
 

 פרשת הספינה סנט לואיס

 
 (Picture courtesy of the USHMM) .הספינה סנט לואיס מוקפת בכלי שיט קטנים בנמל הוואנה )

 
. לא משנה באיזו ארץ. צריך להיות בעל רדת מהאנייהשבקרוב יימצא פתרון ונוכל  אנו מקווים"

את כל זה". )יוליוס הרמן, אחד מנוסעי הספינה סנט לעבור  יםעצבי ברזל כדי להיות מסוגל
  ( 1939במאי  30לואיס, 

   נושא: •

מלחמת העולם  ערב פרוץ מגרמניההפליטים היהודים כדוגמא למצב  ,לואיס-סנט הספינהפרשת      

  .השנייה

  טרות:מ •
 

ת לדמויוונקודות מבט שונות, תוך מתן ביטוי  מהיבטיםבחינת פרשת הספינה סנט לואיס  •

 שלקחו בה חלק. השונות 

שכן נוסעי הספינה הפליטים מגרמניה )ם של יבות ההיסטוריות שהובילו למצבדיון בנס •

 (. מהווים דוגמה לפליטים אלה

אחריות,  אודותודיון בשאלות מורכבות  אנו,  לימינובחינת הרלוונטיות של פרשת סנט לואיס  •

 חובה אזרחית ומחויבות מוסרית אישית ובינלאומית. 

 



 מסגרת הזמן: ?

 

 :הקדמה – 1שלב 

ולעצב את שאלותיהם להכיר לתלמידים את הנושא נועד לב זה מהווה מבוא ליחידת הלימוד, וש

  שימוש במתודה דומה יהיה גם בסיכום היחידה. הראשוניות. 

 

 המנחה תולה חמישה "מוצגים" בפינות הכתה:

 .1938נת בששנכתב מאת ולדיסלב שלנגל, . השיר "ספינות שטות" 1

 , או 6.6.1939-פרד פאקר שפורסמה ב"ניו יורק דיילי מירור" ב צייר)הקריקטורה ש 1. קריקטורה2

 (. 7.6.1939-הקריקטורה שצייר הרברט בלוק ופורסמה בעיתונים שונים ב

  2. תמונה של נוסעי הספינה סנט לואיס סמוך להוואנה.3

 .2017-גלריה הלאומית בפראג מאי וויווי מההאומן . תמונה של מיצג אומנות של 4

  3. מיצג האומנות מאת בנסקי.5

 

מסגרת ב . ו, יבחרו אחד מהם ויעמדו לצדהשונים המשתתפים יסתובבו בחדר, יביטו במוצגים

  ידונו בקצרה מדוע בחרו במוצג זההמשתתפים ליד כל מוצג,  שייווצרוקבוצות הקטנות ה

שיכלו להשתמש בהן בשלבים  על מנתאותן ובשאלות שנראות להם קשורות למוצג, ויכתבו 

 הבאים. 

 

בתקשורת בשנים האחרונות )מאז  המופיעיםשירו של שלנגל דומה מאוד לסיפורים ולדימויים 

ריה שניסו להימלט מגרמניה בנושא יהודי גרמניה, צ'כיה ואוסט 1938-(. השיר נכתב ב2015

אחת הפרשות ינה סנט לואיס היא פרשת הספלהיכנס לארצות אחרות.  נאסר עליהםת, אך הנאצי

ולם עהידועות והמתועדות ביותר לספינה שעליה נוסעים שהתדפקו על דלתות נמלים ושערים ב

 . ולא הורשו להיכנס

 

 :קבוצות קטנות על חומרים היסטוריים הקשורים לפרשת סנט לואיסב:  עבודה 2שלב 

היסטורי וחומר רקע על  יש לחלק את המשתתפים לארבע קבוצות.  כל קבוצה מקבלת מקור

בשלבים . מנחותהספינה סנט לואיס, ועליה להציג אספקט אחד של הפרשה בעזרת שאלות 

 הבאים כל קבוצה תציג את הנושא שלה ותדון בממצאיה עם שאר המשתתפים. 

 

                                                           
1 https://static.timesofisrael.com/www/uploads/2016/05/St-Louis-Statue-of-Liberty.jpg / 

https://static1.squarespace.com/static/5126bbb4e4b08c2e6d1cb6e4/t/517d4123e4b077614f13d813

/1367163175086/.   

, הופיע the Newspaper Enterprise Associationבלוק )היודע יותר כ"הרבלוק"( עבור  הקריקטורה של הרברט

.  בלוק הפך לאחר מכן לקריקטוריסט של העיתון "וושינגטון פוסט" למשך יותר 1939ביוני  7-במספר עיתונים ב

 מחמישים שנה. 
2 http://cdn1.spiegel.de/images/image-1107418-galleryV9-gmro-1107418.jpg 
3 3 https://news.artnet.com/app/news-upload/2017/03/58c3962f4054c10314615122-1024x683.jpg; 
http://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/116017/page/h800-11601715302shP5.jpg 
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http://cdn1.spiegel.de/images/image-1107418-galleryV9-gmro-1107418.jpg
https://news.artnet.com/app/news-upload/2017/03/58c3962f4054c10314615122-1024x683.jpg
http://dvqlxo2m2q99q.cloudfront.net/000_clients/116017/page/h800-11601715302shP5.jpg


 ( 2.6.1939דיווח מהעיתון "דה ספרינגפילד יוניון" ממדינת מסצ'וסטס בארה"ב ).  1

ווח בעיתון "דה ספרינגפילד יוניון" במסצ'וסטס, ארצות הברית, שאלה: קראו את הדי

. הציגו את הדמויות הראשיות ומהלך האירועים בפרשת סנט לואיס, בעזרת 2.6.1939-מה

 הדיווח העיתונאי וחומר הרקע שקבלתם. 

 (30.5.1939יורק )-מכתבו של יוליוס הרמן לבני משפחתו בניו .  2

סנט האנייה "את האווירה ששררה על סיפונה של  אר יוליוס הרמןשאלה: כיצד ת

 ?  כיצד הוא התמודד עם המצב בהשוואה לנוסעים האחרים בספינה? "לואיס

 ( 17.3.1939דו"ח מאת הקונסול האמריקני בהוואנה על הפליטים האירופיים בקובה ) . 3

 סירובה לקבל את הפליטים? להצדקתשאלה: מה היו טיעוני ממשלת קובה 

 (1949, "חסר בית בלב ים"ם מספר זיכרונותיו של רב החובל שרדר )קטעי.  4

שאלה: כיצד תאר רב החובל שרדר את האווירה ששררה על סיפונה של סנט לואיס? כיצד הוא  

 התמודד עם המצב? מה תוכלו לספר על תחושותיו ומחשבותיו? 

 

ה, וכך תיווצר תמונה תשובותיהם במליאלאחר העבודה בקבוצות הקטנות, המשתתפים יציגו את 

 כוללת של פרשת הספינה סנט לואיס. 

 שאלות נוספות לדיון במליאה:

על קורות שונים, מבאמצעות ושונות הספינה סנט לואיס מנקודות מבט  . לאחר שדנתם בפרשת1

 מי לדעתכם היתה מוטלת האחריות לפתור את הבעיה?

ולא להישלח בחזרה לגרמניה. מה  דשנוסעים יעדיפו להתאב כןמקורות הובע חשש בחלק מה. 2

 של המידע הזה? ומשמעות

 

 אפשרות נוספת לעבודה בקבוצות קטנות:

 קבוצה החמישית תעסוק בשאלת האחריות:. התן לחלק את המשתתפים לחמש קבוצותני

 מעמדם של פליטים.הנואש לנשיא רוזוולט, והאמנה נוגע לימי המכתב ה   .5

". אנושיותך אנו מבקשים עזרה ובוטחים ב ים במשפט: "שאלה: המכתב לנשיא רוזוולט מסתי

  ? ) כיצד ניתן לקשר זאת לטעונים של פליטים היום ומדוע



 

 : הכנת פוסטר, קולאז' או שער כתב עת:3שלב 

וליצור ולהעביר מסר  ,קבוצות קטנותבשלב השלישי ביחידה, המשתתפים יתבקשו לעבוד שוב ב

הם יכולים להפנות את המסר  וחיפוש אחר מקלט.  הפליטיםרואים כחשוב בנושא  שהם עצמם

על מנת להעביר את המסר עליהם  ליצור כרזה, , או כיום.  בשנות השלושיםכפי שהיה לעולם 

ו טקסט שיכתבו להשתמש בטקסט )מהמקורות שקראו א יוכלוקולאז' או שער של כתב עת. הם 

 בעצמם(, ציור או צילומים. המנחה יספק להם עיתונים וכלי ציור. 

מהווים כיצד לעצב את הכרזה, הדיון בין המשתתפים מהו המסר אותו הם מבקשים להעביר ו

חידת הלימוד היא יצירת אמפתיה ורגישות כלפי פליטים )בעבר ימטרת כשעצמם תהליך למידה. 

להעביר מסר של סולידריות  יהיו מעונייניםלגיטימי( שלא כל המשתתפים אף יתכן )ו (.הווהוב

, הצגת הכרזות בסוף שלב זה תאפשר דיון על טיעונים שונים אף על פי כןואחריות חברתית. 

  לגבי נושא זה.  עלוש)תרבותיים, חברתיים וכלכליים( 

 שאלות נוספות לדיון המסכם:

בין המצב בשנות השלושים והמצב בשנים האחרונות? על  והשוני הדמיוןמהן נקודות  -

 שעוסקתהקינדרטרנספורט,  בנושאיחידת הלימוד כחלק משאלה זו ניתן להרחיב גם 

  לבין המצב כיום. המצב בעבר בין שבהבדלים המבניים 

ו יצרנו, אך עלולה סרית ורגשית לפתרון בעיה שלא אנבות מויכיצד ניתן לפתח מחו -

 ל דבר באופן ישיר על חיי היומיום שלנו?להשפיע בסופו ש

 רקע 

יהודים, אשר זכו לשוויון חוקי וחברתי וראו  500,000-ערב עליית הנאצים לשלטון חיו בגרמניה כ

יהודיים שנקט בשנות -עצמם כחלק מהחברה הגרמנית. עליית המשטר הנאצי והצעדים האנטי

אחוז גבוה מהם ביקש לעזוב את הביאו לתמורה קיצונית במצבם של היהודים, ו ,השלושים

גרמניה. זרם היהודים ההולך וגובר, לצד חוסר הרצון של מדינות העולם השונות להגדיל את 

הביא למשבר הומניטרי ולתחושה ש"כדור הארץ ללא היתר  ,מכסות ההגירה ולקלוט את היהודים

 עדותו במשפט אייכמן(.בבנו כהן, כפי שאמר כניסה" )

 יס לוא-הספינה סנט מסע

 פליטים היהודים בשנות השלושים.ששיקף את  מצב הגי טרא אירוע הייתהפרשת סנט לואיס 

 27-ב פליטים יהודיים. עם הגיעה 936, יצאה הספינה מהמבורג שעל סיפונה 1939במאי  13-ב

אינם  נוסעי הספינה מהפליטים 930התברר כי אשרות הכניסה שבידי  – קובה -יעדה במאי ל

הכריז שהפליטים לא יקבלו מקלט  (Federico Laredo Brú) פדריקו לרדו ברובה תקפים. נשיא קו

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95_%D7%9C%D7%A8%D7%93%D7%95_%D7%91%D7%A8%D7%95&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Laredo_Br%C3%BA


. אחד הנוסעים ניסה להתאבד ונוסעים נוספים איימו מאנייה לחוףמדיני ואף לא יורשו לרדת 

 .בהתאבדות אף הם

לשאת ולתת בדבר  על מנתשלח את נציגו להוואנה " הג'וינטאמריקאי "-ארגון הרווחה היהודי

בעת ההמתנה הודיעה ארצות הברית שגם היא מסרבת לקלוט את כניסת הנוסעים לקובה. 

ביוני ברו גרש את הספינה אל מחוץ למים  2-ב .רוזוולט הוראה ישירה של הנשיא על פיהפליטים, 

מציאת בתקווה ל והמתינהפליגה לכיוון פלורידה, שם נצבה הטריטוריאליים של קובה והיא ה

ביוני הושג הסכם אשר יאפשר לפליטים להיכנס לקובה תמורת איגרת חוב בסך  5-ב פתרון. 

את פליט( שתופקד ביום המחרת, אך הג'וינט לא הצליח לגייס כל דולר ל 500-דולר )כ 453,000

  להפליג חזרה לאירופה. הספינהביוני נאלצה  6-סכום במועד שנקבע, ובה

נוסעים,  214בבלגיה. ממשלת בלגיה הסכימה לקבל  אנטוורפן הגיעה האנייה לנמל לאחר כחודש

  נוספים המשיכו לצרפת.  224-ו הולנדהגיעו לנוסעים  181, בריטניהנוסעים המשיכו ל 288

ארץ בבקשה לקבלת רישיונות הגירה ל וכנות היהודיתהס האמריקאי פנה אל הג'וינט ארגון

 אך נענה בשלילה.קבלה מרשויות המנדט הבריטי(  הסוכנות)אותם   ישראל

הנוסעים שחזרו לאירופה הצליחו לעזוב  620מתוך  87 שמצאו מקלט בבריטניה ניצלו. םהפליטי

 254-הנאצים להולנד, צרפת ובלגיה. שאר הנוסעים חוו את מוראות השואה, ופלישת אותה לפני 

 מהם נספו. 

רב החובל של הספינה, גוסטב שרדר, שסרב להחזיר את הנוסעים לגרמניה עד שיימצא עבורם 

 כ"חסיד אומות העולם".על ידי יד ושם  1993מקלט, הוכר בשנת 

 

  ולדיסלב שלנגל

השואה.  לפניבוורשה  המפורסמיםנודע כאחד היוצרים שמשורר יהודי,  היהולדיסלב שלנגל 

בגטו שם עבד כעובד כפייה במפעל לייצור מברשות.  ,שלנגל המשיך לכתוב ולהופיע בגטו ורשה

 . לפני המלחמה תייםם ספרובערבי להעלותמופע "העיתון החי" אותו נהג ההוא חידש את 

והוא נרצח יחד עם אשתו  מחבואומקום הנאצים גילו את  ,, במהלך מרד גטו ורשה1943במאי  8-ב

 . עמושהסתתרו נוספים ה וששים יהודים וכמא

התפרסם  1977מקומות שונים. בשנת  במספרחלק מיצירותיו של שלנגל  התגללאחר המלחמה ה

הקובץ לעברית על תורגם  1987-טו ורשה", בפולנית. בקובץ שיריו "אשר קראתי למתים: שירי ג

  ידי הלינה בירנבאום

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%27%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%27%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


  ספינות שטות/ולדיסלב שלנגל

  

ח טֹות ֶאל ַהִנדָׁ   ְסִפינֹות שָׁ
ְך   ַעל ְפֵני ַיִמים נָׁדֹות ֵהן, כָׁ

  ילֹות ַגם ַביִָׁמיםַגם ַבלֵ 
טֹות ְמֵלאֹות ְפִליִטים   ְסִפינֹות שָׁ

ם ם ְלֹפה ִמֹפה ְלשָׁ   ִמשָׁ
ם ְך ְסתָׁ טֹות כָׁ   ְסִפינֹות ְפִליִטים שָׁ

 
  ִמְתַדְפקֹות ַעל ְדלָׁתֹות ְבֹכל ֶאֶרץ ְונֵָׁמל

  ְמַבְקשֹות ִמְפלָׁט ִמן ַהַגְרדֹום
עֹולָׁם ִמְתַחֵבא ַעל ְבִר    יַח נֹוֵעלְוהָׁ

קֹום   !ְוַעל ַהֶדֶלת ֶשֶלט: ֵאין מָׁ
 

טֹות טֹות, ְסִפינֹות שָׁ   ְסִפינֹות שָׁ
  בֹוִהים ַבַגִלים, ֶדֶרְך ַהְזגּוִגיֹות

  ֶזה ָארֹון ֵמִתים –זֹו ֹלא ְסִפינָׁה 
ִבים ֹחל הּוא ְכמֹו ְדיֹו ְלִמְכתָׁ   ְוַהכָׁ

  ֵכן, ֵיש ַמְסִפיק ְדיוֹ 
ר ִבים ֶאְפשָׁ   ִלְכֹתב ִמיְלַיאְרד ִמְכתָׁ

ה, עֹוד ַהיֹום רָׁ   ּוְלַקֵבל ֲחזָׁ
  :ִמיְלַיאְרד ְתשּובֹות ְלֹלא ַרֲחִמים

קֹום   !ֵאין מָׁ
 

ְך נִָׁדים ַעל ַהְסִפינֹות   כָׁ
  ֵמַעל ַגִלים ַעל ְתהֹומֹות

ִטים, ֹלא ִתְמהֹוִנִיים   ֹלא ִפירָׁ
  ֹלא ְבֵשיט ַתֲענּוגֹות

  ֲאנִָׁשים ֲעִשיִריםֶשל 
  ֹלא ִגבֹוִרים, ֹלא ַיְלֵדי ֵגיִהֹנם

ד  מֹות ְבִלי ֲחלֹום –ֲאנִָׁשים ֶשל ַאף ֶאחָׁ   ְנשָׁ
ה ֶאל ַהְתהֹום ְלטָׁ ֱאנֹושּות פָׁ   ֶשהָׁ

קֹום ם ֵאין מָׁ   !ֲאנִָׁשים ֲעבּורָׁ
 

עֹולָׁם ִמְסתֹוֵבב, ִמְסתֹוֵבב ַעל ַהִציר   ְוהָׁ
רֹות ּופְ  ִשיר –לִָׁאים ַרב אֹוצָׁ   עֹולָׁם ֹכה עָׁ

ִפים ִחים ֹכה יָׁ   ַהֶשֶמש אֹותֹו ְמַלֶטֶפת, ּוְפרָׁ
ִבים ה, ֵיש ַמְסִפיק ֶמְרחָׁ מָׁ   ֵיש ַמְסִפיק ֲאדָׁ

ֵבד לֹו ַהיֹום –ַאְך ְלֶפַתע עֹוֵצר   ַמֶשהּו כָׁ
ֶרֶדת  ה לָׁ שָׁ קֹום –ְבַבקָׁ   !ֵאין מָׁ

 
טֹות   ְסִפינֹות שָׁ

ט   ֹותְסִפינֹות שָׁ
טֹות ִעם ְפִליִטי  םְסִפינֹות שָׁ

 

 הנמל לב"

 1939במאי  30הוואנה, 

 18:30שעה 

 ניו יורקרים יקרים

כל לא שמענו על עדין ש משום ,על הספינההשורר  את המתחתאר לעצמכם יכולים לבוודאי ם את

יש תוצאות המו"מ.  הועדות יושבות סביב שולחן המו"מ משעה חמש אחר הצהרים, אך לקובנים 



ונמצאת גם היא,  לא היתה יכולה לעגוןשגם על סיפונה מהגרים יהודים, ת, זמן.  ספינה אנגלי

 ותנסה להוריד כאן את הנוסעים בדרכה חזרה.  בדרכה למקסיקו

, חתך את ורידי ידיו 17-ובנו בן ה 19-עם אשתו, בתו בת היחד עורך הדין לוי מברסלאו, שנוסע 

שקפץ מיד אחריו היה צריך להשתמש בכל כוחו כדי לאחוז  ובמהירות הבזק קפץ למים. המלח

, עד שסירה שאספה אשפה הגיע שהתנגד לו -בחיים  שקץבעל העצבים המרוטים  -בנוסע 

הוא המשיך להתנגד ופצע עוד יותר את פרקי ידיו.  נקווה  אז גםוהצליחה להעלות אותו אליה. 

באיזו ארץ. צריך להיות בעל עצבי ברזל כדי שבקרוב יימצא פתרון ונוכל רדת מהאנייה. לא משנה 

 לעבור את כל זה. יםלהיות מסוגל

את ברכותיו. סירות נוסעים רבות  ושולח לכם חמש פעמים עם הסירות -פול סלמון יצא ארבע

ת מתח מקצרים אהטוב והרצון היכולות להביא לנו חדשות.  הן אינןמגיעות כדי לחזק אותנו אך 

  .הזמן

 . שוב, עד שנפגש וגם אני אשאר בריא ,ות ונשיקות. הישארו בריאיםכאלף בר

 שלכם, 

 יוליוס.

שאר רגועים, מיד יממש עכשיו הגיעה ספינה נוספת, אדם עם רמקול מדבר, כולם צריכים לה

 "נה. יכנס להוואכשיתאפשר נוכל לה

 (. USHMM)מקור : 

 

 1942באוגוסט  11-יוליוס בנשלח (, Gurs and Les Millesנות בגור ולה מיל )אחרי שהועבר למח

מחנה מעבר בפריס. שלושה ימים מאוחר יותר הוא נשלח  –נוסעים אחרים לדראנסי  235יחד עם 

לגטו ריגה,  1941בדצמבר  11-לאושוויץ, שם נספה. אשתו, בתו וקרובי משפחה אחרים גורשו ב

 שם ככל הנראה נרצחו. 

 

 

 

 שרדרשל רב החובל גוסטב  ומזיכרונותיקטעים 

(Gustav Schröder, Heimatlos auf hoher See, Berlin: Beckerdruck, 1949) 



 

ים שהם לא יראו את גרמניה שנית. היו עכולם משוכנ , אךבקרב הנוסעיםשוררת " תחושת חרדה 

ם. אחרים מתקשים נוסעים חשו הקלה כאשר עזבו את ביתהדות נרגשות. נראה שרבים מיפר

 הסיפון, האוכל המצוין והשירות האדיב על מזג האוויר הנפלא, אוויר הים הנקילקבל זאת. אך 

יביאו במהרה לאווירה רגועה בשיט הארוך. החוויות הקשות שחוו הנוסעים על היבשה יחלפו 

 במהירות ויראו כחלום."

ח שלמרות כל הקשיים הם יעשו כל מה שניתן למנוע את החזרת האנשים "נציג של הג'וינט הבטי

לגרמניה. אסור היה להשתמש בכלל בביטוי "חזרה לגרמניה". זו היתה טעות פסיכולוגית!  

החששות בקרב הנוסעים גברו. הדבר הוביל למספר ניסיונות התאבדות. עורך דין, ד"ר מקס לוי, 

 והטיל עצמו למים.  ורידיוחתך את 

אני עצמי הייתי מדוכא. מעולם לא חוויתי מצב רוח עגום שכזה. הנשים היו חרדות במיוחד משום 

לא  שלא ניתן מידע אודות יעד הספינה. "קפטן, לאן אתה לוקח אותנו?" ובפעם הראשונה בחיי

לעשות ככל עלי  האמריקה הטיל-המבורג ]חברת הספנות[ של קויכולתי לתת תשובה לשאלה זו. 

לרווחת הנוסעים, ועשיתי ככל שיכולתי לעזור לאנשים האומללים האלה  די לדאוגכ יכולתי

  תמיכת ההנהלהבלמצוא בית, 

 הבית השתלטה עלי. אני חש כאילו כל "סנט לואיס" גורשה מהעולם -בינתיים תחושת העדר

וצריכה לברוח מכוכב הלכת הזה, שאינו מסביר פנים. צוות הספינה לא יכול לצפות להכרה 

את מצבם  לגמרישגרמה לי להבין תחושה זו שמית שלהם. אך -פרומהממשלה עבור הגישה ה

 העגום של הנוסעים...

פרידה עים עצמם לא היו כל כך ידידותיים. הם הנוסא מועילה תלא הי הסיוע שקבלתיעם זאת, 

בלתי נשכחת. ועה עמוקות ללבי שהגיעו לאנטוורפן היתה מרגשת, נגאסירת התודה שלהם לפני 

ו מקלט בצרפת, עוד יותר צער על ]הנוסעים[ המסכנים, שהאמינו שמצאמשום כך חשתי אף 

, האנשים האלההמחשבה ש סופו של דבר שוב נתפסו על ידי המנוולים.אך בבהולנד ובבלגיה, 

ואז נעקרו "סנט לואיס", הפכו בהמשך לנוסעים על סיפונה של הבתחילה במחנות ריכוז, היו ש

 שוב רק כדי לסיים את דרכם באומללות שוב במחנה ריכוז, מדכאת מאוד. 

 שהגיעו ליבשת ]אירופה[ ועדין בחיים. "סנט לואיס"  בין מהגרימידוע לי רק על מעטים 

, אפשריבכלל ן היה ים, בעיקר ארתור מאצ'ובסקי ולאו האס, שאלו אותי כיצד כל העניאנשים רבי

וציא את איסור הכניסה להוואנה. עדין לא מצאתי תשובה לכך, ומאז נטשתי את היה זה שהומי 

שאלות הנוגעות לאשמה. יתכן שהאנשים שעלה בגורלם לדון במטרתי אינה החיפוש אחר תשובה. 

שנהג ללמד ם לי לחשוב על המורה הזקן כבר אינם בחיים. הדבר גור]בפרשה[ מרכזי לשחק תפקיד 

אחר, אפילו לא על יריביו. אדם סובלנות. הוא מעולם לא אמר דבר שלילי על את תלמידיו על 

עולל דבר ממתנהג כך. מי ש אינו כראוי"לעולם אל תיטרו טינה זה לזה", הוא אמר, "אדם מחונך 

 ."מכל עונש שהיה יכול לקבל מאדם אחריותר  מעניש את עצמולאחר, רע 



תודה על הכרת . נעים הרבה יותר לדבר על הכרת תודה. מסיבה זו אני משאיר את שאלת האשמה

שעזרו לי להפוך את כל הדברים הטובים שאנו לומדים זה מזה. לכן עלי להודות לאינספור אנשים 

לשכוח את משמעות . אף על פי כן, אין ב"סנט לואיס" לנעימים ככל האפשרחיי הנוסעים שלנו 

של נוסעי "ספינת המהגרים" עבור כל בני האדם, כדי שהאכזריות וחוסר האנושיות גורלם הטרגי 

 לעולם. יותר   יישנולא  ,באשר הם

 

 1939במרץ  17יטים האירופאים בקובה,  דו"ח מאת קונסול ארה"ב בהאוונה אודות הפל

State CDF 837.55J/1. Published in: The Holocaust: selected documents in eighteen 

volume, volume 7 (Jewish emigration: the S.S. St. Louis affair and other cases), 1982. 

בנוגע למצב הפליטים האירופאים  הבהירה את עמדתהממשלת קובה  1938 בנובמבר 7-ב

 , שבהקדמה שלו נכתב:2507כשפרסמה את צו מספר 

זכות לבחור את המהגרים המתאימים ביותר לפיתוח האוכלוסייה, עומת ה"לרפובליקה של קובה 

 אומה שלנו". ה לצרכיולסווג כל מהגר כמועיל או לא מועיל התעשייה והמסחר שלה, 

 בפברואר, מנכ"ל ההגירה פרסם את ההודעה הבאה בעיתוני הוואנה, לפיה הוא 23-ב

ו ולהתחרות לשטחנל הגירה שמתכוונת לבוא "מצדד באופן חד משמעי בסגירת נמלי המדינה לכ

של  כניסהשבשום נסיבות הוא לא אישר ולא ייאשר  ;העבודה המקומי בכל סוג של עבודה כוחעם 

 אדםשכל במיוחד לכך א דואג וושה ;של בני ארצנו ליריבשום מדינה, שמתכוון להפוך אדם, מ

ממקרים בהם המועמד הודיע ]להוציא[ , הקיימות ההגירהאחר הדרישות  ימלא למדינהשמגיע 

 למדינהס לארה"ב או כניויזה הנחוצה כדי להוהמתין לבאופן חד משמעי שהגיע אך ורק כדי ל

 במעמד של "תייר"...]שהוא שוהה בקובה אך ורק[ אחרת בה יתמקם באופן קבוע, כלומר 

מאמר ארוך  25.1.1939-האגודה להגנה על זכויות האזרח פרסמה ב"דיאריו דה לה מרינה" ב

, גיהבלריטניה, צרפת, נאומי בבדגש על ישגי ועידת אוויאן, בהבמאמר דנו העוסק בהגירה לקובה. 

מוכנות להכניס מספר גדול של פליטים יהיו אלה לא לפיהן מדינות  ,הולנד, קנדה וארה"ב

 הוסיפו:ואז אירופאים, 

צרכיו הכלכליים והחברתיים מצריכים תשומת לב מדוקדקת. ש יצור חי, המדינה היא "]...[  

ובעיות רבה  לתסיסהאלה שכנראה כבר צוינו, תביא בנוסף ל בני אדם,ניסת מספר גדול של כ

  . לא פחות חמורות

לפיכך, צריך להחליף את מדיניות ההגירה הנדיבה והבלתי מוגבלת שבה נקטו כמה מדינות 

 ."פחות צפופהבמדינות שאוכלוסייתן יותר למדיניות בררנית  באמריקה שלנו,



במאי עיתוני הוואנה  3-ב .במאמרי מערכת וברדיו ביקרו קשות את כניסת הפליטים היהודים

ונשנות על הגירות חוזרות הצו "האוסר  לפרסםו מהנשיא שקונגרס דר חברירב של שמספר  יווחוד

למהגרים כאלה, עד  הניתנותולאסור אשרות כניסה לקובה , של יהודים השוטפים את המדינה

שהפרלמנט יאשר את הצעת החוק המטילה עונשים חמורים על מהגרים רמאים שהופכים את 

 חה."חוקי הרפובליקה לבדי

 

 קובה: מיהנוסעים החוצה ממיקרב לגרירת  בספינות בשימושאיום 

פליטים גרמנים.  917 כשעל סיפונה הלמולדתלעזוב הנוסעים  לאנייתרדו ברו הורה אהנשיא ל

  התאבדות. ת משותפת למתוכניחשש קיים 

 ץחזרה לארעומדים הלילה בפני  גרמנים-פליטים יהודים 917 –ביוני )איי פי(  1הוואנה, קובה, 

אם בשימוש בספינות קרב  ואייםהורה לספינה לעזוב, . הנשיא פרדריקו לרדו ברו נמלטוממנה 

  י קובה. ימהחוצה ממ אותהכדי לגרור  ,יהיה בכך צורך

סנט "רב החובל של הספינה הגרמנית  במהלכו ,הצו הנשיאותי הגיע במשך יום של אי ודאות

תיסוג הממשלה כננו ביחד להתאבד, וקיווה לשווא שהנוסעים הפליטים ית חששהביע " לואיס

  מהצו שאסר על הנוסעים לרדת לחוף. 

הועמדו מוכנים למלא את הפקודה, , ונחתים "תוך יום"לעזוב  יסלמרות שהנשיא הורה לסנט לוא

חזרה לקראת הנסיעה קבלה דחיה עד שתוכל לתדלק ולהצטייד  הספינהניתן היה להבין ש

 לגרמניה.  

נתן ללואיס לאסלנג, סוכן שרד האוצר הקובני, עליו הוטל לבצע את הצו של לארדו ברו, מדווח כי 

  שש בערב להוציא את ספינה מהנמל. מחר בעד זמן אמריקה, -המבורג קו הספינות

, ינסה להשלים את משימת שרדרבנמל שקפטן הספינה סנט לואיס, גוסטב יש המשערים עם זאת, 

  ך מוקדם בבוקר, בשעה שהנוסעים ישנים. צא לדריקה ויההצטיידות באספ

 :ייאוש עד כדי הגיעו

גיע לכדי ייאוש ילדים, עלולים לה 150-נשים ו 500שהפליטים, הכוללים צעד זה נשקל מתוך חשש 

 לקפוץ מהסיפון. ולנסות 

 לקפדמשטרת הנמל הכינה מספר סירות ללוות את הספינה מחוץ לנמל ולאסוף את כל מי שינסה 

 במקום להיות מוחזר למולדתו הקודמת. את חייו, 

אחר הצהרים היום מרים קובנים, הצופים מקרוב על הנוסעים, דיווחו בחילופי המשמרות שו

 כמעט שלא נענו. קבלת ארוחות דים זעקו ללא הפסקה, ובקשות למהות וילישמצבם נואש. א



ים אמריקאים של ציגעל פיהם נלוטין את הדיווחים מוושינגטון, לארדו ברו דחה לחהנשיא 

 ארגונים יהודים הגיעו להסכם עם קובה לפתרון חלקי של בעיית הפליטים. 

לכל כניסה בוושינגטון מהוואנה נמסר שממשלת קובה תאפשר שהתקבלו  בדיווחים פרטיים

או שיש להם קרובי משפחה או חברים בקובה או בארה"ב,  ,הפליטים שיש להם אישור כניסה

   דולר לאדם.  500תמורת אגרת חוב בשווי 

האלה, הוא הצהיר כי "זהו שקר. האמת היחידה היא  םהדיווחיעל הלילה כשנודע ללארדו ברו 

 ". מוקדם ככל האפשרשהספינה חייבת לעזוב את קובה 

הספינה, שהגיעה בשבת שעברה, היתה אמורה להתחיל את מסעה חזרה לגרמניה היום אחר 

ע על דחיית ההפלגה בתקווה שהממשלה תיסוג מהצו הודי שרדרהצהרים, אך רב החובל גוסטב 

 השולל מהפליטים את ההיתר להכנס לקובה. 

 מהתאבדות המונית ותחשש

דרש מהממשלה לשקול מחדש את צעדיה, משום שהוא חושש מ"פעולת  שרדררב החובל 

יבינו לבסוף שהם עים שלו, כאשר הם סבית" או אולי "התקוממות" מצד הנוהתאבדות קולקטי

 לחזור לגרמניה.  ציםנאל

ילדים.  150-נשים ו 500מקרוב על הנוסעים, שכוללים  הבסירות מנוע ועל הסיפון משגיח המשטרה

 קריאות לארוחות לא נענות. ברוב המקרים הם אומרים שהנשים והילדים בוכים ללא הרף, ו

כל נוסע מהנמל ולאסוף  לואיס"הסנט "מוכנות ללוות את הספינות מספר משטרת הנמל ברשות 

 שעלול לקפוץ למים. 

ם ידי ידיו וקפץ למיים חתך את ורסעמהתאבדות המונית עלה כאשר אחד הנו שרדרחששו של 

 אתמול. האדם ניצל. 

במשך היום הזה, הצו קבע כי "שר האוצר,  יתבצעלא צו הנשיא ]לפיו על הספינה[ לעזוב במידה ו

את ויוציא לה של כוחות חיל הים, את שיתוף הפעו הסמכות הראויה לעשות זאת, יבקש בעל

 הטריטוריאליים של המדינה". אל מחוץ למים יה, וסעהספינה סנט לואיס, על כל נ

לאנייה, באופן בלתי חוקי יועלה שנכנס לקובה  האנייההנשיא הורה שכל חבר בצוות בנוסף, 

 לגבי כל הנושא.  רשמיתושתחל חקירה 

 האנייהר הצהרים. הוא ביקש שהות לתדלק את הצו הממשלתי הועבר לקלסלנג בשעה ארבע אח

 למסע.  מספיקה לספינה אין אספקהולצייד אותה במזון ומים, משום שעל פי דבריו 



ויזות לקובה, דרכונים או  להציגלא הצליחו לרדת לחוף, לאחר שפליטים לא ניתן אישור ל

ההגירה לרדת לחוף  של משרדרק התרים זמניים  היו ברשותםרישיונות ממשרד העבודה הקובני. 

 בסופו של דבר.  להיכנסכנוסעים בדרכם לארצות הברית, אליה קיוו 

 יתכן שקבוצות אמריקאיות יסייעו לחלק מהפליטים

של  םאמריקאיציינו הלילה שנציגים פרטיים מהוואנה  דיווחים –ביוני )איי. פי(  1וושינגטון, 

 917בה למציאות פתרון חלקי לבעיית עם קו להסכםארגוני רווחה יהודיים בניו יורק הגיעו 

ולא יכולים , גרמנים שנמצאים כעת בנמל הוואנה על סיפון האנייה סנט לואיס-הפליטים היהודים

 לרדת לחוף. 

, תאפשר לכל הפליטים לרדת לחוף אם יש להם אישור כניסה תקפים מסתברממשלת קובה, כך 

דולר לאדם.  500תמורת ערבון של  או שיש להם קרובים או חברים בקובה או בארצות הברית

 העירבון יוחזר כאשר הפליטים יעזבו את קובה. 

נכללו במכסת ההגירה לארצות הברית.  הם ים, לפני שהפליטים עזבו את הרייךעל פי הדיווח

בהתאם כנס לארצות הברית ילחזור ולה ממתיניםשהותם בקובה תהיה זמנית, היות והם רק 

 מכסת ההגירה. ל

הפליטים[ האלה, כמה אלפי פליטים גרמנים מרוכזים בקובה. רובם רשומים במכסת ] 917מלבד 

 ההגירה. 

הרשימה  לארצות הברית. אלו שרשומים בראשהם, כמו אחרים, חייבים לחכות לתורם להיכנס 

 ראשונים. אליה וכלו להיכנס י
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על סיפון הנמצאים פליטים אירופאים  72-המכתב הנואש שנשלח לנשיא רוזוולט, הקורא לעזור ל

 כניסתם לקובה נאסרה:ונה", הספינה האנגלית "אורדו

 ]לכבוד[ הנשיא רוזוולט, וושינגטון.

צ'כוסלובקיה גרמניה על הספינה האנגלית אורדונה פליטים מאוסטריה  72מר רוזוולט, אנו 

במאי. אנו  27 –למרות ]שיש לנו[ אישור כניסה ממשרד ההגירה הקובני, ירידתנו לחוף נאסרה ב 

מאתנו יש תצהירים או  67-נאלצים להמשיך במסענו לדרום אמריקה ואולי לשוב לאירופה. ל

 יזות  אמריקאיות בקובה.  ון לורישום ]לכניסה[ לארצות הברית ואנו מתכוונים להמתי



 אנושיותך,  ד"ר רבי רוסלר, פינקוס הפנר. ב ובוטחים עזרהכולם אנו מבקשים בשם 
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