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ארוכות,  דקות  עוד  נמשכה  ההתרגשות 
שבגללה  הסיבה  את  הבין  כשפדהצור 
רחל שלחה את אלבום הציורים של אביה, 
למעלה משישים וחמש שנים אחרי שצוירו. 
בין הציורים היו שני דיוקנאות של יהודים 
היום  מאותו  במחנה.  כלואים  שהיו  מלוב 
הכנת  על  אחרים  עם  יחד  פדהצור  עמל 
במרכז  שתוצג  הרישומים  של  תערוכה 
לשואה  הזיכרון  יום  לקראת  המורשת 

ולגבורה.
רחל  רחל.  את  לפגוש  לחיפה  נסעתי 
“פסגות  בבית-האבות  פניי  את  קיבלה 

ובעלת  סבר  נעימת  אישה  היא  רחל  חן”. 
מראה אצילי. בעודה יושבת בעגלת הנכים, 
ציורי אביה  “שלפה” עותק מהאלבום של 
והראתה לי שני דיוקנאות של יהודים מלוב 
מבנגאזי  האחד  במחנה:  הם  אף  שנכלאו 
הסיבה  היא  “זאת  מטריפולי.  והשני 
ששלחתי את האלבום. חשבתי שאולי מי 
מיהודי לוב יזהה את היהודים האלו.” והיא 
האלבום,  את  קיבל  “כשפדהצור  הוסיפה: 
הוא טלפן אליי, וקשה לתאר את השיחה 

הנרגשת שהתנהלה בינינו.”

לואי אשר
יהלום של צייר

לואי אשר נולד ב-1885 למשפחה יהודית 
באמסטרדם  שהשתקעה  ענפה  דתית 
במאה ה-18. אביו היה סופר סת”ם ומורה 
היהודית  המסורת  את  שהנחיל  לעברית 
כבר  התגלה  לואי  של  כשרונו  לילדיו. 
בהיותו ילד, אך בשל מצוקה כלכלית הוא 
נאלץ לעבוד מגיל צעיר למחייתו בעבודת 
כפיים של ליטוש יהלומים, ובזמנו החופשי 

צייר. 
שורשים  למשפחתה  האם  לשאלה, 
שהמשפחות  רחל,  השיבה  בספרד, 
להולנד  שהגיעו  ספרדי  ממוצא  היהודיות 
ובעלי  כלכלית  מבחינה  מבוססות  היו 
מאלו  יותר  הרבה  בקהילה  גבוה  מעמד 

שהגיעו מארצות אשכנז, כמו משפחתה.
ונולדו  גלדר,  ון  לבית  ללואיזה  נישא  לואי  
להם ארבעה ילדים: אליעזר )1920(, פריי 
)1921(, ברי-יששכר )1924( ורחל )1928(.

כיצד הגיעו יהודים מהולנד למחנה המוות 
ברגן בלזן בגרמניה?

היהודים  וחיי   ,1940 במאי  נכבשה  הולנד 
כניסת  לאחר  מיד  מנשוא.  קשים  הפכו 
 ,1940 במאי  הולנד  אל  הגרמנים  הכוחות 

הוטלו על היהודים צווים והגבלות.
בהיותה   ,1943 ביוני  רחל מספרת שב-20 
ה-22  בת  פריי  אחותה  הוריה,   ,15 בת 
ווסטרבורק  המעבר  במחנה  נכלאו  והיא, 

שבהולנד, שם פגשו באליעזר אחיה הבכור 
בן ה-24, שכבר היה שם וטיפל ביתומים. 
אחיה הצעיר ברי-יששכר בן ה-19, שהיה 
חבר בקבוצת ה”הכשרה” בהולנד, הצליח 
לספרד  משם  לצרפת,  חבריו  עם  לברוח 
לארץ  המשיך  וב-1944  הפירינאים,  דרך 

ישראל. 
המשלוח  בלזן  לברגן  יצא   1944 בינואר 
ביניהם  מהולנד,  יהודים  של  הראשון 
הוקם  בלזן  ברגן  מחנה  אשר.  משפחת 
בצפון  1943 בסקסוניה התחתית  באפריל 
גרמניה, כמחנה מעצר למיועדים לחילופים 
בעלי  יהודים  בו  ורוכזו  גרמנים,  באזרחים 

הבריטי,  לשלטון  זיקה  או  בריטית  נתינות 
מספרת  רחל  “סרטיפיקטים”.  בעלי  כמו 
בשובבות של ילדה, איך גילתה שלמשפחה 
לי  היה  אסור  “כילדה  “סרטיפיקטים”:  יש 
לפתוח דואר, הייתי ילדה צייתנית ואף פעם 
הימים,  באחד  הוריי.  פי  את  המריתי  לא 
ועליה  מעטפה  הגיעה  בבית  גרנו  כשעוד 
עמדה  לא  רחל  ביותר.”  “סודי  כתוב  היה 
את  וגילתה  המעטפה  את  פתחה  בפיתוי, 
חברים  להוריה  ששלחו  הסרטיפיקטים 
טובים מהארץ כדי להצילם. רחל אומרת 
ש”האחרים שלא היו בעלי נתינות בריטית 
נשלחו  סרטיפיקטים,  להם  היו  שלא  או 
ישירות לתאי הגזים של סוביבור ואושוויץ 

בפולין.”
כיצד הגיעו יהודים מלוב למחנה המוות 

ברגן בלזן בגרמניה? 
נתינות בריטית  יהודים בעלי  מתוך כ-870 
מטריפולי  יהודים  כ-420  לאיטליה  גורשו 
הם   .1942 בשנת  מבנגאזי  יהודים  ו-56 
אפשרות  וללא  מזוהמות  באניות  גורשו 
במספר  פוזרו  היהודים  רכוש.  כל  לקחת 
 1944 בספטמבר  וב-8  סגורים,  מחנות 
כ-370  בלזן  לברגן  הגרמנים  העבירו 

מהיהודים שהיו כלואים באיטליה.
כשאני שואלת על המפגש של אביה עם 
בלזן  שבברגן  מסבירה,  היא  לוב,  יהודי 

לבין  הנשים   צריפי  בין  הפרדה  הייתה 
צריפי הגברים, ולכן אביה הוא שפגש את 
אלו מטריפולי  ביניהם את  הגברים מלוב, 
ומבנגאזי ששימשו מודל לציורי הדיוקנאות 
אחרים:  לציורים  השראה  גם  ואולי  שלו, 
“אנחנו - אמי, אחותי ואני היינו בצריף עם 
נשים וילדים יהודים מהולנד. כשהמשפחה 
בצריף  היו  הפגישות  להיפגש,  הורשתה 
שלנו, כך שלא היה לנו, הנשים, קשר עם 

כלואים מלוב.”

האלבום - ”יומנו” 
המצוייר של לואי אשר 

מברגן בלזן 
הציורים  אוסף  לאור  יצא   2009 “בשנת 
הגטאות,  לוחמי  בית  בשיתוף  אבי,  של 
מארץ  חיים  ‘רישומי  שנקרא  באלבום 
ברגן  הריכוז  מהמחנה  ציורים   – הישימון 
אהב  “אבי  מציינת:  רחל   ”.’1944 בלזן 
איכות, ולכן השקענו באלבום, כך שלו היה 
חי, התוצאה הייתה לטעמו.” ואכן, האלבום 

מרשים ביותר. 
והותיר  וחצי  כשנה  במחנה  שהה  לואי 
עפרון  רישומי  וארבעה  ארבעים  אחריו 
קטנים  נייר  גיליונות  על  בסתר  שצוירו 
 ,1944 שנת  של  האחרונים  בחודשים 

כשהיה כלוא ב”צריף הזקנים.”
בנו  לציור?  הציוד  את  אשר  השיג  כיצד 
ברי-יששכר סיפר שאביו ידע שהוא עלול 
“בחודשים  לכך:  ונערך  במחנה,  להיכלא 
הראשונים של שנת 1943, ראיתי כי באחד 
נארזו  ובהם  תרמילים,  עמדו  החדרים 
לחיוניים  חשבו  שהוריי  שונים  חפצים 
במקרה של גירוש אפשרי למזרח.” מאוחר 
יותר התברר שאביו ארז בתרמילים מלאי 

רציני של נייר, עפרונות, מחקים ועוד. 
מאינספור  חמש  גם  נארזו  בתרמילים 
טרום  מתקופת  אשר  לואי  של  יצירותיו 
חשיבות  בעלות  עבורו  שהיו  המלחמה, 
אמו  של  דיוקנאות  שרדו:  הן  ורק  עליונה, 
הצעיר  בנו  ושל  אליעזר  אביו  של  רוזלי, 
ארבע-עשרה.  בן  כשהוא  )ברי(,  יששכר 
מתארת  החמישית  היצירה  עצמי.  ודיוקן 
בעבודת  אותו  ששימשו  עבודה  כלי 

היהלומים שבה הוא עסק למחייתו.
את  מתאר  אשר  של  התמונות  “יומן” 

חיי  ואת  המוות  מחנה 
בו.  המיוסרים  יום  היום 
מייצגים  הדיוקנאות 
היהודי  הפסיפס  את 
הרעב,  לצד  האנושי 
והגסיסה.   החידלון 
לכאורה,  ציוריו, 
ו”פסטורלים”,  מעודנים 
מחשבה  מתוך  וזאת 
לידי  יפלו  הם  שאם 
יהיה בהם  לא  הנאצים, 
את  בגלוי  להציג  כדי 
במבט  ואולם  הזוועות. 
שבשתיקתו  מגלים  שני 
אשר  הטעין  הרועמת 
על  ברמזים  ציוריו  את 
כך,  והמוות.  הקיפאון 
למרות הצפיפות הרבה 

נקיים  כמעט  הציורים  במחנה,  ששררה 
מבני אדם, והיעדר החיות שבהם מעצימה 
את תחושת הריק. פה ושם נראים בציורים 
דמויות,  של  קטן  מספר  או  בודדת  דמות 
“ילדים  בתמונה  תנועה.  חסרי  כלל  בדרך 
המעיקה,  הדממה  מתוארים  בלזן”,  בברגן 
השממה והבור הפעור כמו בולען שמסביבו 

יושבים ילדים.   
היתר,  בין  ביטוי,  לידי  בא  הכבד  הרעב 
אין  שבהם  ו”לחם”,  אוכל”  “כלי  בציורים: 
פירור אחד של אוכל או מים. הספל ריק, 
הצנצנת  ריקה,  המלחייה  ריקה,  הקערה 
ריקה. ריק בכל מקום. גם ה”לחם”, המונח 
בבחינת  הוא  מפירורים,  הנקי  קרש  על 
בדמיונו  רק  נותר  הלחם  בלבד”.  “לראותו 

של אשר. 
הארי  חלק  שהיו  הולנדים,  יהודים  לצד 
במחנה, הגיעו לשם במחצית הראשונה של 
שנת 1944 “משלוחים” של אסירים יהודים 
מאלבניה  מיוגוסלביה,  מצרפת,  מלוב, 
דיוקן  ביניהם  אשר,  של  הדיוקנאות  ועוד. 
הזה  היהודי  המרקם  את  מנציחים  עצמי, 
ברגישות, באהבה, בחמלה ומתוך מחשבה 
האחרון  הזיכרון  יהיה  שהציור  שייתכן 

שייוותר מהאיש.
רחל מספרת על תיעוד נוסף ב”זמן אמת” 
של שני בחורים יהודים, אפי והונקי, שנכלאו 
“כשעושים  מבודד:  בצריף  בלזן  בברגן 
התיאורים  לבין  שלהם  היומן  בין  השוואה 
בציורים של אבי, מקבלים תמונה תואמת 

דינה דנון דאבוש
© כל הזכויות שמורות

שותפות גורל בברגן בלזן 
יש ימים שבהם מתרחש דבר מה בלתי צפוי. יום אחד התרחש אירוע מעין זה, כאשר 
הגיע שליח עם מעטפה למרכז המורשת של יהדות לוב באור-יהודה. הנמען: אבי פדהצור, 
ממקימי המוזיאון והאוצר שלו. אבי פתח את המעטפה, וכשהוא ראה את תכולתה, לבו 
הישימון,  חיים מארץ  רישומי  “לואי אשר,  זה אלבום מרשים בשם  היה  החסיר פעימה. 
ציורים ממחנה הריכוז ברגן בלזן 1944”. על האלבום נכתבה הקדשה: “למר אבי פדהצור, 
זכר לציוריו של אבי ז”ל וזכר לזמנים קשים שעברנו. רחל לבנטל-אשר. חיפה. אפריל 2010.”
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הנאה  בביתם  יש  ומיוחדת  קסומה  אווירה 
של מוסקולה ונסים שריג לבית זרוג. בהסבה 
לשולחן עמוס כיבוד, נסבה שיחה נוסטלגית 
בנוסעים  העמוס  אל-על  מטוס  חטיפת  על 
שחווה  דרמטי  היסטורי  אירוע  לאלג’יר, 
מספר  נסים  שבאיטליה.  ברומא  שריג  הזוג 
בהתרגשות את סיפור ארבעים ימי החטיפה 
לאלג’יר,  אל-על  מטוס  וצוות  נוסעי  של 

ארבעים יום של חרדה וציפייה:
“בערב 23.7.1968, עמד לצאת לדרכו מטוס 
“פיומיצינו”  התעופה  משדה   707 ‘אל-על’ 
אחי  הגיע  ערב  באותו  לישראל.  ברומא 
יהודה לביקור מישראל. הוא  נכנס למשרדי, 
ואני ביקשתי ממנו שימתין כמה דקות לפני 
שנצא הביתה. הייתה זאת כמעט שעת חצות, 
כשעזבנו לכיוון הבית. סגני דני קסטן נשאר 

לעוד כמה סידורים במשרד. 
התקבלה  הרכב  לעבר  פסענו  ואני  כשאחי 
הודעה בביפר שלי ממגדל הפיקוח. וכך היה 
‘מטוס בואינג 707 של חברת  נוסח הידיעה: 
וכנראה  נחטף  לישראל  מרומא  ‘אל-על’ 
ידיעה  מקומי.  על  קפאתי  לאלג’יר’.  בדרכו 
ששה  או  ‘חמישה  מהביפר:  נשמעה  נוספת 
חטפו  פלשתין  לשחרור  מהחזית  מחבלים 
את המטוס’. ידעתי שעל הטיסה הזו נמצאים 
ארבעה טייסים, שניים מהם טייסי קרב של 
שלימים  ז”ל,  פורז  מעוז  הטייס  חיל-האוויר, 
פורז  ניר  )בנו,  הכיפורים  יום  במלחמת  נפל 
מילוי  בעת  נפל  מטכ”ל,  בסיירת  סרן  ז”ל, 
תפקידו בחילוץ החיל החטוף נחשון וקסמן(, 
והטייס חנוך סלפאק, מטייסי הקרב המעולים 
בחיל האוויר, שהפיל בקרבות אויר במלחמת 

ששת הימים מטוסים סוריים רבים בכנרת.
ואני  במוחי,  ורצות  מהדהדות  המחשבות 
לא מאבד זמן. מיד הודעתי על כך לשגריר 
ישראל באיטליה ולמנכ”ל ‘אל-על’ דאז מרדכי 

בן-ארי בישראל.
פעלה  מיד  החטיפה,  על  הידיעה  בהתקבל 
גורמי החוץ לטפל  ישראל עם כל  ממשלת 
בנושא. הלחץ גבר כששמענו על הפרדה בין 
החטופים: כל הנוסעים הזרים הועלו על מטוס 
הישראלים  ורק  לישראל,  והוטסו  ‘אליטליה’ 
נשארו באלג’יר. במוחי חזרו המחזות הנוראיים 
היהודים,  בין  ההפרדה  על  השואה  ימי  של 
ניסיון שאותו חוויתי בילדותי במלחמת העולם 

השנייה בלוב.  
בשבת בבוקר 27.7.68, התערבותה של צרפת 
נושאת פרי. החוטפים משחררים את הנשים, 
מטוס  על  מועלים  הם  והילדים.  הדיילות 
‘סוויסאייר’ של צרפת לז’נבה. השמחה אינה 
שלמה. שבעת אנשי הצוות וחמישה גברים 

ישראלים נשארו עדיין באלג’יר. 
התגברות  עם  לרגע  מרגע  עלה  המתח 
המאמצים הקדחתניים של ישראל עם האו”ם 

ומדינות נוספות, שהתאמצו להגיע להסכמה 
עם החוטפים. כך היה במשך ארבעים יום עד 
ליום שבת 31.8.68 - היום שבו עזבו החטופים 

את אדמת אלג’יר.
מיד  החטופים,  שחרור  על  לי  משנודע 
שוחחתי עם מנכ”ל אל-על מר מרדכי בן ארי. 
הוא ביקש, שאארח אותם אצלי בבית ואסר 
עליהם להתראיין לעיתונות. השמחה והצהלה 
שאחזה באשתי מוסקולה הייתה ללא גבול. 
יחד  חוותה  היא  כי  לראותם,  היא התרגשה 
בכל  והמתוחים  הקשים  הרגעים  את  אתי 
את  שלחה  מוסקולה  האחרונה.  התקופה 
סניורה רג’ינה העובדת הנפלאה שלנו לקנות 
יין - שי לכל חטוף, ואני  זר פרחים ובקבוק 

יצאתי מיד לשדה התעופה.
מישראל  לרומא  הטיסה  על  עלו  בינתיים 
משה  דאז  התחבורה  ושר  בן-ארי  מרדכי 
האדום,  הצלב  אנשי  נחתו  באלג’יר  כרמל. 
השגריר האיטלקי, נציגי ממשלת אלג’יר ונציגי 
צרפת על מנת לשחרר את החטופים. מטוס 
מאלג’יר  החטופים  עם  יצא  אליטליה  של 
עבר.  לכל  נפוצה  לרומא. חרושת השמועות 
עיתונאים זרים עטו על המטוס ובקשו לראיין 
את החטופים. גם עיתונאים ישראלים היו שם: 
מידיעות  פורת  בן  וישעיהו  ממעריב  דן  אורי 
להתארח  שהורשו  היחידים  הם  אחרונות, 
בביתנו יחד עם החטופים, אבל נאסר עליהם 

לדבר אתם. 
המטוס נחת. סגני, דני קסטן ז”ל, ואני נסענו 
במיניבוס עד כבש המטוס. ברדת החטופים 
מהמטוס רצנו וחיבקנו אותם בדמעות ויצאנו 
אתם במחול. ההרגשה הייתה נפלאה, מעודי 
לא התרגשתי כך, עיניי דמעו, וקולי נשנק. מי 
שלא ראה שמחה זו, לא ראה שמחה מימיו.

ונסענו אל ביתי.  העלינו אותם על המיניבוס 
צוותי  עליו  צבאו  הבית,  אל  כשהתקרבנו 

דרך  פילסנו  ובקושי  והעיתונות,  הטלוויזיה 
וסניורה  אשתי  מוסקולה  הביתה.  להכניסם 
ובכו, וההמולה הייתה רבה.  רג’ינה התחבקו 
ז”ל היה חבול בראשו, כי  הטייס מעוז פורז 
ירו בו שלושה כדורים, הפצע נראה נורא. הם 
ומלוכלכים מאוד אחרי  היו עייפים, מתוחים 

ארבעים יום ללא מקלחת.
התכונה בביתנו הייתה רבה. מוסקולה דאגה 
למגבות, מים חמים, כריכים טעימים ושתייה 
ביתית.  הרגשה  להם  להעניק  כדי  חמה 
יוצא מן הכלל זכו לשיחת טלפון  כולם בלי 
מרגשת עם בני משפחותיהם. רק בתי דורית, 
שהייתה בת שלוש, בכתה מאוד, כי לא הבינה 
והצחוק  הבכי  וההתרגשות  ההמולה  את 
 - אותה  הטריד  אחד  דבר  יחד.  שהתערבבו 

שלא ייקחו את המיטה שלה.
בינתיים חפשתי מסעדה שתסכים לסגור את 
ולפנות  כל האורחים האחרים  בפני  שעריה 
את המקום עבורנו בלבד. זה לא היה פשוט, 
אך בסופו של דבר העלו מאמציי פרי, והלכנו 

לסעוד יחד.
להגיע  ורצו  עייפים  כך  כל  היו  החטופים 
הביתה כמה שיותר מהר, ולכן לא התמהמהנו, 
לשדה  אותם  לקחנו  הארוחה  לאחר  ומיד 
התעופה בחזרה הביתה. עם עלייתם למטוס 
קיבל כל אחד ממני את זר הפרחים ובקבוק 
היין שקנתה סניורה רג’ינה מבעוד מועד, וספר 

תנ”ך משר התחבורה משה כרמל.
הייתה זאת חוויה מאוד גדולה עבורנו, מלאה 

ברגשות עזים.
בעולם  מסעותיי  שבכל  לציין  חייב  אני 
כמנהל תחנות אל-על; באתונה, שם הכרתי 
וניירובי  ליסבון  בלונדון,  ברומא,  את אשתי, 
הייתה אשתי מוסקולה עזר כנגדי. היא תמיד 
מוכנה  היא  ישראל  מדינת  שלמען  טענה 

לעשות הכול.”

יהודים  של  עדויות  מאוסף  גם  במדויק.” 
מלוב שניצלו משם המובאות בספר “יהודי 
לוב בשואה” מאת ההיסטוריון יעקב חג’ג’-

לילוף, עולה אותה תמונה קשה.
בסוף שנת 1944 תש כוחו של אשר, והוא 
לא יכול עוד לצייר כי “החיים במחנה היו 
זוועתיים, ממש לא אנושיים,” אומרת רחל 
ומוסיפה שרוחו היהודית של אביה נשארה 
איתנה: “גם בימים הקשים והאכזריים של 
קלה  מצווה  על  לשמור  המשיך  השואה 
המים  במעט  להשתמש  והעדיף  כחמורה 
לשתייה שקיבל לצורך קיום מצוות נטילת 

ידיים.”

מוות בייסורים ברכבת 
האבודה 

ימים אחדים בלבד לפני שחרור ברגן בלזן 
על ידי צבאות בעלות הברית, נשלחו רחל, 
אביה, אמה, אחיה ואחותה ברכבת עם עוד 
2,500 אסירים למקום בלתי ידוע, בלי מזון 
כשבועיים  נעה במשך  הרכבת  מים.  ובלי 
כמו רכבת שדים, מתחנה לתחנה בין שתי 

החזיתות )המערבית והמזרחית(, והותקפה 
ידי כוחות הברית.  ללא הרף מהאוויר על 
האבודה”,  “הרכבת  נקראה  זאת   רכבת 
כיוון שלא הגיעה ליעדה. ארבעה ימים לפני 
שהצבא האדום שחרר את הרכבת, נפטר 
אשר מאפיסת כוחות ונקבר בקבר אחים 

על יד פסי הרכבת בעיירה סשיפקאו.
את  ריכז  האדום  “הצבא  רחל:  משחזרת 
של  בבתים  מהרכבת  הנוסעים ששוחררו 
המקומיים, ואת התשושים שלא עמד להם 
הכוח להמשיך, כמונו, העבירו למחנה של 
צריפים נטושים בעיירה בשם טרביץ. אמי, 
אחי אליעזר ואחותי פריי היו תשושים, ואני 
כשבוע  שם  שהינו  שחפת.  חולת  הייתי 
שבועיים, משם שלחו אותנו באמבולנסים 

לבתי חולים.”
רחל מפסיקה לדבר. אחרי דקה של דממה 
אמבולנסים  כמה  “באו  ממשיכה:  היא 
לאסוף אותנו. מסיבה כלשהי, אליעזר שאל 
אותי, אם אני מוכנה לעלות על האמבולנס 
ואז הסתבר שהאמבולנס  הבא. הסכמתי. 
עליו עליתי נסע לכיוון אחר - לעיירה ריזה. 
לא ראיתי יותר לא את אמי ולא את אחי”. 
האם לואיזה והאח אליעזר אושפזו בבית-
נפטרה  האם  שבהולנד.  באנטהובן  חולים 
אליעזר  והאח  ימים,  כעשרה  אחרי  שם 
כחודש  במשך  בבית-החולים  חולה  שכב 
זכו  לא  “הם  מסכמת:  רחל  ונפטר.  וחצי 

לחזור לאמסטרדם.”
היו לי עוד הרבה שאלות לרחל, שהמרכזית 
מהנקודה  המשיכה  היא  איך  שבהן: 
והלא  המצמררת הזו של הניתוק האכזרי 
להמשיך  רחל  של  בקושי  חשתי  צפוי? 
זאת,  בנקודה  להפסיק  הצעתי  ולדבר. 
את  תשלים  היא  ביותר  הקרוב  ושבזמן 

סיפורה.
בשל  כבדה  בהרגשה  רחל  את  עזבתי 
ובהערכה  גיסא,  מחד  היגון  מלא  הסיפור 
לה  שנדרשו  הנפש  תעצומות  את  רבה 
הייתי  גיסא.  מאידך  חייה  את  להמשיך 
מאז  הסיפור  המשך  את  לשמוע  סקרנית 
היא  איך  באמבולנס.  בודדה  רחל  נותרה 
בסופו של דבר פגשה את אחותה פריי? איך 
ואיך היה המפגש עם  ומתי עלתה לארץ, 

בישראל?  כבר  שהיה  ברי-יששכר  אחיה 
ועוד שאלות רבות רציתי לשאלה. 

קץ
הייתה  היא  כן,  היום.  נפטרה  “היא 
מאושפזת בבית-החולים במשך שבועיים,” 
הקו  של  השני  מהעבר  התשובה  הייתה 

אחרי אינספור ניסיונות להשיגה.
שהייתה  אף  לבי.  את  פילח  חד  כאב 
וסבלה ממחלות,  גלגלים  לכיסא  מרותקת 
היא נראתה לי אישה נצחית. אחרי ההלם 
בזכות  פורתא  נחמה  מצאתי  הראשוני 
אישה  לפגוש  להספיק  בחלקי  שנפלה 
מתוך  שנה  ששבעים  נפש  תעצומות  עם 
התופת  בצל  חיה  שנותיה  וחמש  שמונים 

של ברגז בלזן ויכלה לה. 
יהי זכרה של רחל לבנטל-אשר ברוך!!!

נסים שריג 
)ראשון מימין( 

מקבל את 
החטופים 
בחיבוקים 
וריקודים.

אתר “מורשת אל-
על” ז’אק מירב

החטיפה לאלג’יר
ב-23.7.1968 נתקבלה הודעה על חטיפת מטוס בואינג של אל-על 
לאלג’יר. ניסים שריג, שכיהן באותם הימים כמנהל תחנת אל-על 

ברומא, מתאר את הימים הקשים בין חטיפה לשיחרור תקוה יולזרי
לבית נעמן




