צחוקם של קשר בנינו. פתאום נשמעו יריות השתטחנו 

הגויים. ההליכה הייתה אמורה להמשך יומיים ולכן כמעט ולא לקחנו צידה. 

הליכה הייתה בשלג עמוק. לפנות בוקר הגענו לכפר נידח. חצינו את הכביש 

בתור עורפי תוך שניות מחשש שמהומת הכלבים תעיר את המשמר הגרמני 

בנקודה הגבוהה שלהם בגובה  שנח שם. מקום החצייה של הגבול בהרים היה

 Pic de) 14)שלושה קילומטרים ליד נקודה שנקראת פיק דה מונטויל 

Montvalie המבריחים הביאו אותנו עד מחצית הדרך הצביעו לכיוון ספרד ועזבו.

אותנו שם. אז התחלנו קבוצה של שלושים וכמה אנשים  לטפס על ההר. השלג 

שקע בו עד צווארו פשוט נעלם. היה כל כך עמוק שאחי הקטן כשעשה צעד 

קבוצה שהבריחה את הגבול בקיץ מצאה את הנתיב שאנו השארנו בחודש 

 פברואר. השלג נשאר במקום עוד חמישה חודשים אחרי שעברנו.

בקבוצתנו היה קצין משטרה צרפתי שהסתבך ונאלץ לברוח אני לא יודע מדוע, 

יה בסדר. הוא הכיר את לא שאלנו אחד את השני. כל עוד היינו בקבוצה הכל ה

ההרים והצעידה שמרה על חום גופינו במשך היום אבל כשהערב ירד והיינו על 

הפסגה הקור גבר והחל לרדת שלג. הוא הראה לנו כיצד לקבור את עצמנו 

בשלג ולהישאר יחד בלילה וכך להימנע מלקפוא. כמה אנשים לא בטחו בו כי 

                                                           
 מטר. 2838שגובהו   MONT VALIERהכוונה  ל  14
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מזל כי למרות שהיה לנו לבוש קל  היה שוטר וסבלו מפגיעות קור. אך לנו היה

ולא היה לנו הרבה מזון שרדנו. בערב הגענו לבקתת רועים עזובה והיינו בפיגור 

רב אחר לוח הזמנים לכן הוחלט לשלוח  שני דוברי צרפתית חזרה לכפר להשיג 

מזון. הם חזרו עם כמה קילוגרם בשר חי וקצת סוכר. לכל אדם חלקו הקצבה 

וקצת בשר נע השתמשנו בשלג כדי לשתות. כשהיינו  של כעשר קוביות סוכר

 רעבים היינו לועסים מעט בשר חי.

בין האנשים שצורפו לקבוצתנו היו כאלה שקנו את השתתפותם בבריחה בכסף 

ולא היו חברי ההכשרות. הם היו עמוסים במזון עד שבקושי יכלו לשאת אותו. 

סרובם היה בוטה  בחנייה הבאה הציע להם אחד הצרפתים להתחלק במזון. 

 ואני התביישתי.

 

צעדנו במשך שלושה ימים בנוף יפה של עצי אלון שקט ולובן סביב. אני מתפלא 

כי הרעב לא הציק לי. ידעתי שאני מטפס בהרים, ראיתי את העננים מתחתי 

ומסביב רק שלג וקרח השמש זרחה. אני לא יכול להגדיר את הרגשתי. הטיפוס 

חלנו לא הייתה דרך חזרה. היינו קבוצה של היה קשה מאד אך לאחר שהת

שלושים וארבעה אנשים וכולנו  הצלחנו. המבוגר ביותר שבנינו היה כבן שישים 

ואנחנו היינו כמעט ילדים בני תשע עשרה עשרים לכל היותר. לפני שיצאנו לדרך 

נאמר לנו לא לצפות לעזרה במהלך הבריחה. עם תיפלו לא תוכלו לצפות 

וים המבוגר ועוד בחור הולנדי שהיה כבד משקל נפלו ואנו לעזרה. בשלב מס

שעצרנו לנוח למשך כחצי שעה המשכנו ללכת.  לאחר מכן הבחנו בהם זוחלים 

על ארבע. החלטנו שלא ניתן להם למות בהרים כמה מהבחורים החזקים יותר 

נשלחו לעזור להם ולאחר מכן דחפנו ומשכנו אותם במשך יומיים בהרים והם 

 .15ניצלו

בערב שוב הגענו לבקתה בהרים שהייתה מקום חניה למטפסי הרים הדלקנו 

אש והמסנו שלג לשתיה חמה. זמן קצר לפני כן אשר אמר לי שהוא לא מרגיש 

טוב ואני נמלאתי פחד נורא. השגתי לו קצת מהמים החמים והוא התאושש עד 

שול. גמר החניה. הייתה בעיה שאנשים החלו לאכול שלג וזה היה גורם לשל

צורת ההליכה הייתה בשורה עורפית כשהראשון מפלס דרך בתוך השלג. 

                                                           
 איש,אחד מהקבוצה שבר את רגליו ,לא ניתן היה לחלצו מהמקום. 65לפי מקור אחר מנתה הקבוצה  15
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כשהגיע תורי הגענו למדרון זקוף. אחד הצרפתים שהיה אלפיניסט מתן לי מכוש 

הרים קטן והסביר לי כיצד להשתמש בו לחצוב מקום מדרך לרגל אחת 

ולהתקדם אני לא יודע מה היה גובה המיתלול פחדתי להסתכל למטה 

עתי לקצה נפלתי באפיסת כוחות. המחזה שנגלה לעיני היה לא מציאותי וכשהג

בין ההרים בתוך כל הלובן הזה עמד עמוד שבצדו האחד היה כתוב צרפת ובצד 

השני ספרד. בבוקר המשכנו ללכת וירדנו עד לקו העצים ומשם המשכנו 

 לתחתית הגיא שלא היה רחב במיוחד היו שתי ברירות ללכת ימינה או שמאלה.

הלילה ירד מהר מאחר והיינו בחודש פברואר, כעבור כמה שעות הגענו לכפר 

את  9.9.7911בצד הספרדי של הגבול. התאריך היה  (Mongarri )מונגרי 

הערב העברנו בחברתו של אדם נחמד שבישל לכולנו מרק ואנו נתנו לו שעונים 

לתי אפשרי ועטי נובע. אנשים בכפר שאלו מהיכן הגענו וכשסיפרנו אמרו זה ב

לעבור בדרך זו ועוד בחודש פברואר אבל אנו עשינו זאת. למחרת שני נערים 

 ( Esterri)שרגליהם היו במצב גרוע נשארו ואנו הלכנו למקום ששמו אסתרי  

לפי ההדרכה של אנשי הכפר שבו שהינו. השוטרים חיכו לנו שם וכלאו אותנו 

דלה שלי כדי לקלל אותם. למשך הלילה בלי אוכל ואני גייסתי את הספרדית ה

למחרת חמישה שוטרים שאלו אותנו לשמותינו ודברים כאלה אבל רק אחד 

מהם ידע לכתוב למעשה הוא צייר את האותיות. אנו זרקנו את התעודות שלנו 

לפני חציית הגבול לכן פעולת הרישום נמשכה זמן רב. בהמשך נתנו לנו ארוחה 

. אני לא זוכר כיצד הגעתי חזרה לא היה הרבה אוכל אבל היין היה מצוין

למגורים שלנו כי שתיתי הרבה מאד. אני זוכר שהעירו אותי לרישום אבל הייתי 

 שיכור מכדי לזכור פרטים. בסוף השוטרים נפרדו מאתנו ברוח טובה.
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 אזור חצית הגבול

 

 

 

 

    מונטגרי                     מונט ויליאר             אסתרי דה אניו                      
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 ח. בספרד.

באותה תקופה הספרדים קיבלו פליטים שנמלטו מהכיבוש הנאצי והצליחו 

להגיע לספרד. קבוצתי עברה בתחילה למקום שנקרא סורט, מדובר בעיירת 

חברי הקבוצה במלונות לפי לאומיותם. מי שהצהיר על עצמו  קייט שבה שוכנו

כהולנדי קיבל מלון חמישה כוכבים השאר נשלחו למלונות נמוכי דרגות. לאחר 

מכן הסתבר לנו שלנציגי הארצות הכבושות היה הסדר עם בתי המלון שהם 

ישכנו שם את בני הלאום והנציגויות ישלמו. בסורט גם קיבלנו לראשונה עזרה 

אית. הכלכלה במלון הייתה חגיגה לעיניים לראות דברים כמו שוקולד, פירות רפו

בננות ובשרים למיניהם פעמיים ביום. התוצאה לא אחרה לבוא חלק גדול החלו 

ללקות במעיים. שהינו במקום זמן מה כי קשר האוטובוסים בחורף לא היה קיים 

משכנו בלוית שוטר בגלל השלגים אבל גם לזמן הזה בא הסוף. יום בהיר אחד ה

לעיר המחוז. הדרך הייתה פשוט נפלאה הרים ומנהרות קצרות מידי פעם, נוף 

פשוט מדהים ביופיו. האוטובוס היה מאין מיניבוס שמותאם לכבישי ההרים  היה 

עוצר בכל פעם שאחד ממי שעדיין סבלו בקיבתם ביקש. הגענו למקום שנקרא 

קורתיים. לאחר ששוב אכלנו שם השוטרים היו יותר בי (Lerida)לרידה 

במסעדה בלוית שני שוטרים עשו הפרדה בין אנשים בגיל גיוס לאחרים. אחד 

השוטרים התרגז כי לא הבנו מה הוא רוצה בהתחלה. לאחר מכן הועברנו  

למקום מרוחק למדי בשם רו קלאורה שהיה במקור מקום נופש ושם כבר היו 

ורים צרפתים. אני קיבלתי שפשוף כמה "חוצי פירנאים" אחרים ביניהם כמה בח

ברגל מהבוץ והשלג וכשהתחלנו ללכת מאחר והאוטובוס לא היגיע עד למקום 

התחלתי לחוש כאבים ונשרכתי אחרי השאר. פתאום ראיתי בשלג שקדייה 

פורחת זה היה כפלא בעייני פריחה בשלג. נזכרתי בסיפורים על ארץ ישראל. 

ון באה לקראתנו. לאחד מהם היו אופניים בינתיים החשיך וקבוצה של דיירי המל

 והוא הרכיב אותי עליהם עד לבית שהיה די רחוק.

קיבלו אותנו בשמחה רבה כעוד חברים שהצליחו להימלט מהנאצים. היה שולחן 

ערוך ואוכל אבל אני כבר לא הייתי מסוגל לזה רק רציתי לישון. למחרת קמתי 

היה רופא והוא טיפל בי לאחר והיו לי בלוטות נפוחות במפשעה אבל במקום 

שנקרא אלי בבוקר. בערבו של אותו יום סיפרו לי החברים סיפור משונה הגיע 

למקום איש שהציג עצמו כעובד הג'וינט ושמו ד"ר סקוורה. פעילות הארגון 
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הייתה אסורה בספרד הפשיסטית והוא פעל תחת חסותו של ארגון הצלב 

וא יהודי וביקש כדי לאמת את האדום הפורטוגלי. הוא שאל מי מאתנו ה

תשובתם כי יקראו בסידור התפילה. למזלנו כולנו ידענו ידענו עברית או שהיינו 

מבית דתי או שלמדו עברית בהולנד. כנראה שכתוצאה מביקורו של ד"ר סקוורה 

שוחררנו והוחזרנו ללרידה. שם האוכל הטוב והמנוחה הקימו אותי על רגלי . 

זמן הברחת הגבול. הנעליים שלנו וכל הביגוד למעשה מזל שהדבר לא קרה לי ב

היו קיציים ולא התאימו למסע. בלרידה קיבלנו בגדים חדשים מכף רגל ועד 

ראש לא ברור לי מי שילם על כך אבל החליפות היו מתפירה ואפילו עניבה 

 נכללה בלבוש.

ם החיים בלרידה היו שעמום אחד גדול. העיירה הייתה קטנה ונקרו בה סימני

של מלחמת האזרחים. אגב בכל נסיעותינו בספרד ראינו  מידי פעם כפרים 

ספרדיים אבל הבטלנים האלה לא פינו את ההריסות הם פשוט בנו על ידם. 

המנטליות שלהם הדהימה אותנו עם פשוט ונעים הליכות שבמלחמה שבה 

השתתפו לצד הפשיסטים יחידות מרוקאיות גרמו למעשי זוועה שאליהם שמענו 

עוד בהיותינו בצרפת מפי פליטים ספרדיים. בלרידה סדר היום הסתכם באוכל 

 קולנוע ושינה וחוזר חלילה.

בחודש יוני הגיע עוד קבוצה שעברה את ההרים באותה דרך שבה הגענו. הם 

ספרו לנו שבחלקים רבים של הדרך הלכו בתעלה שאנו פילסנו בחודשים 

ה על ידי הג'וינט. העיר היא גדולה פברואר מרץ. עכשיו הועברנו לעיר ברצלונ

ויפה ויש בה חיי תרבות. קיבלנו דף לאחר שנרשמנו במשטרה ואסור היה לנו 

לעזוב את העיר אלא למרחק קצר ובכל יום ראשון היינו צריכים להחתים את 

הדף במשטרה, זכור לי שביקרנו בבדלונה אך הפרטים אינם זכורים לי. 

גם שחיה בים. בחוף שמרו שוטרים על בברצלונה התווספה לפעילותינו 

הצניעות הגברים היו חייבים ללבוש גופיה וזה לא נעם לנו אז בכל פעם שהיו 

באים שוטרים היינו שוחים למרחק. בינתיים הגיע מהארץ שליח איש קיבוץ יגור 

בשם פריץ. סיפרנו לו שאנו רוצים לארגן לנו פעילות לימוד ובעיקר עברית ואז 

לספריה שהייתה מוסד מהודר. היו שם המון ספרים וגם ספרי  סדרו לנו מנוי

 לימוד לשפה העברית אני מאד נהניתי שם ושהייתי במקום שעות רבות.
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בתחילה שכנו אותנו בפנסיון וקיבלנו דמי כלכלה מהג'וינט שהספיקו למחיה 

ולבילוי צנוע אך זה היה יקר. התארגנו חמישה חברים ושכרנו לנו דירה ופאפא 

 יך אחד מהאנשים שסחבנו בהריםליבל

בישל לנו אוכל לא רע לגמרי. בסביבת הפנסיון גרה משפחה גרמנית יהודים 

שחיו במקום הרבה זמן הבן והבת הוטבלו לנצרות. אני ביקרתי שם פעם או 

 פעמיים הם הגעילו אותי וניתקתי את הקשר האחרים המשיכו לבקרם.

 

פורטוגלי כדי לקבל את באחת הפעמים שהיינו במשרד הצלב האדום ה

ההקצבה הדו שבועית מידי הג'וינט ניגש אלינו אדם ובעברית שוטפת סיפר לנו 

כי הוא איש הישוב העברי בארץ  שהתנדב בזמן מלחמת האזרחים לצד 

הרפובליקני. התברר שהיו כמה כאלה חברי המפלגה הקומוניסטית של אז. הוא 

מעצר לאחרונה שוחרר אך לא  נשבה על ידי הפשיסטים וישב הרבה זמן במחנה

היה יכול לחזור חזרה עקב האיסור שהטילו האנגלים על חברי המפלגה 

הקומוניסטית. עוד ביקור חשוב היה ביקורו של איש הסוכנות היהודית אליהו 

דובקין שאמר שהסוכנות מארגנת שיירה כדי לאפשר כדאיות של שכירת אוניה 

האנייה  הפליגה 7911ברואר שתביא אותנו ארצה. זאת לאחר שבחודש פ

ניאסה הנושאת דגל פורטוגל ועליה עולים. הוא בישר לנו כי הבריטים החליטו 

להוציא לנו ויזות. התחילה פעילות רכב התייצבנו בקונסוליה הבריטית, קיבלנו 

חיסון נגד אבעבועות ועברנו בדיקה רפואית. שוב נרשמנו במשטרה כדי לאפשר 

בו היינו צריכים לעלות לאוניה. במשך כל הזמן את נסיעתנו לקדיז מקום ש

שערכו הרישומים במשטרה עבר בין הפקידים איש הג'וינט וחילק להם סיגריות 

 אמריקאיות.

בברצלונה ערכתי יום אחד טיול להר שנמצא מעל העיר כדי לראות מראשו את 

זריחת הירח. עליתי אל ההר וראיתי את העיר משתרעת כעל כף ידי. מיהרתי 

דת חזרה כי לא לקחתי איתי לבוש חם וכשהגעתי לכניסה לבית היכן שגרנו לר

הבית היה נעול. נזכרתי שכדי להיכנס צריך לקרוא לשומר הלילה מחיאות כפיים 

 בכל הכוח הביאו את השומר שפתח לי את הדלת.

יצאנו מברצלונה ברכבת מיוחדת לקדיז  7144בשעה  11.9.7911בתאריך 

. הביאו אותנו לבית מלון שהיה סגור לאורחים 4194והגענו למחרת בשעה 
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ונשכר בשבילינו. שם גם הצלחתי שוב בפעם השלישית לשבור את הרגל היינו 

על חוף הים השתוללנו וקפצנו והתוצאה קרסול שבור. החברה נשאו אותי לבית 

המלון הקרוב  שם נתנו לי כוס קוניאק גדולה נגד כאבים ומשם במונית לבית 

ו הייתה קליניקה פרטית קטנה של רופא כירורג. שם המקום היה : החולים. ז

"קליניקה דה לה מריה דולורוזה " השכיבו אותי על שולחן הניתוחים והתחילו 

בטיפול בלי צילום רנטגן כי ציוד כזה לא היה במקום. לאחר כמה ימים הביאו 

הייתה אותי למכון רנטגן והתברר שהרגל יותר נכון הקרסול עקום. הנסיעה 

חוויה בפני עצמה בעיר העתיקה קדיז בתוך מבוך של סמטאות מצאנו עצמנו 

נוסעים אחרי חמור ולא יכולנו לעקפו. הרופא הראה לי את הצילומים והסביר לי 

כי עם הרגל לא תתיישר הוא יצטרך ליישר את העצמות בעזרת חוטי מתכת. 

חים באניית הסתבר לי שהרופא עשה את ההתמחות שלו בזמן מלחמת האזר

מלחמה של פרנקו והתמחה הכריתה. התחלתי לפחד והשבעתי את החברה 

שלא ישאירו אותי בידיו. אחרי ארבעה שבועות לקחו אותי במונית לאוניה 

הגואיניה לאחר ויכוח עם הקברניט העלו אותי לסיפון והסתבר לי כי היה שם 

 עוד בחור שהיו לו שני רגליים בגבס.

משא קטנה שהוסבה לתובלת חיילים של הצבא הפורטוגזי האנייה הייתה אניית 

יצאנו לדרך והגענו  4194בשעה  11.74.7911למושבות באפריקה. בתאריך 

. לא הורשנו להיכנס לנמל, נשארנו במפרץ אבל 7194לגיברלטר בשעה 

המראה היה מרשים ביותר קודם כל הצוק ושיירות של אוניות מלחמה, המראה 

יה מפחיד ומעורר יראת כבוד. יצאנו לדרך בתאריך המרשים של התותחים ה

לאחר שהפלגנו ועברנו במייצר הפלגנו בכמה  7494בשעה  11.74.7911

זגזגים מתונים. ההפלגה הייתה נוחה מזג האוויר טוב והחברה בנאמנות סחבו 

אותי לסיפון שם שכבתי בכסא נוח. פעם אפילו סחבו אותי לטיול באוניה. היו מי 

ים אבל לא אני. הגענו לחיפה אך לא הורשנו לרדת לחוף בגלל  שסבלו ממחלת

. הייתה עלינו שמירה כבדה של 1.77.7911קדושת השבת התאריך היה 

שוטרים וספינת משמר הקיפה את האנייה למחרת הועברתי לתוך אמבולנס 

שבדרכו עצר וראיתי את פניו של אחי יוליוס הוא שאל:"סלח לי מי אתה יוסף או 

שר( מאחר וראה אותנו לאחרונה כילדים קטנים לפני עשר שנים. ארתור )א

אחרי חידוש ההכרות צעקתי לסיפון וביקשתי לקרוא לאשר וזיהיתי אותו בשביל 
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אחי הוא חשב שזה אחינו מקס כה רב היה הדמיון ביניהם. הועברנו למחנה 

 16המעצר בעתלית שבו נשארתי רק יומיים הודות לרגל המגובסת.

:"אני עמדתי ליד שער הנמל כדי 17אר גם דודי יוליוס בזיכרונותיואת המפגש מת

לשמוע על הנעשה אתם ונודע לי שאחד מהם שהוא בגבס אפשר להביא 

באמבולנס לשער ולהתראות עמו. כמובן ששמחתי מאד. האמבולנס ניגש לשער 

ואני הכרתי שהבחור המגובס הוא באמת אחי התחבקנו ואז שאלתי אותו: איזה 

ניים אתה? שאלה תמימה כביכול אולם יחד עם זאת סימן עצוב מבין הש

להתרחשויות של התקופה. כאשר עזבתי את הבית הוא היה בן עשר וכעת 

בחור מפותח בן שש עשרה וכמובן לא יכולתי לדעת מי מבין השניים עומד בפני. 

את יוסף המגובס שחררו ואני יכולתי לקחת אותו אלינו לכפר אתא ואת אשר 

י אותו גם כן  במחנה עתלית פגשתי רק בקיבוץ לשם עבר גם יוסף שראית

לאחר תקופה מסוימת. אינני זוכר אם לפני או אחרי החלמתו המלאה, בכל אופן 

 הוא הספיק  עוד לחלות אצלנו בצהבת". 

גלעד אשר נמצא -אבי ואשר חברו לבני קבוצתם שהתיישבו בקיבוץ אבן יצחק

שר עם שושנה אך הוא כמו אבי עזב את התחתן א 7991בהרי מנשה. בשנת 

נהרג אשר בתאונת דרכים בה היו  7991הקיבוץ ועבר למושב ביצרון. בשנת 

מעורבים שני אוטובוסים. הוא היה נוסע באחד מהם. שמשון בן דודי היה בן 

שלוש ושושנה הייתה בהריון עם אמנון. היא נישאה בשנית לדני לרס ונולדו לה 

ויעל. לימים נהרג בן דודי שמשון בהתרסקות הליקופטר ממנו שני ילדים אורי 

. אשר ובן דודי שמשון 1היה בנפלו 17בן   שהוא הטיס בהיותו טייס בחיל האוויר

קבורים בבית הקברות של מושב ביצרון. שם גם נטמן דני שנפטר ממחלת 

 הסרטן בעצם הימים האלה.

 

 

 

 
                                                           

כאן מסתיים יומנו של אבי. שאר הפרטים שנכתבו הם פרטים שנאספו על ידי ממקומות אחרים. אבי ואשר  16
הולנד,בלגיה,צרפת אוסטריה,גרמניה,אחיו נדדו יחד במשך חמש שנים ברחבי אירופה במדינות הבאות : 

 וספרד.
ממכתבים שהועברו אלי מדוד יוליוס עולה כי סבי התחרט על כך שעזב את סבתי וכן על כך שאבי ואשר  17

 יצרו קשר מכתבים עם בני המשפחה כשהגיעו לספרד.
 6.1.1975שמשון נפטר בתאריך . 10


