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 . ומוקיריהם  צאצאיהם ,'יציאת אירופה' שלום והערכה למעפילי אקסודוס

    מאבק המעפילים, ותרומתם המכרעת וברכה לשנים טובות ורבות בהנצחת 

 לניצחון במלחמת העצמאות, להקמת המדינה וביסוסה.לגיבוש היישוב, ו

 

העברית נהירה לי, אך אני מתקשה לאתר די מלים נאותות, לשבח אתכם על פעילותכם  

הנמרצת להנצחת השתתפות קבוצת הצעירים מקהילות צפון אפריקה, במאבק ההרואי של  

'יציאת אירופה', לעלייתם ארצה.   ואכן, השתתפתי אמש בהתכנסות ההנצחה  מעפילי 

המרגשת בבית הפלמ"ח,  של מאות המעפילים, צאצאיהם ומוקיריהם, ובעיקר שמחתי  

ונהניתי לחזות במסכת אהבת ישראל, האומה והארץ , שנבעה מהתצוגה על הבמה, ומחיבת  

 . ית הפלמ"חבב קהל המאות שמילאו את אולם 'מלווי השיירות' 

 

פלי"ם, הקדשתי כחמש שנים לפעילות הביטחון וההעפלה, והייתי בין המצפים  - כוותיק פלמ"ח

כולל הערכה   .  לשווא, לספינה 'יציאת אירופה' במפרץ חיפה, ומעורה בהתרחשויות לאחר מכן 

בהפסקת המאבק בכדי להציל את הילדים הפצועים.     גם רבה לאורח מנהיגותו של יוסי הראל, 

ערצה למיכה פרי, מפקדי בפלי"ם, על אורח הנהגתו האמיצה, אולי בעזרת המעפיל הנמרץ,  הו

במהלך   ים ונחושים, איתנ לפיהם .    בעידודו, עמדו אמרדכי רוזמן, את המעפילם המיוסרים 

 . המעפילים  לציונותעזה   הגירושם האכזרי לגרמניה, ע"י הבריטים שהביעו משטמ

 

בחיילי הצי הבריטי  בים המעפילים במהלך המסע והמאבק אתם בוודאי מודעים לתלאות 

הורדה המשפילה בנמל חיפה,  בולאחר מכן  .  שהרסו את הספינה, וגרמו לנפגעים רבים

וההובלה האכזרית לעבר אוניות הגירוש, להחזרתם לאירופה בתנאים לא אנושיים.    אולם,  

על  גם זור כאן בהרחבה  בקצרה, ואח  תיאור המאבקזכיתי אמש והעליתם אותי לבמה, ל

 התיאורים מההתרחשות הגורלית בנמל חיפה.   

 

במהלך המאבק עם חיילי הצי הבריטי, נפגעו רבים מהמעפילים, כולל ילדים, וגם מצוות   , ובכן

הודיע הרופא ליוסי הראל, שאם הילדים לא יקבלו 'פלסמה' כעירוי   הספינה.   בשלב מסויים



באמצעות 'הגדעוני', עזריאל עינב, האלחוטאי איש הפלמ"ח על  דם, הם לא יחזיקו מעמד.  

הספינה, עמד יוסי הראל בקשר עם מטה ההגנה, והחליט שעליו להציל את הילדים ולהביאם  

יספקו פלסמה לעירוי דם, יפסיק אם  י, והודיע ש חיים ארצה.   הוא פנה ברמקול למפקד הבריט 

נמסרה כמות פלסמה והילדים ניצלו, המאבק נפסק,   את המאבק.  כך היה, תוך דקות 

 והובילוה לנמל חיפה, ההרוסה, הבריטים השתלטו על הספינה 

 

כאן בנוכחות וועדה האו"ם לבדיקת המצב בארץ, החלו החיילים הבריטיים, להוריד בחבטות  

, תוך שרבים נופלים ומנשקים את אדמת הארץ, ומובלים לעבר  לים מהספינהאת המעפי

 אוניות הגירוש, להחזרה משפילה

, פסקו כי על בריטניה  ממראות הגירוש למחנה הסגר בגרמניה.   אנשי וועדת האו"ם הנדהמים

מול האהדה בעולם למאבק המעפילים, לא יכלו הבריטים לעמוד,    ,לעזוב את הארץ, ואכן 

 ך עזבו  את הארץ. ובהמש

 

גורשו המעפילים, בתנאים לא   - ארנסט בווין, שר החוץ הבריטי, עוין הציונות,  כזכור, בהנהגת

אנושיים על אוניות הגירוש, בניסיון להורידם בצרפת, שם הם עלו על האקסודוס.   מיכה פרי  

איש הפלי"ם, שנשאר עם המעפילים, עודד את רוחם בעזרת המעפיל הנמרץ מרדכי רוזמן,  

ן, כך היה,  , והבטיח שכולם יועלו ארצה בהקדם.   ואכושכנעם לא להישמע להוראות הבריטים

  במהרה,ואחרי שהורדו בהשפלה למחנה הסגר בגרמניה, פעלו אנשי המוסד לעלייה במרץ, ו

 הועלו ארצה כל מעפילי 'יציאת אירופה', בדרך נוחה יותר, והשתלבו בבניין הארץ והגנה עליה. 

 

ם לעלות ארצה, הגביר את האהדה לציונות  תיאור מאבק מעפילי 'יציאת אירופה', ונחישות 

לקראת התוקפנות הערבית   י תבל, וגיבש את הישוב היהודי לישות לאומית לוחמת.   ברחב

שגרמה למלחמת העצמאות, הצטרפו המעפילים לשורות הלוחמים, כאותו מעפיל שהביע  

של הפלמ"ח, שנלחם בגבורה במבצע 'נחשון',  בהתרגשות את גאוותו על גיוסו לגדוד הרביעי  

כך נזכור בהערכה את מאבק מעפילי 'יציאת אירופה', בהם        לפריצה וטיהור הדרך לירושלים. 

 חבורת הצעירים מצפון אפריקה, וננציח את מסירותם, בעזרתכם, הצאצאים ומוקיריהם. 

 

 בגדוד הרביעי של הפלמ"ח, בפלי"ם ובהעפלה.  ( בוטרוס)ברוך תירוש, בהערכה נרגשת, 

 

 


