
סיפורו של יונה מנדל



ילדות בגרמניה

קורט מנדל נולד ב-27 ליולי 1920 בעיר נויס 
(Neuss) שליד דיסלדורף בגרמניה. 

בן לרוברט וג'ני מנדל, אחיהם הצעיר של 
פאול ורוזי. 

אביו, רוברט, קיבל ציון לשבח כחייל גרמני 
במלחמת העולם הראשונה ועבד כפקיד, אמו 

ג'ני הייתה עקרת בית. המשפחה היתה 
משפחה מתבוללת וראתה את עצמה חלק 

מהעם הגרמני.

פאול ברנרד מנדלרוברט וג'ני מנדל

ג'ני ורוזי מנדל



ילדות בגרמניה

ב-1939 גורשה המשפחה לבית אחר בנויס. 
יונה נפרד מהוריו ובעזרת תנועת "החלוץ", 
בה היה חבר, עבר לחוות הכשרה בהולנד. 

הוריו גורשו לריגה ב-1941 ונרצחו שם 
ב-1942.

אחרי שעבר להולנד באוקטובר 1939, הוא 
נקלט בהכשרה מקצועית במספר מקומות 

במסגרת הכשרת הבודדים.
בעצם מאז ועד 1942 אין לנו מידע מדוייק 

היכן היה ומה עשה.

הבית ברחוב
 Schwannstraße 24

 



רקע היסטורי - תנועת החלוץ וארגון דווינטר
פעם בשבועים, ביום החופש שלהם, היו החלוצים נפגשים •

ללימוד עברית, קשר עם נציגים מהארץ ומפגש חברתי 
בסניף "החלוץ". 

החלוצים היו כפופים בעל כורחם לארגוני החסות שאירגנו •
את ההכשרה ברמה הטכנית, כגון ארגון דווינטר, אך 
נאמנותם היתה למרכז "החלוץ" שסיפק להם את התשתית 
האידיאולגית והחברתית ואת הקשר עם הארץ לקראת 

העליה. 
ארגון דווינטר והעומד בראשו, רו כהן, לא תמך בבריחה •

והסתתרות ולא התכונן באופן אקטיבי לגירוש החלוצים 
וחיסול מפעל ההכשרה. כהן שמע סיפורים על השמדת 
יהודים בפולין אך לא האמין להם וחשב שאלו רק שמועות 
שנועדו להפחיד. העובדה שהארגון לא התכונן לבניית רשת 
כתובות של מסייעים לא-יהודים, יחד עם הפיזור והבידוד 
של החלוצים בחוות שונות, גרמו לכך שניצלו פחות אנשים 
ממה שיכלו להינצל - רק כ-100 איש הצליחו להסתתר 

בעזרת ארגון "החלוץ".

תנועת "החלוץ" הוקמה ברוסיה בשלהי מלחמת העולם •
הראשונה בעקבות שני אירועים היסטורים מכריעים, 
המהפכה הרוסית והצהרת בלפור. תנועת החלוץ ראתה 
לעצמה להכשיר את הנוער לעלות לארץ ולהקים חברה 
חדשה מושתתת על עבודה עצמאית. לצורך כך היא הקימה 

הכשרות עבור נוער ברחבי אירופה, גם בהולנד.
בעקבות הצהרת בלפור, יזמו שלמה פישר, רו כהן ואמיל •

פישר את הקמת מפעל ההכשרה בהולנד ב-1917. החלוצים 
הראשונים עבדו אצל איכרים סמוך לעיר דווינטר 
(Deventer). מהקמת ארגון ההכשרה ב-1920 ועד החיסול 
הסופי של כל ההכשרות בשנת 1943 נוהל הארגון ע"י רו 

כהן ואשתו.
החל מ-1933, נוצר קשר בין תנועת "החלוץ" הגרמנית •

לארגון דווינטר וחלוצים רבים מגרמניה הגיעו להכשרה 
בהולנד. בתקופה זו לא היו בארגון חוות הכשרה מסודרות, 
אלא רק הכשרה בחוות בודדים. כלומר, החלוצים התגוררו 
בבתי איכרים, שם עבדו מהבוקר עד הלילה בתנאים קשים. 
זה נבע בעיקר מסיבות כלכליות, מכיוון שלארגון לא היו 

משאבים לקיים חוות הכשרה.



1942

ב-1942 הגיע יונה לאויסטרוויק (Oisterwijk), כפר בהולנד. לפי מידע שנמסר לנו 
מהחוקר אד ואן דן אורד, שכתב ספר על היהודים הגרמנים באויסטרוויק, באוגוסט 
1942 היה צו גירוש ליהודים מאויסטרוויק למחנה ווסטרבורק. יונה היה אחד מהאנשים 
שקיבלו את הצו, אך קיבל פטור זמני כיוון שעבד במפעל עורות והווה כוח עבודה נחוץ. 

לפי ואן דן אורד, יונה לא פוטר משתי סיבות אפשריות: האחת, המפעל בו הוא עבד 
סיפק מעילים לצבא הגרמני, השנייה, הוא היה 'חלוץ פלסטיני' והנאצים קיוו להחליף 

חלוצים אלה תמורת שבויים גרמנים שהיו בידי האנגלים. 
בהתחלה הוא התגורר עם פועל נוסף במפעל העורות, פריץ וולטר. ביולי 1942 הוא 
עבר להתגורר עם משפחתו של יצרן העורות, משפחת מאייר-אופנהיימר. בסוף אוגוסט 

גורשה משפחת מאייר. 
באוקטובר הוא עבר לעיר טילבורג, שם התגורר בהתחלה כדייר אצל אישה יהודיה 

שנשארה גם כששאר היהודים ברחו או גורשו, בזכות נישואיה לאזרח גרמני. 
בהמשך ירד למחבוא בטילבורג.



ראיון של יונה מנדל עבור "בית לוחמי הגטאות"
נערך ב-1987 ע"י יגאל בנימין

מה אתה יכול לספר על תקופת שהותך בגרמניה?
ניסיתי לעזוב את העיר טילבורג שם נמצאתי בהכשרה בזמן שהוציאו את כל היהודים מהפרובינציה.  פניתי אז 

לקורט ריילינגר ול"החלוץ" בבקשה לסייע לי במציאת מקום הסתר.

זאת אומרת שעד מרץ/אפריל 1943 היית עוד ליגאלי?
הודיעו אז לכל היהודים בפרובינציה שעד לתאריך מסויים עליהם לעזוב את מקומותיהם ולעבור למחנות, דהיינו 
למחנה ווסטרבורק. הודעתי זאת למי שצריך והציעו לי לנסוע כפועל הולנדי לגרמניה במסגרת של קבוצת חברים. 
נסעתי לאוטרכט, שם נפגשתי עם החברים איתם הייתי צריך לנסוע. היה עלינו לחכות למועד מתאים. פירושו של 
"מועד מתאים", מייד אחרי הפצצתה של עיר בגרמניה. הטפסים שהיו בידינו היו ריקים והיינו צריכים בעצמנו למלא 
את התאריך, המטרה והיעד בתוך גרמניה. היה ידוע לנו שבדרך כלל אחרי הפצצה המוסדות הגרמניים במקום לא 

פעלו כהלכה.

ממי קיבלתם את טופסי ההפניה האלה?
ממשרד העבודה ההולנדי, איתו קשר קורט ריילינגר בזמנו קשר באמצעותו של יופ ווסטרוויל. הדבר היה שגרתי 
למדי, כי כל הצעירים ההולנדים היו אז חייבים להתגייס לעבודה בגרמניה. הכוונה היתה להשיג בגרמניה תעודות 
בתור פועל הולנדי, שעל סמך זה יכלו החברים לחיות אחר כך בהולנד. רצו לקבל פספורט אדום שעם זה פועל קיבל 

חופש. שמי בתעודה המזוייפת היה לאונרדוס דאמן.



רשיון עבודה על שם לאונרדוס דאמן

משם את הפועלים שעברו את מחנה המיון אל תוך גרמניה. הסתתרנו בתחנה עד כניסת הרכבת ואז עלינו עליה. 
בצד הגרמני שאל איש ה-SS הממונה על הבקורת: "מה קרה לכם, מדוע לא באתם כבר אתמול"? ענינו שהפסדנו 
את הרכבת שלנו ולכן באנו כעת ברכבת המאוחרת הזאת. בזה נמנענו ממחנה המיון כי כבר לא היה זמן לבדוק 
אותנו. לכל אחד מאתנו היו תשעה טופסי הפניה זהים ותעודת זהות הולנדית וידענו שבכל מקום בו בודקים צריך 
להשאיר טופס אחד. השמדנו את הטופס התשיעי של הגבול, כאילו השארנו אותו שם ונסענו לדורטמונד. תוצאות 
ההפצצה היו ניכרות והכל עוד בער וכמובן שלא היה עם מי לדבר. פנינו למשטרה בשאלה שנשלחנו מהולנד 
לעבודה ומה עלינו לעשות. התשובה היתה: "מה פתאום, לא הזמנו אף אחד הרי הכל הרוס כרגע אצלנו, אבל 
מאחר ובאתם נקבל אתכם. סידרו לנו מקום לינה ואוכל ולמחרת התייצבנו באיזה משרד עבודה והם החלו לסדר את 

האנשים לפי מקצועותיהם.

קבוצה אחת של חברים נסעה לפנינו בחודש ינואר או 
פברואר 1943, ביניהם ברנרד נט, שחזר משם 
לחופשה. הוא הזהיר אותנו מפני מחנה המיון על יד 
הגבול שהכניסה אליו מסוכנת ושעלינו להשתדל לעקוף 
אותו ולהמנע מלהכנס לתוכו. הם עברו אז את המחנה 
וזה היה כנראה גם הגורם שכולם נתפסו מאוחר יותר. 
כשנודע לנו שהעיר דורטמונד הופצצה בלילה, החלטנו 
שכדאי לצאת לשם למחרת ולהתייצב שם כקבוצת 
פועלים הולנדים שהוזמנו לעבודה. מילאנו את הטפסים 
ונסענו אל הגבול. ירדנו שם מהרכבת וחיכינו לרכבת 
פועלים ריקה, שידענו שהיא עומדת להגיע וממשיכה 

לעיר אמריך מהעבר השני של הגבול, על מנת לקחת 



מי שאמר שאין לו מקצוע אלא הוא חקלאי, נשלח לאיכר, ולמי שהיה מקצוע טכני נשלח למפעלים שונים. אני 
כחשמלאי והיינץ מאיירשטיין כחרט, נשלחנו לאותו בית חרושת לנשק בתוך העיר. שיכנו אותנו במחנה מגורים 
המיועד רק להולנדים מחוץ לעיר ואיכשהו עברנו את הזמן הראשון. התחמקנו מבדיקות רפואיות, על מנת שלא יראו 

מי אנחנו ואת המבטא הגרמני שלנו הסברנו עם אבא שוויצרי. 
עבדנו 12-14 שעות ביום אבל קיבלנו משכורת והתייחסו אלינו יפה.

ביקשתי כל פעם חופש ונסעתי לכל מיני מקומות. התקשרתי עם משפחה שהיתה לי עוד בגרמניה אבל לא הודעתי 
להם מי אני, אלא רק שאני "מכיר את עצמי", את קורט מנדל, ויודע היכן הוא נמצא והם שלחו לי תלושי מזון וכו'. 

זאת היתה משפחה מעורבת?
זו היתה אחות אמי שהיתה נשואה בנישואי תערובת.



האם אתה יכול לזכור את שמות החברים שהיו איתך בקבוצה?
שמואל רוזנטל, היינץ מאירשטיין, משה הרטוך ועוד אחד שאינני זוכר את שמו במדוייק. בסך הכל היינו חמישה. 
בדרך לאמסטרדם (בדרך חזרה מגרמניה להולנד) כמעט ונתפסתי. הגעתי לחברים בסייסט (zeist) בזמן שמשה 
הרטוך נסע למשפחתו באמרספורט (amersfoort) ונדברנו להפגש למחרת אצלו. נכנסתי לחשמלית ואחרי כמה 
תחנות היא נעצרה על ידי אנשי SS ומשטרה, שבאו לבדוק את תעודות כל הגברים. הדבר העיד על כך שלא חיפשו 
דוקא יהודים במיוחד אלא משתמטים מגיוס לעבודה בגרמניה. זה מאחר וכל צעיר שלא היתה לו תעודת פטור היה 
חייב את הגיוס הזה. לא רק שתעודת הזהות שלי היתה מזויפת ממילא, אלא שכל החותמות בה היו גרמניות ולא 
היתה לי שום חופשה להמצא בהולנד. רק יבדקו אותי ואתפס. במקרה ישבתי במרכז החשמלית והבודקים התקרבו 
משני הקצוות. אז קמתי בשקט ממקומי - קרה לי בעבר כבר הרבה מצבים כאלה שהמוח לא עובד וכאילו משותק 
באותו רגע - קמתי לאט לאט ושאלתי איזה תחנה כאן ועלי לרדת עכשיו וכך עברתי באיטיות על יד הבודק עד 
שהגעתי לכרטיסן ושאלתיו אם זאת באמת התחנה שלי. כן, כאן עלי לרדת. ובחוץ מלא אנשי משטרה. ירדתי 
ונכנסתי לתוך היער הצמוד לכביש ורק שם התחלתי לרעוד מפחד. כעת חזרתי ונסעתי ברכבת לאמרספורט ומשם 

לאמסטרדם ללא תקלות.

אתה זוכר את שמותיהם של החברים שהיו בקבוצה שנתפסה בבילפלד? 
אני זוכר רק את היינץ הרץ וברנרד נאט, שאז הזהיר אותנו בפני מחנה המיון וחזר לבילפלד. הוא היחידי ששרד 

מכל הקבוצה.



מתוך הספר "קבוצת ווסטרויל והחלוצים לפלסטינה"
מאת ד"ר הנס סחיפרס

השלטונות הגרמניים דרשו מהפועלים ההולנדים בגרמניה אישור מיוחד ולשם כך בקשו פרטים מתעודות הזהות 
שלהם. החלוצים החזיקו במקרים רבים תעודות זהות גנובות או "אבודות", והמספרים שלהן היו רשומים ב"רשימה 
שחורה" במרכז לרישום האוכלוסין באמסטרדם. מסד נתונים זה היה מעודכן ביותר והרשימה של התעודות ה"

חסומות" נמסרה לגרמנים שביצעו בעקבות כך מעצרים. הליכים אלו ארכו כשלושה חודשים ולכן נוצר הרושם 
בארגון "החלוץ" שהכל הלך כמתוכנן והסתתרות בפלוגות עובדי הכפייה היא דרך הסתתרות טובה. כשבהולנד 
נעצרו גדעון דראך ונורברט קליין, מעצר שבמהלכו אולי נמצאה רשימה של עובדים בפלוגות עבודת הכפיה 

בגרמניה, נאלצה הקבוצה בדורטמונד להימלט מיד.

זה היה פתרון מסוכן לכל הדעות, שאפשר להצדיק על ידי הלחץ הגדול שבו נאבקה הנהגת ה"חלוץ" באביב 1943. 
בהולנד לא היו די מקומות מסתור, חסר היה נתיב בריחה בטוח לצרפת והפקיד ההולנדי לא יכול היה להעלות 
בדעתו שהתעודות ההולנדיות ייבדקו פעם נוספת בגרמניה. קרוב לוודאי שהיו יותר חלוצים שהסתתרו בין הפועלים 

ההולנדים בפלוגות העבודה, אבל אלו לא עשו זאת בסיוע של "החלוץ" אלא בכוחות עצמם וביוזמתם.



קטע שנכתב על ידי אחד הפועלים שעברו לגרמניה באפריל 1943
מתוך "המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה":

"סוף אוגוסט, 1943. זה שלושה חודשים אנו בגרמניה, וכמעט ששכחנו כי עודנו שרויים בסכנה. באחד הימים בא 
אלינו האנס (מוגנדורף). הוא הביא לנו את החדשה שהחברים בבילפלד נעצרו על ידי הגסטאפו ונעלמו בלי להשאיר 

עקבות. ידיעה זו עקרה אותנו משלוות-הבטחון המדומה, בה היינו שרויים.
לא היתה זאת אלא התחלה. כעבור שבוע נוכחנו, שהמשטרה הגרמנית בודקת את תעודותינו בקפדנות יתירה, 
וכבר גילתה בהן פגמים. נוסף על כך נאסרו בהולנד שני חברים, אשר בידיהם היו כתובותינו. החלטנו לברוח מייד. 
למזלנו היה זה ביום ראשון, וניתן לנו לחמוק מדורטמונד בלי לעורר תשומת-לב יתירה. יצאנו, כמובן, ללא חפצים 
כלשהם. האנס נטל על עצמו לארגן את הבריחה, ונסענו אליו, לאסן. התכוונו לשהות שם עד שתימצא האפשרות 
לשוב להולנד בעזרת ניירות מזוייפים. חיינו באסן לא היו מענגים כלל: הסכנה ארבה לנו על כל צעד ושעל. להעמיד 
פני גרמנים נבצר מאתנו, שכן גברים בני גילנו שירתו בצבא או לבשו מדים כלשהם. בני חוץ-לארץ צפויים היו יום-

יום לביקורת-פתע ברחוב, שמא הם משתמטים מעבודה. על כן נאלצנו להתחבא בשעות היום. באסן פעל עדיין בית 
קולנוע אחד, מבוקר עד ערב. את ארבעת הימים שעשינו בעיר בילינו כל היום בקולנוע. למזלנו היה לנו עדיין כסף, 

ויהודי המקום ואף האנס סיפקו לנו תלושי-מזון. היהודים - משפחות מעורבות שהיו להן ילדים. הגברים עבדו קשה.



בערב היה מצבנו יותר קשה. הלינה במלון היתה אסורה עלינו, ועל כן נאלצנו ללון בחוץ, בגנים, או במקלטים 
הציבוריים. המקלטים נחפרו בעומק 30 מטר מתחת לפני האדמה, ודמו לפירים של מכרה. לילה לילה לנו בהם 
אלפי נשים וילדים. עלינו נאסר הדבר: גברים בני 16-60 הורשו לחפש מקלט רק בשעת אזעקה. המשטרה הקפידה 
על מילוי תקנה זו. יום יום עם דמדומים צרחו צופרי האזעקה, ואז ניתן לנו לשכב שעות אחדות במקלט, בין אלפי 
האזרחים. אך לאחר צפירת הארגעה התחילה הביקורת, ואז נמלטנו משם כל עוד רוחנו בנו, לחפש לנו מקום-לינה 

אחר: ספסלים בגן ציבורי, בניינים לא גמורים, או צינור-מים ענקי שהוצא משימוש. 

סוף-סוף, כעבור ארבעה ימים, עלה בידי האנס להתקשר עם פועל הולנדי, אשר העמיד לרשותנו את תעודותיו הוא 
ואת תעודות ידידיו. בעזרת תעודות אלה חצינו באין מפריע את גבולות הולנד. כעבור ימים אחדים צייד אותנו קורט 
(ריילינגר?) בתעודות חדשות, ונסענו לצרפת. ארבעה-עשר יום אחרי בריחתנו מגרמניה כבר עבדנו כחוטבי עצים 

ליד בורדו.



סיפורו של הנס מוגנדורף (נתן מגן)
והקבוצה שניסתה לעבור לבלגיה ב-1943

היו יהודים שהגיעו מהולנד לגרמניה כפועלי כפיה הולנדיים בדרכים אחרות.

ביולי 1943 ניסתה קבוצה של 34 יהודים לעבור מהולנד לבלגיה ונתפסה ליד 
פוטן. רובם הודו ביהדותם, אך שישה הצליחו לשמור על קור רוח ודבקו 
בסיפור הכיסוי שלהם, לפיו הם הולנדים לא יהודים. אחד מהם היה הנס 
מוגנדורף, יליד גרמניה שברח להולנד ב-1937 ועבד במקומות שונים 
במסגרת הכשרת ארגון דווינטר. כשקיבל צו התייצבות למחנה עבודה, החליט 
לברוח ולהסתתר בניגוד לדעתו של רו כהן. הוא ואשתו בינה היו בקבוצה 
שנתפסה על הגבול הבלגי על ידי הגרמנים. הם נחקרו מספר פעמים ולא הודו 
ביהדותם. לכן היא שוחררה והוא נשלח כעובד כפייה הולנדי לאסן שבגרמניה. 
זמן קצר לאחר הגעתו נפגעה אסן בהפגזה כבדה. בהפגזה זו אבדו כל חפציו, 

הנס מוגנסדורףוכפיצוי ניתנה לו חופשה בהולנד.
(נתן מגן)



בספרו "בין זריחה לשקיעה" הוא מספר שבזמן חופשתו בהולנד נפגש עם קורט הנמן וקורט ריילינגר והם ביקשו 
שיחדש את הקשר עם שתי קבוצות הפועלים בגרמניה שהקשר איתן אבד. למרות הסכנה הכרוכה בכך ובניגוד 
לכוונתו המקורית, הוא חזר לגרמניה וניצל את העבודה שלו והקשרים שיצר שם כדי להיפגש עם החברים בבילפלד 
ודורטמונד. הוא גילה שארבעה מתוך חמשת החלוצים בבילפלד נתפסו על ידי הגסטפו. בנוסף, נודע לו ששניים 

מחברי המחתרת בהולנד נתפסו על ידי הגרמנים והיה חשש שהכתובות של הקבוצה בגרמניה יוודעו להם.
הוא נסע לדורטמונד להזהיר את הקבוצה שהיתה שם, זאת שיונה היה בה. במהלך סוף השבוע נסעה כל הקבוצה 

לאסן, שם הסתתרו עד שנתן מגן הצליח לארגן להם תלושי אוכל ותעודות מעבר.

*

אחרי החזרה להולנד עברה הקבוצה לבלגיה ומשם לבורדו שבצרפת.
בבורדו התרכזו חלוצים רבים שעברו מהולנד לצרפת דרך בלגיה. רובם עבדו עבור הממשל בבניית צריפים, סלילת 
כבישים, יערנות ועוד. חלקם גם עבדו במסווה של פועלי כפיה הולנדים עבור ארגון הבנייה הגרמני טודט. הארגון 
היה אחראי להקים את חומת ההגנה האטלנטית מפני פלישת בעלות הברית ותמיד סבל מעריקה של פועלים, כך 
שהיה צורך בפועלים חדשים שיחליפו אותם. התנאים בהם עבדו החלוצים בצרפת היו טובים בהשוואה לתנאים 
בהולנד. אספקת המזון היתה הרבה יותר טובה והמשכורות גבוהות יותר. עם האישורים של ממשל וישי ואישורים 
אחרים, לא כולם מזוייפים, היה אפשר לרכוש כרטיסים לקולנוע ולבקר בקנטינות צבאיות במסווה של פועלים 

הולנדיים.



המסע דרך הפירנאים לספרד עם הקבוצה של יופ ווסטרוויל
לפי ספרו של שאול שגיב, שעשה את המסע ביחד עם יונה

בפברואר 1944 התכנסו כמה עשרות חברי החלוץ מרחבי צרפת בטולוז, ביניהם יונה מנדל, משה הרטוך, אמיל 
וינדמילר ושאול זיגל. הם נסעו ברכבת לאזור כפרי ליד הגבול בתואנה שהם פועלים שבאו לתקן כביש. נערה מטעם 

המחתרת החלוצית הצרפתית ליוותה אותם לחווה נידחת ואספה את כל התעודות המזוייפות.

"יופ וסטרוויל עצמו בא מפריס, למרות כל הסכנות שבדרך. היינו נרגשים מאוד ממעמד מיוחד זה. הוא איחל לנו 
מסע מוצלח, ושנגיע לארץ המובטחת, נבנה בה מדינה לתפארת ולא נשכח את החברים שאולי לא יגיעו."

במסעם הוביל אותם מורה דרך מקומי בשם אדריאן, שהעביר מספר קבוצות ולבסוף נרצח על ידי הגרמנים.

אחרי חמישה ימים קשים הצליחה הקבוצה לחצות את ההרים בהצלחה ולהגיע לכפר מונטגריי (Montgari). משם 
המשיכו לעיר המחוז לרידה, שם הזמינו אותם למטה המשטרה. הם הודו בזהותם האמיתית ולא ידעו שלפי אמנת 
ז'נבה חובה לאסור גברים בגילים 20-40 מארצות לוחמות. יונה, היינץ מאירשטיין, שאול זיגל, אמיל וינדמילר ומשה 
הרטוך נעצרו והובלו לכפר רוקאלורה, שם שוכנו. מצבם הרפואי היה לא טוב, הם סבלו מבעיות ברגליים בגלל 

ההליכה בעת החצייה והם נשארו שם לצורך החלמה.



"רוקאלורה היה כפר קטן. הקשר עם תושבי הכפר היה רק במוצאי שבת, כאשר 
הצעירים שביניהם באו לרקוד ברחבה שלפני בית המלון. קורט מנדל, אחרי 
שהבריא, היה אורח כבוד על משטח הריקודים, שם למד את ריקוד הקוקרצ'ה. 
הוא רקד את הריקוד בגרסה מקורית משלו, וסחט מחיאות כפיים סוערות 
מהרוקדים ומהקהל. לא היתה עלינו שמירה ויכולנו לטייל הרבה. בתחילת אפריל 
הגיעו חברים נוספים שחצו את הפירנאים - היינץ מוזס, רולף רוטמן ושמואל 

רוזנטל."

בתחילת מאי היו שמועות על העברת כל הזרים למחנה המעצר מירנדה, הידוע 
בתנאים הגרועים. לכן החליטה הקבוצה ברוקאלורה לברוח ולהגיע לברצלונה. 

רוב החברים הצליחו להגיע, אבל יונה נתפס על ידי שוטר חרש על חשמלית 
בברצלונה ונשלח לכלא. אחרי שלושה חודשים קשים בכלא הוא שוחרר והצטרף 

לחברים שחיכו לעליה.
יונה בברצלונה, 

אחרי השחרור מהכלא



העליה לארץ באוניה גואינה
לפי ספרו של שאול שגיב

בספטמבר 1944 הם קיבלו אישור שממשלת 
המנדט הבריטי נתנה להם סרטיפיקטים 
במסגרת מכסות הספר הלבן. שליח של 
הסוכנות, פריץ ליכטנשטיין, הגיע לברצלונה 
כדי לארגן אותם ליציאה לעיר הנמל 
הדרומית קאדיז. הם הצטיידו במוצרים 

ובמזון בגלל השמועות על מחסור בארץ. 

באוקטובר 1944 הם יצאו לכיוון קאדיז, 
 (Guine) שם חיכו לאונייה גואינה

שהגיעה מפורטוגל. 

תעודת זהות לצורך עלייה לפלסטינה כרטיס הנסיעה באוניה



ב-25.10.1944 הפליגה האונייה מקאדיז כשעליה פליטים 
רבים, ביניהם 55 חברי "החלוץ" מהולנד. היא עצרה 
בדרך בטנג'יר וב-4.11.1944 הגיעה לנמל חיפה. היה זה 
מחזה נדיר שבתקופת המלחמה תיכנס אונייה עם עולים 

מהארצות הכבושות בידי הגרמנים.

הם בילו את הלילה על האונייה עד שהאנגלים בדקו את 
הניירות. למחרת הוסעו למחנה ההסגר בעתלית. במחנה 
ביקרו נציגי ציבור שונים, כגון דוד בן גוריון ומשה שרת. 
הגיעו גם נציגים של התנועות השונות, בנסיון לשכנע את 

העולים להצטרף אליהם.

האוניה גואינה

האוניה גואינה מגיעה לנמל חיפה



תיעוד של האוניה גואינה
מאוסף "יומני כרמל" 

(מופיע בדף הפייסבוק של הספריה הלאומית)
https://www.facebook.com/NationalLibraryIsrael/videos/1180458245333878/?t=2

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/NationalLibraryIsrael/videos/1180458245333878/?t%3D2&sa=D&ust=1573997107556000&usg=AFQjCNGdBdUL_sgjB1mELjSBAkbUQx8KPg



