
 בנו הצעיר של הרב הראשי ומשפחתו בדרך לישראל

"הרבה אנשים נדים בראשיהם בזעזוע אבל אנחנו רוצים להיות בארצנו, 

 יהיה מה שיהיה"ו

זהו לארצם. למרות שזה נראה כמאבק,  מכל קצווי העולם מחפשים אלפי ישראלים להגיע הביתה

 ארץ המובטחת.לשוב יהאחרונה או המטוס האחרון ש היהאנימאבק להספיק את 

הגיעו ש קומץ ילידי דנמרקכולל  -כל אירופה בסיבוב הראשון הרבה ישראלים מבכך נכשלו הלילה 

ן לציריך, שוויץ, כשהודיעו להם שכל הטיסות המסחריות הזרות לישראל נדחו אמש ללא גמקופנה

  הגבלת זמן. 

ק את גורלם עם ויהם כדי לחלגברים כדי להלחם, נשים עם ילדיהם בזרועות -הם באו מהשלווה בניכר 

 לחם או קיבוץ בלתי ידוע. -אביב, ירושלים, בית-בחיפה, תל ,משפחותיהם

שארו במקום שלמזלם הם נמצאו בו בפרוץ ילא חסרו אזהרות או הזמנות ידידותיות לאנשים שי

המלחמה. גם לא היה חסר מנוד ראש מיואש מהסביבה כאשר הישראלים הצהירו שמקומם הוא 

 בישראל -בבית, בעבודה או בחזית, אבל בכל אופן בארצם. 

במטוס עם בתה נאוה  ,25ילדים" אמרה לי בנטה מלכיאור בת  ח"כנראה היו כאלה שחשבו שזה רצ

בת השנתיים בזרועותיה. "לפחות שאשאיר את הילדה בדנמרק. בעלי ואני החלטנו שלא. אנחנו רוצים 

גם שנים היתה דנמרק המדינה שלהם. גם הגב' בנטה ו 5מה שלא יקרה". לפני ולהיות במדינה שלנו, 

רק אבל עכשיו הם נולדו בדנמ ,הצעיר של הרב הראשי מרכוס מלכיאור בנו, 29 -בעלה פאול בן ה

לבנו ולכלתו בישראל אמר הרב הראשי  באזרחים ישראלים... כאשר הודיעו שהם רוצים להתייש

אתם עורקים... אל החזית". פאול  ו"עכשיבנאום לרגל נישואיהם בעניין בחירת מולדת חדשה 

של האב לפני  70 -מלכיאור ומשפחתו כמו גם קרובים אחרים נסעו לקופנהגן לרגל יום ההולדת ה

אביב. אשתו ובתו עמדו -כמה ימים. ביום ראשון הוא נסע ברכבת לציריך כדי לטוס הביתה לתל

חמה וגב' בנטה יצאה מיד לדרך להישאר שבועות אחדים בקופנהגן. ביום שני בבוקר פרצה המל

גם  -מתגורר בישראל  1939, שמאז 64ופגשה את בעלה בציריך. התלווה אליה ליאו שורנשטיין בן 

הייתי מנסה להגיע " –הוא אחד מבני משפחת מלכיאור. "אילו לא יצאתם לדרך" אמר פאול מלכיאור 

שאלה עדיין להספיק אותו?"  לטיסה של מטוס חיל האוויר הישראלי מפריז". "האם אתה לא יכול

אשתו "אנחנו נסתדר". אבל זה היה מאוחר מידי. השערים ננעלו ללילה זה ואיש אינו יודע מתי יפתחו 

 מחדש. 

. לחברות התעופה היו יהודים מהרבה ארצות שלא יכלו בכול בלגאן שררבנמל התעופה בציריך 

מוגדר. לא קיבלו הזמנות לת"א כי איש  להעבירם הלאה והיה קושי לסדר לכולם בתי מלון לזמן בלתי

 לא ידע מתי תהיה שוב טיסה לישראל. 

, אבל "אנחנו לא יכולים לעזור" ,אייר-אין יותר מקום בבתי מלון" אמרה עובדת במשרדי סוויס"

ל בשבילך". לאט לאט התפזרו ומטר אמרה "אתה יכול להיות רגוע אנו נסדר הכ 2עמיתתה במרחק 

צות בעיר כדי לישון כמה שעות לפני שיפנו שוב לחברות לשמוע חדשות על ישראלים קבוצות קבו

 האפשרות לחזור הביתה.

, טייס לשעבר ועכשיו קצין ביח' ישראלית בצפון שעל פרטיה לא יכל 39אחד מהם הוא בוקי טבלום בן 

ידה במדים וביח אהיהלספר. הוא נתקע בציריך בדרכו הביתה מברלין. "שעתיים אחרי שאנחת בת"א 

שלי. אם יהיה זמן אני אח"כ אצלצל לאשתי לבני לאבי ולאמי ואספר להם שחזרתי הביתה להלחם". 

הוא הסתמך על כך שמטוס של חברת התעופה הישראלית אל על )אל השמים( יגיע היום מת"א 

 לציריך להביא יהודים הביתה. אמרתי לו "מטוס נטרלי יכול אולי להגיע לת"א אבל חיל האוויר המצרי

יעשה הכול כדי לפגוע במטוס ישראלי". "כמובן" הוא ענה בפיזור דעת "יש מלחמה". אבל הבנתי 

 לאביו ולאימו מהארץ. ,לבנו ,שלדעתו עדיף להסתכן בכך על פני וויתור על האפשרות לטלפן לאשתו


