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JUIFS ALSACIEN DANS LES RESEAUX DE LA RESISTANCE JUIVE 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/resistants/resistants.htm 

par Alain KAHN 

Note : Cet article a paru dans l’Almanach du KKL Strasbourg 2018 - 2019 et il a été complété 

et étendu, pour ce site, aux Lorrains ayant agi dans les réseaux de la résistance juive. Des 

éléments biographiques ou photographiques sont manquants et pourront bien sûr être rajoutés 

dès qu’ils parviendront au site et nous remercions à l’avance toutes celles et tous ceux qui y 

contribueront. 

Quand on parle de résistants juifs on pense bien sûr à des personnalités 

hors du commun : Ils sont à Londres, René Cassin, Jules Moch, Pierre 

Mendès-France, Raymond Aron, Pierre Dac et bien d’autres. Ils 

permettent aux réseaux et mouvements de la résistance de s’affirmer et 

de se développer pleinement. Raymond Aubrac à Libération, Jean-

Pierre Lévy fondateur de Franc-Tireur, Léo Hamon, Daniel 

Mayer, Henri Bulawko et les résistants communistes avec les Francs-

Tireurs et Partisans. 

Une résistance spécifiquement juive a existé, dès 1940 à travers au 

moins onze réseaux, composés de près d’un millier de membres ou de 

combattants ponctuels prêts à risquer leur vie pour d’autres Juifs et pour 

la libération du sol français.Il s’agit de : l’Armée Juive (AJ) - 

Organisation Juive de Combat (OJC), le Mouvement de Jeunesse 

Sioniste (MJS), l’OSE (œuvre de secours aux enfants) - Réseau 

Georges Garel, le Comité Amelot, la Sixième-Eclaireurs Israélites de 

France (EIF), le réseau Westerweel ou des Hollandais, les aumôniers, 

le réseau Marcel, le service André, le réseau SF-WIZO, Service Familial 

clandestin de placement d’enfants, ainsi que l’hôpital de la Fondation 

Rothschild. De plus, dans le cadre de l’organisation Solidarité, en août 1942 a été constituée 

une unité juive de combat : le 2e détachement de la résistance communiste, les FTP-MOI (main 

d’œuvre immigrée), formé de volontaires parlant yiddish. 

Pour rendre hommage à la bravoure exemplaire à un certain nombre de leurs membres, les 

réseaux dans lesquels des Alsaciens et des Lorrains ont œuvré sont évoqués ici itout 

particulièrement, à savoir : l’Armée Juive (AJ) - Organisation Juive de Combat (OJC), le 

Mouvement de Jeunesse Sioniste (MJS), l’OSE (œuvre de secours aux enfants) - Réseau 

Georges Garel, la Sixième-Eclaireurs Israélites de France (EIF) ainsi que le réseau constitué 

par les aumôniers. 

 

Que cette évocation soit aussi un hommage à Jack Meyer-Moog (Loup) de Strasbourg, 

membre des EI depuis 1941 et qui en a gardé l’esprit jusqu’à la fin de sa vie : il a été "toujours 

prêt" à rendre service, à aider et à réconforter son prochain ! 

 
Jean-Pierre Lévy 

 
Jack Meyer-Moog 

הפרקים תוכנית  

 היהודי הצבא  (AJ-OJC) 
 הציונית הנוער תנועת  (MJS) 
 OSE - גארל' ורז'ז רשת  
 צרפת של יהודיים םצופי  (EIF) 
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 -Almanac du KKLהערה: מאמר זה הופיע ב

והוא הושלם והורחב,  2019 - 2018שטרסבורג ב

 המחתרותמלוריין שפעלו ברשתות  יהודים עם

אלמנטים ביוגרפיים או עדיין חסרים  . והיהודי

שהם מגיעים  להוסיף אותם ברגע נוכלו צילומיים

 .אנחנו מודים מראש לכל מי שיתרום . לאתר

אנו חושבים על אישים יוצאי דופן  כשמדברים על לוחמי התנגדות יהודים,

 , Jules Moch ז'ול מוך ,René Cassin רנה קאסיןכמו נמצאים בלונדון, ש

 Raymond ,, ריימונד ארוןPierre Mendès-Franceפרנס -פייר מנדס

 Aronפייר דאק Pierre Dac לרשתות התנגדות  איפשרוהם . ורבים אחרים

ריימונד אובראק  .ולהתפתח באופן מלא התקייםל המחתרת ולתנועות

Raymond Aubrac  a liberation יופייר ל-ז'אןJean-Pierre Lévy   

 Danielדניאל מאיירLéo Hamon  לאו המון, יחידת הצלפים מייסד

 Mayerו אנרי בולאווק Henri Bulawko  ולוחמי ההתנגדות הקומוניסטים

 ואנשי מחתרות. הצלפיםעם 

לפחות אחת עשרה  במסגרת של 1940החל משנת  פעלות ויהודי מחתרות

מוכנים לסכן את היו שאלף חברים או לוחמים מזדמנים כ והם כללורשתות 

חייהם למען יהודים אחרים ולשחרור אדמת צרפת. מעשים של: הצבא היהודי 

 ,(MJS) תנועת הנוער הציונית ,(OJC) ארגון לחימה יהודי -)אר"י( 

, ועדת Georges Garel ז'ורז 'גארלרשת  - (סיוע לילדים מפעל -OSE -ה

 ,(EIF) ,בצרפת ם יהודייםצופי -השישית le Comité Amelot ,אמלות

, שירות réseau Marcel , רשת מרסלרבנים, ה"ההולנדית"או ,  Westerweelרשת ווסטרוול 

ם הלהשמת ילדי תומשפחל סיוע מחתרתי שירות SF-WIZO , רשתservice André אנדרה

בנוסף, במסגרת ארגון   Fondation ;Rothschild וכן בית החולים של קרן רוטשילד

יחידה קרבית יהודית:  1942, הוקמה באוגוסט l’organisation Solidarité הסולידריות

)עבודה מהגרים(, המורכב   FTP-MOI -הקומוניסטית, ההמחתרת של  ההשני המחלקה

 .ממתנדבים דוברי יידיש

אלזסים יהודים , מוזכרות כאן הרשתות בהן פעלו הלוחמים המופתי שלכדי להוקיר את האומץ 

 : ובני חבל לורייןו

 הצבא היהודי (AJ) –              l’Armée Juive 

 לוחם יהודי  ארגון (OJC)  Organisation Juive de Combat 

 תנועת הנוער הציונית (MJS),  le Mouvement de Jeunesse Sioniste 

 סיוע לילדים  מפעל(OSE) רשת ז'ורז 'גארל , Oeuvre de secours aux enfants 

- Réseau Georges Garel 

 צופים יהודיים בצרפת :השישית החטיבה Eclaireurs Israélites de France 

(EIF) -    

  הרבניםרשת . 

 

 Jack Meyer-Moog (Loup) )לופ(מוג -לג'ק מאיר גם מחווה רשימה זו מהווה

 רבנים 
 ָיה יֹוְגָרפִּ יבלִּ  בִּ

 

  

 
 ז'אן פייר לוי

 
 מוג-ג'ק מאיר
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עד סוף ימיו: היה "תמיד מוכן" ש 1941מאז שנת  EI הצופים היהודייםמשטרסבורג, חבר 

 !לשירות. , לעזור ולנחם את שכנו

L’armée Juive (AJ-OJC) - הצבא היהודי  

Au lendemain de la défaite, l'Armée juive commença à être créée à Toulouse sous le nom de 

"Main Forte" avec pour objectif affiché la lutte contre les nazis et la création d'un Etat juif en 

Palestine. Au départ, les jeunes membres du groupe aidaient à ravitailler les détenus des camps 

d'internement situés dans la région de Toulouse. En même temps, ils tentaient de les faire évader 

de ces camps. L'Armée juive (AJ) elle-même fut fondée en janvier 1942. Le recrutement de 

l'AJ s'effectuait par la méthode "un ami amène un ami", pour réduire le danger de dénonciation 

au minimum. L'AJ chercha à élargir les milieux d’origine de ses membres et à diversifierses 

activités grâce à des accords de coopération avec le Mouvement de la Jeunesse Sioniste (MJS) 

et celui des Eclaireurs Israélites de France (EIF).Dès la 1ère moitié de 1943, l'AJ décida de 

mettre en place une filière de passage vers l'Espagne pour les jeunes qui souhaitaient rejoindre 

les forces alliées ou la Palestine. Au cours de l'automne 1943, l'AJ prit également l’initiative de 

créer un maquis dans la région du Tarn. A la veille de la Libération, cette Armée juive fut 

reconnue officiellement et appelée Organisation Juive de Combat (OJC) en tant qu’unité 

intégrée aux Forces Françaises de l'Intérieur. 

 

 מיין" בשם TOULOUSE  בטולוז להתארגן התחיל" היהודי הצבא" צרפת תתבוס לאחר

 מדינה הקמתו הנאצים נגד מאבק של המוצהרת במטרה( החזקה היד)  ForteMain  "פורטה

 המעצר במחנות לאסירים מזון באספקת הצעירים פעלו בתחילה . ישראל בארץ יהודית

 הצבא. האלה מהמחנות לברוח לאסירים עזרו הם, מקבילב .TOULOUSE טולוז באזור

 כדי", חבר מביא חבר" בשיטה נעשה AJ-ל גיוס. 1942 בינואר נוסד עצמו )AJ( היהודי

 אתו חבריו מגוון את להרחיב ביקש היהודי צבאה. למינימום ההלשנות סכנת את לצמצם

 םצופיה" עםו ")MJS ("הציונית הנוער תנועת" עם פעולה שיתוף באמצעות פעילויותיו

 נתיב פעיללה החליט  AJ- ה, 1943 של הראשונה מהמחצית .)EIF( "בצרפת היהודיים

 לארץ לעלות או הברית בעלות לכוחות להצטרף שרצו לצעירים לספרד בריחה

 ערב. Tarn טארן באזור מחתרת להקמת יוזמה לקח גם AJ- ה, 1943 סתיו במהלך. ישראל

 כיחידה  )OJC ("היהודי הלחימה ארגון" וכונה רשמית הוכר זה יהודי צבא, השחרור

 הברית בעלות לכוחות להצטרף שרצו לצעירים ספרד. הצרפתיים הפנים בכוחות המשולבת

 באזור מכונה ליצירת יוזמה לקח גם- AJ ה, 1943 סתיו במהלך. ישראל לארץ או

 )OJC (היהודי הלחימה ארגון וכונה רשמית הוכר זה יהודי צבא, השחרור ערב. טארן

  l'IntérieurForces Françaises de הצרפתיים הפנים בכוחות המשולבת כיחידה

 

 שם פעילות 

, משפחתו 1918גרמניה בשנת יליד  
הוא היה אחד החברים  . לשטרסבורג עברה

 מזויפות  הראשונים ברשת, המציא תעודות זהות
 .וחיפש מחבואים עם המקומיים

1.FURTH 
Rodolphe 

 Né en 1926 à Nancy, volontaire de la Résistance, fait 
partie du peloton israélite de la Montagne Noire. Il est 
grièvement blessé devant la gare Matabiau lors des 

2.GUTERMAN 
Isidore 
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combats pour la libération de Toulouse. Croix de 
guerre. 
 

 חבר היה, מחתרתלתנדב ה  ,בננסי 1926יליד 

נפצע קשה  . "השחור ההר"של היהודית מהמחלקה 

במהלך  Matabiauמטאביה  הרכבת של מול תחנת

 .המלחמה"צלב זכה ב". הלחימה לשחרור טולוז

 

 1942גויס בשנת  , Thionville בתיונוויל 1918 יליד

לצבא  Rodolphe Furthעל ידי חברו רודולף פורט 

הוא מונה במהירות לאחראי על ליון  )AJ.( היהודי

אחראי על יצירת קשר מונה לארנסט למברט  . ואזוריה

, שם על קיום קשר עם הסוכנות היהודיתעם שווייץ, 
 Marc Jarblum במיוחד באמצעות מארק ג'רבלום

לא ו , עונה1944נעצר בשנת  . פליט בשוויץ שהיה

-לה-פורטסלהוא נלקח עם כשלושים בני ערובה  . בריד

בו  רוהחיילים הגרמנים י.  Valence-lès-Portes וואלנס

 על גופות חבריו

3.LAMBERT 
Ernest 

 Né en 1918, strasbourgeois originaire de Payerne en 
Suisse, en octobre 1943, Jacques Lazarus conduit le 
premier groupe de jeunes de l'Armée Juive (AJ) au 
maquis du Rec (Tarn). Il est chargé dans les mois 
suivants de l'inspection régulière du maquis Armée 
Juive (AJ) autonome, qui se déplacera dans le Tarn en 
fonction des circonstances. En juin 1944, l'Armée Juive 
charge Jacques Lazarus de se rendre à Paris pour 
mettre au point les modalités d'un accord, il est arrêté 
le 17 juillet 1944. est déporté avec ses codétenus le 17 
août 1944 par le convoi des 51 otages, le dernier à 
quitter la gare de Bobigny. Il s'évade de ce "dernier 
wagon" avec plusieurs de ses camarades quatre jours 
plus tard et sera à Paris au moment de la 
Libération.Officier de la Légion d'honneur, croix de 
guerre, médaille de la Résistance avec rosette. 
 

 Payerneיליד פיירן  ,שטרסבורגחי , 1918יליד 

, הוביל את הקבוצה 1943שבשוויץ, באוקטובר 
מחתרת ל )AJ (מהצבא היהודישל צעירים הראשונה 

בחודשים שלאחר מכן  .Tarn רןטאבאזור   Rec רקשל 

הצבא היהודי  עלהסדיר הפיקוח הוא היה אחראי על  
התאם   Tarn טארן פעל באזורש )AJ ,(העצמאי

הורה הצבא היהודי לז'אק לזרוס  1944ביוני . לנסיבות

הוא  ,)?( ההסכם תנאי את לסייםלנסוע לפאריס כדי 
 -. גורש עם חבריו האסירים ב1944ביולי  17 -נעצר ב

הרכבת  בני הערובה. 51עם  1944באוגוסט  17
הוא .  Bobigny את תחנת בוביני השעזב נההאחרו

 הגיעכעבור ארבעה ימים ובורח עם כמה מחבריו 
צלב קצין לגיון הכבוד, בעל צל"ש פריז בזמן השחרור. ל

 המלחמה ומדלית המחתרת הצרפתית.

4.LAZARUS 
Jacques 
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השתתף בפעולות . MULHOUSE וסבמולה 1913 יליד 

נעצר . 1944בשנת  TARN טרןהרבות של המחתרת ב

 ."מת למען צרפת"כהוכרז   Aude’l ונורה באודה
 

5.LEVY-SECKEL 
Raymond 

, הייתה HABERבשם האבר  שטרסבורגב 1925 לידתי 

 .פירנאיםרי האת ה שחצוסוכנת קישור ועזרה לקבוצות 

6.LIND Sonia 

 1943, בראשית Thionville ת'יונווילב 1917 יליד 

 הקבוצ ופקד על הקיםהוא . התגייס לצבא היהודי

 הפיקודלקח על עצמו את  1944בינואר  . טולוז באזור

של בסיס  היווה שTARN טארןב )AJ (על הצבא היהודי

 את יחידת הקיםהוא . )OJC.(" הארגון היהודי הקרבי"

שתפקידה  l'Espinassier  ספינאסיירבהצבא היהודי 

שיירות גרמניות והשתתפות בפעולות של ב היה לחבל

עד  "(השחור הר"ה של)חיל החופש  CFMN ה

" אביר המסדר הלאומי לכבוד,זכה בציון ". לשחרור
 .צלב המלחמה וצלב הלוחמים

7.LOEB Pierre 

שטרסבורג, היה קצין קישור בין יליד   

 ותפעילהצטיין ב, Toulouse לטולוז   Limoges 'לימוג

שוחרר  .דיבר עונה אך לא, 1944נעצר ביולי  .מואצת
 .על ידי האוכלוסייה בחודש שלאחר מכן

8.LUKS 
Armand 

 

 
בשטרסבורג, עיתונאי, השתתף בפעילותה  1913יליד 

 הסתתר כשעלו על עקבותיו, הרשת של הראשונה
 .בשווייץ 1942בסוף 

9.MANDEL 
Arnold 

 

בגבול לוחמים כמבריח  פעלבקולמר,  1925 יליד
משלחות של מטעם תעודת הכרת תודה ב זכה .ספרד

על  הצרפתי וכן בצלב המלחמהבעלות הברית 
 ההברחות שלו.

10.PICARD 
Bernard 

תעודות  של הברחתארגן בשטרסבורג. , 1920 יליד 
 השתתף בפעולות בליון .NICE באזור ניס מזוייפות

LYON , מהרכבת אך הצליח לברוח נעצר, עונה, שם

 .דרנסישנסעה להאחרונה 

11.POHORYLES 
Henri 

השתתף  .גוליסטית ןבשטרסבורג, תעמול 1925 יליד 
   Rolבשחרור מחנה דרנסי בהוראת רול טאנגוי

.Tanguy 

12.POHORYLES 
Isidore 

 

  

http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/mulhouse/mulhouse.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/mandel/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/mandel/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/picard.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/picard.htm
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Le Mouvement de Jeunesse Sioniste (MJS) -   תנועת הנוער הציוני 

En France, avant la guerre, la Fédération sioniste regroupait un certain nombre de mouvements 

qui propageaient le sionisme au sein de la jeunesse juive. Après la défaite de la France, on 

assista au développement de groupes de réflexion comme à Toulouse, Limoges, Périgueux, 

Montpellier, etc. En mai 1942, se tint à Montpellier une réunion des délégués des différentes 

organisations de jeunesse sionistes où il fut décidé que les responsables devaient poursuivre 

une activité sioniste intensive, tout en refusant de s'intégrer à l'UGIF (l’Union Générale des 

Israélites de France était un organisme créé par une loi française du 29 novembre 1941 à la 

suite d'une demande allemande). 

Le Mouvement de Jeunesse Sioniste, organisation clandestine, a alors été créé. Il réunissait tous 

les jeunes sionistes de France, sans distinction d'appartenance politique ou idéologique, en 

insistant sur les éléments qui les rassemblaient, le foyer juif en Palestine, l'esprit pionnier et le 

travail productif. A Montpellier, les dirigeants du MJS décidèrent d'être présents sous toutes les 

formes de lutte contre les nazis et leurs collaborateurs comme le sauvetage des juifs, jeunes et 

adultes, l’intensification de l'éducation sioniste, la participation à la Résistance armée pour la 

libération de la France, et l’envoi de volontaires aux armées alliés. 

 

En août 1942, pendant les grandes rafles en zone Sud, un service social commença à 

fonctionner, se préoccupant du sauvetage des jeunes, mais aussi de celui des adultes. On 

essayait de faire sortir des internés des camps de détention, de les cacher pour les soustraire des 

mains de la police française, de les munir de fausses pièces d'identité et de leur procurer aide 

sociale et morale. Avec le temps, cette activité de sauvetage fut appelée "Education physique". 

Les membres du MJS en collaboration avec l'OSE, les EIF et l'AJ participèrent également aux 

activités de sauvetage par le passage d'enfants et d'adultes en Suisse. Des membres du MJS 

partirent en groupes de l'AJ vers l’Espagne pour se joindre aux armées alliées. D'autres furent 

intégrés aux maquis et aux groupes de corps francs dans les villes et participèrent aux combats 

pour la libération de la France. 

 

מספר תנועות שהפיצו את הציונות בקרב בצרפת, לפני המלחמה, איגדה הפדרציה הציונית 

, Toulouse טולוזלאחר תבוסת צרפת היינו עדים להתפתחות צוותי חשיבה . הנוער היהודי

התקיימה ישיבה  1942במאי . 'וכו Montpellier , מונפלייהPérigueux ו, פריגLimoges לימוזב

להמשיך  יששם הוחלט כי  .נוער הציוניים השוניםהארגוני  נציגי של Montpellierבמונפלייה 

 "צרפת יהודיהאיגוד הכללי של ")  UGIF-בבפעילות ציונית אינטנסיבית, תוך סירוב להשתלב 

בקשה  על פי 1941בנובמבר  29 -ב הכבושה צרפת נותשלטועל ידי  הוקםשהיה ארגון 

 .(גרמנית

איחד את כל הציונים הצעירים בצרפת,  הוא. ארגון מחתרתכ "תנועת הנוער הציונית" הוקמהאז 

את  המשותפים לכולם:שייכות פוליטית או אידיאולוגית, והדגיש את האלמנטים ללא הבדל 

 Montpellierבמונפלייה . רוח החלוצית ואת העבודה היצרניתההבית היהודי בארץ ישראל, את 

מאבק נגד הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם, כגון בשותפים ולהיות   MJS- החליטו מנהיגי ה

למעל החינוך הציוני, השתתפות בהתנגדות המזוינת  הגברתהצלת יהודים, צעירים ומבוגרים, 

 .שחרור צרפת ושליחת מתנדבים לצבאות בעלות הברית

באזור הדרום, החל לפעול שירות נגד  היהודים , במהלך הפשיטות הגדולות 1942באוגוסט 

 ,להוציא אסירים ממחנות המעצר המשימה היתה. מבוגריםכ סוציאלי שעניינו הצלת צעירים

סיוע ו מזויפיםמידיה של המשטרה הצרפתית, לספק להם מסמכי זהות להסתיר אותם 

 ,OSE-ה בשיתוף MJS -חברי ה .""חינוך גופני אלהחיים ת הצלפעילות  כונועם הזמן . סוציאלי
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לספרד  עברו - MJS -חברי ה. שוויץלילדים ומבוגרים של חילוץ פעילות גם קיימו   AJ-וה ,EIF -ה

אחרים השתלבו במחתרת  .כדי להצטרף לצבאות בעלות הברית AJ- קבוצות של המסגרת ב

 ולחמו למען שחרורה של צרפת. הצרפתית

 

  פעילות שם

1.BOCK Jeannette בשם שפייר   בשטרסבורג 1926 ילידת

SCHAFIER.  לימוז עבירה ילדים באזורה'     
LIMOGES  יצאה  1944בשנת  .מסתורלמקומות

 Guinéeגינאה בשם  סירה על  XCADIקדיז מ

 .לארץ ישראל
 

2.DERCZANSKY 
Alexandre 

 עבר לבלמונט .בשטרסבורג 1925 יליד

BLEMONT ליד לימז'  LIMOGES  להסתיר כדי

 בגרנדמאוחר יותר ו  בבלמונט יהודים מבוקשים

Grenade טולוז באזור  TOULOUSE.  שם, בשנת

 ., לקח חלק במרכז תיעוד1943
 

 

3.FUKS Joseph במץ 1923 יליד METZ.  1943עד יולי  1941מיולי 

פילוסופיה ולמד  בטולוז שההג'ו פוקס 
מספר רב של משפחות ב תמךהוא  .באוניברסיטה

תערב ההוא . מצאו מקלט באזורשיהודיות 

כדי להקל על מעצרם של פליטים  השלטון ברשויות
באזור  משטרת וישי שבשליטתים במחנות ייהוד

שתתף באופן פעיל ה. הוא גם TOULOUSE טולוז

של משפחות  בהסתרה ברשתות הסעת ילדים, 
מגוריו  מזויפות.הפצת תעודות זהות ויהודיות 

 בריחהבמהרה למוקד ה כוהפ GENOBLE בגרנובל

לשוויץ, זמן קצר לפני השחרור הוא עבר את הגבול 
זכה . הספרדי עם קבוצת ילדים והיגר לארץ ישראל

 ימה היהודימדליית ארגון הלחו המחתרתמדליית ל
).OJC( 

 

4.HALBERTHAL 
Gérard 

השתתף     Thionville בת'יונוויל 1922 יליד

החל POITIERS הסטודנטים בפואיטייר  תרתמחב

 לדרום 1943. הוא נמלט בשנת 1940שנת מ
 ובסנט ג'רווייס  NICE  המשיך בפעילותו בניסו

SAINT GERVAIS :אירגן אסירים,  רגן הברחתיא

ידי ל םהעברתולמבוגרים וילדים  מקומות מסתור
עיתונות ונשק, עלונים  הבריח, המחתרת

-הוא השתתף בשחרור ליון . מחתרתית
LYONרוס-קרואה ROUSSE-CROIX  אחראי על כ

מתנדב קרבי של  זכה בעיטור פעולות הביטחון. 
 .ההתנגדות

 

5.LEVITTE Simon  באקטרינודאר  1912ילידEkaterinodar  ,)רוסיה(

 1942. בשנת METZבמץ  1917התיישב בשנת 

 וב MONTPELLIER רגן קונגרס במונפלייה יהוא א

מיד  הפכהש )MJS (את תנועת הנוער הציונית  יסד

החינוך  הגברתהצלת יהודים,  :פעילה מחתרתל  

http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/strasbrg/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/strasbrg/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/metz/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/metz/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/moselle/thionville.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/moselle/thionville.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/moselle/thionville.htm
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מזוינת ושליחת  מחתרתהציוני, השתתפות ב
הוא . לוחמים מתנדבים לצבאות בעלות הברית

אבל  1943נעצר ועונה על ידי הגסטאפו בנובמבר 
פעילות האת  חידש מיד ממאסר. הצליח להימלט

ניירות  בעיקר בהנפקתו ועסק של המחתרתית 
השתתף  1944באוגוסט  .מודיעיןפעולות ו מזויפים

 .לשחרור פריז קרבותב
6.MARKUS Judith במץ 1925 ילידת METZ.  הייתה  1940בשנת

 .ופרטיזנים(צלפים )  FTP-מחתרת החברה ב

)תנועת הנוער  MIS-ל 1943 בשנת  התגייסה

 לוסיין רובלעם נסעה . תחילה בפריז הציונית(
RUBEL, מעירייה לעירייה  האחר כך לבד ועבר

שניתן  ריקות ותעודות זהות חותמות לבקשו
בישראל ב"מעבדה "של פריז.  בהם להשתמש

 נגד הנאציזם  מתשל הלוחזכתה למדליה 

 

7.SCHWARZFUCHS 
Simon 

היה פעיל מ-  BISCHHEIM , יליד 1927 בבישהיים

ואז הצטרף בשנת 44 למחתרת  -MJS -1942 ב

 .בחברת מארק האגנואו TARN בטארן 

 
8.SPIBER Léa  בשטרסבורג, הייתה קצינת קישור  1925ילידת

 מזויפות תעודות וסיפקה  GRENOBLE בגרנובל 

ליהודים המבוקשים על ידי המשטרה, המיליציה 
 .והגסטפו
 

 

 

 

L’OSE - Réseau Georges Garel 

 רשת ז'ורז' גראל

 

L’œuvre de Secours aux Enfants fut fondée en 1912 par un groupe de 

médecins juifs afin d'améliorer l'état sanitaire de la population juive de 

l'empire tsariste. L'Union-OSE s'installa à Paris en 1923, où fut créée une branche française. 

Celle-ci se spécialisa dans la médecine infantile et l'action médico-sociale familiale. A partir 

du début de la seconde guerre mondiale, l'action de l'OSE-France s'étendit à toute la France, 

occupée et non-occupée. Cette action concernait le sauvetage des enfants juifs, mais revêtait 

aussi un caractère médico-social important destiné à aider les populations juives de la région 

parisienne, ainsi que celles réfugiées dans de nombreuses villes de province. En 1942, l'OSE 

gérait près de vingt homes et maisons qui accueillaient environ 1 600 enfants, la plupart libérés 

des camps de la zone sud : Gurs, Rivesaltes et Les Milles. 

A partir de juillet-août 1942, les arrestations massives suivies des premières déportations 

obligèrent l'OSE à concevoir toute une stratégie pour convaincre les parents à disperser les 

enfants, leur fabriquer de fausses identités, trouver des personnes et des institutions disposées 

à les cacher, tout en organisant des filières permettant de les transférer dans ces cachettes, ou 

de passer clandestinement les frontières. Cette expérience si éprouvante a amené le Dr. Joseph 

http://judaisme.sdv.fr/perso/schwarzfuchs/schwarzfuchs.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/schwarzfuchs/schwarzfuchs.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/a-f/bischhei.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/ose/ose.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/ose/ose.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/ose/ose.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/joweill/index.htm
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Weill et Lazare Gurvic à créer ou à participer à différents réseaux. Le circuit créé par 

l'ingénieur Georges Garel, dit Gasquet, devait à partir de décembre 1942 choisir les 

institutions ou les familles d'accueil et maintenir les contacts avec les enfants cachés, afin de 

pouvoir les surveiller, régler les frais d'entretien, rassurer les familles encore joignables et 

retrouver les enfants à la fin de la guerre. Ce réseau, composé de volontaires en partie non-

juifs, fonctionna jusqu'à l'automne 1944. 

Mgr Salièges, archevêque de Toulouse, confia à Georges Garel des adresses d'institutions 

charitables, qui purent cacher rapidement 300 enfants. Le circuit GAREL se développa ensuite 

sur plus de trente départements, avec l'appui d'une douzaine d'organisations catholiques, 

protestantes, et laïques, officielles ou privées, et permit de sauver plus de 1 260 enfants de 

l'arrestation ; seuls quatre enfants furent arrêtés. En revanche, sur une centaine de membres du 

circuit, près de trente furent assassinés ou déportés. 

 

 ברוסיה יהודים רופאים קבוצת ידי על 1912 בשנת נוסד( OSE) לילדים הסיוע מפעל

 הוקם 1923 בשנת .הצארית באימפריה היהודית האוכלוסייה בריאות את לשפר במטרה

 סוציאלית-רפואית ובפעולה תינוקות ברפואת התמחהש  (OSE) של צרפתיה סניףה

 ,צרפת כל ברע אל התרחבה OSE של פעולתה, השנייה העולם מלחמת מראשית. שפחתיתמ

 אופי בעלת הייתה אך, יהודים ילדים הצלתב עסקה זו פעולה. הכבושה לאהו הכבושה

 טיםילפל גם כמו, פריז באזור היהודיות לאוכלוסיות לסייע שנועד חשוב חברתי-רפואי

 1,600- כ כלסוישא בתים עשרים כמעט ניהל ,OSE 1942 בשנת. רבות מחוז בעיירות

   Gurs גורס: הדרום באזור ממחנות שוחררוש רובם, ילדים

 ההמוניים המעצרים 1942 אוגוסט-מיולי .Les Milles מיל-ולה Rivesaltes ריבסלט

 לשכנע כדי מקיפה אסטרטגיה כנןל- OSE ה את אילצו הראשונים הגירושים ולאחריהם

 שמוכנים ומוסדות אנשים למצוא, בדויות זהויות להם העניקל, הילדים את לפזר ההורים את

 באופן לגבולות מעבר או, מסתור למקומות להעברתם ערוצים ארגון תוך, אותם להסתיר

 לאזארו  Dr. Joseph Weill וייל יוסף ר"ד את הביא וזה קשהה החוויה. חוקי בלתי

 שיצר מערךה . שונות רשתותב להשתתף גםו ליצור Gurvic Lazare 'גורביץ

 חודשב התחיל, Gasquet "גסקט" בכינוי כרומ ,Georges Garel גארל 'ורז'ז המהנדס

 עבורם לשלםו, קשר עמם ולקיים אומנה משפחותו מוסדותב ילדים להסתיר 1942 דצמבר

 הילדים את לאתר מנת על קשר עמן היה שעדיין משפחותה את להרגיע, אחזקהה עלויות את

 .1944 סתיו עד פעלה יהודים שאינם ממתנדבים בחלקה הורכבה זו רשת. המלחמה בסוף

 

 גארל' ורז'ז  של בידיו הפקיד, Toulouse מטולוז הארכיבישוף  Salièges' זאסאלי האב

Georges Garel 300 במהירות להסתיר מסוגלים יהיוש, צדקה מוסדות של כתובות 

 ידי על מחהתונ צרפת של חוזותמ משלושים ביותר אז ההתפתח GAREL רשת .ילדים

 להציל פשריא דברה .פרטיי או רשמיים, וחילוניים נטיםפרוטסט, קתולים ארגונים תריסר

 מחברי מאה מתוך זאת לעומת. נעצרו ילדים ארבעה רק; ממעצר ילדים 1260- מ יותר

 .למחנות גורש או נרצחו כשלושים הרשת

 

 

http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/joweill/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/ose/ose.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/ose/ose.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/joweill/index.htm
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1. MELAN Dora  בשם  שטרסבורגילידת WERTZBERG  בשנת

. Loinger למשפחת לוינגר , בת דודה1920
בלה בורבול  הואוסטרימגרמניה טיפלה בילדים 

 La Bourboule התנדבה במחנה , בהמשך

היא  .Gurs ואז בגורס  Rivesaltesריווסאלטס 

וכלו כדי שי Annemasse העבירה ילדים לאנמאס

 .לשוויץ לעבור

 

2.BLUM Edmond צופים ראש ההיה בשטרסבורג,  1914 יליד
עודות מזויפות תהוא סיפק . EIF - היהודיים ה

. Périgord סתור בפריגורדומצא מקומות מ

ה 'יגוגפעל במחתרת בל TOULOUSE בטולוז 

Ligugé  ין וויחבל בVienne 
 

3.COHEN dite Nini  שם וולף ב בשטרסבורג1923 ילידתWOLFF ,

, OSEארגון ל 19בגיל  מחתרתהצטרפה ל

 מזויפות  דותותעילדים קטנים,  והבריחה
ביתו של ברוט ב ם ששהובילדי טיפלההיא . כסףו

לרשת צטרפת ה בהמשך .Brout Vernetורנט 

 תאחראי היתה גםניני . החשאית באזור הדרום

 .ישראלליציאתם לעד    Finaly "פינאלי  ילדי" על

 

4.COHN Jacques 
dit Bô 

 היה אחראי, 1916בורג בשנת יליד שטרס
באגף  מושהתקיי OSEארגון  הקיץ שלות למחנ

בהוט  Montintin מונטינטין  דה תטיר צדדי של

  'הוא הצטרף ללימוז .Haute Vienne יןיוו
LIMOGES  והשתתף  .דתועסק שם בהוראת

 PSIL  -Petit-של לימוז' ה סמינר היהודי הקטןב
 Séminaire Israélite de Limoges אברהם  עם

ארגן קורסי הוא  . Abraham Deutsch דויטש

 ישורון מחנות  התכתבויות, ניהל את
 ,Yechouroun תנועת נוער , שהיתה

לרוברט  הצטרף 1944בשנת . דתית

הוא צורף , TARN בטרן   Robert Gamzon גמזון

ובכך  Marc Haguenau מארק האגנואו  ליחידת

 . Castres etהשתתף בשחרור קסטרס ומאזמט
 de Mazamet  

 

5.COHN Margot  נולדהשתו של ז'אק כהן, א 1922ילידת 
הייתה היא  .KAHNבשם  1922 -ב  באינגווילר

 בקורז Ussac מחנכת בבית הילדים באוסק

Corrèze ילדים באזור ליון  פעלה להסתרת. היא 
Lyon ברס -אן-ובורגBourg en Bresse . מדינת

את מדליית הלוחם נגד  הישראל העניקה ל
  .הנאציזם

6.EPSTEIN Georges  היה עיתונאי לפני   .במץ 1893שנת יליד

הועסק עם  1944 - 1943המלחמה בין השנים 
 סבואהב Moûtiers בבית מוטיארסאשתו 

Savoie. הוא נעצר ב. לאספקה שם היה אחראיו- 

. הוא 69 תשיירבוגורש לאושוויץ  1944במרץ  7
 .לא שב

 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/strasbrg/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/strasbrg/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/loinger/loinger.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/loinger/loinger.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/loinger/loinger.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/index.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Finaly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Finaly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Finaly
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/bocohn.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/bocohn.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/psil/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/psil/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/psil/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/psil/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/psil/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/deutsch/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/deutsch/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/deutsch/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/deutsch/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/strasbrg/yechour/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/strasbrg/yechour/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/bocohn/marcohn.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/ingwill.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/ingwill.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/metz/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/metz/index.htm


 
 

11 
 

7.FEISSEL Florette  מילהוזב 1922ילידת Mulhouse  . מסתורמצאה 

 Périgueuxונעצרה בפריגו  Dordogne בדורדון

שלא רצתה עם ילד  גורשה ונרצחה באושוויץ היא
 .להיפרד ממנו

 

 

8.FURTH Line  בשם  1921ילידתKAUFMANN   במץ, ביולי

הסתרת ילדים ב טיפלההיא  1942ובאוגוסט 
בהנהלתה של  Montpellierבאזור מונפלייה 

הצופים  ת, מנהיג Marthe Lévy יומרת ל

מאוגוסט עד דצמבר  . במץ של צרפתהודיים הי

)עבודת סיוע - OSE טיפלה בילדים מ 1942

לאחר . . Romeu-Font רומאו-לילדים( בפונט

 Rodolphe היא נישאה לרודולף פורת'השחרור 
Furth חבר הצבא היהודי, וחידשה את פעילותה ,

בטולוז,  )עבודת סיוע לילדים( OSE במסגרת 

 .1947בשנת  הארגון עמדה עד לפירוק ושבראש

 

9.GENSBURGER 
Edith 
dite Jacqueline 
Bollinger 

, Niedervisse  בנידרוויס 1919ילידת 

אח"כ . 1943עד  1942-מ Limoges לימוז גרה

 ותמשפח פעלה באיתור, Valence,בוולנס 

הילדים להסתיר את ו שיוכלו לקבלומוסדות 
כיבוש אזור  יאחר לפזרשהיה צורך  OSE מבתי

עד . (1942בנובמבר  11דרום על ידי הגרמנים )ה

היא ביקרה באופן קבוע את הילדים  1945
את  שילמההיא . ושמרה על המורל שלהם

צרכים  סיפקהו במקומות המסתור שלהם השהות
 .: ביגוד, טיפול רפואי ואחריםבסיסיים

 

10.GOLDSCHEIDER 
Anne 

, OLFWבשם וולף בשטרסבורג  1899ילידת 

ארגון פעלה ב  1942-בו חילקה כרטיסי מזון

לארצות  OSE מספר שיירות של ילדים למען

 .הברית 

 

11.GUTH Emilie 
(Hélène) 

 -, אחותBust בבוסט 1911 ילידתלא יהודייה 

 .במרסיי OSE חברתי שלו במרכז הרפואיה קבל

 Monsieur אנדרהמר  היא השתייכה לרשת 
André  ג'וזף בס םהקיאותה Joseph Bass 

המכונה "מסייה אנדרה" והייתה אחראית על 
 ,נעצרה היא עונתההיא . מבוגריםילדים ו הסתרת

והמשיכה בפעילותה את העינויים אך היא שרדה 
הוכרה כ"חסיד אומות העולם  היאעד לשחרור 

  .יד ושם "על ידי

 

12.HELMAN 
Charlotte 

בשם רוזנבאום  METZ במץ 1922ילידת 

ROSENBAUM  ,על  1942בשנת  גוייסה

לעבודה   Andrée Salomon  אנדרה סלומון ידי

קיימה קשר , היא Rivesaltes במחנה ריווסאלטס

 יאחר Lotמקלט בלוט  מצאוהמשפחות ש עם

את הילדים במקום  הסתירפירוק המחנה כדי ל
נעצרת על ידי אצל איכרים. היא יותר בטוח 

צליחה האך  TOULOUSE  הגסטפו בתחנת טולוז

היא ליוותה קבוצה לגבול ספרד במטרה . להימלט

 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/mulhouse/mulhouse.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/moselle/niedervis.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/moselle/niedervis.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/limoges.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/limoges.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/limoges.htm
https://www.yadvashem.org/fr.html
https://www.yadvashem.org/fr.html
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/asalomon/asalomon.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/asalomon/asalomon.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/asalomon/asalomon.htm
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התנדבה עם תום המלחמה להגר לארץ ישראל, 
 לסייע 1947להישאר במחנה ברגן בלזן עד 

 לניצולים בהשתלבותם החברתית והמשפחתית
 .הכבוד הלאומי של מסדרמדליית זכתה ל. 

13.HIRSCHHORN-
CARNY Henri 

הוא עזר  1941בשנת  . Metz במץ 1927 לידי

  l'hôtel duליהודים שנכלאו במלון דו לבנט
Levant בהבאת פעל   1943בשנת . במרסיי

 Bandolאזור בנדול . בלשוויץשיירות של ילדים 

ילדים עבור למקלט  מקומות מסתורחיפש 
 , צעיריםעל ידי השלטונות מבוקשים

מדליית הלוחם נגד בישראל זכה ל. מבוגריםכ

 הנאציזם 
 

 

14.HOROWITZ 
Jeanne 

, היא NKELEFRבשם פרנקל  במץ 1921 ילידת

- על ידי הנהלת ה 1941גויסה בשנת 
OSEבמונפלייה Montpellier   לבקר משפחות

 מקומות מסתור מצאוש הזר בעלי נתינות יהודיות
בעיות היומיום נות ע בפתרוייולסכדי לממן באזור 

היא  1943בשנת  המוסתרים. של הילדים
הילדים המוסתרים בדרום  מקיימת קשר עם

Drôme שובארד Ardèche. עליית הגג מגוריה ב

 Place   Bellecour בכיכר בלקור  Lyon בליון
היא תעודות מזויפות. לייצור סדנה משמשת 
 .בפעילותה עד לשחרורהמשיכה 

 

15.LAMBERT Ruth ילידת 1914 בתיונוויל , Thionville  פעלה

 משנת Gursכעובדת סוציאלית במחנה גורס 

1940 עד 1942. דואגת לרווחת הילדים ומצליחה 
לגרום למספר גדול מהם לברוח. בהמשך היא 
לאחר  .לעבוד שם -OSE נשלחת לשווייץ על ידי ה

 .השחרור עבדה במחנות עקורים בגרמניה
 

 

16.Dr. 
LANZENBERG 
Pierre 
 

 עבור 1940שנת מ, עבד  בקולמר 1900  יליד
 OSEמנהל בית הרופאים בברון ל התמנהוBron 

הוא נעצר בשנת  .UGIF בפיקוח Lyon ליד ליון

. Rolande-la-Beaune רולנדה-לה-בבוני 1943

ולבסוף לסוביבור  Drancyאחר כך גורש לדרנסי 

  .משם לא חזר
17.LEHMANN 
Lison 

 , והגנ ב Kleemannבשם קלעמן  1915ב  ילידת
 Haguenau  הייתה ו אצל איכריםמצאה מסתור

 ילדים בבית הילדים בבית מעקב שלממונה על 
 מהדרו Montintin הילדים בארמון מונטינטין 

, היא הייתה אחראית על Limoges לימוזמ

מגורשים ילדי של  הילדיםהשחרור של בית 
   Château de Ferrièresיר טירת דה פריזב

 

http://judaisme.sdv.fr/synagog/moselle/thionville.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/moselle/thionville.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/colmar/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/colmar/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/haguenau.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/haguenau.htm
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18.Dr.LEVY   
Gaston 

עבד כרופא ילדים  , Mutzig במוציג 1902 יליד

ולמנהל  OSE-לרופא ב הוא הפך. מומחה בפריס

'  pouponnière deזלימו  הפעוטון  של של
,  Limoges , כמו גם מפקח רפואי של בתי ילדים

  )1944-1941.(באזור הדרום
לשווייץ בסוף  ברחמבוקש על ידי הגסטפו, הוא 

על ידי  מועסקכרופא פליטים, הוא . 1944מאי 

, במעקב רפואי על גברים  יצריותהרשויות השוו
בשוויץ דוברת ב Lausanne נשים ותינוקות בלוזאן

 .הצרפתית

 

19.LEVY Marthe במץ 1907 ילידת ,Metzעבדה במונטלימאר , 

Montélimarאחר כך במונפלייה , Montpellier. 
באוגוסט  המחתרתיתהחלה את פעילותה היא 

 בהמשךו תעודות מזויפותהכנת נב 1941
-דה-, וילפרנשRodez הסתירה צעירים ברודז

 Ruhleורוהל  Rouergue-de-Villefranche רוארג

היתה   .נזירות בתי אבות שהיו בהנהלתב
 .כל האזורלאחראית על 

 

20LEVY-SECKEL 
Claude 

, Lévyבשם לוי  1924בשנת  בשטרסבורג ילידת

 Stבסנט אמנד  UGIF הייתה אחראית על משרד
Amand שר אזורב Cher    איתרה מ קומות

 , לימוזPérigueux באזורים פריג'ו מסתור

Limoges ושאטורו'  Châteauroux.    היא במקביל

  .Marcelעבדה גם ברשת מרסל

 

21.LIPMAN 
Simone 

   Ringendorf ברינגנדורף WEIL בשם 1920 ילידת

 איתרההיא  .Reinetteהיתה מוכרת בשם ריינט , 

ושאטורו  Limoges בלימוז' מקומות מסתור

Châteauroux בית מונטינין  תמנהלהיתה ל  
 Montintin 

 

22.LOINGER 
Georges 

בשטרסבורג, נמלט בשנת  1908שנת  יליד
, ארגן את פיזור הילדים מהבתים בהם 1940
שוויץ שאיפשר להוא ארגן מעבר  מסתור.מצאו 

ילדים  25או  12-ל פעמיים או שלוש בשבוע 
 . לנוכחAnnemasse  לאנמסLyonלעזוב את ליון 

סכנה, הוא משתמש בשירותיהם של מבריחים ה
 הוא נעזר  .כמאה ילדים הריחוכך מצליח ל בשכר

 , דודו מרסל מנגל, בןב
ו יתופעול . רסומ רסלמ העתידי ימאיהפנטומ

 maison laמבית העזרה הלאומי בסבר  כנהתמש
du secours national de Sèvres  עד סוף

 .המלחמה,

 

23.MOELLER Laure ילידת שטרסבורג בשם מולר MULLER  בשנת

 באינדרמקומות מסתור מצאה  במלחמה 1922
Indre’l , שרבאזור Cher ,ווין בVienne וקרוז la 

Creuse.  ליוותה והיא ארגנה שיירות לספרד

פליטים לשוויץ בזכות חברותה הרשמית בהצלב 
  היא אף ארגנה 1944בפסח  .האדום

 

http://judaisme.sdv.fr/perso/doctor/g-levy/g-levy.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/doctor/g-levy/g-levy.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/mutzig/glevy.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/mutzig/glevy.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/mutzig/glevy.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/glevy/gl1.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/glevy/gl1.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/glevy/gl3.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/glevy/gl3.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/glevy/gl3.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/shh/glevy/gl9.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/shh/glevy/gl9.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/loinger/loinger.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/loinger/loinger.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/marceau/marceau.htm
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 Massifסנטרל המסיף בהרי קהילתי  סדר
 Central . 

24.NEZER Fanny  לואינגרבשטרסבורג בשם  1915ילידת  
LOINGER , בהצלה והצבת ילדים  התמחתה

, בהרי האלפים Isère’l , באיזרDrômeבדרום 

, וכחלק Haute Savoie ובסבואה עילית

קצינים גרמנים לגלות מידע ממפעילותה הצליחה 
מנזר היא מסתור בלמקום תכננו פשיטה ש

במקום המסתור על פליטים הודיע להצליחה ל
היא  . צלוינהפשיטה המתוכננת  וכך כולם 

 .עד לשחרורהצלה ת והמשיכה בפעול

 

25.REIN Armand  במולהוס 1921יליד Mulhouse , איתר מקומות

-, מנהל המרכז הרפואיUssac באוסאק מסתור

 .Gervais-Saint גרבייס-בסנט OSE של סוציאלי

משפחות לשוויץ, ואף ארגן רכבת מיוחדת  הבריח
 .למשפחות יהודיות לרומא

 

26.SALOMON 
Andrée 

בשם   Grussenheim בגרוסנהיים 1908 ילידת

SULZER.  רוברט גמזון עםמייסדת יחדRobert  
   Gamzon פרדריק האמל,  Frédéric Hammel 

את  הסניף האלזסי של הצופים היהודיים של 
. משנת Eclaireurs Israélite d'Alsaceצרפת 

 Limousin בלימוזין OSE היא ניהלה בתי 1939

השותפה היא הייתה  . Dordogne ובדורדון

 Dr. Joseph Weill ג'וזף ויילד"ר  להעיקרית ש
 1,200סייעה להציל ו OSE בשירותי הבריאות של

בכך שרכשה את אמונם של ההורים  .ילדים
לאחר הסבבים . OSE  לידי ארגון  שהפקידו אותם

להבטיח את החזית היא המשיכה  1942של 
וביצעה  UGIF בתוך- OSE המשפטית של ה

פעילויות חשאיות להסתרת ילדים, היא שיתפה 
פעולה במיוחד עם המנזר גלסברג והשיגה יתר 
על כן שווא. היא ארגנה קורסים שיעברו לשוויץ, 
כך שבילתה ללא לאות את חייה ברכבות ובבתי 
מלון כדי לבצע את משימותיה במסירות יוצאת 

 .ופןד

 

27.SAMUEL Julien  במולהוס 1912יליד Mulhouse מזון ב, ארגן סיוע

פעילות הצלה  ארגן, הדרוםבמחנות לעצירים 
את את ו Limoges' יהודים בלימוזשל חשאית 

,  Haute Vienne בהוט וין OSE ההגנה על בתי

הוא השיג את השחרור   UGIF וסמך על ידיכמ

פעילותו הרשמית    Deutsch  הרב דויטש של

אך בסופו  .מחתרתיתה ושימשה כיסוי לפעילות
של דבר המשרד בו עבד נאלץ לסגור את 

בכל זאת המשיך בפעילותו  סמואל. שעריו

הצליח להמלט הוא  1944בשנת  ; בשמברי

   Drancy מרכבת שהובילה אותו לדרנסי

 

28.SCHWAB Fanny רסטהייםבג 1898 ילידת  Gerstheim   
 Laure לצד לור וייל 1939השתתפה בדצמבר 
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http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/loinger/loinger.htm
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http://judaisme.sdv.fr/today/laurew/fanny.htm
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Weilהודיהסיוע הסוציאלי הי "מפעלי הקמת, ב 

  .)OASI( לאוכלוסיות המפונות של אלזס ולוריין
פליטים ל סייעואת העוזרים ש הכשירההיא 

Haute- וינה-, הוטCorrèze קורז מחוזותב
Vienneג'ורה , Juraעין , l'Ainסבואה , Savoie 

הודות לעזרתו  .Savoie-Haute.  סבוי-והוט

, פאני Joint החומרית והרוחנית של הג'וינט

מסוגלת לפתוח היתה   SchwabFanny שוואב

  רק', בברגElisa מרכז נוער, מוסד אליסה
Bergerac  

29.SEGALOW 
Berthe 

, היא Metz במץ  TANNE בשם  1922ילידת 

  .בסנט אטייןו Lyonבליון  יצרה מסמכים מזויפים
 Saint Etienneמשפחות  איתרהיא בהמשך ה

 Chambon sur 'מבון סור ליניוןשמארחות באזור 
Lignon ודבסט Devesset ש בארדArdèche . 

 

 30.WEIL Laure  לנערות  מעוןהקימה  .בשטרסבורג 1875ילידת 
   Périgueux  בפרריגו  עברה להתגורר צעירות,

יהודי הסיוע החברתי שותפה להקמת "מפעל 
."  OEuvresלאוכלוסיות המפונות של אלזס ולוריין

d'Aide Sociale Israélite aux populations 
 évacuées d'Alsace et de Lorraine שנתן " 

היא  מאלזס. מפוניםואלפי פליטים לתמיכה ויועץ 
 הסוציאליים מוסדות ניכל מנגנואת  בנתה מחדש

 מיםשל הקהילה היהודית הגדולה באלזס, מותא
 התבוסהבעקבות המשפחות של פיזור ה תנאיל

  צרפת של
משולבת בפעולה חשאית היתה פעילות זו 

כמה  הפשיטות הגרמניותלהציל מ שמטרתהש
 .ילדים בעיקרשיותר קורבנות ו

 

31.Dr.WEILL 
Joseph 

, עבד  Bouxwiller וקסווילרבב 1902  יליד

הוא . כמנהל רפואי )OSE (הסיוע לילדים מפעליב

שאין להשאיר ילדים בקבוצות בבתי  מוקדםהבין 
 להימנע ממעצר בידי הגרמניםאם רוצים יתומים, 

בהנהגתו הוקמה רשת . והמשטרה הצרפתית

משפחות, ב פיזוריםהילדים על ידי  לשיבוצם של
ז'ורז  עם הוא פעםבאזורים הכפריים,  על פי רוב
 ז'ורז 'גארל ו,   Loinger Georges 'לואינגר

 Georges Garelבגלל פעילותו . רבים אחרים

עם משפחתו הוא  לרדת למחתרונאלץ ג'וזף ויל 

 את הגבול לשוויץ באנמאס 1943במרץ  חצה
Annemasse  . הוא ולאחר שהות במחנה מעבר

כדי חזר לצרפת מספר פעמים  . התיישב בז'נבה

 .להבטיח את תפקודה התקין של הרשת

 

 

  

http://judaisme.sdv.fr/today/laurew/index.htm
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http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/joweill/index.htm
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La Sixième-Eclaireurs Israélites de France (EIF) 

 

Robert GAMZON (Castor) 

Le scoutisme juif avait été intégré par l'UGIF au sein de sa 4ème 

direction, dont il devenait ainsi "la 6ème" section. La Sixième 

présentait trois facettes : la zone Nord, la zone Sud et le maquis, la 

Résistance armée. En ce qui concerne la Sixième en zone Nord, le 

port de l'étoile jaune est imposé dès juin 1942, et les nombreuses 

brimades infligées aux Juifs rendent les tâches de sauvetage plus 

difficiles et plus dangereuses qu'en zone dite "non occupée". Les 

activités de la Sixième sont centralisées autour du local de la rue 

Claude Bernard à Paris, et placées sous la direction d'Emmanuel 

Lefschetz. Sa mission consiste à réunir une équipe, créer une officine 

de faux papiers, prendre des contacts avec la population juive de 

Paris, faire échapper le maximum d'enfants à l'arrestation et à la 

déportation, découvrir des points de chute où ils pourront se cacher 

jusqu'à la fin de la guerre. Le jeune Freddy Menahem est le responsable de toute 

l'opération. 

Dans la zone Sud, le 25 août 1942, Robert Gamzon (Castor), fondateur des EIF 

apprend qu'une grande rafle visant des Juifs étrangers de plus de seize ans entrés en 

France après 1936 aurait lieu le lendemain. Il charge le quartier général des EIF à 

Moissac et le secrétariat général de répercuter cette information à tous les chefs 

éclaireurs et à toutes les fermes EIF. En dépit de l'hospitalité accordée par de 

nombreux Juifs français qui hébergent des Juifs étrangers, de nombreuses 

arrestations ont lieu. Il fut aussi fournir de faux papiers à ceux qui se sont échappés. 

Quant à la Sixième au maquis, le passage à l'option militaire du réseau Sixième-EIF se 

dérouleen deux phases. Le 16 décembre 1943, un groupe de huit cadres et jeunes 

agriculteurs du chantier de Lautrec forme un maquis dans une ferme abandonnée, 

La Malquière, dans les monts de Lacaune, à l'est de Vabre. Puis, le 29 avril 1944, un 

autre groupe, également venu de Lautrec désormais fermé, crée lui aussi un maquis 

dans les ruines d'une ferme, Lacado, à 7 kilomètres de La Malquière. Le 11 juin, fort 

de 60 hommes, le maquis EIF prend le nom de compagnie Marc Haguenau, en 

hommage à ce chef EIF abattu par la Gestapo en février 1944 alors qu’il était en 

mission à Grenoble. Formée de trois pelotons, la compagnie s'embarque Le 6 

septembre en gare de Castres, participe aux combats de la libération de Nevers, puis 

fqit sa jonction avec la 1ère armée de De Lattre. Les membres de la compagnie rêvent 

d'aller libérer les Juifs détenus dans les camps allemands et prennent effectivement 

part à la dure campagne des Vosges, de l'Alsace et de la traversée du Rhin. 

 

 

 

 

Castor 

1905-1961 

 
 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/index.htm
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  )EIF( בצרפת יהודיים םצופי - תהשישי

 Robert Gamzon (Castor), (קסטוררוברט גאמזון )

ארגון הגג של כל הארגונים היהודיים שהוקם על ידי ממשלת וישי 

המחלקה "שהפכו להיות  "הצופים היהודיים" אתגם כלל  UGIF -ה

אזור ב: תחומים השלושב פעלה "תהשישי". הששית" של הארגון

באזור הצפון, במחתרת הצרפתית החמושה. אזור הדרום ובהצפון, 

על שהוטלו  ותהרב הגזרות .1942הוטלה גזרת הטלאי הצהוב ביוני 

לקשות  הסיועהפכו את משימות כבוש בצפון הבאזור היהודים 

פעילויות מטה כבוש בדרום. -באזור הלאומסוכנות יותר מאשר 

קלוד ברנרד בפריז, תחת הנהלתו רחוב ב במועדון היה "השישית"

צוות,  הקיםל והי ותהמשימ .Emmanuel Lefschetz של עמנואל לפשץ

קשר עם האוכלוסייה  קיים, ללייצור מסמכים מזויפיםמחלקת  בנותל

עצר וגירוש ממ לכמה שיותר ילדים להימלט עזורלהיהודית בפריז, 

להסתתר עד סוף  יוכלו םבה מקומות מסתורלהם ולמצוא 

 ים.אחראי על כל המבצענתמנה הצעיר  Freddy Menahem פרדי מנחם. המלחמה

- EIF ,, נודע לרוברט גמזון )קסטור(, מייסד ה1942באוגוסט  25 -באזור הדרום, ב

זרים מעל גיל שש עשרה שנכנסו היהודים על הגדול  פשיטהתקיים תכי למחרת 

ולמזכירות  Moissacבמויסאק  EIF למטהורה ה קסטור. 1936שנת  ילצרפת אחר

למרות הכנסת  .EIF-ה הצופים ולכל חוותראשי הכללית להעביר מידע זה לכל 

מי . מעצרים רבים , בעיקר בעלי אזרחות זרה, נעשויהודיםנרדפים האורחים של 

 שהצליח להימלט קיבל תעודות מזויפות מקסטור.

 

 לאופציה הצבאית של רשת , המעברמחתרת הצרפתיתב ל"מחלקה הששית"באשר 

 1943בדצמבר  16-ב. תרחש בשני שלביםה " Sixièmeהמחלקה ה"ששית"  ,הצופים

chantier de  לאוטרק הבנייה חקלאים צעירים מאתר מדריכיםקבוצה של שמונה 

Lautrec מלקייר-לה בחווה נטושה יחידת מחתרת  תיוצר  La Malquière,   בהרי

, גם נוספת קבוצה 1944באפריל  29 -ב .Vabre , מזרחית לוואברהLacaune לקונה

ק"מ  Lacado ,7 , לקאדונטושה חווה תחוך ליחידת מחתרתנתגבשה היא מלוטרק,  

ונותנת לעמנה איש,  60 הקבוצה מונה כבר ביוני,11-ב .La Malquière מלקייר-מלה

כמחווה למנהיג , compagnie Marc Haguenau מארק האגנואו חטיבת שםהאת 

 בעת שהיה בשליחות בגרנובל 1944הגסטפו בפברואר ידי -עלפל ושה- EIFה

 Grenobleבספטמבר בתחנת 6-שהורכבה משלוש מחלקות, יצאה לדרך ב . היחידה 

, ואז איחדה Nevers , השתתפה בלחימה לשחרור נברסCastres קסטרס הרכבת של

 חלמוחברי הפלוגה .  De Lattre דה לאטרהגנרל כוחות עם הצבא הראשון של 

, VOSGES, לכן השתתפו לקרובות בהרי הווז' במחנות הגרמנים לשחרר את היהודים

 .הרייןבאלזס ובחציית נהר 

 :בצופים היהודיים הצרפתים לורייןבני חבל אלזסים ו

 

 קסטור

1961-1905 
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  פעילות במחתרת שם

1.BADER Jean-Paul  סוכן שימש כבשטרסבורג,  1923יליד
 לפריגו Limoges 'קישור בין לימוז

Périgueuxהוא הצטרף למאקי , maquis 

 de דה ואברה )=מחתרת הצרפתית(
Vabre  היה מעורב באופן ו 1943בשנת

במיוחד בשחרור  ,מחתרתמלא בפעילות ה

   Castres קסטרס

 

2.BARON Elsa ספרן ילידת 1923 בשטרסבורג בשם 
SAFERN המכונה סאנצ'ו, חיפש מקומות ,

  וטולוזBORDEAUמסתור באזור בורדו 
Toulouse והצטרף למחתרת של ווברה 

Vabre 

 

3.BERNSOHN 
Maurice 

הוא  ,1921שטרסבורג בשנת  יליד
 . אתר הבנייה הכפרי לאוטרק ממייסדי
Lautrec.  סגן לשעבר בצבא כ 1944בשנת

הצרפתי, הביא את הידע הצבאי שלו לפלוגת 
השתתף ו Haguenau-Marc נאונהג-מארק

צנחנים  15 ביניהםמלונדון,  צנחניםבקבלת 
 .אמריקאים

 

4.CWANG Chaïm מולהוס  ילידMulhouse  1927בשנת ,

עבד  .Charles Graf צ'רלס גרף ידוע בכינוי

 Saint בקבוצה הכפרית של סן ז'רמן
Germain ,בה פעלו החווה ב- EIF  מוסווה

. הוא נורה על ידי חקלאים צעיריםשל 
והוא רק  1944בשנת  של וישי המיליציה

  .הרב ארון וולף באותו זמן כמו ,18 בן

 

5.DONOF Nelly  במילהוז  1911ילידתMulhouse  בשם

קיבלה בברכה לוחמי בביתה , WEYLוייל 

שניהם  .רבים עם בעלה רוברט מחתרת
 .גורשו לאושוויץ משם לא חזרו

 

6.DREYFUS Théo 
Gilbert 

. היה ידוע בכינוי בשטרסבורג 1925 יליד
,  JussardeauThomas תומאס ג'וסארדו

היה אחראי על הסתרת ילדים באזור 

- של המחתת הצטרף ל .Périgueux פריג'ו
, EIF השתתף בקרבות השחרורו. 

 

7.DREYFUS 
Jacqueline 

בשם וייל  בשטרסבורג 1923  ילידת

WEILL. יליז'קלין מ כינויה היה Jacqueline 
Meillסטודנטית של הצלב  . היא היתה

השתתפה בייצור ו Lyon האדום בליון

חידשה כרטיסי מזון  מסמכים מזויפים. כך

 

http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/jpbader/jpbader.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/bernsohn/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/bernsohn/index.htm
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לכל האביונים והסתירה ילדים בזכות 
 הכיסוי שלה מהצלב האדום

8.DVORIN Dina 
Marinette 

בשם קאופמן  שטרסבורג ילידת
KAUFFMANN. עובדת סוציאלית היא כ

וציידה אותם ילדים  הסתרתדאגה ל
היא הייתה סוכנת  במסמכים מזויפים.

ופעלה בבורדו  orCast הקשר של קסטור

 מארק האגנואו יחידתלבגיוס לוחמים 

Marc Haguenau באזור קסטרס Castres  

 

9.ELBOGEN André  פקולטה בבהונגריה, סטודנט  1922יליד

Clermont- פרנד-שטרסבורג בקלרמונט
Ferrand.  בית הספר להוא התקבל

עליו הפוליטכני, אך הכניסה אליו נאסרה 

השתתף  1943משנת . משום שהיה יהודי

החיל החופשי של מונטאן יחידת בפעולות 
לידי  אך הוסגר, Montagne Noire נואר

לחץ ב עמדעל ידי יהודי שלא האויב 
-הוא נעצר בתחנת סן אטיין .הגרמנים

ביוני  8 -ב Bellevue-Étienne-Saint בלוויו

 Caserne נלקח לקזרן דה נואטו 1944
des Noëttes  בידי  נורהשם בסנט אטיין

ו באותו זמן ב 1944ביולי  7 -הגרמנים ב

  .מי קלייןס נרצח הרב

 

10.ELBOGEN Isaïe של , אחיו 1925שטרסבורג בשנת  יליד
מחתרת , הצטרף לאנדרה אלבוגן

צבא היהודי ול  Espinassier’l אספינאסייר

ופעל לישראל  להגיעהצליח  .ספרדב
 1948בשנת נפל ההגנה,  במסגרת

 .במלחמת העצמאות

 

   

12.GAMZON Denise 
(Pivert) 

.  Robert Gamzon אשתו של רוברט גמזון
בת בפריס,  LÉVYבשם לוי  1909 ילידת

היא . Mulhouse במקור מולהוסשהורים ל

אתר הבנייה הכפרי של  ניהלה את
מקלט מצאה לפני שהיא  Lautrec לאוטרק

 .עם ילדיה בשוויץ

 

 

13.GENSBURGER 
Adrien 

הוא  1943בשנת  .מולהוסב 1916 יליד
, "דה לה מלקייר "מחתרתאת ה הקים

 maquis de la Malquière עם רוג'ר כהן 

Roger Cahen  הירשוז'אן Jean Hirsch . 
מארק  ב' של פלוגה משנהמונה לסגן 

ה בגזרת ובר  Marc Haguenauהאגנואו 

 

http://judaisme.sdv.fr/perso/sklein/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/guerre/lautrec.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/guerre/lautrec.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/guerre/lautrec.htm
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Vabres. רכבתפוצץ  .הועלה לדרגת סגן 

 Castres תחמושת גרמנית בין קסטרס

 של והשתתף בשחרור Mazamet למזמט

קצין לגיון זכה לאיתור " Castres  קסטרס

 1945לוחם, צלב מלחמה  תעודת, "הכבוד
 מחתרת.מדליית הו

14.GHERSON  
Andrée 

 .WEILLבשם ווייל  והאגנ -ב 1922ילידת 

, היא 1943ב   Lyon בליון 6 -ל הצטרפה

 ברחתארגנה הוהיתה עובדת סוציאלית 
היא  האותמשימה  עליהםופיקוח ילדם 

 .במסירות מילאה

 

 

15.GRADWOHL 
Marcel 

  . Pfaffenhoffen בפפנהופפן 1922 יליד

 EIF -צופי העם  מחתרתהצטרף ל
לאספקת אחראי , Montpellier במונפלייה

 תארגן את הסתרו תעודות מזויפות
בסנט פלור  1944נעצר ביוני הוא  .צעירים

 Flour-Saint  רוג'רונורה עם אחיו Roger 

ריימונד   ובהם מחתרת לוחמי 24עם 

 ויואדגר ל Raymond Winter וינטר
 Edgar Lévy  

 

16.GRADWOHL 
Roger 

מרכזים הקים  .בשטרסבורג 1923יליד 
למנוע ע"מ  כפריים כדי להסתיר ילדים

איסופם או גיוסם לשירות עבודה חובה 

STO )Service du travail obligatoire().  
ביוני  10-הוא נעצר כמו אחיו מרסל ב 

 14 -הם נורו ב  Flour -Saintבסנט פלור 

לא  מחתרתלוחמי  24עם  1944ביוני 
)קנטל  Soubizergues יהודים בסוביזרגס

Cantal). 

 

17.GUTWIRTH 
Paulette 

בשם דרייפוס  בשטרסבורג 1922ילידת 
DREYFUS . ידועה בכינוי פלומט היתה

Plumette . עובדת סוציאלית בכתפקידה -
 UGIF  לפעילויות שלה כיסוילה שימש. 

, בהנפקת תעודות מזויפותהיא השתתפה 
בהסתרת ילדים, והייתה אחראית 

 .שוויץל Lyon מליון ברחת ילדיםלה

 

 

18.HAMMEL 
Frédéric (Chameau) 
et Jeanne (Fourmi) 

בשטרסבורג, הוא יצר מרכזים  1907יליד 
כפריים כדי להסתיר ילדים וללמד אותם 

 לנוכח האיומים היהך א עבודה חקלאית.
ולמצוא להם צורך לפזר אותם 

, Anny Latour בעזרת אנני לטור מיסתר.

 

http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/haguenau.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/pfaffenh.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/pfaffenh.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/pfaffenh.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/chameau/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/chameau/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/chameau/fourmi.htm
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נערות  20רגן את השמתן של יהוא א

 . Moissac צעירות במנזר הכרמל במויסאק

מבודד היטב מרכז  הקים 1942בשנת 
חבל ב Vivaraisמישור ויווארה ב  לצעירים

שיתוף פעולה  יצר שם .Ardècheש ארד

קיום ב Castorסייע לקסטור ו  MJS- עם ה

 .באזור הצפון EIF- קשר עם הה

 
-וויל בשטרסבורג בשם 1907ילידת 

אשתו  OBERDOFER-WEILL אוברדרופר

היא סייעה  לו Chameau" אמו"ששל 

היא עבדה עם העמותה  מופלאה.בצורה 
הפרוטסטנטית "הגנה על משפחות" 

Protection des Familles  רבותשסייעה 

 .ילדים בהצלת
19.HAMMEL 
Hugues 

 היה ידוע בשם בשטרסבורג, 1917יליד 

את הוא ניהל  . ""שאמואחיו של  "פינגווין"

 Puzocq אתר הבנייה הכפרי של פוזוק

, השתתף Lot et Garonne גארון-בלוט א

 בתי מבטחים לצעירים מגורס של איתורב
Gurs וריווסאלטס Rivesaltes הצטרף , ואז

 Montagne של מונטאן נואר מחתרת ל
 Noire  בטארןTarn עם  אחראי לקשרים

 .אחרות מחתרות

 

 

20.HANAU Félicie 
Lise 

בשם שלנגר בשטרסבורג   1925  ילידת

SCHLANGER. עבדה במחנה פורט פאייה 

de Fort Paillet ו סבווניVénissieux  ואז

ארגנה היא   .Rivesaltes בריבסאלט

תעודות מעברים לא חוקיים וסיפקה 
 .עד לשחרורמזויפות 

 

21.HEYMANN 
Raymond 

ידוע בכינוי  1919יליד שטרסבורג בשנת 
פעל ,  Maurice Rosenat מוריס רוזנאט

ץ משפחות וחילב Montpellier מונפלייהב

 מאוחר יותר (, תעודות)אוכל,  שהסתתרו
 . ובמונטה קרלו Monaco , מונקוNice בניס

השתתף ו במחתרתף כספים וסיאעסק ב
. הצטרף לשירות תעודות מזויפותבייצור 

חיל ה וארגון נשקים במסגרתהמודיעין חיל 

 המדליזכה ב, Nice ניסב החופשי

 .המחתרת הצרפתית

 

22.HIRSCH Berthe  שם וייל ב בשטרסבורג  1907ילידת
WEYL ,פעלה עובדת סוציאלית היא יתה ה 

 

http://judaisme.sdv.fr/perso/chameau/taluyers/taluy1.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/chameau/taluyers/taluy1.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/hanau.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/hanau.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/rheymann/rheymann.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/rheymann/rheymann.htm
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שירות המודיעין של צבא המתנדבים ב
 עברה 1942בשנת  .כסוכנת מודיעין

ילדים  מקום מקלט של Moissacלמויסאק 

היא עזרה להסתיר אותם אך  .רבים

 Saint-בסנט מישל 1943נעצרה בשנת 
Michel. היא לא חזרה מאושוויץ. 

23.KAUFFMANN 
Pierre 
(Pierrot) 

 הצטרף לאתר  .בשטרסבורג 1920יליד 

בטרן  Lautrec הבנייה הכפרי של לוטרק

Tarn   מצא תעודולת מזויפותהוא רכש ,

, ארגן את הפיקוח על קומות מסתורמ
יתר על כן הוא שמר על  מקומות פעילותו .

עם הרשויות הציבוריות טובים יחסים 
מעצרים. לאחר ניתן היה לבטל ובזכותו 

 מחתרתאת הקשר בין ה הקיםמכן, הוא 
הוא  .המקומית מחתרתלבין ה EIF של

 בטרן Vabreשל ואברה מחתרת הצטרף ל

Tarn. הצטרף לפלוגה מארק האגנאו 

Marc Haguenauקצין לגיון הכבוד ,la 
ion d’HonneurLég 

 

24.KLEIN LIEBER 
Liliane 

בשם ליבר בשטרסבורג   1924ילידת 
LIEBER.  באזור הוצבה כעובדת סוציאלית

 מקומות מסתור איתרה, Grenoble גרנובל

 טיפלה והשיגה בהם עבור הצעירים
צעירים  ליוותה תעודות מזויפות. עבורם

ילדים העבירה שוויץ, היא גם בדרכם ל
 למואיסאק Rivesaltes מריווסאלטס

Moissac  , לגיון  האבירזכתה בתואר

ובתעודת   ,Légion d'honneur הכבוד

 .חתרת הצרפתיתשל המהלוחם מתנדב 

 

25.LAZARE Alfred  משנת פעל בשטרסבורג,  1923יליד
אתר הבנייה הכפרי של ב ואילך 1940
 )טארן  chantier rural de Lautrec לוטרק

Tarn).  הבו– EIF  צעירים בחסות הסתיר

 retour à la "אדמההחזרה לתוכנית "
terre  לקח חלק הוא ממשלת וישי. של

הוא . Lacado לאקדו המחתרתביצירת 

הפלוגה השנייה של פלוגת  פעל במסגרת
  ,Haguenau-Marc האגנואו-מארק

והשתתף בכל הקרבות שהובילו לשחרור 
   Castres קסטרס

 

 

26.LAZARE Lucien  בסניף  פעל .בשטרסבורג 1924 יליד
תעודות ,טיפל ו  EIF-של ה 6-ההמחתרתי 

 

http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/p-kauf.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/p-kauf.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/dirige/p-kauf.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/guerre/lautrec.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/guerre/lautrec.htm
http://judaisme.sdv.fr/israel/lazare.htm
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העביר קבוצות של ילדים  מזויפות.
הציטרף למחתרת  מקומות מסתורל

 של טרן maquisהצרפתית "המאקי" 

Tarn.  האגנאו -מארק פעל ביחידה שלהוא

 Haguenau-Marc השתתף בשחרור ו

  Castres קסטרס

27.LEVI Henri  רגן הסתרת יבשטרסבורג, א 1913יליד

וסיפק להם  Roanneהצעירים באזור רואן 

על ידי הגרמנים, , נעצר תעודות מזויפות
 .לא שב מאושוויץו Drancy הועבר לדרנסי

 

28.LEVI Denise  רעייתו היתה שטרסבורג, ב 1920ילידת
, היא עבדה עם בעלה בשירות הנרי לוי של

לדם יו עמו יחדנעצרה ו תעודות מזויפות
 .שזה עתה נולד, שלושתם נרצחו באושוויץ

 

29.LEVY Edgar  במץ 1905יליד Metz  משתתף בשירות ,

כדי לאפשר ליהודים  תעדות מזויפות
עסק הוא גם . בסכנה לשנות את זהותם

 .מחבואים לצעירים ולמבוגרים באיתור
ריימונד  עם maquis הצטרף למאקי

   Raymondוינטר, מרסל ורוג'ר גראדוול
 Winter, Marcel et Roger Gradwohl .

 פלור-בסנט 1944ביוני  10-הם נעצרו ב 
Flour-Saint  מחתרתלוחמי  22ונורו עם 

 בסוביזרגס 1944ביוני  14 -יהודים ב-לא
Soubizergues קנטל( Cantal). 

 

30.LOEB Marcelle  היא 1923ילידת שטרסבורג בשנת ,
, נעצרה בשנת שישיתה בפלוגהפעלה 
ולא , גורשה לסוביבור Lyonבליון  1943

 משם.חזרה 

 

31.PICARD Roger  סרמינג ב 1923יליד Sarreguemines. 
 הוא השתתף בהסתרת 1942החל משנת 

 EIF מרכזישל פיזורם  בזמןצעירים 
-סור-וטירת ביולייה Moissac מואיסאקב

 כך הגן .fl Dordogne-sur-Beaulieuדורדון

 20 - נכלא ב; עליהם מפני מעצרים וגירוש

 ורשוג Drancy בדרנסי 1943ביוני 

 ., ולא שב1943יולי  18-ב לאושוויץ

 

32.REIN Jean-
Jacques 

, השתתף Mulhouse במולהוס 1920 יליד

 ,תהשישיבפעולות הסניף החשאי של 
והיה חלק  מקומות מסתור באיתור

 1943בשנת  תעודות מזויפות.משירות 
הוא לא שב  .וגורש Lyonנעצר בליון 

 .מסוביבור

 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
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33.RIEGER Isidore  במץ 1923יליד Metz בחלוקת , לקח חלק

, Marseille במרסייר מזון לאנשים במסתו

. פעל Roanne וברואן Grenobleגרנובל ב

הוא הגיע לארץ . בהסתרת ילדיםגם 

 דרך גינאה 1944ישראל בנובמבר 
Guinée 

 

34.ROSENZWEIG 
Jacques 

 מצא, בשטרסבורג 1923 יליד
  לוטרק של EIF של הכפרי במרכז מקלט

centre rural des EIF de Lautrec . הוא 

  -EIF ה המחתרת מלוחמי אחד היה

, la Malquière מלקייר בלה הראשונים

Marc- האגנואו-מארק פלוגתל הצטרף
Haguenau על בהתקפה והשתתף 

 Mazamet מזמט בין הגרמנית הרכבת

 אלזסב ובמבצעים Castres לקסטרס

 .וגרמניה

 

35.SAMUEL 
GAUTHIER Daniel 

 .Strasbourg בשטרסבורג 1921 דילי

ילדים בהסתרת  הוא פעל 1943בדצמבר 
בכדי לאפשר להם להימלט ממעצרים 

בהנחת השתתף  1944בראשית  .וגירוש
במפקדות המשרד לעניינים  מטעני נפץ

 בהמשךÉtienne-Saint סן אטיין יהודיים ב

הניידת פלוגת המבצעית ל ףהצטר
 omaslieutenant Thבפקודת סגן תומאס 

 .והשתתפו בלחימה למען שחרור האזור

 

36.SCHWAB Jean  בגרסטהיים 1910יליד Gerstheim היה ,

Saint-מדריך חקלאי בחוות סן ז'רמן 
 Germain  1944 – 1942בין השנים. 

נעצר על ידי המיליציה הצרפתית, ונורה 
 Ain’lין יאחבל ב Villemotier בווילמוטייה

 .1944במאי  19 -ב

 

37.VEIL Robert dit 
Félix le chat 

 ברמברוויליארס 1921 יליד
Rambervilliers.  גיבש 1940בשנת 

 81דה קסטרס בוויל , מחתרתקבוצת 
Ville de Castres במכללה של קסטרס 

Castres של ואברה מחתרתהצטרף ל 

Vabre  של והשתתף בכל הפעולות: קבלת

כמו גם שיירות, והתקפה על  צנחנים
 Castres שחרור קסטרס

 

38.WAHL Henri באינגווילר 1909 יליד Ingwiller.  משנת

היה אחראי על תיאום כל קבוצות  1941
ועד לשחרור אזור  השישיתפלוגה ה

 

http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/guerre/lautrec.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/pivert/guerre/lautrec.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/gersthei.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/gersthei.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/gersthei.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/gersthei.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/ingwill.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/ingwill.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/ingwill.htm
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תרם ללא הרף  .1944דרום בשנת ה
לאחר  .להצלת ילדים ומבוגרים רבים

גייס גם צעירים   AJ- ל    שהצטרף

 "קרוי דה גר"זכה לאיתור  מחתרת.ל

Croix de guerre המחתרת לוחם  ותעודת

carte de Combattant de la Résistance 

39.WARSCHAWSKI 
Max 

 עבר, Strasbourg בשטרסבורג 1925יליד 

הצטרף  1944בשנת  .Limoges' ללימוג

 Haguenau-Marc האגנאו-לפלוגת מארק

 Castres ליד קסטרס EIF-מחתרת הב

הרכבת  תוהשתתף בהתקפ Tarnבטארן 

בין   Labruguière הגרמנית בלברוגייר

 .Castres לקסטרס  Mazamet מזמט

 . נתמנהJuraיורה שלו נשלחה להיחידה 

 .בצפון אלזסלרב הראשי של שטרסבורג 

 

40.WEIL Juliette  בשטרסבורג 1921ילידת Strasbourg 

 6-ה הפלוגה שלהייתה אחת ממנהלות 
לפיזור צעירים  אחראית, הדרום באזור

לספק להם ו במקומות מסתור מבתי ילדים
נעצרו בשנת היא  תעודות מזוייפות.

Beaune- רולנדה-לה-לבוןב, נכלאה 1943
Rolande-la לסוביבור משם לא  גורשהו

 .חזרה

 

41.WEILL Etienne-
Bertrand 

-משפחה מאלזסמ 1919בשנת  זפרייליד 

, הוא הצטרף Lorraine-Alsace לורן

ף תעודות יהיהודית, אסף וזי מחתרתל
 במחתרת ופעל גםזהות כדי להציל ילדים, 

צבא ראשון בלחם . הצופים היהודייםשל 
 באלזסו Vosges' ווזהרי הב בקרבות

Alsace 

 

42.WEILL Léandre  בשטרסבורג 1922יליד trasbourgS,  
 בוואברט 1944בשנת  מחתרתהצטרף ל

Vabreet  מארקלפלוגת הצטרף בה-

הוא השתתף  .Haguenau-Marc האגנאו

במהלך ההתקפה על הרכבת  ותבקרב

 לקסטרס Mazamet הגרמנית בין מזמט

Castres 1-ה צבא צרפתואז הצטרף ל. 

 

43. Simon  בשטרסבורג  1924ילידStrasbourg 

, Léandreליאנדר , אחיו של 1924בשנת 

 maquis de ווברהמחתרת של הצטרף ל
Vabre  של  2-מחלקה ה 1944באפריל

 Haguenau-Marc האגנואו-מארק פלוגת

 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/maxwar.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/maxwar.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/artistes/metaform/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/artistes/metaform/index.htm
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 20 בגיל .1-הלצבא הצרפתי  ומאוחר יותר

. על ידי Vosges ווז'הרי הנפצע אנושות ב

 .1944באוקטובר  14 -פגז ב

44.WINTER 
Raymond 

, Strasbourg בשטרסבורג 1923 יליד

להביא עזרה ונחמה  פעל, 1942משנת 
 Rivesaltes ריווסאלטס עצורים במחנותל

 .להימלט לאחדיםוהצליח  Gurs וגורס

תעודות התמחה בייצור והפצה של 
 מקומות מסתורחיפוש אחר ו מזוייפות

 ליניון-סור-רגן שיירות לילדים משמבוןיאו

Lignon-sur-Chambon נעצר לפני . לשוויץ

ונורה ב בחזרה ליחידתו במחתרת שהגיע 
ומרסל  רוג'ר  בני דודו יחד 1944ביוני  10-

 Edgar Lévy יואדגר לו Gradwohlגראדוול 

לוחמי התנגדות לא יהודים בסוביזה  22 -ו

 Soubizègues en Haute-ינהיו-בהוט
. Vienne 

 

45.WOLF Fanny   רבאינגוויל 1909ילידת Ingwiller מורה ,

 .יהודיים-חוקים אנטיהבגלל  פוטרהש
-לפליטים מאלזססוציאלי התגייסה לסיוע 

וביקרה באופן  Périgueux לורן בפריג'ו

משפחות יהודיות שהסתתרו אצל קבוע 
והביאה להם עזרה  Dordogne בדורדון

. היא נעצרה באפריל וסעד נפשיחומרית 
משם לא  ,ומיד גורשה לאושוויץ 1944
 .חזרה

 

 

  

http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/document/eeif/orjekh/orjekh2.htm
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  ורבנים צבאיים רבנים

Il s’agit de rabbins aumôniers proposés par le grand rabbinat de France et 

officiellement habilités par les autorités de Vichy à pénétrer dans les camps 

de la zone Sud, plus exactement le Roussillon et le Sud-Ouest : Noé, Gurs, Le 

Récébédou, Le Vernet, Rivesaltes, Saint-Cyprien. Le rabbin René Kapel avait 

été affecté à ce secteur jusqu'au 31 janvier 1943 où, menacé d'arrestation, 

il dut fuir précipitamment vers Grenoble en plein accord avec son chef 

hiérarchique, le grand rabbin René Hirschler, aumônier général. Celui-ci 

assuma cette lourde charge durant près de deux années, du 13 février 1942 

au 23 décembre 1943, date de son arrestation à Marseille, suivie peu après 

de sa déportation. 

Le rabbin Henri Schilli prit la relève en janvier 1944, se partageant entre ses 

fidèles de Montpellier et le camp de Rivesaltes. Les aumôniers avaient mis 

en place une chaîne de solidarité pour obtenir des colis alimentaires, des 

faux papiers d'identité et surtout des lieux de refuge pour les internés libérés 

ou évadés. Ils avaient entre trente-cinq et quarante ans ; c'était une nouvelle 

génération de rabbins, avec un état d’esprit en rupture assez nette avec leurs 

aînés. Pour eux, et pour leurs adjoints, les internés étaient tous les fils d'un 

même peuple, subissant le même destin tragique. L'aumônerie a été, malgré 

de faibles moyens, un authentique et efficace bastion de la Résistance. 

 דת כוהנים

המוצעים על ידי הרבנות הראשית לצרפת ומוסמכים רשמית על  םמדובר ברבניכאן 

 le Roussillon ידי רשויות וישי להיכנס למחנות באזור הדרום, ליתר דיוק לרוסיון

 Le , לה ורנטLe Récébédou , לה רסבדוGurs , גורסNoé : נואהצרפת מערב-ודרום

Vernetריווסאלטס , Rivesaltesיפריאןס-, סן .Cyprien-Saint .רנה הרב 

 שתוכנן לאסור אותוכאך , 1943בינואר  31-הוצב לגזרה זו עד ל  Kapel René קאפל

 הראשי הרב, של הממונה עליומלאה הבהסכמה   Grenobleהלגרנובל הוא ברח

זה עומס  מילא אחר תפקידהוא . grand rabbin René Hirschler  רהירשל רנה

, תאריך 1943בדצמבר  23-ל 1942בפברואר  13-במשך כמעט שנתיים, בין ה

 למחנות במזרח. גירוש אחרי מעצרו הוא זמן קצר .מעצרו במרסיי

 

פעל גם , כשהוא 1944ינואר כיהן בתפקיד זה החל מ Henri Schilli  שילי אנרי הרב

 מחנה ריווסאלטסוגם בקרב אלה ב Montpellier חסידיו במונפלייה בקרב

 Rivesaltes. תעודות סיפקו להשגת חבילות מזון,  מנגנוני עזרה הפעילו הרבנים

הם . משוחררים מסתור לפליטים נמלטים אומקומות תרו יאומעל לכל  מזויפותזהות 

מעוז אותנטי ויעיל של  והיוו חדשמזן ארבעים רבנים עד שלושים וחמש כהיו 

 ההתנגדות

http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/kapel.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/schilli/schilli.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/kapel.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/kapel.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/schilli/schilli.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/schilli/schilli.htm
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 שם פעילות 

 

Né en 1909 à Dambach-la-Ville, 
après s’être réfugié à Poitiers, il 
créa un réseau d’aide aux internés 
des camps de Poitiers et de Mons 
(près de Tours) grâce à l’entremise 
des services préfectoraux et du 
personnel de la gendarmerie 
chargé de la gestion et de la garde 
des camps. Il obtint également 
l’aide du Comité de la rue Amelot, 
et ainsi 84 enfant furent libérés et 
placés dans des familles de la 
région, il a finalement été arrêté 
avec son épouse Georgette et leur 
fille Myriam, en février 1943, ils ne 
sont pas revenus d’Auschwitz. 

-לה-בדמבך 1909 יליד

 שמצא לאחר  Ville-la-Dambach ויל

 הקים, הוא Poitiers בפואיטיי מסתור

 במחנות פואיטיי אסיריםרשת סיוע ל

Poitiers  ומונסMons ליד טור( Tours )

 ואנשי ז'נדרמריה עם הקשריםבזכות 
ים על ניהול האחרא )המשטרה(

 זכההוא גם . ושמירה על המחנות

 אמלות רחוב של הוועדהעזרת ל

Amelot  84הצליח לשחרר  , וכך 

משפחות ל להעביר אותםילדים ו
 נעצר עם אשתו ג'ורג'טה .אזורב

Georgette ובתם מרים Myriam ,

 חזרוהם לא  .1943בפברואר 
  .מאושוויץ

1. R. Elie BLOCH 

 

   .Altkirch באלטקירך 1888שנת  יליד
 1940משנת   Vichy בווישי פעלהוא 

רגן את הסיוע ישם א .Lyon בליון אח"כ

הגן על  ו, שבקשייםיהודים לוההגנה 
רבים כדי להצילם ממעצר וגירוש, אך 

ונרצח  1944במאי  בעצמו הוא נעצר
 .באושוויץ

  

2.R. Robert 
BRUNSCHWIG 

http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/a-f/dambach.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/a-f/dambach.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/a-f/dambach.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/a-f/dambach.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/hautrhin/a-f/altkirch.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/hautrhin/a-f/altkirch.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/hautrhin/a-f/altkirch.htm
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, 1913בשנת  amburgH בהמבורג יליד

 .ופריז  של שטרסבורג EIF קרוב להיה 

בבית  1941הוא מצא מקלט בשנת 
 פעלבו  EIF-הספר החקלאי של ה

קצין והפך ל Lautrecמדריך בלוטרק כ

Samy  נודד עם הרב סמי קליין דת
Klein השתתף  1944בשנת  .1942-ב

הוא נעצר על  . ארגון שיירות לספרדב

Saint- קפרין-ידי הגסטפו בתחנת סנט
Cyprien  ובלע מיד את רשימת

 נכלא במחנה לספרד מיועדים לצאתה

המשיך לטפל שם  Drancyדרנסי 

הנום של יולא חזר מג .בילדים רבים

 .מחנה הריכוז

 

3.Léo COHN 

 

הוא . 1936מאז   מווינצנהיים רבה

 תצבאי במהלך "מלחמרב היה  

נלקח ."drôle de guerre" ההמתנה"

 1940ביולי  Bretagne בריטניבבשבי 

משם למזרח הרייך הגרמני.  והועבר

 Agen ן'רב באגהיה . 1941חזר בשנת 

: 1943לאפריל  1941בין השנים 
 ביקורים במחנות ריווסאלטס וקסניאול

Rivesaltes et Casseneuil מכל , עזרה

מנות אוכל,  מסמכים, הסוגים לפליטים:
, ערוצי הגירה חשאיים תעודות מזויפות

 '.ממחנות וכולשוויץ וספרד, בריחה 
 תיאר  Simon Fuks סימון פוקס

 המלחמה שנות את בפירוט

 אחרי המלחמה  . שלו באוטוביוגרפיה

 קולמרשל הוא הפך לרב הראשי 

Colmar אלזס דרומית  Rhin-Haut
 .שנה 40כמעט במשך 

4.R. FUKS Simon 

 

רב ראשי כיהן כבמרסיי,  1905 יליד
 , והוא מונה1939שטרסבורג בשנת ב

הרבנים לאחראי על  וישימשטר ידי על 
סיוע  אירגן מערכת של .במחנות הדרום

במחנות וכן רשת עובדים סוציאליים 
למרות  .ודתי ינפשסיוע חומרי,  מתןל

הקשיים עקב מספר רב של מעצרים 
הוא  ., הוא נשאר בתפקידופשיטותו

על ידי הגסטאפו  1943נעצר בדצמבר 

5.G. R. René 
HIRSCHLER 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/colmar/fuks/wintz.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/colmar/fuks/wintz.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/colmar/fuks/guerre/index-g.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/colmar/fuks/guerre/index-g.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/colmar/fuks/guerre/index-g.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/villes/colmar/fuks/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
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 מוןעם אשתו סי 1944בפברואר  גורשו

Simone  חזרלאושוויץ, משם לא. 

 

תפקיד כיהן ב .בפריז 1907יליד 
 מולהוסבו  Belfort בבלפורט רב

Mulhouse . עם ד"ר ג'וזף וייל פעלהוא 

Joseph WeillDr.  ב-OSE הרב ועם 

    Renéהירשלר רנה הראשי
 Hirschler  בצבא היהודיחבר היה הוא 

משנת . עתידייםלוחמים  בגיוס ועסק 

 רב צבאי כלליכגם  כיהןהוא  1942

. OJC( 1942 (בארגון היהודי הלוחם

בקריירה  פתחלאחר המלחמה 
 .בישראל יתדיפלומט

6.R. René KAPEL 

 

Bad- הומבורג-בבאד 1915 יליד
Hombourg , קצין הצבא הצרפתיהיה. 

תנועת  הקמתבהשתתף בשטרסבורג 
  -והחל מ אורתודוכסיםשל צעירים  נוער

.  EIF-ה הוא היה אחד ממנהיגי 1940

הוא הצטרף ; מחתרת לאז  הצטרף

 הנחיתהלאחר  maquis למאקי

לסנט  בדרך ,Normandie נורמנדיב

לסייע בהצלת  Etienne-Saint אטיין 

ילדים ומבוגרים יהודים, הוא נעצר 
נורה ו הלשנהבעקבות רכבת בתחנה 

 לרפט-ג'נסט-בסנט 1944ביולי  7-ב
Lerpt-Genest-Saint . 

7.R. Samy KLEIN 

 

 כרב , כיהן1872 יליד

 Westhoffen  בווסטהופן ב
 על אחראי היה הוא . שטרסבורגבו

 שמצאו האלזסים היהודים תקהיל
 ידע . Périgueux ו'פריגב מקלט

האלזסים  הפליטים את מחדש לארגן
 הדת שירותי את, , את הפולחן הדתי

 הוא. לעדרוולכהן כרועה נאמן  הםשל

 בפברואר תפקידותוך כדי מילוי  מת
1944.  

8.R.MARX Victor 

http://judaisme.sdv.fr/synagog/fcomte/belfort/belfort.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/fcomte/belfort/belfort.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/fcomte/belfort/belfort.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/hirschl/hirschl.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/kapel.htm
http://judaisme.sdv.fr/perso/sklein/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/r-z/westhof.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/r-z/westhof.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/r-z/westhof.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/limoges.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/limoges.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/shh/limoges.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/marx.htm
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הידוע היה בשטרסבורג,  1923יליד 

 .Léon Descamps ליאון דשאן כינויב

וישי  במחנות של משטר רבכ לפעהוא 
לאנשים רבים  ואיפשר ,כלאבבתי הו

יפק להם את כל העזרה וס להימלט
הוא  1944ביוני  .רתהדרושה להסת
 le maquis ווברהשל הצטרף למאקי 

de Vabre  והשתתף בלכידת רכבת

Mazamet גרמנית בין מזמט תחמושת 
 להלחםהוא המשיך  Castres לקסטר

עד  1ère arméeנה הראשו ארמיהב

לגיון  זכה לאיתור .1944אוקטובר 
קרואה דה ", Légion d'honneur הכבוד

, croix de guerre 1945-1939" גר

  médaille deמדליה של ההתנגדותול
 la Résistance 

9.NISAND-
NEUGEWURTZ 
Léon 

 

הגיע למץ בשנת ש 1920 -ביליד פולין 

 שהההוא  1940. מספטמבר 1925

אחד הראשונים והיה  Toulouseבטולוז 

לאסירים עזר הוא  ."היהודהצבא "של 
 Récébédouלברוח ממחנות רסבדו 

הוא ארגן את  1942בשנת . Noé ונואה

ים ייהודפליטים  250-יותר מ  הסתרת
בגרנובל הוא  .בבית הכנסת בטולוז

)תנועת הנוער  MJS ארגון עם פעל

ואתור  דאג לתעודות מזויפות ,הציונית(
עבר  1943בסוף שנת . מסתורמקומות 

לבאור , וגם ב, שםCastres לקסטרס

המשיך  Lavaur et à Albi אלביבו

 צעיריםפליטים עם בעבודתו החינוכית 
רב "זכה לתואר בישראל   1944 עד יוני

 ."היהודית בצרפת מחתרותה

10.R.Paul 
ROITMAN 

 

 חבר היה. Obernai מאוברנה  במקור

עד  Montpellier מונפלייהב רבו EIF -ב

 בקהילתו כהונה, ותוך כדי 1943שנת 
 .במספר מחנות מעצר רבל התמנה

לאחר מעצרו של הרב הראשי הירשלר 
Hirschler   כל המחנות באזור רבם של

 .אזור דרום

11.R.Henri SCHILLI 

http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/roitman/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/roitman/index.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/obernai.htm
http://judaisme.sdv.fr/synagog/basrhin/g-p/obernai.htm
http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/schilli/schilli.htm
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לאחר לימודי  .שטרסבורגב 1918יליד 
של  רבל 1941בשנת נתמנה רבנות 

הצופים  של הכשרת המדריכים מחנה
  Eclaireurs Israélites (EI( היהודיים

בבית הספר בצופים  מדריךשכיהן ככ
 1943בשנת  Lautrec לוטרק  החקלאי

לבקר  על מנת Lyonליון ל הועברהוא ,

יהודים באזור, במרכזים של צעירים 
בפרט בבית הספר החקלאי של סן 

, שם נעצר על ידי Germain-Saint ז'רמן

במאי  19-המיליציה הצרפתית ונורה ב 
 בווילמוטייה 26בגיל בן  1944

Villemottier ןיאאזור ב Ain’l 

12.R. Aron WOLF 
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