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צילומים :באדיבות הר‘ שמואל אלברט

צרופה
באש
ערב יום הקדיש הכללי – יום צום עשרה בטבת ,חושף הסופר הר‘ שמואל
אלברט ,תמונת מצב היסטורית ,כמעט לא ידועה ,משואת יהודי צרפת
 למען תזכור את אשר עשה לך עמלק

מה

מביא יהודי מן
השורה לעסוק
בשואת יהודי
צרפת? ר‘ שמואל
אלברט כלל לא
התכוון לכך ,הוא
רק זכר מילדותו את דמות דיוקנו של הרב מפריז ,הרב
שמואל יעקב רובינשטיין זצ"ל ,בעת שהיה הרב מגיע
לארץ הקודש ,וביקש להעלות על נס את פועלו של הרב.
פנייתו לציבור הרחב בבקשת מידע אודות הרב הציפה
אותו בים של חומר מרתק ,הוא מצא את עצמו נחשף
ליומנים מצמררים של אלו שחוו יום יום את הגיהינום,
ומעיין בתיעודים מזעזעים על אלו שהלכו ולא שבו .מתוך
שחש חובה עמוקה להעלות על הכתב את פעליו הדגולים
של הרב הגדול ,הוא החל לעסוק ביתר שאת בשואת
היהודים באזור דרום צרפת ,נושא שעדיין לא נחקר ולא
הגיטו היהודי ברומא
נבדק דיו .אנו התעקשנו דווקא ללקוט מהספר הייחודי
שלו‘ ,הרב מפריז‘ ,נקודות של אור בתוך החשכה ,והלא
יאומן התרחש :חוץ ממעשיו המופלאים של הרב ,שהיוו
אבוקת אש ומגדלור מאיר לכל יהודי הסביבה ,מצאנו אף
דודן אחד מנתח מומחה ואילו הדודן השני אמן.
מר
מהם,
מצאנו ניצוצות רבים באפלה ,בחרנו להתמקד באחד
מעניין לגלות איך כבר במחצית השנייה של המאה ה,16-
ששמו
יהודי
מרדכי (אנג‘לו) בן ר‘ יהושע אהרון דונאטי ז"ל,
המשפחה הייתה מוכרת וידועה באזור כולו .בכתבי היסטוריה
ואש,
סער
של
כמעט נשכח ,אך פועלו להצלת יהודים בימים
מצוין כי אחד מאבות המשפחה ,דונטו דונאטי ,שחי בפינאלה
בוודאי ממשיך לזהור בשמי מרומים.
אמיליה ,קיבל מדוכס צ‘זארה ד‘אסטה רישיון מיוחד להיות
אחראי לגידול ושיווק הכוסמת בדוכסות מודנה ורג‘יו .כנראה
הייתה זו זכות מיוחדת ,שכן היא צוינה בדברי הימים שם ,לשם
ולתהילה .אך כמובן ,כל הייחוס הרם הזה ,לא היה זוכה לאזכור
מרדכי דונאטי ( 3בפברואר  30 - 1885דצמבר  )1960נולד קל אצלנו ,כי אין זה מדרכנו להעריך את כל זה ,לולי מעשיו
למשפחה שומרת תורה ומצוות במודנה שבאיטליה .מוצאו הנאצלים של מר דונאטי עצמו.
ממשפחה איטלקית שורשית מיוחסת ביותר ,אשר נחשבה
לחשובה ביותר בקהילה היהודית במודנה .אף בין הגויים,
נישא שמה של המשפחה בהערכה רבה .אביו היה סוחר
עשיר המכובד על כולם בזכות הגינותו הרבה .כל שבעת אחיו
מרדכי ,או בשמו הלועזי אנג‘לו ,סיים בהצלחה מסחררת את
עסקו במקצועות מכובדים ,אחד היה עורך דין ,השני בנקאי ,לימודי המשפטים והחל לעסוק בבנקאות במילאנו ובטורינו.
השלישי פוליטיקאי לא קטן אשר נלחם בפרלמנט האיטלקי כנראה האיש מעולם לא חלם לעזוב את מולדתו ,ועוד לטובת
נגד הפאשיזם ועוד .אפילו בני דודיו היו מוכשרים להפליא ,צרפת (כידוע אין כימיה רבה בין תושבי שתי המדינות האלו),

שורשים מיוחסים

לפני המבול
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אך משמים תכננו עבורו תוכנית פלאית זו ,כדי שיהיה
בשעת צרה לעזר ומושיע לאחיו היהודים.
וככה התגלגלו העניינים והצטרפו יחד לתצרף
(פאזל) מושלם  -מלחמת העולם הראשונה קטעה את
עיסוקיו של אנג‘לו בבנקאות במאי  1915והפכה אותו
לאיש צבא בשירות מולדתו האיטלקית .גם בשירותו
הצבאי הוא הצטיין ביותר והיה קפיטן בחיל רגלים.
משם  -הטובים לטיס ,בשנת  1916הוא הועבר לחיל
האוויר האיטלקי ,והחל לצאת לגיחות מבצעיות
במטוסים הצבאיים הכבדים שאז רק החלו להופיע
בשמי העולם .הוא הצליח לקצור הישגים גבוהים
במשימותיו האוויריות ,עד אשר תמה המלחמה סוף
סוף .אך אז ,במקום לשוב אל ארץ המגף ,הוא נשלח
לצרפת לשמש שם כקצין קשר ולעבוד בתיאום עם
מטה הצבא הצרפתי .לכן התיישב בפריז.
כנראה מאמציו ליישוב העניינים בין שתי המדינות
עלו יפה והעלו את קרנו אף בעיני הצרפתים ,שכן
בגיל שלושים וארבע בערך הוא כבר נקרא לשמש
מנהל בכיר בחברות שונות ,הן באיטליה והן בצרפת.
חשוב לציין כי למרות משרותיו הרמות הוא שמר על מסורת
ישראל .האיש המשיך לעלות בצורה מסחררת ,התמנה
לקונסול כללי של הרפובליקה של סן מרינו ,ואחר כך היה
לנשיא לשכת המסחר האיטלקי בפריז .באותם ימי זוהר
(מדומים וזמניים להחריד) הוא זכה בתואר נכבד ביותר של
אביר בשם הכתר האיטלקי ובתואר כבוד מהרפובליקה סן
מרינו .גם ממשלת צרפת יצאה מגדרה והעניקה לו (לאיטלקי
ועוד יהודי!) בשנת  1936תואר של לגיון כבוד ,אך לא חלפו
שנתיים ימים והמפץ הגדול התרחש.

מאיגרא רמה לבירא עמיקתא
ר‘ שמואל אלברט מעניק לנו רקע על התקופה“ :באיטליה
של אותם הימים שלט רודן פשיסטי ושמו בניטו מוסוליני,
הוא עמד בראש שלטון דיקטטורי ,וכל אלו שהעזו להילחם
בו או למחות נגד שיטתו הפאשיסטית ,חוסלו ביעילות
שטנית .בשנים הראשונות של שלטונו ,בשנות העשרים של

מפת צרפת לאחר 1940

מחבר הספר ,הר‘ שמואל אלברט

המאה הקודמת ,הוא לא פגע במעמד
יהודי ארצו ואפילו הכריז בפומבי כי
הוא מתנגד לאנטישמיות ולגזענות ,אך
בשנים מאוחרות יותר הכול השתנה“.
 מה גרם לשינוי לרעה?“השינוי נגרם עקב משבר יחסים
עם אנגליה .מוסוליני ,שראה את עצמו
כמחדש האימפריה הרומאית ,נואש
מלקבל מהעולם המערבי גילויי כבוד
והערכה שלהם כה נזקק ,ולכן החליט מרדכי (אנג‘לו) דונאטי ,תלאות הימים נשקפות הרב מפריז ,הרב שמואל יעקב רובינשטיין זצ“ל
מפניו אך החיוך הטוב מאירן (בשנת )1950
לקבלם מאישיות אחרת ,תהיה מי
שתהיה .הדמות הזאת הייתה – היטלר ימ“ש .באותם ימים ‘מספר גדול‘ של עשירית האחוז מכלל האוכלוסייה ,מהווים
החלה גרמניה הנאצית להפיץ את דעותיה המשוקצות בעולם ‘סכנה‘ מוחשית למדינה .מיותר לציין כי גרמניה הביעה קורת
וחיזרה אחר קליינטים שיקנו את סחורתה העלובה .הביקורים רוח מרובה מהצהרה זו ,שממש תאמה את התיאוריה הגזענית
של המנהיגים הנאצים באיטליה התרבו ובשרו רעות ליהודי שלה .המצב באיטליה הידרדר עוד יותר ,עד אשר בשנת 1938
איטליה המודאגים ,שעקבו בחרדה גוברת אחר התחממות חוקקו ברומא חוקי הגזע ,שכללו אפליה גזעית בוטה כנגד
היהודים“.
היחסים בין הרודנים .ולא לשווא הייתה דאגתם.
“איטליה הפשיסטית החלה להזדהות עם האידיאולוגיה של
 מה כללו חוקי הגזע האיטלקיים?גרמניה הנאצית ,וכך חברו העורב והזרזיר ,וברית אחים להרע
“הם היו ‘העתק הדבק‘ (כמעט) של חוקי נירנברג הידועים
החלה להתרקם ,אפילו בדברים שהיו מקודם בגדר חילוקי
דעות עמוקים ,החלו להראות שיתופי פעולה וסימני הסכמה לשמצה שנחקקו ב.1935-
“חוקים אלו קבעו כי יש לפטר לאלתר את עובדי המדינה
הדדית .כך נחתם גורלם של היהודים בשיחות בין ראשי שתי
היהודיים ,תלמידים יהודיים יגורשו מבתי ספר ממלכתיים,
המדינות שחברו יחד לציר הרשע רומא-ברלין.
“לאחר ביקורו של היטלר ימ“ש באיטליה ,בשנת  ,1938נאסר על עוזרות הבית האיטלקיות ,שראו את בית המעביד
הופיעה ברומא משלחת של מומחים לבעיות הגזע ,בראשות כביתן ,להמשיך לעבוד אצל יהודים .הן גורשו חזרה לכפריהן
המנהל של המשרד הגרמני לעניינים אלו ,לשם מתן הדרכה ונותרו ללא פרנסה ,העיקר שלא יעבדו אצל בני הגזע הנחות.
טכנית ,ולקבוצת מורים ופרופסורים מהאוניברסיטה חל איסור נישואי תערובת (משהו אחד טוב בכל הרוע הזוועתי),
ניתנה הוראה לערוך דו“ח על בעיית הגזע .דו“ח זה קבע כי החלה חובת רישום של כל נכסי היהודים לבל יעלימו אותם
האוכלוסייה והתרבות האיטלקית הנה ‘ארית‘ ,והיהודים הנם ממולדתם שבוגדת בהם בצורה מחפירה שכזאת ,ועוד ועוד
הקבוצה היחידה שלא נטמעה בתוך אוכלוסיה זו ,והם בהיותם גזרות משפילות מעין אלו .כך מצאו עצמם יהודי איטליה

מנושלים מרכושם ,מנודים ומורחקים מכל מקור של מחיה,
ונתונים לביזה ומשיסה“.
 החוקים הגזעניים חלו רק באיטליה?“ממש לא ,הנה בגלל אותם חוקים אנטישמים ,היה על מר
דונאטי ,האביר בעל תארי הכבוד הנכבדים ,לא פחות ולא יותר
להתפטר ממשרותיו המכובדות בפריז בשל היותו יהודי .קשה
לתאר מה חש הדיפלומט הבכיר וראש הסוחרים האיטלקיים
על היריקה שירקו בפניו ,או אולי כבר לימדוהו אבותיו שאין
אמונה בגויים ,מי יודע“.

מבול של אש
והנה פרצה מלחמת העולם השנייה ,המפלצת הנאצית החלה
משתוללת ללא רחם ,יורקת אש לכל עבר .לאחר כיבושה
המהיר של פולין התגבר תאבונה המקאברי והיא פרסה את
טלפיה לעבר שכנתה ,צרפת .הצרפתיים המבועתים שמו את
מבטחם בקו מז‘ינו ,שביצר את גבולם ,אך הייתה זו תקוות
שווא ,לאחר שבועות אחדים של מלחמה עיקשת נפלה צרפת
ביולי  1940ונחתם הסכם הפסקת אש ,שפירושו היחיד כניעת
צרפת.
בהסכם בותרה צרפת לשתיים .צרפת הצפונית  -הפכה לאזור
כיבוש תחת השטן הנאצי ,ואילו הדרומית נותרה ‘עצמאית‘
בעירבון מוגבל מאוד .הנאצים העמידו שם שלטון בובות,
ברשות המרשל פטן ,שהיה עושה דברם של הנאצים .ממשלה זו
זכורה לשמצה עד היום בשמה ‘ממשלת וישי‘ ,על שם מיקומה
בעיר וישי שבדרום צרפת .לממשלת הבובות הזאת היה אף כוח
צבאי גדול יחסית ,שכלל מספר רב של מטוסים ואוניות.
 כיצד השפיע הכיבוש על היהודים?“יהודי צפון צרפת  -פריז וסביבותיה החלו מהר מאוד לסבול
מוסף שבועי
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ששו למלא פקודות אדוניהם הנאצים ,לחטוף מהבתים
בסדיסטיות נוראה ולגרש כל יהודי אל ארץ הגזרה ,למחנה
ההשמדה .בייחוד היו הדרכים בחזקת סכנה .אך מי שנשא
עמו תעודת שהייה ואישור מעבר חתומה מהוועד היה
זכאי להגנה על ידי האיטלקים .התעודה הייתה תקפה אף
כלפי הצרפתים ,שנאלצו לחרוק שן ולהיכנע להוראות
שלהם .יתר על כן ,היה מקרה שבו שני חברים צעירים
של המיליציה הצרפתית ניסו לתקוף את היהודים שעזבו
את בית הכנסת .בשל המקרה החמור שלח ראש המשטרה
האיטלקית ארבעה אנשי משמר איטלקיים כדי להגן על
בית הכנסת מפני מתקפות דומות .לשם כל זה נזקק הוועד
לקשרים טובים עם אנשי השלטון האיטלקי .ומי הייתה
הדמות המקשרת? מר דונאטי“.

תעודת הוקרה לקונסול האיטלקי אלברטו קליסה

“יהודי צפון
צרפת  -פריז
וסביבותיה
החלו מהר
מאוד לסבול
תחת שלטון
הרשע.
היהודים חויבו
להירשם
ובהמשך
נכלאו במחנות
ריכוז בשטחי
צרפת .שם הם
סבלו מחרפת
רעב ועינויים,
והגרוע מכל,
משם הועברו
למחנה מעבר,
המחנה
דראנסי
שממנו יצאו
רכבות המוות
מזרחה,
למחנות
ההשמדה
הנוראיים“
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התמונה בחצר הישיבה בעקס לה בען ,זמן קצר לאחר סיום המלחמה .בתמונה
מימין לשמאל :הראשון לא ידוע ,השני הרב משה לעיבעל מייסד הישיבה בעקס
לה בען ,ומייסד מוסדות אשל בשטרסבורג למען עולי אלגיריה ,השלישי הרב
רובינשטיין זצ“ל ,הרבעי הרב חיים יצחק חייקין זצ“ל ראש הישיבה( ,עם ברט)
מיד לאחר שחרורו משבי הגרמנים ,החמישי הרב יצחק שטרנבוך פעיל הצלה מרכזי,
והשישי הרב ד“ר יצחק לווין ,נציג היהדות החרדית באו“ם

תחת שלטון הרשע .היהודים חויבו להירשם ובהמשך
נכלאו במחנות ריכוז בשטחי צרפת .שם הם סבלו מחרפת
רעב ועינויים ,והגרוע מכל ,משם הועברו למחנה מעבר,
המחנה דראנסי שממנו יצאו רכבות המוות מזרחה,
למחנות ההשמדה הנוראיים .יש לציין לגנאי את השוטרים
הצרפתיים ,שלא רק שלא ניסו להתנגד לו אלא ששיתפו
פעולה עם הכובש הנאצי בחדווה אנטישמית .כל מי שרק
יכל ,נמלט על נפשו מאיימת הצר הצורר .בין הנמלטים
היה רבה של פריז ,הצדיק הרב שמואל יעקב רובינשטיין
זצ“ל ומשפחתו ,אשר בניסי ניסים הצליחו לחלץ את
נפשם ממוות .וכן מיודענו ,מר דואנטי ,הוא הצליח לחמוק
עוד טרם נכנס הכובש לפריז“.

מחסה בצל המגף
 לאן יכלו אותם אומללים למלט את נפשם?“זו שאלה קשה ,הרי שלטון וישי אף הוא רדף אחר
היהודים ,אומנם לא באותה עוצמה ,וכן תנאי המקום
בדרום צרפת היו קלים יותר והיו שם יותר מקומות
מסתור ,אך בהחלט גם שם היהודים לא ליקקו דבש
כלל וכלל .אך גם בהסתרה שבתוך ההסתרה ,נמצא ה‘
יתברך ,ובתוך השחור בצבצה קרן אור בדמות המחוזות
הכבושים בידי השלטון האיטלקי“.
 מה הקשר של האיטלקים לכאן?“בעקבות מבצע נחיתת בעלות הברית באלג‘יריה
ומרוקו ב 18-לנובמבר  ,1942הנאצים לא סמכו עוד על
השלטון הצרפתי שבדרום צרפת ,הם חששו שהצרפתים
הכבושים ינסו לקשור קשר נגדם ולחבור לצבאות
הברית ,לכן הם נטלו עשרה מחוזות מידי שלטון וישי
והעבירו אותם לאיטליה ,בתמורה לכך שהיא שותפה
של גרמניה ל‘ציר‘ ,כך שלטה איטליה על שטחים רבים
בדרום צרפת“.
 ומה הטוב בכך? הן האיטלקים היו חברים לפשעהגזענות ,לא כן?
“יש להבדיל בין השליט הרודן מוסוליני ,שככל הנראה
היה שותף לרעיונות השטנה האנטישמיים וכנראה חפץ
בהשמדת היהודים ,וגם זאת אנו מציינים בהסתייגות ,כי
אף ההיסטוריונים חלוקים בדעותיהם על טיבו של ברנש
זה ,לבין העם האיטלקי כולו ,שהוא עם טוב לב ,לא נגוע
באנטישמית ממאירה ,ולא ינק בחלבו את הפחד העיוור
מ‘היהודי ששותה דם ילדים נוצריים‘ .האיטלקים חיו
שנים רבות באחווה עם היהודים וסרבו לראותם כיצורים
טפילים ומזיקים לאנושות כולה ,שאותם יש לרדוף
ולהשמיד ללא חמלה אנושית .כך גם אלו שהיו שותפים
עם הנאצים פוליטית ,לא רצו לשתף פעולה בהשמדת
היהודים .האיטלקים אף שאפו להראות לגרמנים שהם
עצמאים בשטח ,ואינם מצייתים בצורה עיוורת לכל
פקודה מפקודות הגרמנים .הגאווה הלאומית שלהם
נפגעה עמוקות מכך שגרמניה כלל לא עדכנה אותם לפני
שפנתה לכבוש את צרפת ,וכעת ביקשו להוכיח שהם
אדונים לעצמם .כל זה היה לנס ולמפלט עבור יהודי צרפת
הנדכאים ,שברחו בהמוניהם לאזורי החסות האיטלקיים,
ובייחוד לעיר ניס שהייתה עיר ואם בישראל“.
מוסף שבועי

ה' בטבת תשע"ו ()17.12.15

המנוסה לניס
ונשוב לדונאטי מיודענו ,הנמלט מאימת הכובש הנאצי
ועובר דרך מרסיי לניס ,שם הוא נהיה דירקטור בבנק
הצרפתי-האיטלקי ,אך אינו שוקע בעולמו הפרטי אלא נפנה
לראות בסבלות עמו .כאמור ,העיר ניס הוצפה בפליטים
רבים שנסו אליה מחמת הנאצים ,עוד לפני הכיבוש של
צרפת ,כשגרמניה החלה להרע ליהודיה וליהודי אוסטריה,
זרמו למקום פליטים ,יהודים שנאלצו לברוח ממולדתם
שכה הרעה להם .הם עזבו את ביתם ואת רכושם ,שהרי
הנאצים דגלו בשיטה ה‘גירשת וגם ירשת‘ ,הם אסרו על
היהודים ליטול את רכושם ,וחוץ מסכום מינימאלי של
מזומנים ,לא הותר להם לקחת מאומה .כך מבעלי בתים
אמידים הם הפכו לפליטים חסרי כל .אך יהודי ניס הטובים
ברשות ראש הקהילה המסור שלהם ,מר דובינסקי ,לא זנחו
אותם חלילה לאנחות .הוקמה אגודה ‘עזרת אחים‘ שכשמה
כן תפקידה ,לסייע בכל לאחים נדכאים .הם דאגו לכלכל
את העניים שבפליטים .הוקם מטבח ,ובו הכינו מדי יום
כ 300-מנות אוכל לשתי ארוחות ביום .כמו כן דאג ועד
הקהילה לטיפולים רפואיים ולדמי שכירות לדיור עבור
הפליטים.
חברי הוועד זנחו את עסקיהם הפרטיים כדי לעזור
למסכנים הללו .ראש הקהל הנכבד ,מר דובינסקי ,לא חס
על כבודו ובתוך עיסוקיו הרבים הפך לגבאי צדקה ,ועמל
בגיוס כספים לטובת ‘עזרת אחים‘ .כיוון שהמצב הכללי
היה קשה ואף אחד לא נותר בעשירותו ,הייתה זו משימה
לא קלה .האיש ,ברום שנותיו (הוא היה אז בגיל גבורות),
היה יוצא לטייל ב“טיילת האנגלים“ המפורסמת ,שהייתה
אחת הטיילות המפוארות בעיר זו ,פוגש שם תיירים זרים
שבאו לנפוש בעיר היפה ומתרים אותם למען היהודים
הזקוקים לכך.
כשהחלו שנות הכיבוש הגרמני בצרפת גבר זרם
הפליטים ,ועמם גבר הצורך בעזרה .היה על הוועד של
הארגון ,שנקרא על שם הרחוב שבו היה ממוקם המשרד,
ועד דובושאג‘ ,לדאוג לאלפי אנשים להשיג מסמכים
לשהייה חוקית בצרפת ואיטליה .לפי מסמכים ידוע על
למעלה מארבעת אלפים יהודים שניצלו מגורלם המר
כפליטים בלתי לגאליים הצפויים למאסרים ולגירוש .הם
יכלו לדור בשלווה בלי לחשוש ללא הרף מכל נקישה בדלת,
שמא מגיעים לעצור אותם ולגרשם אל מותם.
 אילו מסמכים היו אלו?“אשרות שהייה  -מעין תעודת זהות שהונפקה מטעם
מוועד הקהילה ,ובה פרטי האיש ומקום מגוריו הזמני.
אשרות אלו נחתמו על יד הוועד בחותמת מגן דויד ובתוכה
מנורה ,שני סמלים יהודיים מובהקים .בעיני כוחות הכיבוש
האיטלקי היה זה מסמך רשמי המקובל עליהם ,הם נתנו
אמון במה שנאמר בתוכן המסמך ,ולא עצרו לביקורת את
נושאי האישורים .כל פרטי הרישום הועברו באופן שוטף
למשטרה האיטלקית .כך היה שיתוף פעולה הדוק“.
 ממה היה על הפליטים לחשוש באזורי הכיבושהאיטלקי?
“יש לדעת שאף בשטחים האיטלקיים עדיין הייתה
לאנשי המשטרה הצרפתית דריסת רגל .ואלו ,כמו שציינו,

 הם פנו אליו לעזרה?“הוא פנה אליהם .בוקר אחד ,באמצע דצמבר 1942
הוא נכנס אל הוועד והציע בפשטות את עזרתו .והיה לו
הרבה מה להציע ,קשרים חמים עם האיטלקים והרבה רצון
עז לסייע לאחיו הסובלים .חברי הוועד גילו חיש מהר כי
מדובר באוצר של ממש ,ומדי יום היו יוצאים שני חברי
הוועד ,מר טופיול ומר פינק ,אל משרדו כדי להתייעץ עמו
כיצד לפעול בקרב היהודים ובעיקר במישור שבו סייע
דונאטי מעל לכל ,במגעים עם האיטלקים“.

למען אחי
לדונאטי היו קשרים טובים עם אישים מהשלטון המרכזי
ברומא ,וחלק מאנשי המפתח היו מוכרים לו כחברים
ליחידה מעת שירותו בצבא האיטלקי כחצי יובל שנים
קודם לכן .מיד עם בואו לניס הוא יצר קשר עם הקונסול
האיטלקי שכיהן אז בשטח ,מאצוליני ,שאותו זכר היטב
מהשירות המשותף .בשם הידידות האמיצה בין שניהם,
ביקש הקונסול באיגרת מיוחדת מסגן המפקח הכללי של
המשטרה האיטלקית ברומא לאפשר לו לנוע בחופשיות על
הציר ניס-איטליה ,בלי להזדקק לאישור מיוחד עבור זה.
בהמשך ,כאשר תמה כהונתו של הקונסול ,הוא הציג את
דונאטי בפני מי שעתיד היה לרשת אותו ,הקונסול אלברטו
קליסה ,ובין השניים התפתחה ידידות אמיצה .שסייעה
רבות למען הצלת כלל היהודים שם.
 כיצד?“דונאטי עורר אותו לפעול למען הפליטים .ולא רק זאת,
לפי דברי רוב ההיסטוריונים העוסקים בנושא ,יחסיו החמים
של האביר היהודי עם קליסה ועוד אנשי צבא ,דיפלומטים,
ואפילו אנשי כמורה נוצרים ,חוללו מהפך של ממש .לאחר
שדונאטי עורר את מצפונם של אנשי המשטר האיטלקי,
הם הפכו לבעלי דעה עצמאית ,סירבו לציית לפקודות
מרושעות ואף הגנו על היהודים מפני הגרמנים ושותפיהם
הצרפתיים .כל זאת אף שצעדים אלו גררו מחאות חריפות
של הנאצים ימ“ש .הארורים האלו ממש לא הבינו איך בני
בריתם אינם מספקים את הסחורה המובטחת ,ונמנעים
מלגרש את היהודים .כל המברקים והמכתבים הגרמניים
הביעו זעם ותרעומת על כך .הפעילות של דונאטי בניס
הפכה לסיפור מופת ,שמו נישא על נס בניס ולא רק בה.
היהודים ובראשם הרב רובינשטיין כתבו לו מכתב הוקרה.
ולהבדיל ,אף חברי המיליציה הצרפתית ואפילו אויביו
קראו לו ‘האפיפיור של היהודים‘“.

מעז יצא מתוק
“בשל המחאות שנשלחו מהרשויות הגרמניות לאנשי
השלטון ברומא על כך שהתוכניות השטניות שלהן אינן
מתבצעות לשביעות רצונן ,נאלצו האיטלקים ליצור
משטרה מיוחדת שתטפל במלוא המרץ בבעיה היהודית.
היא נקראה משטרת הגזע בניס ,ובראשה עמד המפקח
גוידו לוספינוזו.
“מיד לאחר בואו של גוידו לוספינוזו לניס ,נפגש עמו
דונאטי והסביר לו את מצבם הקשה של היהודים ואת
העתיד הנורא המצפה להם אם חלילה יגשים את התקוות
שהנאצים תולים בו“.
 המפקח האיטלקי לא ידע זאת בעצמו?“עד אז האיטלקים ,לכאורה ,לא ידעו כלל שהגירוש
פירושו מוות בטוח ,ולכן חשיפת הדבר עוררה את מצפונם.
המפקד ,שהיה איטלקי טוב לב ,החליט יחד עם הקונסול
קאליסה לגרש את היהודים ,כביכול כמצוות הנאצים,
ולהרחיקם מהחוף אל תוך צרפת .אך חוץ מהמונח גירוש,

לא היה בצעד זה שום אלמנט מזיק ,אדרבא ,קמו עשר
עיירות מחסה ,שבהן היתה ליהודים אוטונומיה משלהם,
שכללה בתי ספר ,בתי כנסת וכו‘ .רק פעם ביום היה עליהם
להתייצב ולהתפקד במפקדה מיוחדת .סביב שמרו עליהם
אנשי צבא איטלקיים .אנשי הוועד מיהרו להציע לאיטלקים
ליטול חסות על העברת היהודים הזרים ,הן מבחינה חוקית
והן כספית ,ולדאוג למחייתם של החוסים בעיירות החסות.
האיטלקים נעתרו ברצון לכך“.
 איך הגיבו הנאצים על ה‘שערוריה‘?“הם יצאו מכליהם ,אך האיטלקים טענו להגנתם כי
כעת החשש הביטחוני הכבד שאיים על הציר בשל נוכחות
היהודים במקום אסטרטגי ליד החוף חלף עבר .הנה
היהודים המסוכנים מרוכזים במקומות מוגדרים ונתונים
בשמירת הצבא האיטלקי.
“אפילו הדוצ‘ה (זה כינויו של מוסליני) התעלם מהפצרות
בכירי הנאצים ובחר להשאיר את המצב כך .עוד יותר מכך,
גם כאשר אנשי ממשל וישי ,שהיו תחת לחץ גרמני ,הורו
לנציב של ניס ,מרסל ריבירו ,לעצור את היהודים הזרים
בקוט ד‘אזור ,השיב האיש נחרצות ,כי אין להחלטות אלו
שום תוקף באזור הכיבוש האיטלקי ,כיוון ‘שהוא אמור
לציית אך ורק לרשויות כיבוש צבאיות איטלקיות‘ ,ועוד
יותר מכך ,הוא הורה לאנשי המשטרה הצרפתית לשחרר
את כל היהודים שנתפסו ,ולא  -השוטרים עצמם ישבו
במעצר על כליאת יהודים נתיני איטליה (ולהזכירכם ,כל
נושאי תעודת חסות נחשבו כבר לנתיני איטליה“).
 מאסר על פגיעה בכבוד האיטלקי.“כן ,ברוך ה‘ שזו הייתה הדרך האיטלקית להראות את
עצמאותם לשותפים הגרמנים ,להבהיר להם שאומנם הם
בני בריתם ,אך לא כנועים להוראותיהם .אך חוץ מעניין
הכבוד ,אפשר בהחלט לזקוף זאת לפעילות הדיפלומטית
המתמשכת של דונאטי .האיש לא ידע מנוח ,הוא המשיך
להנפיק תעודות מעבר ליהודים לעיירות החסות ,לפחות
 2,500יהודים זכו לתעודות אלו ,שכאמור היו מעניקות
חסות מלאה בדרכים ,ואפילו השוטרים הצרפתיים קיבלו
הוראה מגבוה שלא להפריע להעברה זו“.

הספינות שלא הפליגו
ככל שחלף הזמן ,מאמצי הנאצים לגרש את יהודי דרום
צרפת ו‘לנקות‘ אותה מיהודיה עלו וגברו .דונאטי הבין כי
לא לאורך זמן יבליגו הארורים האלו לנוכחות היהודית שם
ויעשו הכול כדי להכריח את האיטלקים להיכנע ולהפקיר
את היהודים לגורלם המר .כמו כן ,עם הדחתו של הרודן
מוסוליני ,הלך כוחו של ‘הציר‘ ונחלש ,צבא איטליה עמד
לפני קריסה ,דונאטי חשש ובצדק שמהר מאוד תיפח ברית
רומא-ברלין את נשמתה והנאצים יכבשו שנית את דרום
צרפת .לכן חתר למבצע בריחה שיחלץ כ 30,000-יהודים
מדרום צרפת בארבע אוניות לאיטליה ומשם למרוקו
שבצפון אפריקה ,שכבר שוחררה על ידי צבאות הברית.
שם יהיו היהודים מוגנים מציפורני הנאצים.
לצורך כך נסע פעמים רבות לאיטליה כדי לשכנע את
מי שצריך לשכנע בטובת המהלך לשני הצדדים ,היהודים
יינצלו ואילו האיטלקים יתפטרו סוף סוף מהבעיה
שהעיקה עליהם .היה עליו גם להשיג את הסכמת בעלות
הברית ,ששלטו בנתיבי הימים ,לבל יטרפדו את האוניות,
וכמובן לדאוג למימון הנסיעה בעזרת הג‘וינט היהודי.
הוא נסע הלוך ושוב מניס לרומא בתחושה שהקרקע
בוערת תחת רגליו וכל יום שחולף עלול להיות האחרון
לחייו ולחיי יהודים רבים .מאמציו הכבירים נשאו פרי
במישור האיטלקי ,אך בשאר המישורים ,העניינים התנהלו
בעצלתיים ,הרבה ‘בזכות‘ גופים יהודיים שכלל לא יצאו
מגדרם לפעול להצלת אחיהם הסובלים .וכך חלפו הימים
הגורליים ללא שוב.

נחתמה הגזירה
“ב 8-לספטמבר  1943נחתם הסכם שביתת נשק בין
בעלות הברית לבין ממשלת איטליה ,ובעצם איטליה ניתקה
את קשריה עם גרמניה הנאצית .מיותר לציין כי צעד זה
חתם את הגולל על תוכנית הבריחה של דונאטי.
“החדשה המסעירה תפסה את האיש עייף אך מרוצה,
לאחר שיחה יעילה במיוחד עם מדינאי איטלקי בכיר,
שהצהיר כי בבוא העת יאשר את ההעברה .הוא שמע אותה
בשעה  18:30על גלי האתר בהיותו ברכבת בדרכו חזרה
מרומא לניס.

כמו ארגון ‘אוזה‘ ,ארגון סיוע ותיק מניס שדאג
“דונאטי ההמום ידע היטב שהתוכנית שלו,
להבריח את הילדים לשוויץ“.
שכבר רקמה עור וגידים ,נטרפה בלב ים .הוא ידע
 איך הם עשו זאת?עוד משהו ,כי כעת ימהרו הנאצים לכבוש את דרום
“נכון יותר לשאול איך הן עשו זאת ,כי מרבית
צרפת ולא יוותרו לו ,ליהודי שגרם לאיטלקים
הנפשות הפועלות בכך במסירות נפש ,היו בנות
להתל בהם אלא יבקשו לעוצרו בכל מחיר .לכן
ונשים שיכלו יותר בקלות להסתדר עם ילדים
ירד חיש מהרכבת בפירנצה שבאיטליה ,וחיפש
ואף להסתיר את זהותן היהודית .הן עשו זאת
בה מסתור.
בצורה מאורגנת להפליא .הורים שרשמו את
“אכן ,הוא לא טעה בחששותיו .בביתו שבניס
ילדיהם קבלו הוראה לארגן להם תיק קטן ובו
חיכו לו בקוצר רוח המפלצות מהגסטאפו כדי
אך ורק פרטי לבוש ומעט מזון ,אך לא מעבר
לעצור אותו .הם השחיתו והרסו את דירתו
לכך ,אף פרט מסגיר כמו תמונות משפחתיות
ושדדו את כל רכושו ,אך בנפש ,למרבה החסד,
אי
שור מעבר לפליט יה
וכו‘ .בהמשך ,לאחר התראה קצרצרה ,בדרך כלל
לא הצליחו לפגוע .בעוד מועד ,גילתה המשרתת
ודי
ל
עיי
רת
חס
הוו
ות
עד
מטעם
של עזרת אחים בניס
בשעות בוקר מוקדמות ,הילדים היו נוסעים עם
שלו תושייה ונמלטה עם שני ילדיו המאומצים
המלווה ברכבות ,ונראו כאם ובנה או כאחות ואח.
של דונאטי אל ליגוריה ,מקום הולדתה ,שם הסתתרה עמם
בשל הסכנה הגדולה ,נאלצו ההורים לא לחקור ולא לשאול
עד עבור זעם“.
אחר שום פרט מהילדים ,ממש ניתקו כל קשר ,היה אסור
שההורים ידעו לאן לוקחים את אוצרותיהם.
 מיהם ילדים אלו?“אנשי הארגון דאגו אף למקומות מחבוא בעוד מועד
“דונאטי אימץ שני יתומים קטנים בני תשע ועשר ,אשר
בכפרים הרבים שהיו באזור ,לשם נמלטו יהודים רבים,
ניצלו בנס אחר שהוריהם גורשו מצרפת ונהרגו במחנות
גם זה ייזקף לזכות האיטלקים שהתושבים האזוריים למדו
ריכוז נאצי .משמים חמלו עליהם והם ניצלו גם הפעם.
מהם לסייע ליהודים .כתוצאה מזה ,מצאו יהודים מפלט
“הנאצים השתוללו מזעם על כי טרפם נשמט מפיהם ולא
ביתר קלות .ובסיכום הכללי רובם של יהודי צרפת ()75%
חסכו מאמצים למצוא אותו ,החיות הדו רגליות האלו ערכו
שרדו בחיים ,בניגוד לארצות כיבוש אחרות“.
חיפושים בכל איטליה שאותה כבשו בעקבות פירוק הציר.
אך ברוך ה‘ העלו חרס במאמציהם הרצחניים .דונאטי
הסתתר תחילה בטוסקנה ולאחר מכן עבר ללומברדיה,
משם הצליח בניסי ניסים לחצות את הגבול לשווייץ ב14-
 נחזור לגיבור מאמרנו ,מר דונאטי ,מה היה עמו?באוקטובר  1943בעזרת ידידים מהמחתרת .גם בשוויץ הוא
“בתום המלחמה ,בשנת  1945הזמינה אותו הממשלה
המשיך בניסיונותיו להצלת אחיו הנאנקים בצרפת ,אך ללא
האיטלקית לחזור לצרפת והפעם בתור עוזר כללי של
הועיל ,השעה הוחמצה ,וכל התוכניות להצלת היהודים
הצלב האדום.
טורפדו“.
“בהסכם עם השגריר האיטלקי בפריז ,ג‘וזפה (לימים
הנשיא של הרפובליקה האיטלקית) ,הוא הוביל את המשא
 קשה שלא לחוש בהחמצה על כך.ומתן עם ממשלת צרפת שדנה בסיוע ושחרור האסירים
“כן ,אך כיהודים מאמינים בני מאמינים אנו יודעים
האיטלקים והעצירים אזרחיים נתיני איטליה .הוא גם
שהכול משמים .אחר עשרה חודשים של כיבוש איטלקי,
התמנה שנית לראש השגרירות של הרפובליקה סן מרינו
כשניס ועיירות החסות היו כעין ‘תיבת נח‘ מימי המבול
בפריז ,ובנובמבר  1953קודם למיופה כוח הממשלה“.
הזדוני ששצף סביב ,הגיעו הנאצים לשם במטרה ברורה
לסיים באופן סופי את ‘הבעיה היהודית‘ שלא חדלה
 בקיצור ,האיש שב לגדולתו הראויה לו.להטריד אותם .העיר ניס הפכה לגיהינום ,גם עשר ערי
“בהחלט ,והכי חשוב שידע שוב לנצלה לטובת הצלת
המקלט חדלו מלהיות בטוחות .מיד עם בואם ניגשו הנאצים
נפשות .באותם ימים סערו הרוחות בפרשת ‘האחים
לראשות העיר ,לבקש את רשימות כתובות היהודים ,אך
פינאלי‘ ,שני אחים יהודים יתומים מהוריהם ,ניצלו בימי
שם גילו לאכזבתם כי כל הרשימות הללו נשרפו והושמדו.
הזעם מגירוש על ידי נזירות קתוליות ,אך חסד לאומים
אולם הדבר לא עצר בעד חיות אדם אלו מלבצע את
חטאת ,כמו ברבים מהמקרים ,דאגו אנשי הנצרות להציל
זממם ,קומנדו מיוחד של נאצים הגיע לשטח ובסיוע
ילדים יהודים כדי ‘להציל‘ את נשמותיהם ולספחם
אנשי ‘המפלגה העממית הצרפתית‘ החלו במצוד על יהודי
לאמונתם הנוצרית .במקרה הכואב הזה ,היתה לזוג היתומים
האזור .הם חטפו יהודים באכזריות אופיינית ושלחו אותם
הקטנים דודה טובת לב ,אחות האב הי“ד ,שחקרה ודרשה
באלפיהם למחנה המעצר דראנסי הידוע לשמצה ,ומשם
אחר האחיינים שלה .כאשר מצאה אותם ,ביקשה להחזירם
נשלחו האומללים ברכבות המוות למזרח אירופה ,לעלות
לחיק היהדות ולגדלם בארץ הקודש .למרבה הזעם ,היא
על המוקד על קידוש שמו באהבה“.
נדחתה בטענה נחרצת כי הילדים כבר הוטבלו לנצרות ,ולכן
הם הפכו לנוצרים (עפ“ל) וככאלו יישארו עד יום מותם.
 האם היה לאומללים פתח מילוט?הדודה לא נכנעה ,היא פנתה לבית משפט שפסק לטובתה,
“מי שיכל נס מניס ומעיירות המחסה לעבר מקומות
אך הילדים הועלמו מהשטח על ידי הכנסייה הצרפתית.
בטוחים יותר ,כמו לעיר ליאון ,שגם היא הייתה תחת
העולם כולו רעש וגעש על ציד הנפשות ,בייחוד שהמעשה
שלטון הנאצים ,אך שם החיים היו נסבלים יותר ,התקיימו
השערורייתי התרחש ממש אחרי שהשואה האיומה גבתה
שם חיים יהודיים פעילים למרות כל הקשיים .בין הנסים
למעלה ממיליון וחצי ילדים יהודיים.
מניס אנו מגלים את הרב מפריז יחד עם בני משפחתו,
“בשלב קריטי זה נכנס דונאטי לזירה הרגישה ,הודות
שבניסי ניסים הצליחו לעבור בשלום את הנסיעה המסוכנת
ליחסיו הטובים עם האפיפיור בפריז אנג‘לו רונקלי (שהפך
ברכבות תחת זהות גויית – תעודות מזויפות שאותן ספקו
ברבות הימים לאפיפיור יוחנן עשרים ושלוש) ,הוא הצליח
להם אנשי המחתרת .במשך שבעת החודשים הבאים עד
לשכנע אותו לצאת נגד החטיפה ולפסוק לאנשי הכמורה
השחרור המיוחל מהנאצים הארורים ,הם שהו בדירת
להשיב את הילדים לחיק משפחתם האוהבת“.
מסתור בליאון.
“בנותיו של הרב ,טניה ורבקה ,עסקו בחירוף נפש בהצלת
 האם מעשיו של דונאטי הועלו פעם על נס?יהודים ,והרב עצמו דן בשאלות כבדות משקל שהתעוררו
“שמעתי שערכו עליו סרט וביימו את פעלו ,אך האיש
בצוק העתים .היה להם נס גדול ,בראש השנה
עצמו סירב לשמוע שבחים ותארים וממש דחה בכוח
חדרו הנאצים לדירת המסתור שלהם ורק בניסי
את התואר גיבור ,הוא אפילו לא היה מעוניין לקבל
ניסים עזבו את המקום בלי ליטול עמם את הרב
מכתבי תודה .מיותר לציין שלמרות זאת הוא קיבל
והרבנית“.
הצהרות ומכתבי תודה מהארגונים היהודים בניס,
ויהודים בודדים שחבו לו את חייהם.
 ומה היה עם אלו שנותרו בניס ולא הצליחו“בשמים בוודאי נרשמו באותיות של זהב פעולותיו
לנוס משם?
ופעולות כל אלו שמסרו נפשם למען אחיהם בדרום
“הנותרים בניס נאלצו לרדת למחתרת
צרפת בימים של זעם ,וזכר מעשיהם הטובים יעמוד
וסבלו שם מחרפת רעב .קרן אור קטנה זרחה
לימינם עד קץ הימים“ 
בחשכה ,אף שהנאצים כבר שלטו באזור ,הרי
זכות עמידתם של האיטלקים לימין היהודים

בזמן שהותם בצרפת ,הכשירה את התנאים
גם לתקופה שאחר עזיבתם .היהודים לא היו
(בימים אלו עוסק הרב שמואל אלברט בכתיבת חלק ב‘
חסרי אונים כמו במקומות אחרים .הם היו
לספרו ‘הרב מפריז‘ על תקופת אחר השואה ושיקום הקהילות
עם הספר
מאורגנים ברשתות הברחה ועזרה הדדית,
בצרפת ,והוא ישמח מאוד לקבל מידע על כך מהקוראים).

“אשרות
שהייה  -מעין
תעודת זהות
שהונפקה
מטעם מוועד
הקהילה ,ובה
פרטי האיש
ומקום מגוריו
הזמני .אשרות
אלו נחתמו
על יד הוועד
בחותמת מגן
דויד ובתוכה
מנורה ,שני
סמלים
יהודיים
מובהקים.
בעיני כוחות
הכיבוש
האיטלקי
היה זה
מסמך רשמי
המקובל
עליהם“

מוסף שבועי

לאחר המבול

ה' בטבת תשע"ו ()17.12.15

19

