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5 שנים בכלא במאוריציוס: סיפורם הנשכח של
1,600 פליטים יהודים במלחמת העולם השנייה

משט מעפילים שנמלטו מהנאצים הגיע לנמל חיפה ב-1940, אבל הבריטים
גירשו אותם למחנות באי שבאוקיאנוס ההודי. עד סוף המלחמה הם נשארו

במעצר וסבלו מרעב ותנאים סניטריים קשים. תרגום חדש לספר "השקל
המאוריציוני" מגולל את אחת הפרשות הטראומתיות של מפעל ההעפלה

פורסם:  20.12.14 , 16:52 מיכל מרגלית

אנה פרנק אחראית בעקיפין ובדיעבד לתיעוד המקיף ביותר שמגולל את קורותיהם של 1,600
פליטים יהודים שנכלאו בשנות ה-40' באי מאוריציוס שבאוקיינוס ההודי. לא מדובר בנערה

ההולנדית, מחברת היומן המפורסם שנספתה בברגן בלזן, אלא במישהי אחרת, יהודיה
אירופית גם היא, שנפלה קורבן לאחת הפרשות הפחות מדוברות שניחתו במלחמת העולם

השנייה על יהודים שנתפסו בין הפטיש לסדן: מחד השלטון הנאצי באירופה, ומאידך המנדט
הבריטי בארץ ישראל, שביקש למנוע עלייה – חוקית או בלתי לגאלית – בכל דרך שהצליח.

 
אותם 1,600 פליטים, ואנה פרנק ביניהם, הצליחו ב-1940 להימלט מציפורניהם הנסגרות של

הגרמנים באירופה ולעבור מסע תלאות בלתי אנושי עד שהגיעו לארץ ישראל. אלא שמכאן
התעקשו הבריטים לגרש אותם למעצר באי מאוריציוס, שהיה אז בשליטת האימפריה, ומרוחק
אלפי קילומטרים דרומה מהמקום שאליו קיוו להגיע. לאורך כל המלחמה - חמש שנים תמימות

- הושארו הפליטים על האי, תחת מעצר, בתנאים סניטריים ואקלים קשה שגבו חיי אדם.
 

רק אחרי כשנתיים במאוריציוס קיבלו חלק מהעצורים היהודים אישור לצאת מהמחנה ולעבוד
באי. לאנה פרנק, ציירת במקצועה, ניתן אישור ללמד ציור בבית ספר מקומי. אחת התלמידות
שלה הייתה ג'נבייב פיטו, ילדה מקומית שנחשפה בכך לראשונה לאוכלוסיה היהודית על האי.

בזכות ההיכרות הזאת, 50 שנה לאחר מכן פרסמה פיטו את הספר "השקל המאוריציאני",
שמתאר פרק נשכח וטראומתי של מפעל ההעפלה.

 

ספינת "האטלנטיק" בדרכה
מאירופה לישראל

צילום: באדיבות נפתלי רגב

יעקב איילון. אשת מפקד
המחנה הביאה לי צעצועים

צילום: עידו ארז

נפתלי רגב, כיום קונסול כבוד
של מאוריציוס בישראל

צילום: גילה רגב

מחברת הספר, ג'נבייב פיטו
צילום: אוון גריפית'ס

הספר "השקל המאוריציוני"

שתף בפייסבוק

הדפסה

שלח כתבה

תגובה לכתבה

אינטרנטתל אביב - יפו

מרחבי הרשת
הישראלים שגילו את הרשת החברתית להשקעות נדל"ן

שיוצרת מהפכה של ממש
TheMarker

AD

כתבים מצייצים - לכל הציוצים >

(צילום: עידו ארז) החלקה היהודית בבית הקברות במאוריציוס

מרחבי הרשת

באחריות מי ביטוח הדירה
השכורה שלכם? היכנסו »

9.000.000

הכירו את פוליסת החיסכון
שהשיגה 27.03% תשואה

השנה
לירות המגזין

איך לטפל בסבוריאה
דרמטיטיס? 5 דברים שלא

ידעת
קמדיס

Sponsored Links by Taboola

https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-31372,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-538,00.html
http://pplus.ynet.co.il/home/0,7340,L-11211,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1208,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-544,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-4403,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-550,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-598,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-975,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-437,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8091,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-6377,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3925,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3052,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3262,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8315,00.html
https://www.mynet.co.il/
https://www.ynetshops.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=banana&utm_campaign=ynetshops_banana
http://www.bigdeal.co.il/heb/default.aspx
http://bit.ly/1JJ1Oli
http://www.winwin.co.il/Homepage/Page.aspx?utm_source=ynet_banana_article&utm_medium=component&utm_campaign=ongoing
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_campaign=Banana
https://redmail.ynet.co.il/
https://weather.ynet.co.il/
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-194,00.html
http://z.ynet.co.il/mshort/commerce/2018/musafimspecial
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-3456,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1069,00.html
https://www.frogi.co.il/?utm_source=ynet.co.il&utm_medium=referral&utm_campaign=Header
http://z.ynet.co.il/mshort/commerce/2017/specialprojects
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10511,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-10978,00.html
http://b.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=bituach&utm_content=bituach-tapuz
http://myday.ynet.co.il/?utm_source=ynet.hp&utm_medium=tapuz&utm_campaign=general&utm_content=myday-tapuz
http://www.alljobs.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=cooperation&utm_content=Internal%20Page%20Header&utm_campaign=Placements%20-%20Permanent
https://www.ynetespanol.com/
https://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
javascript:void(0)
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-201,00.html
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/ynetnews/
https://www.youtube.com/channel/UCpSSzrovhI4fA2PQNItecUA
https://www.yad2.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=link_footer
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-2,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-424,00.html
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-424,00.html
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Left%20Rail%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Left%20Rail%20Thumbnails:
javascript:openInnewWindow('/novgnpre/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticleSendtoForm1024/0,14439,L-4604623,00.html',525,480,0);
javascript:;
javascript:;
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-183515,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-19309,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-23955,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-238995,00.html
javascript:;
javascript:openInnewWindow('/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-4604623,00.html',700,800,1);
javascript:openInnewWindow('/novgnpre/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticleSendtoForm1024/0,14439,L-4604623,00.html',525,480,0);
javascript:if(typeof(stlkbc)!='undefined')stlkbc.replyTalkback();
https://www.themarker.com/labels/iintoo/1.2923258?utm_source=Taboola&tblci=GiASFur_054VCmH8FW9acLKXYJVsZE7beua5uGYKTlBlDiCW_j4#tblciGiASFur_054VCmH8FW9acLKXYJVsZE7beua5uGYKTlBlDiCW_j4
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cs9LLcwAtX62jFOO5mLAP-oCamAa84ebFXYauxuDqCxQQASCZ-6ArYPna8oOUEKAB8YP9lQPIAQLgAgCoAwHIAwiqBPoBT9B5tHeBt-zXMxA4Mk85Wx3Er5vM96QozyU0PQGg-1gMzbsuMT2S-g8cdBHR4h8XjYZXgwe3gQZGDla6xGDQ42eDAzsUq0jEnq8KLvjbCmeAZ2QLIiE7h9CXpFGt_uzjzDgRLXAg52a5amOHhk20jbYP-hmaui3g5REWVNh4Lv8A9qVTRUGsAUftJ9-dleH1g--_X6-tvKnkNz_bMa0m5gEJPe1is_97GN88X-oeGM_2Fzl8u6fx4mydYkq_JMyl4ZKTq6sO-OalTPPEUWyLmvxH1DkLIUXtFkII0w4lIBJehw_pt9-F7B-1uvO5WAFBPsvMiK-jfBPHWsAEqZSCva4C4AQBoAYCgAe_kp5-qAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAcIgCEQARgdsQnryRXzbHpt-oAKA5gLAcgLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoiwi0Ys7YdaiU-RcLiXwW1A&sig=AOD64_0ng4fE68epvokutw79WoZ8SPMjMg&client=ca-pub-9314111824787632&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.newchic.com/theme-ms-m16-t-336071/%3FcleanSql%3D08%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc_ads1%26utm_campaign%3Dannv-cnew-mcl-rm-cl7726-wor-cl6071-ju01-306%26utm_content%3Dleer%26utm_design%3D%26ad_id%3D445646961037%26gclid%3DEAIaIQobChMI7aj_4MaI6wIV4xwGAB16gAZjEAEYASAAEgJU-vD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAT7W1tbW251bGwsWzEwLDIxXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwNDQyIl1dLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q3M5TExjd0F0WDYyakZPTzVtTEFQLW9DYW1BYTg0ZWJGWFlhdXh1RHFDeFFRQVNDWi02QXJZUG5hOG9PVUVLQUI4WVA5bFFQSUFRTGdBZ0NvQXdISUF3aXFCUG9CVDlCNXRIZUJ0LXpYTXhBNE1rODVXeDNFcjV2TTk2UW96eVUwUFFHZy0xZ016YnN1TVQyUy1nOGNkQkhSNGg4WGpZWlhnd2UzZ1FaR0RsYTZ4R0RRNDJlREF6c1VxMGpFbnE4S0x2amJDbWVBWjJRTElpRTdoOUNYcEZHdF91emp6RGdSTFhBZzUyYTVhbU9IaGsyMGpiWVAtaG1hdWkzZzVSRVdWTmg0THY4QTlxVlRSVUdzQVVmdEo5LWRsZUgxZy0tX1g2LXR2S25rTnpfYk1hMG01Z0VKUGUxaXNfOTdHTjg4WC1vZUdNXzJGemw4dTZmeDRteWRZa3FfSk15bDRaS1RxNnNPLU9hbFRQUEVVV3lMbXZ4SDFEa0xJVVh0RmtJSTB3NGxJQkplaHdfcHQ5LUY3Qi0xdXZPNVdBRkJQc3ZNaUstamZCUEhXc0FFcVpTQ3ZhNEM0QVFCb0FZQ2dBZV9rcDUtcUFlT3podW9COVhKRzZnSGs5Z2JxQWU2QnFnSDhOa2JxQWZ5MlJ1b0I2YS1HNmdIN05VYnFBZnowUnVvQi16Vkc2Z0hsdGdicUFmQzJodllCd0hTQ0FjSWdDRVFBUmdkc1FucnlSWHpiSHB0LW9BS0E1Z0xBY2dMQWRnVERBXHUwMDI2c2lnaD05VEQwOU9jTHRyQVx1MDAyNmNpZD1DQVFTT3dDTklyTE1RdktJeUo0TEtzVzhGSjF1MWdpZjBjMmRqUkVlN1p4NkM1Tkl4T05zWVV0aWVWb21kQ2lDckN1TmFnSlZucWNNcVZKMW1uNzMiLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTYxOTk3MTI3ODhcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTQ0NTY0Njk2MTAzN1x1MDAyNnZlcnNpb25JZD0wXHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9NDA2NjEzNzU5NzUwXHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNmhlaWdodD02MDBcdTAwMjZ3aWR0aD0zMDBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfemRnYnppMWg0SW1adDB1ZUZSTFNkeTFEQk1xdyJdLG51bGwsbnVsbCwyLCJTUF9fUE9WcURwUUlocTdHNE9vTEVLdXF4T01aR0xTMXZYNGlDMjVsZDJOb2FXTXVZMjl0TWdjSUJSTVktQVlVUWhkallTMXdkV0l0T1RNeE5ERXhNVGd5TkRjNE56WXpNa2dGV0FKd0FhZ0JBUSIsIjY5MTk2MjM5NzkiXV1dLFsyLDEsMV1dWZkH7VOavL9w6NniXkp6IOVzG-PPqjPkkBa0ZC2m_7MCIPJDhRQyaOjshGATt9OwVTHoqKsLX_o-VQsWkVBjIkvifQaExpunjfGCymmIwZNHLPyORgQRar32lqo2FvbQRkJCO8nG31HcHirkJ353sW5mk6s33c9F1cHXiS1JqAh0OqDMwTl-ZC3xTMvc2tUf1g8PyHpY0zV26oNz6wcUPiQ_EpSQKdv25jCftHfpXxC7jaZ04QpapnMbWLOQo7K3h9R0ZVcoIqxdNKKkdN17N3VzZhsq9LW_argsDfIiIQnq0b0F0RU8I2a8jakNKulPByqu7I93t4CKnm3I0J01fA,FHCD4ekRQuKrkmfWInoo-w&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAT7W1tbW251bGwsWzEwLDIxXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxbIjgwNDQyIl1dLFtudWxsLCJodHRwczovL2dvb2dsZWFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9wYWdlYWQvY29udmVyc2lvbi8_YWk9Q3M5TExjd0F0WDYyakZPTzVtTEFQLW9DYW1BYTg0ZWJGWFlhdXh1RHFDeFFRQVNDWi02QXJZUG5hOG9PVUVLQUI4WVA5bFFQSUFRTGdBZ0NvQXdISUF3aXFCUG9CVDlCNXRIZUJ0LXpYTXhBNE1rODVXeDNFcjV2TTk2UW96eVUwUFFHZy0xZ016YnN1TVQyUy1nOGNkQkhSNGg4WGpZWlhnd2UzZ1FaR0RsYTZ4R0RRNDJlREF6c1VxMGpFbnE4S0x2amJDbWVBWjJRTElpRTdoOUNYcEZHdF91emp6RGdSTFhBZzUyYTVhbU9IaGsyMGpiWVAtaG1hdWkzZzVSRVdWTmg0THY4QTlxVlRSVUdzQVVmdEo5LWRsZUgxZy0tX1g2LXR2S25rTnpfYk1hMG01Z0VKUGUxaXNfOTdHTjg4WC1vZUdNXzJGemw4dTZmeDRteWRZa3FfSk15bDRaS1RxNnNPLU9hbFRQUEVVV3lMbXZ4SDFEa0xJVVh0RmtJSTB3NGxJQkplaHdfcHQ5LUY3Qi0xdXZPNVdBRkJQc3ZNaUstamZCUEhXc0FFcVpTQ3ZhNEM0QVFCb0FZQ2dBZV9rcDUtcUFlT3podW9COVhKRzZnSGs5Z2JxQWU2QnFnSDhOa2JxQWZ5MlJ1b0I2YS1HNmdIN05VYnFBZnowUnVvQi16Vkc2Z0hsdGdicUFmQzJodllCd0hTQ0FjSWdDRVFBUmdkc1FucnlSWHpiSHB0LW9BS0E1Z0xBY2dMQWRnVERBXHUwMDI2c2lnaD05VEQwOU9jTHRyQVx1MDAyNmNpZD1DQVFTT3dDTklyTE1RdktJeUo0TEtzVzhGSjF1MWdpZjBjMmRqUkVlN1p4NkM1Tkl4T05zWVV0aWVWb21kQ2lDckN1TmFnSlZucWNNcVZKMW1uNzMiLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTYxOTk3MTI3ODhcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTQ0NTY0Njk2MTAzN1x1MDAyNnZlcnNpb25JZD0wXHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9NDA2NjEzNzU5NzUwXHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNmhlaWdodD02MDBcdTAwMjZ3aWR0aD0zMDBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfemRnYnppMWg0SW1adDB1ZUZSTFNkeTFEQk1xdyJdLG51bGwsbnVsbCwyLCJTUF9fUE9WcURwUUlocTdHNE9vTEVLdXF4T01aR0xTMXZYNGlDMjVsZDJOb2FXTXVZMjl0TWdjSUJSTVktQVlVUWhkallTMXdkV0l0T1RNeE5ERXhNVGd5TkRjNE56WXpNa2dGV0FKd0FhZ0JBUSIsIjY5MTk2MjM5NzkiXV1dLFsyLDEsMV1dWZkH7VOavL9w6NniXkp6IOVzG-PPqjPkkBa0ZC2m_7MCIPJDhRQyaOjshGATt9OwVTHoqKsLX_o-VQsWkVBjIkvifQaExpunjfGCymmIwZNHLPyORgQRar32lqo2FvbQRkJCO8nG31HcHirkJ353sW5mk6s33c9F1cHXiS1JqAh0OqDMwTl-ZC3xTMvc2tUf1g8PyHpY0zV26oNz6wcUPiQ_EpSQKdv25jCftHfpXxC7jaZ04QpapnMbWLOQo7K3h9R0ZVcoIqxdNKKkdN17N3VzZhsq9LW_argsDfIiIQnq0b0F0RU8I2a8jakNKulPByqu7I93t4CKnm3I0J01fA,FHCD4ekRQuKrkmfWInoo-w&source=display
https://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-32752,00.html
https://www.9000000.co.il/apartment_insurance/information/rent.html?utm_source=taboola&utm_medium=inbound&utm_campaign=1744871|9M_Apartment_Inbound_Magazine_Rent_Desktop+b3032&utm_content=ynet-ynet-&utm_term=%D7%91%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D%3F+%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95+%C2%BB
https://lirot.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%aa%d7%a0%d7%a6%d7%97-%d7%9b%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=BestInvest_Polisa_Desktop&utm_term=ynet-ynet-&utm_content=%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95+%D7%90%D7%AA+%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F+%D7%A9%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%92%D7%94+27.03%25+%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94&tblci=GiASFur_054VCmH8FW9acLKXYJVsZE7beua5uGYKTlBlDiCV4UQ#tblciGiASFur_054VCmH8FW9acLKXYJVsZE7beua5uGYKTlBlDiCV4UQ
https://www.kamedis.co.il/blogs/%D7%9E%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%9A/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiASFur_054VCmH8FW9acLKXYJVsZE7beua5uGYKTlBlDiDfqVA#tblciGiASFur_054VCmH8FW9acLKXYJVsZE7beua5uGYKTlBlDiDfqVA
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:


8/7/2020 שנים בכלא במאוריציוס: סיפורם הנשכח של 1,600 פליטים יהודים במלחמת העולם השנייה 5

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4604623,00.html 3/10

 

16 שנה אחרי שראה אור לראשונה יוצא כעת הספר בעברית (הוצאת ספרספר) בתרגומה של
ענת אברהם, שאביה יעקב איילון, כיום בן 85, הגיע למאוריציוס כילד בן 10 אחרי שברח עם
אמו מגרמניה. חמישה ימים אחרי שעגנו באי מתה אמו מטיפוס. היא הייתה הראשונה מבין

126 יהודים שמתו על האי, רובם ממחלות, והם קבורים בבית העלמין סנט מרטין במאוריציוס.
 

"כשתרגמתי את הספר ניסיתי כל הזמן להבין את התחושות, החששות והפחדים של היהודים
שרצו לברוח מאירופה ולהגיע לארץ ישראל", מספרת אברהם, "ואז את האכזבה המרה ואת

השוק הנוראי שהם חוו כשהעבירו אותם למאוריציוס וכלאו אותם למשך חמש שנים".
 

שלושה חודשים בים
כחלק מהרצון של הנאצים לעודד יהודים להגר מגרמניה ומאוסטריה בשנים שקדמו לתחילת
ההשמדה, אישרו הגרמנים בסוף 1939 את יציאתה של שיירת מסע לאורך הדנובה בחסות

הדגל הנאצי. האישור ניתן כחלק מתוכנית להשבתו של מיעוט גרמני שהתגורר בבסרביה
(כיום מולדובה): כדי לחסוך את העלויות היקרות של השטת אנשים בכיוון אחד, ניצלו

הגרמנים את הרצון של היהודים להגיע לשפך הדנובה בדרכם לארץ ישראל, והשיתו עליהם
את עלויות המסע בשני הכיוונים.

 
הבנקאי היהודי-וינאי ברטולד שטרופר מונה לארגן את המסע. בנקודות שונות במרכז אירופה

קובצו אלפי יהודים מגרמניה, אוסטריה וצ'כיה והמתינו לאישור נסיעה. רק באוגוסט 1940,
אחרי עיכובים ארוכים, ניתן האות וארבע ספינות נהר שעל התרנים שלהן דגל צלב הקרס

ובתוכן 3,500 יהודים יצאו לדרך מברטיסלאבה בירת סלובקיה לארץ ישראל.
 

הספינות הללו יועדו להכלת 300-200 נוסעים, אבל בפועל עלו על כל אחת מהן בין 800
ל-1,000 איש. אחרי חודש שלם הן הגיעו לנמל טולצ'ה ברומניה ושם עברו הפליטים לשלוש

ספינות מיושנות ורעועות עוד יותר – "מילוס", "פאסיפיק" ו"אטלנטיק". על האטלנטיק היה

(צילום: עידו ארז)

(צילום: באדיבות נפתלי רגב ) ספינת האטלנטיק בדרכה לארץ ישראל

כתבו אלינו עזרה מדיניות פרטיות תנאי שימוש מפת האתר X
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שלט שתיארך אותה לשנת 1870. "זו היתה גרוטאה ממדרגה ראשונה", נזכר איילון. "הייתה
לי אמא מאוד מגוננת, אבל אני עדיין זוכר שהיה שם רעב נוראי. היינו בתא עם עוד

חמישה-שישה אנשים".

כל הסיפורים החשובים נמצאים בניוזלטר של
מה איתך?

אימייל 

* ההרשמה מהווה הסכמה לקבלת דיוורי תוכן ופרסום מטעם אתר ynet בהתאם
לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

שלח

הנוסעים נדחקו, קיללו וגידפו, נדבקו במחלות וסבלו ממחסור במים ומזון, ורק לאחר חודש
המתנה מייאש בטולצ'ה הוסקו דוודי האוניות והשיירה יצאה לדרך למסע מתיש שהתארך כל

פעם בגלל סיבה אחרת: בתחילה שינה רב החובל את התוואי כי חשש מספינות בריטיות,
באיסטנבול לא התקבל מטען הפחם שהובטח ובכרתים הם המתינו שבועיים, בין השאר כי

צוות אחת הספינות ניסה לברוח בקפיצה למים מחשש להתמודדות עם מוקשי הים.
 

עד שהגיעה הספינות לקפריסין הסתיים מלאי הפחם שוב והנוסעים נאלצו לשרוף כל פיסת
עץ, כולל ריהוט ודרגשי שינה. "אנשי הצוות לא היו סתם בני אדם אלא פיראטים", מסביר

איילון. "סחטו כסף איפה שיכלו. מי יודע כמה הם התעשרו על חשבון הנוסעים".
 

שלושה חודשים אחרי שעזבו את אירופה השקיפו נוסעי הספינות לראשונה על האופק וראו
את פסגות הרי הגליל. כשנכנסו לנמל חיפה חשבו שהסבל והייסורים הגיעו לקצם אבל מפגש
עם קצינים בריטים בנמל צינן את התלהבותם: הפליטים קיבלו הוראה לעבור לספינה חדשה,

"הפטריה". הם החלו להבין שהם מיועדים לגירוש. הם רק לא ידעו לאן.
 

פיצוץ האונייה
פעילי ההגנה עוד ניסו לעצור את המהלך הבריטי והטמינו פצצה באחד מחדרי המנועים של

"הפטריה" במטרה למנוע את הפלגתה של הספינה שאליה כבר הספיקו לעבור נוסעי
ה"מילוס" ו"פאסיפיק". הפיצוץ גרם לנזק גדול משצופה והספינה שקעה, לא לפני שגבתה את

חייהם של 202 בני אדם.
 

מבצע הפיצוץ היה כישלון גמור. הבריטים, נחושים להמשיך בתוכנית שלהם, לפחות באופן
חלקי, העבירו את אלפי הפליטים למחנה עתלית עד שהגירוש יאורגן מחדש. בעקבות לחץ
בינלאומי הוסכם שהפליטים שהיו על "הפטריה" בעת הפיצוץ יישארו בישראל, ולמאורציוס

יועברו רק 1,580 מעפילי "האטלנטיק", שלא הספיקו לעבור אליה בחיפה לפני הפיצוץ. איילון:
"בעתלית אמרו לנו שמי שלא היה על 'הפטריה' יילך לצד ימין. אמרתי לאמי שנישאר בצד

שמאל כי יש לנו שם חברים, אבל היא לא רצתה. אז הלכנו לצד ימין ובדיעבד כל מי שהלך
בטור הזה נשלח למאוריציוס".   

   

(צילום: באדיבות נפתלי רגב ) ספינת "האטלנטיק" בדרכה לישראל

(צילום: עידו ארז) יעקב איילון אז (למטה) והיום. "פשוט מנסים לשרוד"

כתבו אלינו עזרה מדיניות פרטיות תנאי שימוש מפת האתר X
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כשהגיעו לאי שבדרום-מערב האוקיאנוס ההודי לקחו אותם אוטובוסים לעיר בו-באסין והורידו

אותם ליד מבנה עם חלונות מסורגים שעליו שלט "כלא". חמש שנות מעצר יצאו לדרך. "לא
ידענו מה לחשוב על המקום הזה", מסביר איילון. "אמי כבר הייתה חולה בטיפוס. אז לא

עושים כלום. פשוט משתדלים לשרוד".
 

- אחרי חמישה ימים נשארת יתום. איך המשכת?
"על האטלנטיק התיידדנו עם משפחת גרדמן שבאה מקלן. הם לקחו אותי תחת חסותם".

 
מוזיקה ורעב על האי

עבור מי שלימים חיברה את הספר "השקל המאוריציוני", ג'נבייב פיטו, המפגש עם המורה
היהודייה לציור היה חדשני. האי מאוריציוס, שנמצא 900 קילומטר מזרחית למדגסקר, התגלה

בתחילת המאה ה-16 ומאז החליף ידיים בין הפורטוגזים, ההולנדים, הצרפתים והבריטים
שהרכיבו את האוכלוסייה שבו. לפני שפליטי מלחמת העולם הגיעו אליו חי באי רק יהודי אחד,

איש עסקים ממוצא אירופי שהתגלגל לשם בעסקיו.
 

פיטו, מהנדסת מבנים במקצועה, שבשנים האחרונות לחייה התגוררה בפרנקפורט
שבגרמניה, ביקרה בשנות ה-90 בתערוכת ציורים של מורתה אנה פרנק ופגשה שם את בנה,
וינסנט פרנק. "הבן, שחי בשוויץ, שאל את פיטו על תקופת המאסר של היהודים במאוריציוס",

מספרת אברהם, מתרגמת הספר. "בעקבות השאלה הזו היא החליטה לערוך מחקר בנושא
וממנו נולד הספר, שאותו כתבה בצרפתית, והוא תורגם לאנגלית ב-1997". פיטו הלכה

לעולמה לפני יותר מעשור.
 

על פי הספר ועדויות הפליטים מתוארות חמש שנות המאסר באופן המוכר של המחנות
שהקימו הבריטים למעפילים היהודים בקפריסין. בתוך מחנה המעצר הם נהנו מיחס הגון

ומחופש יחסי, כל עוד התנהלו על פי הכללים של הבריטים, למשל בנושא שעות ההשכמה
וההפרדה בין גברים לנשים. הם לא סבלו מאלימות או התעללות מיוחדת וחלקם אפילו שמר

על קשר מכתבים עם קרובים בישראל. גם הנהגת היישוב בארץ עקבה אחר מצבם ופעלה
מאחורי הקלעים – ללא הצלחה – בניסיון לשחרר אותם.

(צילום: עידו ארז)

כתבו אלינו עזרה מדיניות פרטיות תנאי שימוש מפת האתר X
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לאסירים היו חיי תרבות משלהם, כולל הופעות בידור ותזמורת של מוזיקה קלה שהוקמה
בזכות תרומת כלי נגינה שהתקבלה מהקהילה היהודית בדרום אפריקה. הקושי הגדול באותה
תקופה היה הרעב. אברהם: "הרעב ששרר באי באותם ימים הושפע ישירות ממלחמת העולם

השנייה. זה אותו הרעב ששרר בכל העולם והוא לא היה מכוון נגד האסירים כדי להתעלל
בהם".

 
רק בתחילת התקופה על האי התקרב המצב למה שהיהודים בכלא כינו "כמעט מרד" מצד

קבוצת פליטים שהגיעו במקור מצ'כיה. היה מדובר בחבורה צעירה שהתקוממה נגד המחסור,
אבל המרידה נגד סגל המפקדים הייתה מינורית בלבד והתאפיינה לכל היותר בחוסר שיתוף

פעולה עם השלטון.

(צילום: מוזיאון בית לוחמי הגטאות ) חיי הכלואים היהודים במאוריציוס. יחס הוגן וחופש יחסי

(צילום: מוזיאון בית לוחמי הגטאות )

(צילום: מוזיאון בית לוחמי הגטאות )

(צילום: מוזיאון בית לוחמי הגטאות ) כלי הנגינה נתרמו ע"י הקהילה היהודית בדרום אפריקה

כתבו אלינו עזרה מדיניות פרטיות תנאי שימוש מפת האתר X
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שחררו את האסיר היתום

משפחתו של יעקב איילון הגיעה מהעיר פירט בגרמניה. הכוונה לעזוב ולעבור לישראל החלה
להתגבש מיד עם עליית הנאצים לשלטון. באחת השבתות ב-1933 נלקח אביו עם גברים

נוספים מבית הכנסת שלהם לעיר נירנברג הסמוכה, שם הוכרחו לנקות את מגרש הכדורגל
לקראת משחק שעמד להתקיים. הניקיון בוצע באמצעות מברשות שיניים. "הם כרעו שם על

הברכיים, שפופים, עד הערב. זו הייתה טראומה גדולה", הוא מספר.
 

האב היה הראשון שהגיע לישראל, באמצעות סרטיפיקט של תייר, ולדברי בנו "הוא 'שכח'
לחזור לגרמניה". יעקב ואמו הצליחו לעזוב את אירופה כאמור רק ב-1940, וגם אז נלקחו

לבסוף למאוריציוס.
 

- בגיל צעיר נאלצת להתמודד עם מאסר ועם יתמות. איך שרדת?
"אמא שלי המריצה אותי לקרוא ולשמוע מוזיקה. אז קראתי שם המון ושמעתי מוזיקה. אם

שומעים מוזיקה ומקשיבים לה, נמצאים בתוך המוזיקה, ומתמודדים. על הבלוק של בית
הסוהר אפשר היה לעלות על הגג. אמנם זה היה אסור, אבל זה התאפשר, ומשם ראו את

הנמל של פור לואי (עיר הבירה של מאוריציוס, מ"מ). בשלב מסוים קיבלתי את הג'וב להביא
מרק ובשר שהיינו מכינים במטבח הכשר, ולמסור אותם לחולים. קיבלתי בעקבות זאת שתי

מנות בשר ושתי מנות מרק בנוסף למה שהגיע לי. מעין שכר טרחה".

 
איילון קיבל תעודת מעבר ממחנה הנשים למחנה הגברים וגם התאפשר לו ללכת לבית הספר.

כדי להרוויח כסף עבד אצל תכשיטן, בייצור נייר ובקופת תיאטרון.
 

"הייתי ילד ולא הרגשתי בהתעללויות מצד הבריטים", הוא מסביר. "רק המזון שם לא היה
אכיל אז הייתי רעב. אלה לא היו חיים נוחים, אבל אליי התנהגו קצת אחרת כי הייתי ילד וכי

הייתי יתום. יום לאחר שאמי נפטרה, אשת מפקד המחנה הבריטית, שהייתה סגנית מפקדת
מחנה הנשים, הביאה לי צעצועים".

 
בניגוד לרוב המוחלט של היהודים במאוריציוס, שנשארו על האי עד שלהי 1945, איילון

שוחרר שנה קודם, כשהיה בן 14. אביו, שחי בישראל, פנה לבית הלורדים בבקשה "להשיב
את הנער שמרצה מאסר לבדו". הושגה פשרה מול הנציב העליון והוחלט שלפנים משורת

הדין תתאפשר הגעתו ארצה.
 

"הנרייטה סולד העמידה לרשותי סרטיפיקט", הוא נזכר. "הייתי אמור לעלות על איזו אונייה אבל
התעכבתי והחמצתי אותה. היה לי מזל, כי האונייה הזו הוטבעה על ידי היפנים. לבסוף הגעתי

לישראל על אונייה אחרת, ממאוריציוס דרך מדגסקר ומומבסה, ואז ברכבות ובמכוניות, דרך
סודן ומצרים. בסוף התאחדתי עם אבי ואשתו החורגת בארץ ישראל".

 
מרכז הזיכרון במאוריציוס

נפתלי (תלי) רגב, היום בן 70, נולד במאוריציוס לפליטה מדנציג ופליט מצ'כיה. הוא אחד
מכ-60 ילדים יהודים שנולדו על האי, וכיום הוא מכהן כקונסול כבוד של מאוריציוס בישראל.

הוריו נפגשו בזמן ההמתנה בברטיסלאבה, ובטולצ'ה עלו שניהם על האטלנטיק. הם התחתנו
במאוריציוס ב-1942 ותלי הבכור נולד ארבע שנים לאחר הגעתם לאי. הוא היה בן שנה וחודש

כשהמשפחה שוחררה מהאי.
 

קברה של אניטה הירשמן, אמו של איילון (צילום: משפחת איילון)
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הספר "השקל המאוריציאני" נקרא על שם קבוצת התנועה הציונית בקרב הפליטים, שאביו של
רגב, ד"ר אהרון צברגבאום, כיהן בה כיו"ר. חברי התנועה הציונית היו צריכים לשלם מס חבר

בכל העולם וכך גם בבית הסוהר שבאי. מי שרצה להצטרף היה צריך לשלם מס חבר
ובתמורה קיבל קבלה, שנקראה "שקל".

"בשנתיים הראשונות במאוריציוס ההתייחסות כלפי היהודים הייתה קשה ונוקשה, אבל לאחר
מכן הבריטים הבינו שהמסכנים האלה לא ממש מהווים איום על האימפריה והתחילו לתת

להם יותר חופש פעולה", הוא מסביר. "להורים שלי היה קשה כי בהתחלה לא הייתה אפשרות
לגברים ונשים להיפגש, אבל בהמשך ניתן להם אישור מיוחד שבאמצעותו יכלו להיפגש באוהל

מסוים.
מאוחר יותר גם הרשו להם לצאת מהמחנה וכך האסירים התערו יותר ויותר באוכלוסייה

המקומית".
 

רק בתחילת 1945, כשתוצאת המלחמה באירופה כבר לא הוטלה בספק, קיבלו היהודים על
האי את ההודעה שלפיה הם יורשו לעזוב את מאוריציוס. אלא שבפועל התעכבה העזיבה
כחצי שנה, ורק ב-11 באוגוסט אותה שנה, ימים ספורים לפני סיומה הרשמי של מלחמת

העולם השנייה במזרח הרחוק, הפליגו היהודים בחזרה לישראל.
 

לאחרונה לקח רגב חלק ביוזמה להקמת מרכז זיכרון ואינפורמציה בפתח בית הקברות סנט
מרטין באי. "מן הסתם זה לא היה סיפור נעים לשבת חמש שנים בבית הסוהר באי מרוחק,
אבל בהתחשב באלטרנטיבות של התקופה, כלומר המחנות באירופה, מצבם של היהודים

במאוריציוס היה טוב", הוא מסכם. "תושבי האי התנהגו אליהם יפה. מפקד הכלא היה אדם
מאוד קואופרטיבי, והוא גם מי שנתן את החליפה לאבי לנישואיו. כך שלמשפחה שלי יש גם

זיכרונות חיוביים משם".

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו
 

לפנייה לכתב/ת 

שתף ב-שתף ב-שלחו כתבה

מלחמת העולם השנייהתגיות:

(צילום: באדיבות נפתלי רגב ) הפעוט נפתלי רגב עם הוריו. אחד מ-60 התינוקות שנולדו באי

(צילום: באדיבות נפתלי רגב ) פור לואי, בירת מאוריציוס
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חוסכים ומרוויחים

ynet לאתרים נוספים: בעלי מקצוע | מסעדות | נעליים | חתונות | אלבומים | ביטוח | מימון

דירות  רכב  יד שניה  דרושים  פרסמו מודעה  עודנכסים חמים מתוך

פרטים נוספים

המתחם הפרטי שלכם
דירות בקומפלקס מגורי

היוקרה על קו החוף החל
מ-3,950,000 ₪

פרטים נוספים

לב הפארק - מודיעין
דופלקסים 7 חד' ענקיים עם

גינות גדולות

פרטים נוספים

!SEA רווח בזמן
שלמו 950,000 ₪ בלבד ויש

לכם דירה על הים בעכו.
לאכלוס מיידי!

פרטים נוספים

משתדרגים לראשל"צ!
דירות 5 חד' בהטבות

משתלמות ותנאים מיוחדים
במיקום הטוב ביותר

פרטים נוספים

חלומות גבעת שמואל
מבצע מימון עד 1,000,000 ₪
על מגוון דירות לכניסה מיידית

פרטים נוספים

מול קיסריה והים
הזדמנות אחרונה בין הטבע
לים החל מ-1,450,000 ₪

אכלוס מיידי

כשרבנים מדברים איתנו על הגוף המפתה שלנו, על הנפש החלשה שלהם ולכן 
על חובתנו להיות צנועות, הם מפנים את הגוף שלנו נגדנו ומשתמשים בגופנו…

רופאים ב- מודיעין נדהמים מהשעון החכם הזה עם אק"ג.
E20 Smartwatch|ממומן

פתיחת כל התגובותלכתבה זו התפרסמו 61 תגובות ב-45 דיונים

תגובה חדשה הצג: 

.49

.48

.47

.46

.45

.44

.43

.41

מאוריציוס
ickovic, נהריה (14.05.19)

מאוריציוס
אבי, השרון (06.08.17)

זה לא מפליא, ממשל השמאל גם התנגד לקבלת ילדים דתיים באירופה (לת)
אדי, מניטובה (12.02.17)

כתבה ששופכת אור על פרשה לא ידועה
ליאון (23.12.14)

לזכר סבתי
יונה אורן (22.12.14)

מה שם הספר באנגלית?
חנה (21.12.14)

The Mauritian Shekel (לת)
ענת אברהם, יבנה (22.12.14)

הבריטים היו אנטישמיים ולא נתנו ליהודים לעלות לארץ והעלימו
מיכאל (21.12.14)

פרשת מאוריציוס.
יחזקאל מסנברג, הרצליה (21.12.14)

יחזקאל - יישר כוח , גם אנו ביקרנו בבית הקברות .
אלי מ גבעתיים (24.10.15)

ביטוח דירה ומבנה עד 30% הנחה
לקבלת הצעה >>

<

On - Line קבלו עכשיו הצעה
לקבלת הצעה >>

<

עד 50% הנחה בביטוח המקיף
לקבלת הצעה >>

<

רוצים לחסוך בחשבון החשמל?
כך תעשו זאת >>

<

מעצבים אלבומים עם 0%
צברו חוויות ועצבו >>

<

Sponsored Linksמרחבי הרשת by Taboola

מהסוף להתחלה
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