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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 ולכל הילדים שהופיעו באותו יספת וכל האולם הגדול רעש וגעש ממחיאות הכפיים בהם הודו ל קידה נותיקד             

.          בשנה הקרובה' שעמדו לפני כניסתם לכתה א ,LENS -זו היתה חגיגת סיום השנה של כל גני הילדים בעיר לנס .  ערב

אותו ערב כשכל הילדים  את שיר הסיום בתי ושרישי במופע של הגן של את התפקיד הראוקיבלתי 6 בת הייתי             

במרכז הבמה ומאחורי .  וד חינניות את השיר בתנועות ריקיוליוות,  בקול חזק וצלול  ובביטחון רבתי שר. ימלווים אות

 סלסלה ובתוכה תיבידי החזיק.   זר פרחיםיה לבנה מקושטת בפרחים ועל ראש לבושה בשמליהיית.  עמדו כל ילדי הגן

 תינכנס.   מהבמה לכיוון הקהלתירחים כבד שהיה מונח על הבמה וירד  סל פתימם סיום השיר הר ע.פרחים צבעוניים

בר השני וגם שם  למעתיכ עבר"אח. פעם ימינה ופעם שמאלה,  להשליך לעבר הקהל פרחים מתוך הסלתילמעבר והחל

מיד .  י מאושרת וגאה מאד על ההצלחה שליתי הי. למחוא כפיים את הפרחים לכיוון האנשים שישבו והמשיכוכתיהשל

י  חזק ואמרה ליהגננת שעמדה שם חיבקה אות.   מאחורי הקלעיםתי קידה אחרונה והלכתיקד,  לבמה תילאחר שחזר

  יהגעתאמא מאד דאגה כי .  אג על פניה את אמא עומדת בצד כשמבט דויאז ראת.   נהדרת מעל ומעבר למצופהיתי היאניש

יע בגלל המחלה  שלא להופיתו לשכנע א- לפני החגיגה -שלם אמא ואבא ניסו במשך יום .   מאד חולהתייישהכלמופע 

ולאחר  תיצעק, יתיבכ,  עם ההוריםתי התוכח, תיאך לא ויתר. צא במצב כזה מהביתא שו ולא רציובגלל שמאד דאגו ל

  . לאולם התיאטרוןיתו והביאו אשיחה עם הגננת ויתרו הורי

  

להכנס למיטה ,  לחזור הביתהתישמח.   חולשה חזקה פתאום תיהרגש, לאחר שהכל נגמר, ועכשיו    

  .הצלחה מאושרת מהתי כוס תה חם ותרופה ומיד לאחר מכן נרדמיאמא הביאה ל.  התכסות בשמיכה חמהול

  

תחילו  שאושר זה יהיה קצר מאד וכל השמחה והחגיגה ישכחו בגלל המאורעות הקשים שהתילא ידע    

  !ממש באותו לילה 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ון יהודיארג/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

,  ויכוחים וצעקותתישמע.   קולות  חזקים שבקעו מהחדר השניתי בזיעה קרה ושמעי מכוסה כולתי             התעורר
יעו באמצע הלילה וסיפרו לאמא ואבא שנודע להם בודאות  הג- לנס - הגרים באותה העיר - והתברר ששני הדודים 

ואז כמובן יהיה רע , והם יכולים  להגיע  תוך שעות, שהגרמנים פלשו לצרפת מצפון והם מתקדמים במהירות לעבר העיר
 להפגש הם קבעובסופו של דבר .  הם הציעו לארוז דברים הכרחיים ולצאת מיד מהעיר.  ומר ליהודים הגרים במקום

  .כולם הסכימו שיש לצאת מיד לדרך.  ושם לסכם בדיוק לאן יהיו פניהם מועדות,  שעות3חנת הרכבת תוך בת
  
אלפי אנשים .   המשפחה לתחנת הרכבת הקטנה של העיר לנסענו הג-  לפני עלות השחר -תו לילה עוד באו    

שם שמיכה על הרצפה והשכיב עליה הניח , אבא מצא איזו פינה קטנה.  הצטופפו שם כשמטרת כולם לצאת בהקדם מהעיר
לברר זמנים ומקומות הנסיעה של הלך כ אבא "אח .  2-  והנרי בן ה5-שרל בן ה , 6 בת שהייתי, אותי: את שלושת הילדים

 הציעו לאבא לנסוע לכיוון מזרח לעיר קטנה ידודי.  ם את שתי משפחות הדודים שהגיעו אף הם למקונואז פגש.  הרכבות
אבא לא הסכים בשום אופן .   שהיה מוכן לארח את שלושת המשפחות-  בעל וילה גדולה -  צרפתי עשיר -  שם גר ידיד שלהם

היו שם ויכוחים קשים והאשמות .  ויש להתרחק עד כמה שאפשר לכיוון דרום, הוא טען שהמקום קרוב מדי.  להצעה
  .ובסופו של דבר עלו הדודים ומשפחותיהם על רכבת שנסעה מזרחה, הדדיות

       .)בסופו של דבר נרצחו כמעט רב בני משפחות הדודים במחנות ריכוז( ו בתחנת הרכבתנ נשאראחיי ואני, רי הו
  
ולא תמיד היה חשוב להם ה רק לברוח ולהתרחק יתנדחסו ומטרת כולם הי, נדחפו, אנשים עלו, רכבות באו ונסעו    

  .לאן
  
ובסופו של דבר הצליחו להדחס לתוך רכבת , רומהבמשך יומיים ניסה אבא למצוא מקום על רכבת הנוסעת ד    

  . והחבילותאיתנומלאה וגדושה בנוסעים ביחד 
  
האויר היה כבד .  אנשים היו מאד עצבניים ומפוחדים. היו הרבה צעקות ומריבות.  התנאים ברכבת היו קשים    

.  א ישנו כראוי כבר שלושה לילותאשר ל,  הילדיםנואמא ואבא ניסו בכל כוחם ליצור תנאים מינימליים עבור.   ודחוס
  . לשקט ולמנוחהנגיע בטוחים שבקרוב ינואל ההורים והינו נייו עינורק נשא, ו ולא התלוננונמרוב  בילבול ופחד שתק

  
באופן פתאומי הגיחו מטוסים גרמנים אשר המטירו פצצות .  ו לדרך התחיל הגיהינוםנמספר שעות לאחר שיצא    

הקטר היה הנפגע הראשון ויצא מכלל שימוש וכן נפגעו מספר קרונות על .  א נעצרה מידישר על הרכבת הנוסעת והי
  .נשמעו הרבה בכי וצעקות, אנשים נהרגו ונפצעו.  נוסעיהם

  
ההפצצה .  ו תחתיה על גבי הפסיםננשכב.  מתוך הרכבתנווקפצו את, הילדים ,תנואבא ואמא תפסו את שלוש    

המצב היה .  הנוסעים  החלו לחזור לאט לתוך הקרונות  שלא נפגעו.  לפתע המטוסיםואז נעלמו , נמשכה עוד מספר דקות
מהכפרים בסביבה הגיעו מספר אנשים שניסו לעזור לנפגעים וכן .  רבים נפצעו ונהרגו ולא היו תנאים לטיפול נאות, קשה

  .הפצועים והמתים פונו לאי שם.  מעט אוכל ועזרה ראשונה, הביאו מים
  
  .שלושה ימים החליפו את הקטר ופינו את הקרונות הפגועיםרק כעבור     
  
אבא .  מטוסים ושוב החל הגיהינום שוב הגיחו, ע שעות של נסיעה אטיתוכעבור ארב, הרכבת יצאה שוב לדרך    

  .ינו על הרצפה כשהם מסוככים עלואמא נשכבו
  
.    אנשים הסתובבו חסרי אונים.ירדו כולם מהרכבת שנפגעה שוב קשות, כשנגמרה ההפצצה והמטוסים נעלמו    

  .  חלק גדול מהחפצים האישיים והמזוודות נעלמו
  
זאת היתה מחלקה של חיילים אנגלים .   מספר חיילים רצים לעבר הרכבת- מתוך יער -ואז נראו פתאום מרחוק     

אחד .   הרכבת והציעו להם להצטרף אליהם ביער ולשהות שם עד שתתוקןאלינוהם ניגשו .   שהיו מוצבים במקום
 ביחד עם אבא -וכולם , יחייל אחר הושיט ידו והחזיק ביד.  החיילים הושיב את הנרי על גבו והרים את שרל  על זרועו

  . ודאגו לאוכל ושתיהכל הנוסעיםשם טיפלו החיילים כמיטב יכולתם ב.  ואמא מיהרו לכיוון היער
  
  לו פקודה לעזוב את המקוםהחיילים  קיב.   ו בתוך היעריינבמשך חמישה ימים שה    

הם חילקו לכולם את האוכל שהיה ברשותם ומילאו את כיסי הילדים בשוקולד ומסטיק ועזבו .    ביערנוונאלצו להשאיר
  .את המקום

  
  . שהרכבת תוקנה וממשיכים בנסיעהנוודיעו לכעבור יומיים נוספים באו עובדי הרכבת וה    
  



שעתיים היה אבא יורד ממנה -  בכל פעם שהרכבת היתה עוצרת לשעה.הרכבת נסעה לאט ונעצרה לעתים קרובות    
היה לו מעט כסף שלקח אתו לדרך  והיה משלם עבור מעט אוכל ושתיה שהיה .  והולך לבקש אוכל מהכפריים שגרו באזור

  .מקבל מהם
  
 שהגיעו לתחנה נהג הרכבת הודיע לנוסעים.  נעצרה הרכבת בתחנה קטנה, כעבור שבועיים של נסיעה, לילה אחד    

   . ROANNE - הם הגיעו לעיר רואן.  הסופית ומכאן לא תמשיך הרכבת בנסיעתה
  

 ניגשו אז . ועם מי לדבר ו לאן לפנותנלא ידע.  מזוהמים ובמצב רוח קודר ירדו כל הנוסעים מהרכבת, עייפים    
 נוספים מהאזור לעזור לפליטים שהתארגנו ביחד עם כפריים(הציגו עצמם כתושבי הכפר  בריאנו,  מספר אנשים ינואל

                              . נוהם אמרו שישמחו לעזור ולדאוג ל.  םעמ לבוא נווהציעו ל, )שהגיעו בהמוניהם 
  

שעה לכפר ו במשך כנו על עגלה רתומה לסוסים וכך נסענ הועל.ם להצטרף לאנשיורימחוסר ברירה הסכימו ה
 יהכפריים הציעו לארח למשך הלילה את אב.  ו היכן הם נמצאיםנום בדרך ולא ידעו כלינ לא ראבגלל החושך.   בריאנו

 לבית מגורים נווהבטיחו  שלמחרת בבוקר ידאגו ל,  אצל משפחה אחת ואת אמא עם שרל והנרי אצל משפחה שניהאותיו
ו לישון נו לשובע ושכבנאכל, ו סוף סוףנהתרחצ.  ו לכל ההצעותנמו כל כך תשושים ועייפים שהסכיניה.  וציוד ראשוני לבית

  .ו בדרךנבמיטה נקיה לאחר שבועיים של טילטולים  וחויות קשות שעבר
  
  
  

         BRIENNON-הכפר                                             
                                               

  
ו לבית קטן שעמד באמצע נהגע. נו לביתהמארחים ונלקחו אות, לאחר ארוחה משביע ושינה טובה, למחרת בבוקר

בצד ימין .  ליד הבית וסביבו היתה צמחיה סבוכה והרבה שיחים.  בתוך השדה צמחו עצי פרי מכל הסוגים. שדה גדול ורחב
הנוף היה יפה והבית הקטן המבודד נראה מבחוץ מתאים .  של הבית ירד מדרון תלול  אשר בתחתיתו הוביל לנהר הלואר

הקירות היו מחוספסים ללא .  היו בפנים שני חדרים קטנים ללא שרותים!   ו שוק נו לתוכו קיבלנאך כשנכנס.  שפחהלמ
ואז נודע  .  עבר בתוך הביתוהגרוע מכל היה הריח הנורא שנדף מכל , הרצפה היתה מכוסה בטון לא אחיד.  טייח וצבע

מכיון שלא היתה ברירה .  שהיה בעל הבית, שייכים לאדון קרדו שהבית שימש עד אמש כאורווה לשני סוסים שהיו ילהורי
בעל הבית לא רצה .   משהו מתאים יותרנו עד שימצא לנורדו להעמיד את הבית לרשותביקשו ראשי הכפר ממר ק, אחרת

  .הוא נאלץ לוותר ולהוציא את הסוסים מתוך האורווה, להפרד מהאורווה שלו אך לאחר לחץ מטעם ראש הכפר והכומר
, כך לא מתאים עם שלושה ילדים קטנים-הם לא תארו לעצמם כיצד יוכלו לחיות במקום כל, אמא ואבא היו ממש בהלם

  .ללא רהוט ותנאים מינימליים
  

הם הביאו בשלב הראשון דליים וסמרטוטים  והחלו לשפשף .  נואז הגיעו מספר גברים ונשים  שהתנדבו לעזור ל
משך באך שום מאמץ לא הצליח להוריד את הריח והלכלוך שהצטבר כנראה , ת של מיםשפכו כמויו, ולנקות את המבנה

שמיכות ,  סירים ומעט כלים וצלחות2, ארונית משומשת,  מיטות2: כ הגיעו עוד אנשים  שהביאו מעט רהיטים "אח.  שנים
.               ה לקבל צורה של ביתלאט לאט התחיל המבנ.  איש אחד הביא תנור קטן מברזל והתקין אותו באמצע החדר.  ועוד
       

            על אף הכל היתה אמא מיואשת ועצובה מאד ולא יכלה להשלים עם כך שתצטרך לגור במקום כזה עם 
לא נותר .  צאו משהו מתאים יותרו שתוך זמן קצר ימנרק קיו.   כל ברירה אחרתנואך לא היתה ל. שלושה ילדים קטנים

על אף שהם בעצמם היו ברובם אנשים קשי יום שעבדו קשה ,  אלא להודות לכל האנשים הטובים שניסו לעזור להםונל
  .בשדותיהם ובמשק הקטן שהיה לכל משפחה

  
בכניסה לכפר עמדה הכנסיה ולידה היו .   היה קטן בו גרו רק כמה עשרות משפחותBRIENNONהכפר   

.   כיתות לימוד4-3ספר קטן עם - היה שם גם בית.  ניהם נחשבה כמרכז הכפרמספר חנויות קטנות והרחבה הסלולה שלפ
  . היה ביתו של ראש הכפר, הבית היפה ביותר שבלט  למרחוק בין עצים גבוהים ונראה בעיני הילדים כארמון

  
ה צמחו  לעלות בדרך עפר שלכל ארכה ומשני צידיי החדש ממרכז הכפר היה על משפחתנו           כדי להגיע לבית

 בפניה - בסופה של הדרך .  עמדו בתיהם של תושבי הכפר) שהיתה הדרך הראשית בכפר(משני צידי הדרך .  עצי ערמון
גם בגלל המרחק , היתרון הגדול היה שהבית לא נראה מהדרך.   ימינה והליכה נוספת של כמה דקות הגיעו לביתם החדש
אך התנאים .  כמקום מחבוא הוא היה מצוין.  עיני ההולכים בדרךוגם משום שהעצים הגבוהים והצמחיה הסתירו אותו מ

  .בו היו קשים למשפחה
  

ואמא , לא היו כמעט בגדים להחלפה.   אבדו בדרךLENS- בבריחה מנו רוב הבגדים והציוד שההורים לקחו את
 הסדור והמחזור של ,יןהתפיל, בין הדברים המעטים שהצליחו להציל היו הטלית.  דאגה מאד לקראת החורף הקרב ובא

 בטוח יאבהיה ,  לכפרנוו עד הגיענעל אף כל מה שעבר.   ישתפר והם יסתדרונוא האמין בכל ליבו שבזכות אלו מצבהו.  אבי
  .שההחלטה שלו היתה נכונה ושאלוהים יהיה בעזרו גם להבא על אף כל הקשיים



  
עבד באיסוף תפוחי ,  הוא קושש עצים. אבא עבד מידי פעם אצל האיכרים.   במקום החדשנווכך התחילו חיי

 לכתה תיס והלכ" לביהתינרשמ, אני.  ולו רק כדי להשתכר מעט עבור צרכי המשפחה, אדמה ועשה כל עבודה שהוצעה לו
  .'א

  
ו ליצור שום קשר עם יהודים נוספים נחבכפר ובשנה הראשונה במקום לא הצלו המשפחה היהודית היחידה נייה

.   מאד הקפיד על הכשרות ודבק בדת בכל מאודויואב, ו שוחט בכל האזורנו בשר כי לא מצאנלא אכל. בכפרים סמוכים
  .הוא הקפיד להתפלל שלוש פעמים ביום והשתדל לשמור על ציביון ואוירה יהודית בתוך הבית הקטן

   
והגיעו  להזהר מאד ולא להסתובב הרבה בתוך הכפר וסביבתו כי הגרמנים פלשו בינתיים לכל צרפת נוהיה עלי

התחילו להגיע שמועות על רציחות ועל מחנות ועל תפיסות של יהודים בכל .  גם לאזור שלהם והסכנה היתה מאד מוחשית
יהם כאלה שכנראה היו בינ, ועל אף שרוב האנשים בכפר היו אמינים, היו גם הלשנות של תושבים. מקום ובכל הזדמנות
  .יהלשינו על משפחת

  
גם המחתרת .   המקום היחידי בצרפת בו שיתפו צרפתים פעולה עם הגרמנים.  ישיאזור והאזור בו גרו היה 

  . גרמה הרבה נזק לגרמנים וגם עזרה להרבה יהודים,  היתה מאד פעילה באזור- המאקי - הצרפתית 
  

                         
  פ ח ד   ו ס ב ל                                   

  
  

 כמעט יבמקום החדש לא היו ל.  י ולגננת של LENS- ב לחבריתיהתגעגע. ם החדש מאד במקותיבהתחלה סבל
 היתה אשה חמורת סבר יהמורה של.  יהמקום להתידד אית ילדה חברותית לא מיהרו ילדי יתיחברים ועל אף שהי

  . מאד בודדהתיהרגיש.  ילאשמעולם לא חייכה והיא כמעט ולא התיחסה 
   

 על נוההורים  סיפרו ל.   הלימודים להתרחק מהבית ולחזור מיד הביתה לאחרכל הזמן לאאותנו  הזהיר אבי
  .המצב  ועל המלחמה ולכן צריך להזהר ולא להתקל בגרמנים המסתובבים בסביבה וגם עוברים לפעמים בדרך הכפר

  
ל  כימכיון שלא היו ל.  וץ בקרבת הבית הרבה בחיתוך הבית ועל אף המצב המתוח בילת להיות בתילא אהב

 מציגה ייתי ה.  שם רעו עדרי הבקר של הכפריים ממציאה  שירים וריקודים ומתאמנת בשדותיתיהי, צעצועים לשחק אתם
  .ימקשיבות להיו  שהפרות לי ונראה אתיפניהם ומספרת להם סיפורים שהמצב

  
 נשארת ייתישעות ה.  הפרעושים ומכל מיני חרקים שהטרידו  ללא הרף,  מעקיצות הפשפשים תיבלילות סבל

אי .  בבוקר היו כל בני המשפחה קמים עקוצים ומכוסים בפצעים.  ערה במיטה ובוכה בשקט כדי לא להעיר את בני הבית
  . מנוחה משך כל השנים שגרו שםנו להשתלט על הצרה הזאת שלא נתנה לאפשר היה

ה מאומצת  מהבאר ו מביאים עם דליים לתוך הבית לאחר שאיבינומים הי.  גם המצב הסניטרי לא היה קל
בימי הקיץ הבעיה לא היתה .  שירותים לא היו בבית והיה צורך לצאת תמיד החוצה.  שהיתה ממוקמת די רחוק מהבית

וההורים , משתמשים בדלי בתוך הביתהיינו  ,הילדים, אנחנו, הקרח והרוחות, שלגים ה, הקור, אך בימי החורף, נוראה
  .נאלצו לצאת בכל מצב החוצה

  
  

  ה ר פ ת ק א ו ת                                     
                                   

  
  .וככל שגדלו מצאו ביניהם שפה משותפת ובילו הרבה יחדנו שנה הפרידה ביני.   הרבה עם אחי שרליבילת

  
ם ולעתים עצובי, ההורים היו תמיד מודאגים.  ו לבלות בחוץ היתה גם האוירה בביתנהירבאחת הסיבות ש

ה לא להרגיזם וגם לא לספר להם על תי מהם והשתדלתירחקהת.  נויה להם תמיד סבלנות להענות לולא ה, מפוחדים
  . את שרליבשביל זה היה ל.  תיהרגשותי ועל חויות שעבר

  
חלזונות בכמות גדולה ולמכור אותם לתושבי הכפר שאהבו לאכול אותם - יום אחד הציע שרל לאסוף שבלולים

ו הולכים לשדות ואוספים ינותמיד לאחר הפסקת גשמים הי, ו שתי קופסאות פח גדולותנמצא.   עבורם מאכל תאוהוהיה 
 עוברים ינוהי, ו את  הפחיםנלאחר שמילא.  השבלולים היו ענקיים ומבוקשים מאד.  את השבלולים שיצאו בהמוניהם

אך תמיד קיבלו והביאו ,  בכסףלנולא שילמו .  דהכל היה תמיד מבוקש מא.  מבית לבית בכפר  ומציעים את הסחורה
ומכיון שירד שם , ו לעזור להוריםניכלש גאים היינו.  'פירות וכו, ירקות, חלב, ביצים, תפוחי אדמה: הביתה צרכי מזון

  .ו להמשיך באיסוף ותמיד היה לזה ביקוש רבניכל, הרבה גשם לעתים קרובות
  



הם החלו בעבודתם ואז .  קר כדי לאסוף כדרכם את השבלוליםלתוך שדה מרעה של בבאחת הפעמים נכנסו 
ו נקמ. ם ולצאת מהשדה מעבר לגדר לשרל להתרחק משתיהציע.    לב שאחד הפרים מתקרב לאט לכיוונםתילפתע שמ

ו בכל הכוחות נרצ.  נולפחד והחלו לרוץ והפר רודף אחריו נלהתח.  נוו להתקדם לעבר היציאה והפר הולך אחרינלוהתח
 עם השבלולים נו שני הפחים של .נוהפר כמעט פגע ב.  תחת לגדר החוצהו לברוח מהפר ולזחול מנחגע האחרון הצלובר

  .נשארו באמצע השדה עם העדר
ו נו בצחוק מתגלגל ולא יכלנו זה בזה ולפתע פרצנט הב.ו לשכב על העשב כדי להרגע מההרפתקה שלהםנהמשכ

  .ו הביתהנו והלכנ עד שלבסוף נרגעלהפסיק
  

 זמן למצוא פחים חדשים ולהמשיך נולקח ל.  ו להורים על התקרית שעלולה היתה להגמר בכי רענלא סיפר
  . להיות שותפים בעזרה למשפחה-  מאד חשובה נו שנראתה לנובמשימת

  
                                              

  
הם .  לבקש נדבות מזון מתושבי המקוםלא תמיד היו ההורים מוכנים .  היו גם ימים של רעב ומחסור ממש

  .אך הם השתדלו מאד להמנע מכך, כשלא היתה ברירה היו מקבלים את העזרה.  התביישו בכך והדבר ופגע מאד בכבודם
  

הורי , ו כמויות הביתהנא הב.הולכים לאסוף ערמונים שגדלו בכל האזור בשפע היינו שרל ו אניבימים כאלה 
אמא היתה מצליחה להכין גם מאכלים נוספים עם . ו מאד מהמאכל הערבנליה ונהנהכניסו אותם לתוך התנור לצ

  . הערמונים שהיו מאד טעימים ומשביעים
  

                                                                   
  
  

  המאסר הראשון ועזרת המחתרת                               
  

  
הוא התגנב מידי פעם .   דרך ליצור קשר עם יהודים שהסתתרו בכפרים אחרים באזורככל שעבר הזמן חיפש אבי

הצליח ליצור קשרים הן עם מספר יהודים ובעיקר עם אנשים שהיו קשורים עם , תוך סיכון עצמי רב, לכפר זה או אחר
הם אלה שעזרו רבות ו, הכומר ועוד אנשים מרכזיים היו חברי מחתרת, אז נודע לו שראש הכפר.  המחתרת הצרפתית

  .למשפחה וסיכלו מצבים בהם רצו לפגוע בהם
  

באותו מחנה .  יום אחד קיבל אבא הודעה שחובה עליו להתייצב במחנה מעבר הנמצא במרחק די גדול מהכפר
 ברירה והוא נסע לשם מתוך חשש אבילא היתה ל.  מיינו את היהודים ורשמו אותם כדי לשלחם למחנות עבודה בגרמניה

  .  לגורלוכבד 
  

רוב שומרי ועובדי , )קראו לו אזור וישי(מכיון שכל האזור היה בשליטת הצרפתים ששיתפו פעולה עם הגרמנים 
  .אשר ביצעו את העבודה עבור הגרמנים שרק שמרו במקום ושמו עין על הנעשה, המחנה היו צרפתים

  
כומר ולראש הכפר וביקשה את היא פנתה ל, בינתיים דאגה אמא מאד וכשלא שמעה דבר מאבא מספר ימים

אנשי המחתרת הצליחו להוציא עבורו מסמך .  כעבור יומיים הגיע אבא הביתה, ואכן, שניהם הבטיחו לעזור.  עזרתם
  .זו היתה סיבת השחרור המידי. רשמי בו נרשם שהוא מומחה לחקלאות  וזקוקים לו מאד במקום

                         
  

     ס"מורה ותקריות בביהיחסים קשים עם ה       
   

  
 ומאד לא יכך מתנכלת ל- כלל מדוע המורה כלתינ לא הב. הלכו והחמירו עם הזמןיעם המורה של יהיחסים של

 מחוץ לכתה וללימודים מי כלל ומעולם לא דיברה עהדבר התבטא קודם כל בכך שהמורה לא התייחסה אלי.  יאוהבת אות
 עם אליהיא היתה ניגשת , והתשובה לא נראתה לה, שיעורים או להסביר משהו לקרוא יתובכל פעם שהזמינה א.  עצמם

 מגיעה הביתה עם כאבים בידיים הייתילעתים .  מכה אותה ביד ובאצבעותהסרגל המפורסם שלה ומבלי לומר מילה היתה 
  .הכאותי על המצב עם המורה וגם לא על הי להורתיבדרך כלל לא סיפר.  ואפילו עם פצעים פתוחים וחתכים

  
 משתדלת אניעל אף ש,  בשנאה כזאת אותו מדוע לדעתו מתייחסת המורה אליתי ושאל לאבייתייום אחד פנ

 שלדעתו המורה היא י שיש כאן בעיה רצינית והסביר לאבי הבין מיד. תמיד להיות שקטה וטובה ולא להפריע בכיתה
 להתאזר מניאבא ביקש מ.  יה הם בגלל יהדותוהסיבה להתנכלויותי,  פרוש הדבר שהיא שונאת יהודים- אנטישמית 

ויתכן גם שהיא משתפת , כי אין לדעת מה אשה זו מסוגלת לעולל לכל המשפחה, בסבלנות ואפילו לסבול מעט ולא להגיב
  .פעולה עם הגרמנים

  



הוא ביקש מאבא לא לפנות .  וזה הציע גם כן לא ללבות את האש ולא להגיב, אבא דיבר על כך גם עם הכומר
  .לטובת כולם, הספר- למורה לשיחה או לבית

  
כדי .   פ"ובעיקר הרבה לימודים בע, המורה היתה מחמירה מאד עם הילדים ונתנה להם תמיד הרבה שיעורי בית

לפי (הטוב ביותר פ בזמן "וכל ללמוד בעא לפנות בוקר כדי ש5.00 או 4.00ה  היתה אמא מעירה אותה לפעמים בשעילעזור ל
  מגיעה לכיתה והמורה פקדה עלייתיאך כשהי.    בקלות ותמיד ידעה את החומר ללא בעיותתימת למדובא, )דברי אמה
בפניה הקשות ועיניה האפורות ומרוב פחד ,  במורהתיטהב.  מתאבנת ולא מסוגלת להוציא הגה מפיהיתיהי, פ"לדקלם בע
 בפני י וביישה אותי ושוב היכתה אותינזפה ב, המורה כמובן כעסה עלי.   דברתי עשתונותיה ולא זכרתיפשוט איבד

כדרכה לא קיבלה המורה .  תיפשוט התבלבלו את החומר תי וידעתיבאמת למד להסביר למורה שיתיניס.   הילדים בכיתה
  .את ההסבר
  

                                                 --------------  
      
  

ס יקבלו במשך "הודיעה המורה שכל ילדי ביה, תחלת הלימודיםכשכל הילדים ישבו כבר בכיתה לה, בוקר אחד
 להפשיט את החלק העליון נוהיה עלי.   הלכה המורה עם הילדים לחדר האחותנובהגיע תור.   יום זריקה נגד שחפתאותו

 תיעכב מעט והתתי לגשת לאחות היססיוכשהגיע תור, ילדים בכו ורעדו מפחד.  של בגדיהם כי את הזריקה נתנו להם בגב
עפתי מהתנופה החזקה .  בכל הכוח לעבר האחות אותיהושיטה את ידה ודחפה, בחוסר סבלנות, המורה.  ליד המורה

 לקום י להאחות רצה אלי ועזרה.   לתנורי בגבתיפשוט נדבק.  היישר על תנור הפחמים שעמד ודלק באמצע החדרתיונפל
 בשקט גם מכאב וגם מעלבון על יחס המורה תיפחי והתייתיבכ.  בכוויה רצינית על הגלי תה יהי.   על כסאיוהושיבה אות

כ "אך המורה עצרה אותה והורתה לה לגמור להזריק קודם את הזריקה ואח, תיהאחות רצתה מיד לטפל בפציע.  אלי
  היא עשתהיולבסוף כשהתפנתה לטפל ב, לאחות לא היתה ברירה.  יפציעה שלורק בסוף לטפל ב, לסיים עם שאר הילדים
 ישלחה אותמה ולאחר זמן ,  לשתות תה חםינתנה ל, יניחמה וחיבקה אות, יהיא חבשה אות,  ליככל יכולתה כדי לעזור

  .הביתה
  

 ושאלה מה יאותאמה חיבקה .   מלבכותתי עם הפנים מטה ולא פסקי על מיטתתישכב.   הביתהתיעבקושי הג
. ואולי לגרום לתגובה או תקרית לא נעימה, יז ולהכאיב לה לספר לה על התקרית עם המורה כדי לא להרגיתילא רצ.  קרה

  .   י כוויה שמאד כואבת לי במקרה בתנור בחדר האחות ויש לתי שנתקלימי לאתילכן סיפר
  . לשוב ללימודיםולתיר ימים עד שיכ מספיקיבלה ממנו משחה וטיפלה ב, לאחותאמה הלכה 
 ולא י לחלוטין ולא שאלה לשלומיהיא התעלמה ממנ. רע המורה מטוב עד עימי לכיתה לא דיברה תיביום שחזר

  !כאילו שום דבר לא קרה , התנצלה
  

                                             ------------------                       
  

  . מהלימודיםיההעדרויות הרבות של.  י    היתה עוד בעיה שבעטיה כעסה המורה על
     

לא הירשו לילדים לצאת מהבית , להורים שהגרמנים מסתובבים באזור ומחפשים לעצור יהודיםכשהיו מודיעים 
 להסתתר אותנוהיו ההורים לוקחים ,  לצאת מהבית ולהסתתרנו שהמצב חמור מאד ועלינוכשהודיעו ל.  ס"וללכת לביה

  .במקום מסתור שאבא הכין מקרשים ופחים בתוך שיחים במרחק מה מהבית, בחוץ
  

לא היה טעם .   בלימודיםי וכועסת על הפסדייהמורה היתה גוערת ב. ס" לביהתיהסכנה חלפה חזרלאחר ש
  . שמוטב לשתוקתינהב.  להסביר ולתרץ

  
ירה חדשה והכל השתנה  השנה הרביעית הגיעה מורה צעבתחילת.  משך המצב במשך שלוש שנים תמימותהכך 

 מאושרת הייתי .  חברתיים עם הילדים האחרים השתפרו מאד לקרוא וגם היחסים התיאהב,  בחשק רבתילמד.  לטובה
  . מידי פעםיתי ובילתי חברות אתן התידדתיושמחה וגם מצא

  
                               

  
בתקופות .  הדבר ניכר במצב רוחם של ההורים.                   היו גם הרבה ימים של תקווה ואופטימיות  

 סיפורים ושרים שירים נוהיו מספרים ל.  יותר זמןלנו  מקדישים  שלי היו ההורים, קצת של שקט יחסי כשהמתח ירד 
ידעו קרוא וכתוב בעברית ,"החלוץ המזרחי" שהיו בוגרי תנועת הנוער -ההורים .  ו נהדרנעבריים ושירי אידיש שבהם שלט

ו ינכמעט ערב ערב הי.  שירים עברייםנותושרים ומלמדים א, במשך שעות רצופותימנוהם היו יושבים ע.    וכן שלטו בשפה
עין  מנוהיתה עבור" התקווה. "ו שרים אותו בהתרגשות רבהינוהי, פ"ו בענאותו למד, "התקווה"שרים יחד את ההמנון 

הם סיפרו על .   שםנוהחום והאהבה המחכים ל,  על היופי, ישראל-  על ארץנו מספרים לוריכ  היו ה"אח.  תפילה זכה
  .והחופש לכל הילדים לשחק ולהסתובב ללא פחד, נות הצומחים שם בלי הגבלההתפוזים והבנ

  
  . מעט עברית וכן קרוא וכתוב מתוך האותיות שהיו בתוך הסדור שלונואבא לימד אות



והם זה היה החלום ומשאת הנפש של ההורים .  הוריםהו מאות פעמים מפי נישראל שמע-את המילה ארץ
 להתגבר נווהוא עזר ל, ו מעמד תקופה כל כך ארוכה מבלי להשברנ החזק בגלל החלום הזה. גם בנוהחדירו זאת חזק מאד 

  .על הרבה צער ועוגמת נפש
  

מתי נוסעים כבר לאכול :  "להנרי היתה שאלה קבועה אותה שאל פעמים רבות את מי שהיה מוכן להקשיב לו
  ".?ישראל -תפוזים בארץ
                      

  ה מ ע צ ר   ה ש נ י                                    

 ולקחו איתם את אבא לאותו מחנה בו היה עצור כבר "הבית" לפתח בוקר אחד הופיעו פתאום מספר גרמנים 
  .והוא נאלץ לנסוע אתם, המסמכים שהיו בידיו לא עזרו הפעם.  פעם

  .עייף מאד ומפוחד, אבא הביתהוכעבור שבוע חזר , הוא הפעיל את קשריו.  אמא פנתה שוב לכומר
  

             
                                                                 

  דב- לידתו של דוד                                  
  
  

 שהיא בהריון ומחכה ללידת יהיא סיפרה ל.  מי התיישבה אמא לשיחה רצינית ע-  1941 בסוף שנת -ערב אחד  
שכבר נעשו סידורים מתאימים עם כל מיני אנשים להסעתה בחשאי לבית החולים בעיר  היא סיפרה לי.  ק תוך חודשתינו

אבא אמור לנסוע ביחד איתה וישאר שם .  וכן שהיא תיאלץ להשאר שם כעשרה ימים עד שבועיים,  )ROANNE(רואן 
  .מספר ימים

 עד שאבא , הילדים,נותוהציעה לארח א, חק מהםשגרה בכפר לא הר, אמא  שמשפחת רנהלי כמו כן סיפרה 
 קצת כי תיאך גם דאג,  מאד מהבשורה הלא צפויהתיהתרגש.   לדאוג לשרל ולהנרימני  אמא ביקשה מ.יחזור הביתה

  .דאג כמובן לאחים ושהכל יהיה בסדרא שא לאמתיחהבט.  שהמשפחה תעבור תקופה לא קלה ולא שגרתיתתיידע
  

א מתלווה החולים וה- שאמא נוסעת מיד לביתיהוא סיפר ל.  אבאאותי העיר , אדבלילה קר מ, ור חודשכעב
, ההוריםממני בהתרגשות רבה נפרדו .  רנה' קח את שרל והנרי למשפאבבוקר  ש להמשיך לישון ומניהוא ביקש מ.  אליה

  . ונשאו תפילה בליבם שהכל יעבור בשלום והמשפחה תתאחד בהקדםיחיבקו ונישקו אות
  

 שיהיו תי להם ללבוש בגדים נקיים ודאגתיעזר,  לשרל והנרי את החדשות המרעישותתיסיפר, תימבבוקר ק
  . עם הבנים לבית משפחת רנהתיהלכו.  מסודרים עד כמה שאפשר

  
ו נאך כעבור זמן קצר הם התחל, ו מאדנבתחילה התבייש.   בחום ובסבר פנים יפותנובני המשפחה קיבלו אות

  .ו שם שני ילדים בערך בגילם של שרל והנרימה גם שהי, להרגיש בנוח
ו ינו מתי ישנו על גבי סדינים והינבכלל לא זכר.   עם מיטות מצופות בסדינים נקיים לבניםנוו חדר משלנקיבל

  . מפואר ויפה מאדנווהכל נראה ל, היו שם שירותים בתוך הבית.  המומים מהתנאים בבית המשפחה
  
על גבי השולחן .   שוקתיואז קיבל, עם המארחים ליד השולחןו נהתיישב.  קרלארוחת הבוהזמינה אותנו רנה ' גב

 לאכול נו שאסור לתי ידע. ילחם ועוד דברים שלא זיהת, סוגי גבינות, וביניהם בשר חזירהיו מונחים מאכלים שונים 
ים של היהודים בענין רנה וסיפר לה על המינהג'  מראש וגם שוחח עם גביאבא הזהיר אות.    שהם טרפות-מאכלים אלו 

  .ירקות ודברי חלב,  רק בלחםאונווביקש ממנה להאכיל , האוכל
  
שהיתה צריכה לקחת על עצמה אחריות , 8בסך הכל היה מדובר בילדה בת . ירנה הבינה היטב את מצב' בהג
  .גם עבור עצמה וגם עבור אחיה הקטנים, כך קשה-מצפונית כל
  
במיוחד בתקופה קשה , ם אכל אתםא י ולמשפחתיים בודאי יסלח ל שאלהיוהסבירה למי רנה דיברה ע' גב

 בעיניים כל כך טובות ומביעות ביהיא הביטה .  נווהחוסר התמידי באוכל בריא עבור,  נתונים יום יוםאנוומסוכנת בה 
  .תי לבסוףנכנעשאמון 

  
 משני צידי ונשאו אלי הם ישבו על הספסל.  יכל אותו זמן ישבו שרל והנרי וחיכו בשקט ובסבלנות להחלטת

  .נועיניהם כל זמן השיחה עם המארחת של
  

  .ו הכל בתיאבון רבנאכלו,  בכל טובנורנה את צלחותי' מילאה גב, י הסכמתתינתלאחר ש
  



, כך טוב- כליאך מצד שני היה ל.   מאדי הציק לי לאבא ומצפוניהבטחתאת  תי רע מאד שהפרתישהרגשכמובן 
 יעמוק בליב.   מאושרתיתימשך כל הלילה מבלי להתעורר והיב ישנתי.   נעים וחםיהיה לו, נקיה,  שבעה כל הזמןיהית

  .יתה נהדרתי הנו לבגדים חמים והרגשתנורנה גם דאגה ל' גב.   לאורווה, אלצו לחזור לביתנ שהשבוע לא יגמר ולא יקיוות
  

 חזק חזק ושמח נויבק אותח, הוא היה נרגש מאד. ו מאד לראות אותונשמח.  כעבור שבוע חזר אבא הביתה
  . במצב טוב כל כךנולראות אות
  

לאחר שמצאו , מילה בחשאי ברואן- עבר בריתהוא .  דב- דוד-  שנולד להם אח קטן וניתן לו השם נואבא סיפר ל
  .נוהשמחה היתה רבה וגם בני משפחת רנה השתתפה בשמחת.   שאמא תחזור בעוד שבוע הביתהנוהוא סיפר ל.  שם מוהל

  
י תורנה חיבקה ונישקה א' ולאחר שגב, רנה בהתרגשות רבה ובהבעות תודה'  נפרדו ממשפ,הילדים, נחנוואאבא 

  .נוו לביתנו את מקלטם החמים והטוב ושבנעזב, נרצהקורים בכל זמן ש לבוא אליהם לבינו הזמינה אותהיא 
  

על הספסל הקטן מעץ ליד ו נישביהת.   רוצה לשוחח אתו מידאני לו שתי לאבא ואמריתינפ,  הביתהנובהגיע
.   גבינות וכל מה שהציעו להםו בשר חזיר עםנאכל שמשך כל השבוע -   רועדת ונרגשת כשאני -  לאבא תיוסיפר, כניסת הבית

  .יהבטחתאת  תי שהפר מצטערתניאשו,  לעמוד בפני הפיתויתי לאבא שלא יכלתיאמר
  

מעולם .  ללא תגובה, הסתובב והלך משם, ומוכ קם ממק"אח, תי כשהוא שותק כל זמן שדיברבעייניאבא הביט 
,  יותר קל לאחר השיחה עם אבאי שיהיה ליואם קיוות,  כיצד לנהוגתילא ידע. ו נלא דיבר על הנושא ולא הזכיר את שיחת
  .יהענין מעולם לא נשכח ממנ.  יהרי משך זמן רב המשיך המצפון להציק ל

  
  
  

  וזרת הביתה עם דודאמא ח                                    
  
  

עם התינוק המתוק הקטן שהגיע ו נשמח. המשפחה היתה שוב יחד.   מאושריםינוה היעם שובה של אמא הבית
  .ו להיות טובים ולא להרעיש ולהפריע בביתנוהשתדל, נואלי

 
חיתול להלביש ולהחליף לו ,  להאכיל אותותילמד,  להחזיק את דוד בזרועותייהורשת. י לאמא ככל יכולתתיעזר

  . מכך מאדיונהנת
  

הכל היה כמובן משומש אך במצב .( מיטת תינוק ועגלה וכן מעט בגדים עבור התינוקנואנשים טובים הביאו ל
  . ואמא שמחה מאד ומצב רוחה השתפר) טוב

  
אך עם חלוף החורף ומזג .  בתקופת לידתו של דוד היה מאד קר ובלתי אפשרי היה להוציא אותו מחוץ לבית

 שרה לו שירים רבים יהית.  מוציאה את דוד בעגלה ומטיילת אתו ליד הביתיהית, חיל להשתפר ולהתחמםהאויר הת
  .ומדברת אליו בלי סוף

  
.  יום אחד ניגש שרל לאמא והגיש לה חבילה קטנה עטופה בנייר והסביר לה שהכין מתנה מיוחדת עבור דוד

, הכניס בהן אבנים קטנות, הוא מצא שתי קופסאות.   וכשאמא פתחה את החבילה מצאה בו רעשן ששרל הכין במו ידי
  .והנה נולד הצעצוע הראשון שדוד קיבל במתנה, הוא גם חיבר לקופסא ידית מעץ. קשר אותן חזק יחד

  
שמח והוא עצמו היה גאה שהצליח ל,  התפעלו מכשרונו של שרלנולורגשה מהמתנה המקורית וכאמא מאד הת

אך בסופו של דבר הרעש הפריע .  שים ברעשן מול דוד הקטן שהיה מחייך וצוחק כל הזמן מרעיינוכל היום הי.  את כולם
  . בחוץ או כשההורים לא היו בסביבהנו רק בהיותיינו מרעישיםולכן ה, ימאד להורי
  

תלתלים בהירים כיסו את ראשו היפה ובכל . שמח ומרוצה תמיד, דוד הקטן גדל והתפתח והיה לתינוק יפהפה
  .ומת לב רבהמקום משך תש

  
   

  הבית  המסתורי                                    
  

  
.  ו קודם לכןינשמעולם לא רא, כמעט בלתי נראה, ו שביל צרינוהנה גיל, נו שרל  סביב ביתתי עםיום אחד שוטט

נו ו עצמנסוף מצאאך לב,  בקושי רב בגלל השיחים הצפופים שהיו שם והפריעו להליכהנוו דרכנו לאורך השביל ופילסנהלכ
הוא היה מוסתר היטב בגלל העצים .  נואף כי היה הבית הקרוב ביותר אלי, וינלפתע ליד בית מגורים שמעולם לא רא



עבר אף פעם בדרך ולכן איש לא , כביש הגישה לאותו בית היה הרחק משם מכיוון אחר.   והצמחיה העבותה שהקיפו אותו
   .נובה הלכ

  
 והחלו נוליך לפתע הגיחו מבין השיחים מספר ברווזים ששוטטו שם והם התנפלו עא, ו לכניסת הביתנהתקרב

.   לא פחדו והמשיכו בשלהםו לגרש את הברווזים אך אלהינניס, ו מופתעיםינו והיננבהל. נו ולדקור אותנולנקר את רגלי
הצליחה לגרש את , נו אליהיא התקרבה.  החוצהנווהנה נפתחה הדלת של הבית ואשה יצאה אלי, ו כבר לברוח משםינרצ

.   ליד ביתהנוו עצמנו בסביבה ולפתע מצאנטיילש,  גרים בבית הקטן הסמוךאנחנוו לה שנסיפר. נוהברווזים ושאלה לרצונ
ס ובכלל לא " בביהיתי כי הוא למד אישאחד מהם היה מוכר ל, ני ילדיםתוך כדי שיחה עם האשה יצאו מתוך הבית ש

  .י שהוא השכן שלתיידע
  

 אינה מתלהבת נוו ששכנתנהרגש.   לביתהותנוא) זה היה שם משפחתם(מונסו ' הגבבקשת ילדיה הזמינה לפי 
.  לשחק יחד ולבלות זמן מה בביתםנוהם הזמינו אות.  איתנוראות את ילדיה מאושרים אך מצד שני נהנתה ל, נומביקור

והכל נראה , בעלה לא היה בסביבה.   ועצובהרצינית. מונסו היתה אשה שקטה' הגב.   נראה היה שהמשפחה מבודדת מדי
  .עניינומוזר ומסתורי ב,  מדישקט

  
גם בגלל הפחד מהברווזים התוקפניים שהסתובבו כל הזמן ליד הבית וגם , ו יותר בבית מוזר זהנכמעט ולא ביקר

  .ו לא רצויים ביותרנשהרגמכיון ש
  
  

.     המאקי-המפקד וראש המחתרת הצרפתית  היה - אדון מונסו -ששכנם  ילקראת סיום המלחמה נודע לאב
  .האיש כמעט ולא ביקר את משפחתו מטעמי בטחון ופעל הרחק משם.  משך המלחמה זה היה הסוד השמור ביותר

  
הוא , עם סיום המלחמה החלו.  נודע שהוא היה איש אכזרי מאד ובמשך המלחמה הרג ורצח גרמנים רבים

  .וגם כאלה שהיו רק חשודים בעיניהם, פתים רבים ששיתפו פעולה עם הגרמניםלרצוח ולהוציא להורג צר, וחבריו לנשק
  

  .את אכזריותו ואת השיטות בהם נקט ללא משפט ומבלי לברר את נכונות החשדות, הצרפתים לא אהבו אותו
  

מתנשא , הוא היה אדם קר.  ולא התייחס אליו מעולם לא ברך אותו לשלום , פוגש את אבי בסביבהכשהיה 
הוא זה , כיון שאבא היה כמעט בטוח שהאיש הזה,  היתה מוזרהיהתנהגותו כלפי הורי.  לם לא נראה חיוך על פניוומעו

  .שהוציא אותו בפועל מהמאסרים במחנה
  

  . ותושבי הכפר והאזור נשמו לרווחהBRIENNONמונסו את הכפר '  עזבה משפ1944בסוף שנת 
  

  ם נרדפיםאבא ואמא עוזרים לפליטי                   
  
  

 הוא התחיל בפעילות לעזרת יהודים שברחו 1943 תחילת 1942בסוף שנת .  ונאבי לא הסתפק בדאגה למשפחת
  .ביניהם היו גם צרפתים וגם יהודים. הוא קשר קשרים עם אנשי מחתרת ואנשים שעסקו בהצלה.  או הסתתרו באזור

  
למשך יום יומיים , ר יהודים שהיו בסכנת נפשותאנשים אלה היו פונים לאבא ומבקשים ממנו מידי פעם להסתי

בדרך כלל .   לפעמים מתעוררת בלילה ושומעת לחישות וקולות של אנשים זרים מדברים עם ההוריםיתיהי.    ולעתים יותר
באביב .    בתוך צמחיה עבותה-מאחורי הבית , היה אבא מסתיר אותם בחוץ בתוך צריף קטן שהוא בנה והכין במו ידיו

ובכך מסכן לא מעט את , היה אבי מכניס אותם הביתה, אך בימות החורף הקפואים, ץ לא היתה בעיה להסתתר שםובקי
  . שלנוהמשפחה

  
 עיקר האוכל אנשי המחתרת סיפקו לפעמים מעט אוכל ובעיקר תפוחי אדמה וזה היה.  היתה גם בעיה של מזון

  .חיהם תמיד התחלקו במעט שהיה להם עם אורייהור.  באותה תקופה
  

 היה גם לעמוד על המשמר נותפקיד.  ו מביאים למסתתרים את האוכל שאמא הכינה עבורםינ ושרל היאני
  .ולהשגיח שאיש אינו מתקרב לאזור

  
אבא היה שולח אליהם בעיקר משפחות עם ילדים .  היו גם תושבים מקומיים שהיו מוכנים לעזור לנרדפים

  .                         ם אחרעד שהועברו למקו, שהסתתרו למשך זמן קצר
  
  

אמא הכינה לו משהוא לאכול והלכה בעצמה לתת לו את .  יום אחד הסתתר אדם צעיר בתוך הצריף הקטן
היא מצאה את האיש שוכב ובוכה מרה .  כשהתקרבה אמא למקום שמעה קולות בכי.  האוכל ולארח לו מעט לחברה



 וממש ניצל ברגע - אשה ושני תינוקות - הוא ברח עם משפחתו הצעירה סיפר לאמא ש,  לאחר שהוא נרגע מעט.  בשקט
ליתר בטחון .  הוא נפגש עם אנשי מחתרת והם מיד הבריחו אותו ואת משפחתו הרחק ממקום מגוריהם בעיר.  האחרון

 הילדים ואת אשתו ושני , BRIENNON-אותו שלחו ל.   לבין משפחתו הצעירה-  שהיה מאד מבוקש -החליטו להפריד בינו 
הוא מאד מאד דאג למשפחתו  .   והבטיחו למצוא להם משפחה שתסכים לארח אותם-  בכפר אחר - הסתירו בתוך מחסן 

לאמא  מאד כאב לראות את צערו הקשה של הצעיר ובו במקום החליטה לעזור .   ופחד מהמוצאות אותם במקום זר ונידח
  .  לו

  
.  דיעה לו שהיא תיסע בבוקר לבקרה במחסן בו הסתתרהאמא ביקשה מהצעיר לכתוב מכתב קצר לאשתו והו

  .הצעיר אכן כתב לאשתו והסביר לאמא כיצד להגיע למקום המסתור של משפחתו
  

, קצת פירות, מעט תפוחי אדמה מבושלים, מים, בקבוק חלב,  למחרת בבוקר  אספה אמא מצרכים שהיו בבית
לקחה איתה את דוד התינוק ויצאה לדרך לכיוון , ת הכל לתוך שקהיא הכניסה א.   שהיו בביתשלנו םבגדיהשמיכה ומעט מ
  .תחנת האוטובוס

  
  ) שעה באוטובוס-כדי להגיע לאותו כפר היה עליה לנסוע כ(
  

- ובשעות אחר הצהרים חזר פעם אחת ל,  נסע האוטובוס ועבר בין הכפרים באזור- בשעות הבוקר -פעם ביום 
BRIENNON.     

  
 ראתה מרחוק את האוטובוס חונה במקום ולחרדתה ראתה חייל גרמני חמוש  התקרבה לתחנה היאיכשאמ

אמא .   שניהם עומדים בפתח הכניסה לאוטובוס ובודקים מסמכים ותיקים של האנשים שעמדו לנסוע- ולידו חייל צרפתי 
 ראו אותה היא לא רצתה להיסוג ולחזור מכיון שראתה בזוית עיניה שהחיילים.  נבהלה ופשוט לא ידעה מה לעשות

  ). אנשים שחיכו לתורם לבדיקה- 10לפניה עמדו כ(כשנעמדה בסוף התור 
כי ידעה שהמסמכים ,  ולא ידעה כיצד לנהוג- עם דוד בזרועותיה והשק מונח לרגליה -היא עמדה במקום 

  . יהיו בסכנהשבידיה יסגירו אותה כיהודיה וחייה
  

עבר לאורך תור האנשים ופנה ישר , רפתי את מקומועזב לפתע החייל הצ, עוד היא מתלבטת דואגת ומפוחדת
הוא ביקש ברוב .  ובא לעזור לה לעלות לאוטובוס, הוא אמר לה שראה עד כמה קשה לה לעמוד עם התינוק והשק .  לאמא

  .והניח לידה את השק, הושיב אותה על הספסל עם דוד, העלה אותה לאוטובוס, אדיבות מהאנשים לתת לה לעבור לפניהם
 מאחורי -  על הספסל הקדמי - הגרמני והצרפתי-התישבו גם שני החיילים ,  שכל האנשים נבדקו והתישבולאחר

  .  החייל הצרפתי לקח את השק של אמא  והניח אותו למשמרת על הרצפה בין רגליו.  והאוטובוס יצא לדרך, הנהג 
  

  .הוא חייך ואיחל לה דרך צלחה. כשאמא הגיעה למחוז חפצה עזר לה החייל הצרפתי לרדת והושיט לה את השק
  

אך ידעה , היא לא הכירה כלל את החייל.  אמא היתה המומה ונרגשת מהמוצאות אותה ומהנס שקרה לה
  .       בבירור שהוא קלט את מצוקתה והחליט לעזור לה

  
 היא הלכה.  התחילה אמא לצעוד ולחפש את מקום המחסן בו הסתתרו האשה והילדים, לאחר שנרגעה מעט

היא מיהרה לעבר .  פתאום היא ראתה מספר אנשים מתקרבים לעברה.  והלכה והמשא של התינוק והשק מכבידים מאד
לאחר זמן רב של זחילה .  כ התחילה לזחול ולהתרחק מהמקום"אח.  חורשה קטנה ונשכבה עם דוד בעשב כדי לא להראות

  .  והליכה הגיעה סוף סוף למחסן
 שנראתה בעצמה -  בשנות העשרים המוקדמות שלה -י אשה צעירה "תחה עהיא דפקה בשקט בדלת וזו נפ

  .שנתיים- היא חיבקה בזרועותיה תינוק בן מספר חדשים ולידה עוד תינוק בן כ.  כילדה
  

האשה הצעירה .  מסרה את המכתב של בעלה וכן את השק עם המצרכים שהביאה, אמא סיפרה לה מטרת בואה
אמא מאד התרשמה מהאשה הצעירה שהיתה כל כך אמיצה וחזקה ומלאת .   ת רבהמאד התרגשה והודתה לה בהתרגשו

היא .  וגם סיפרה לה שעוד באותו ערב יעבירו אותה עם הילדים למשפחה שהסכימה לארח אותם, תקוה שהכל יגמר בטוב
  .על המעשה האמיץ שלה, כתבה מכתב מעודד לבעלה ושוב הודתה לאמא בחיבוקים ונשיקות 

  
  .היא הגיעה לתחנת האוטובוס באותו כפר והפעם ללא כל תקלה.  שוב לדרך חזרהאמא יצאה 

  
אך שמחה ומאושרת שיכלה לעזור לזוג הצעיר הנחמד ,  היא חזרה הביתה עייפה ותשושה גם נפשית וגם גופנית

  .ובפרט כשראתה את האושר והשמחה בעיני הצעיר שקרא את המכתב מאשתו, שנקלע לצרה
    

פ שידעו שהם "ואע,  הלן עזרו באופנים שונים להציל יהודים רבים משך כל תקופת המלחמהאבא ואמא  של 
הרגישו שהם עושים מצווה גדולה בהצלת אנשים שהיו נתונים בסכנות רבות והדבר , מסכנים לא מעט את המשפחה שלהם

  .נתן להם כוחות ואומץ רב



    
  

                                    
  י א ו ש                                      

  
  

  .ובפעם השלישית הוא נאסר והובא למחנה,  לא עזרה לו להתחמקאבי אך כל הפעילות של 
  

  ולא ,תנוהיא היתה לבד עם ארבע, הבית היה ריק.  ואז ברגע אחד איבדה אמא את כל האומץ והכוחות שהיו בה
  .יכלה להתמודד יותר עם כל הקשיים

  
היא .  החלה לבכות ולמלמל שאיננה יכולה לחיות יותר, מה בוקר אחד במצב נפשי קשה ביותרהיא ק, בצר לה

היא גם היתה .  כדי לחסוך מהם וממנה הרבה כאב וצער,  בתוך נהר הלוארימנוהחליטה להתאבד ולהטביע עצמה ביחד ע
  .בטוחה שלא תראה יותר את אבא בחיים

  
  .ת במדרון לכיוון הנהר תוך בכי קורע לבהיא החלה לרד ו מתוך הביתנותואמא לקחה א

  
  .ו מאד מבוהלים והקטנים פרצו בבכיינהי.   לדבר איתה ולהרגיע אותה אך אמא לא שמעה ולא ראתהיתיניס

  
.   היא רצה לאמא לברר מה קרה ומה פשר הבכי והצעקות.  במקרה נדיר הזדמנה לשם אחת מתושבות הכפר

.   בעלה כנראה לא בחיים ואין לה כח יותר להתמודד ולחיות, בר עבור הילדיםאין לה ד, אמא צעקה אליה שהבית ריק
י היא פקדה על.   אותה על הארץכ תפסה אותה בכוח והושיבה"אח. האשה ניגשה לאמא וסטרה לה בחוזקה על לחיה

  .להשגיח על אמה והילדים שלא יזוזו ממקומם והבטיחה לשוב בהקדם
  

חיבק , שנרגעה בינתיים מעט, הוא התישב על הארץ ליד אמא.   עם הכומרכעבור זמן קצר חזרה האשה ביחד 
וגם נזף בה וכעס שלא פנתה , ושוב הבטיח לה שיעשה כל מאמץ כדי שאבא ישוב בקרוב הביתה , דיבר איתה בשקט, אותה

  . ללא כל בעיההוא חקר אותה על מצב המזון והביגוד בבית ואמר לה שידאג מיד לדברים הכרחיים.  אליו בבקשת עזרה
  

, לחם: כעבור זמן קצר הגיעו מספר נשים מהכפר שהביאו אתן מזון.  אמא נרגעה וחזרה עם הילדים הביתה
.  נוהן החליטו לעשות ביניהן תורנות ביקורים קבועים אצל.  חלק מהן הביאו קצת בגדים.  חלב וביצים, פירות, ירקות
  .ימנועה של נשים שבאו להיות עות קבוהיתה נוכח, במשך הימים שאבא נעדר מהבית, ואכן

  
.  שלא עזב אותו לרגע, טין-הכומר היה מבקר אותם יום יום כשיחד אתו מגיע כלב קטן בצבע צהוב בשם טין

 משחקים ינוכשהיה מגיע אליהם הי.  לךטין שהיה מלווה אותו לכל אשר ה-מעולם לא נראה הכומר ללא כלבו טין
על ביקורו של טין ממרחקים שהיה מודיע מראש -שומעים את נביחותיו הרמות של טיןו ינלפעמים הי.  ומשתוללים אתו

  .נואדונו בבית-הכומר
  

הפעם הוא חזר פצוע כולו מהראש עד .  ימים ספורים לאחר מכן הצליחו לשחרר שוב את אבא מהמחנה 
, ראה  מגבוה לשחרר את אבאהגרמני כעס מאד כשקיבל הו. הרגליים ממכות שהנחית עליו גרמני במחנה עם קת רובהו

  . ולכן התנקם בו לפני שחרורו וגרם לו לחבלות קשות
ותוך זמן קצר חזר אבא לעבודתו ולפעילותו מלאת , אך השמחה על השחרור גברה על הכל, החויה היתה קשה

  .המרץ
  

  
  

                                    
                           

  הרכבת לשוויצריה                                        
  
  

הם באו לשוחח עם .   כנראה אנשי הצלה-  בלווי שני אנשים לא מוכרים נוערב אחד הופיע ראש הכפר לבית
בעוד .  הם סיפרו על רכבת היוצאת מצרפת לשוויצריה ועליה מאות ילדים יהודים אותם רוצים להציל בדחיפות.  ייהור

  . רואן ותאסוף ילדים נוספים מכל האזוריומיים תעצור הרכבת בעיר
  

את שלושת הציעו המבקרים לשלוח , בגלל המצב הקשה והלא בטוח כלל עבורם והדאגה האין סופית לילדים
לימודים מסודרים , בגדים, מזון טוב, נתן להם טיפול מעולהישם י,  לשוויצריה- שרל והנרי , וי את-הילדים הגדולים 
  . ומטפלותי מדריכים"וטיפול מסור ע

  



אך לאחר , אשר הבטיחה חיים טובים ובטוחים לילדים, ברגע הראשון נטו ההורים לקבל את ההצעה הקוסמת
  !  אפילו ליום אחד , החליטו ההורים שאינם מוכנים בשום פנים ואופן להפרד מהילדים, מחשבה נוספת

  
אך ההורים סרבו .  להסכים להצעהיניסו שוב ושוב לשכנע את ההורים של, האנשים הטובים שמאד רצו לעזור

  .ליבם ניבא להם ששום דבר טוב לא יצא להם מהפרידה מהילדים וחייהם לא יהיו חיים.  בכל תוקף
  

י הגרמנים וכל מאות הילדים והתינוקות הובלו "היא נעצרה ע!  הרכבת הזאת לא הגיעה לשוויצריה !  סוף דבר 
  !שם ניספו כולם , למחנות ריכוז

  
  

  תפילת יום כיפור                                      
  
  

ל במשך כל היום עד  שיצום ויתפלנו הוא אמר ל.  וסיפר להם על החג ומשמעותוימנובערב יום כיפור ישב אבא ע
,  לשאת גם כן תפילה בלבאיתנואבא ביקש מ.  וד היום הקדוש להיות ילדים טובים ושקטים בבית לכבמנוחשיכה וביקש מ

  .שיוציא אותם במהרה מהחושך לאור' הולבקש מ
  

מחזיק בידו את , עטוף בטלית, שעמד בפינת החדר, ו לקול בכייתו של אבאנלמחרת השכם בבוקר התעורר
בכה והתחנן והמחזה היה קשה ומפחיד בעיני הילדים , הוא התפלל בקול רם.  מתפלל ומתנדנד ללא הרף, המחזור
  .הקטנים

  
  . בוכה ממש בדמעות את אבייתיראש ליזאת היתה הפעם הראשונה ש

  
 יוצאת לכיוון ניא לאמא שתיאמר.   להשאר יותר בבית ולשמוע את תחינותיו של אבאתילאחר זמן מה לא יכל

ו נ יצאנואמא נתנה הסכמתה ושלושת.  איתישרל והנרי ביקשו גם הם ללכת .  לשבת שם קצת ולטייל באזור,נהר הלואר
  .מהבית

  
.  ו על שפת המיםנישביהת.  ואר שזרם שם בכל עוצמתוו לנהר הלנעגשר מעל תעלה והגו נעבר, ו במדרוןנירד

  .ויחזור עליה מספר פעמים" שמע ישראל" ירכין ראשו ויתפלל בלבו את תפילת איתנו שכל אחד מהצעתי
  

  .   התפלל ככל יכולתואיתנווכל אחד מ, ו בדממה מול המיםנישב, נוהרכנו ראשי
        

ו אותו בבוקר והמשיך בתפילתו מבלי להרגיש ולשים לב ינא עמד עדיין באותו מקום בו ראאבכשחזרנו הביתה 
  .מבלי להפסיק לרגע ומבלי להרגיש חולשה ועייפות, שקוע כולו בתוך התפילה, לנעשה סביבו

  
 ויצא מתוך ההתרגשות, נרגע לאט, סיים אבא את התפילה, וכשהחשיך בחוץ, ו בסבלנות עד לגמר התפילהינ חיכ

  .החזקה בה היה נתון משך כל היום
  

 תי זכר- בכל ימי הכיפור שעברו מאז - בכל שנה ושנה .  והשפיע עלי עמוקותי  עמוק בליבהיום הזה נשאר חרוט
מתחנן , והוא בוכה, ופניו אל הקיר, עטוף כולו בטליתו, האורווה- עומד בפינת החדר בבית,  את אבי לנגד עינייתיורא

  . מבלי לזוז ממקומו-משך יום שלם , בקולו החזק, ומתפלל בקולי קולות
  

  
  
  

  איש  זקן  אחד                               
  

הוא היה אלמן וכל היום היה יושב ומכין מטאטים .  בין תושבי הכפר היה איש זקן מאד שגר בבית לבדו
  .תושבי הכפר והסביבה היו קונים אצלו את תוצרתו. ומברשות מנצרים

  
  .  ללכת לזקן לקנות מטאטאאמא ממני יקשה ום אחד בי
  

 - כמו כל אנשי הכפר -  יהוא שמע על משפחת.  ל דברהזקן היה איש חביב וחברותי שאהב לשוחח ולהתענין בכ
  .והתענין מאד בשלומם ובמצבם

  
 תיביקש, ספר אחד מהמדף תיהוריד, תיניגש.   בפינת החדר מדף ועליו מספר ספרי ילדיםיתיתוך כדי שיחה רא

  . להחזירו בהקדםתיח רשות להשאיל אותו לזמן קצר והבטמהזקן
  



בוא מידי פעם לבקרו ולעזור לו א שיהוא ביקש ממנ.  עיסקהעימי וביקש לעשות , חשב רגע,  הזקן הרכין ראשו
  .בסך הכל היו על המדף חמישה ספרים.   בכל ביקור ספר אחדיובתמורה הבטיח להשאיל ל,  מברשותלקשור

  
.  היה להם ריח מיוחד של ספרים עתיקים וישנים. הם היו מאד מאד ישנים.  ד מהקריאה בספרים מאינהנת

  .פה- אותם כמעט בעלתיובמשך הזמן הכר,  הקטניםי מקריאה מהם לאחייתיהי,  להחזיק בהם ולדפדף בהםתיאהב
  

  . לקרוא בהם שוב ושובתין וחזר שוב מהראשותילהתח,  לקרוא את חמשת הספריםכשסיימתי
  

.  ילכן נמנע הדבר ממנ, ס היה צורך לשלם כדי לקבל ספר לקריאה"בספריית ביה.  לעתים רחוקות הגיע לידי ספר
 ספר ביד תיכשהחזק.  לה אך זה היה נדיר מאד מחברה ספר בהשאתיפה ושם לקח.   עתונים או חוברותילא היו בהישג יד

  .יזו היתה חגיגה עבור
  

 נוהיו ל.   והרגיש פחות בודדיהזקן שמח בחברת.  נו הפועל לתועלת שניכמובן שהעיסקה עם הזקן יצאה אל
ועל הגעגועים , ולא היה לו כמעט קשר אתם,  על ילדיו שגרו הרחק משם עם נכדיויהזקן היה מספר ל.  שיחות מענינות

  . סיפורים מענינים על חייו ומקרים מבדחים שקרו לויהוא גם היה מספר ל.   אליהם
  

- להגיע לארץנו מספרת לו על החלומות שליתי בו אמון מלא והיתינת. י לו חויות ומקרים שקרו לתי סיפראניגם 
 להבליג ולא יהזקן הציע ל.   לו על יחסה המשפיל של המורה כלפיתייום אחד סיפר.  ו מידי פעםנישראל ועל הצרות שעבר

מאד .  את המורה וידע בדיוק במי ובמה מדוברהוא כנראה הכיר .  לעשות שום מעשה העלול לעורר את כעסה של המורה
  . החדש ובאפשרות לשפוך את הלב ולהתיעץ מבלי לפחד ולחשושישמחה בידיד
  

 ראויה לתשלום אניוש, י כמה פרוטות והיה מתרץ זאת בעזרה הגדולה שקיבל ממנילפעמים היה הזקן נותן ל
  .יעבור עבודת
  

יפים 'שני ג.  הזקן הציץ החוצה ונבהל מאד.  נומנוע מתקרב אלינשמע רעש חזק של ,  אצל הזקןיביושב, יום אחד
  .עם גרמנים התקרבו לבית

  
ומיד חזר והתישב ,  תחת ערימת זרדים וכיסה מלמעלה בשמיכהיהשכיב אות,  לחדר השניאותיהזקן הבהיל 

  .יצאו ונסעו משם, לאחר ששילמו תמורתם. הגרמנים באו לקנות ממנו מספר מברשות.  במקומו
  
ו יחד ינשת, ו נישב,  הכין הזקן כוס תה לכל אחד מהם אותיכדי להרגיע.   מפוחדת ונרגשתי ממחבואתיצאי

  .ו עוגיות טעימות שהיו ברשותונואכל
  

  . על החויה המפחידה שעברה בבית הזקןי להוריתילא סיפר, כדי לא להדאיגם
  

  
         

  ביקור  בכנסיה                                    
  
  

לשמוע את , צטרף אליה למחרת בבוקר לביקור בכנסיהאש, רוז, יביקשה חברת, ד של הנוצריםבערב חג המול
  . להכנס לכנסיהי שאסור לתיאך ידע,  ללכתיתימאד רצ.  המקהלה ולראות את עצי האשוח והקישוטים היפים

  
ביחד עם , מקהלה שרה שם את רשותו כדי ללכת ולשמוע את התי לאבא וביקשיתיפנ,  אומץתיבכל זאת אזר

  . אליו בבקשה כזאתיתי שבכלל פני כמובן שאבא לא הסכים וכעס על. רוזיחברת
  

ו לטייל יחד ולפתע נכאך המש,  כיהודיה לבקר בכנסיהי לה שאסור לתירוז וסיפר עם תילמחרת בבוקר נפגש
  .נס רק בפתח ולעמוד ליד הדלת להכטתיולבסוף החל,  להכנסירוז הפצירה ב.   עומדות לפתח הכנסיהנןו עצמנמצא

  
  . שםיאך מעולם לא הזכיר שראה אות, הוא חייך וקרץ אלי.   מרחוקותיהכומר ראה א

  
.   מהופנטת ממשיהית.  כך ומוסיקה ערבה כמו זאת- כל שירה יפה תימעולם לא שמע.   לשירת המקהלהתיבהקש

.   י משם נרגשת עד עמקי נשמתתייצא.   נוצציםהאורות ועצי האשוח המקושטים באורות,  מהקישוטים היפיםתיהוקסמ
  .כך בעולם- שישנם דברים יפים כלתישכח

  
  .י את הסוד בליבתי ונצרי על ביקור להוריתילא סיפר

  
ולמחרת בבוקר כשהילדים מתעוררים  ,  גם שהילדים הנוצרים מניחים בערב החג גרב ליד התנורירוז סיפרה ל



  .הם מוצאים בגרב צעצועים וממתקים
  

 להתגבר על תי לא יכל,  נסי היטב שאין סיכוי שיקרה לתיועל אף שידע,  נואשות לצעצוע ולממתקיםתיהתגעגע
 בתמורה ניאו,  מתנה קטנטנהי נס וישלח לישיעשה ל'  להתיהתפלל.  בערב גרב ליד התנור בביתםתי ובסתר הנחייצר

  .לא סיפרה על מעשי לאף אחד מבני המשפחה ותישתק, כמובן שלא קרה דבר.  בה ונדיבההבטיחה להיות תמיד טו
  
  

  
  

  ה פ צ י ע ה                                        
  
  

  .ואולי גם את כל המשפחה, ידע שזה רק ענין של זמן עד שיעצרו אותו שובאבא 
  

דע את אך היו גם מספר אנשים שדאגו ליי, תיאנשים טובים רבים ניסו כל הזמן לעזור ואף עזרו רבות למשפח
  .שאבא שוב חופשי ויש לעצרו, השלטונות שהיו קשורים לגרמנים

  
, הוא הבחין מרחוק בין העצים, כשאבא עבד ביער וכרת עצים עבור אחד האיכרים שהעסיק אותו, בבוקר אחד

.  תולאבא לא היו אשליות וליבו אמר לו שאולי הפעם לא יקרה הנס והוא לא יחזור יותר למשפח.  יפ המתקרב לעברו'בג
.  שתי אצבעות רגלו נקטעו.  ופתאום נשמט הגרזן מידו ונחת בכוח על רגלו, מרוב פחד והתרגשות החלו ידיו רועדות בחזקה

  .  הוא נפל על הארץ שותת דם
  

, הגרמנים הרימו אותו.  הוא סבל כאבים קשים והיה על סף עלפון.  כך מצאו אותו הגרמנים שאכן באו לאסרו
  .הם הודיעו לו שיבואו לקחתו שוב לאחר שיחלים.  הביאו אותו הביתההכניסו אותו לרכב ו

  
.   נראה נורא ומכוסה דם כולו מאד כי הואתינבהל.   לבדה בבית כשהגרמנים השאירו את אבא ליד הביתיתיהי

 ה חומריהשכנה לקחה אית.  רנה'  לגב-  לקרוא לשכנה תי את רגלו במגבת ורצתיעטפ.  לו להכנס הביתהתי בו ועזרתיתמכ
עזרה לו לשכב במיטה והכינה , חבשה אותו, היא טיפלה במסירות באבא.  הביתהאיתי חבישה ועזרה ראשונה ובאה מיד 

  .לו כוס תה חם
  

אך אבא הרגיע אותה ונתן לה להבין שהפציעה .  היא נכנסה להלם, כשאמא חזרה הביתה ושמעה את אשר קרה
  .ם לא היה ניצל וחוזר הביתההוא היה בטוח שהפע.  כנראה הצילה את חייו

  
ושהיסורים שהם , ונ שהקדוש ברוך הוא שומר עליו ועל משפחת-  ודיבר על כך הרבה - אבא האמין בכל ליבו 

  .נאלצים לעבור מקרבים אותם לגאולה הקרבה ובאה
  

, ר בחורףבעיק, היו תקופות שסבל כאבים קשים.  מאז אותו יום ובמשך כל ימי חייו צלע אבא בגלל רגלו הפגועה
  .אך הוא קיבל זאת כמצב נתון בהאמינו שהפציעה הצילה את חייו

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  לקראת סוף המסע  
  

  .ישראל- אבא קיבל סוף סוף את המיסמכים והאישורים החוקיים לעלייתם לארץ.  יוחל הגיע היום המ
  
הידידים וכל המכרים ,  שליאת המשפחה, אפשר לתאר במילים את ההתרגשות והשמחה שאחזה את כולם אי
  .הרבים שלהם

  
  .ום קודם להגיע למרסיי י ועלינו12.6.1945 שהאניה שלהם מפליגה מנמל מרסיי ביום נאמר לנו

  
  . לגמור מיד סידורים רבים ולארוז לקראת הנסיעהנוהיה עלי

  
במוצאי שבת התאספו רבים מיהודי .   שלנוראשי הקהילה היהודית החליטו לערוך מסיבת פרידה למשפחה

יתה הראשונה פחתי המש.  האולם היה מלא מפה לפה וכולם התרגשו ושמחו מאד.  הכנסת- העיר ובני הנוער באולם בית
  .רשמי מהשלטונות הצרפתיים-קיבלה אישור יציאה חוקיש

  
 על עזרתם הרבה ליהודים שנרדפו והיו בסכנת ק מהדוברים הודו לאבא ואמא חל. היו שם נאומים מרגשים

הגישו .  בני הנוער רקדו והשמחה היתה רבה, כ היתה שירה בציבור"אח.  הילדים, כשהם מסכנים את עצמם ואותנו, חיים
  .כל הקהל הרים כוסית לחיים עם מיטב הברכות והאיחוליםו, כיבוד קל

  
נתנו זה לזה יד ושרו בהתרגשות רבה את )אחד בתוך השני(עמדו בשלושה מעגלים , לבסוף קמו כולם על רגליהם

  .שיר הפרידה
  

 זה היה מדהים ולא אופייני.  באמצע השירה פרץ לפתע שרל בבכי והתייפח בקול רם מבלי יכולת לעצור בעצמו
כנראה שזאת היתה . נוולכן זה הדהים אות, הוא תמיד ידע להתגבר על כל מצב.  כי שרל לא בכה כמעט אף פעם, לו

 אניגם .  שרל לא רצה לעזוב את המעגל ונשאר עם כולם דומע כולו.  התפרצות של התרגשות רבה שהיתה עצורה בו זמן רב
הערב הסתיים בשירת .  רבים מהנוכחים ניגבו דמעותיהם.  הגם בגלל המראה של שרל וגם בגלל ההתרגשות הרב, יתיבכ
  ".      התקוה"

  
  .נשיקות ואיחולי נסיעה טובה, אחר כך היו הרבה חיבוקים

  
     

 רבים מבני הקהילה של רואן שבאו נוגם שם חיכו ל.   כל המשפחה לתחנת הרכבתענולמחרת השכם בבוקר נס
  .להיפרד מהם סופית



  
הן . לעלות במדרגות ברגע הראשון סרבו רגלי.   מרסייות על הרכבת הנוסעת לעיר הנמלבני המשפחה החלו לעל

 יאמא חיבקה אות.   מלנס בתחילת המלחמהנו בבריחתתינזכר.   לעלותתי פחד פתאום והיססתי הרגישהחלו לרעוד 
  . בקרון ביחד עם כל המשפחהי לעלות והושיבה אותיועזרה ל

  
ו בעיר את המשרד נ  מצאMARSSEILE-ו לעיר הנמל מרסיינעובה ונעימה הגפר שעות של נסיעה ט כעבור מס

 שברגע האחרון הודיעו שהאניה לא תגיע נוואז התברר ל.  כם את פרטי הנסיעהישראלי לעליה ונכנסו כדי לס- הארץ
   .6.7.1945וההפלגה נדחתה ליום 

אך , לאן לפנותו מה לעשות ונון לא ידעברגע הראש.   היתה קשהנו לחכות עוד שלושה שבועות ואכזבתנוהיה עלי
ו משפחות נוספות שחיכו גם כן נבחווה  פגש.  שהיתה מחוץ לעיר,  במשאית לחווה גדולהנו ושלח אותנוי דאג ל"המשרד הא

  .  לעלייתם ארצה
  

לימדו מעט , הם טיפלו בילדים ובבני הנוער.   להתארגןנוישראל שעזרו ל- מספר שליחים מארץבינתיים הגיעו
  .לימדו שירים וריקודי עם והשתדלו להעסיק את המבוגרים בעבודות מקומיות, עברית

  
  
   

  ס ו ף   ה מ ס ע                                          
  
  

 לאניה נוושם העלו אות, כל העולים הוסעו במשאיות מהחווה לנמל מרסיי.  סוף סוף הגיע היום המיוחל
  .MATAROA- "מטרואה"

  
ו כולם נשמנ.  נו ונעלמת מעינאיתנועל העיר ועל אדמת צרפת המתרחקת מו נטו על הסיפון והבנמדשותקים ע

  !ישראל - עולים לארץאנחנו!  והאמנו שהפעם זה אמיתי , לרווחה
  
, היה צפוף מאד, התנאים באניה לא היו משופרים.   ימים בים-10 כדי להתארגן לשהייה של כנוו לתאיינפנ

  .ים במשפחות שלמות שישנו ביחד ונאלצו להסתדר כמיטב יכולתםוהתאים היו מאוכלס
  

ו ממקום נרצ, ו כל היוםנהשתולל, הילדים, אנחנו.  ו רוב הזמן על הסיפוןינביל, מכיון שמזג האויר היה יפה וחם
  .  ו מאד מהשייט ביםנלמקום ונהנ
  

הם .   להסתדר איתם איך שהואחלק מהימאים דיברו צרפתית כך שאפשר היה.  צוות האניה היה כולו אנגלי
  .אף כי היה קשה להשתלט על הרעש והצפיפות, דאגו למשפחות כמיטב יכולתם

  
פינק את הילדים ,  מידי פעםנוהוא עזר ל.  ימשפחתעם ו איתי שהתיידד - מבוגר יותר -יה אחד בין הימאים ה
 על ישיות על עצמו וגם ביקש לשמוע ממנ מעילספר ל, ימיהוא אהב לשוחח ע.   כשהתפנה מעבודתונובממתקים ושוחח אית

  . בתקופת המלחמהנומה שעבר עלי
  
  
  

  .) ארצהנו התפרסמה בעתון בארץ עם הסבר על עלייתיהתמונה של. (  על הסיפוןאותיהימאי גם צילם 
                    

  
  .הים היה שקט והשייט עבר ללא ארועים מיוחדים

  
הודיעו ברמקולים שהאניה , בשעת לילה מאוחרת, שייט בים התיכוןלאחר תשעה ימי  , 15.7.1945בתאריך 
  .ישראל ואורות העיר חיפה נראים כבר מרחוק- מתקרבת לחופי ארץ

  
 אכן נוהחלום של.  מחאו כפיים וכן מחו דמעותיהם, הביטו, עמדו.  כולם עלו לסיפון נרגשים עד עמקי נשמתם

  .התגשם
  
  

  החלום  מתגשם                                        
  
  

 צורך להיות לבדה שתימרוב התרגשות הרג.   על הסיפון בפינהתי לבדתי ועמדי מעט מבני משפחתתיהתרחק



  .  על כי שמע לתפילותיהם והגשים חלומם'  להיוהודת, יהתפללה בליב,  מעטיתיבכ.  ולהינות מהחויה
  

 לו שברגע זה מתגשם תיאמר. ת וההתבודדות ושאל לפשר הדמעואליהוא פנה . הימאי המבוגר הזדמן למקום
  .משך חמש שנות המלחמהב נו בתקופות קשות ושמר עלינו חלום שחיזק אות-  לנגד עיניהם נומחלו

  
 בטוחה יתיהי.  המראה היה מאד יפה.  פי העיר חיפה על שלל אורותיה שנצצו והשתקפו במיםו גם נהנתה מי

  . למקום היפה ביותר בעולםנושהגע
  

 בכל לבו שאכן נוהוא איחל ל.  י וממשפחתי ואמר שהוא חייב להפרד ממנהסתכל בעיני, יבק את כתפיהימאי ח
הוא דיבר אך עיניו היו .  ו בשנים האחרונותנלאחר כל מה שעבר,  תהיה קלהנו את גן העדן הנכסף ושקליטתנומצא בארצנ

  . ונעלם בחשכהכ הניח בידי חבילת ממתקים"אח.  משום מה עצובות ובקולו נימת רחמים
  

  :וכשכולם חבוקים יחד ברך אבא את הברכה , י למשפחתפתיהצטר
  
  ." לזמן הזהשהחיינו וקיימנו והגיענו "

  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 אני ובעלי עזבנו את חפצנו והלכנו לעזור לעולים החדשים 50- עו העליות ממרוקו בשנות ההתנדבתי בקיבוץ וכן כאשר הגי
כיום יש לי . תלמידים וקבוצות אחרות שמיגעות ליד ושם, כיום אני מספרת את סיפורי ביד ושם לחיילים. להתמקם ולהתארגן

  . נינים7-  נכדים ו20, משפחה גדולה ומאושרת
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