
 

 

 

 

 Ritter Abir    -האחים מאיר ויהודה ריטר אביר   

, יליד  31שהם:  אבי מאיר ריטר אביר עלה על האקסודוס עם אחיו הצעיר יהודה.  בעת עלייתו על האקסודוס היה בן  רבקהמספרת 

הראשונה בגיל צעיר. היה ספק עורות של הקיסר פרנץ יוזף באימפריה . אביו מנדל מנחם ריטר נפטר אחרי מלחמת העולם  1916נובמבר 

  האוסטרו הונגרית.

  ואסתר שטורץ לבית ריטר ובתה צילה נספו בשואה הינדה ריטר  אמו, ריבה ריטר לבית פינצו'ק. אחיותיו פרל ריטר,

  כתובת אחרונה, גורליץ, גליציה, פולין.

לאיים ודרשה משני האחים לברוח עם כניסת הגרמנים לפולין כי בהן, בנשים לא יפגעו. אבי  האם שהתאלמנה ניהלה בית מסחר לכלים חק 

  ואחיו ברחו מזרחה ונבלמו ע"י הצבא הרוסי שאיימו עליהם בנשק. ברחו מזרחה לסיביר. היו בתנועת הנוער גורדוניה.

היציאה באירופה. "ההגנה" התחילה לרכז אלפי מעפילים בצרפת  הצי הבריטי סגר על נמלי   1947מאיר ריטר אביר )אבא( מספר: באביב 

כדי לשבור את ההסגר. האנייה "אקסודוס" הפליגה מארצות הברית לאירופה ושם התקינו אותה להסעת מעפילים. מרגע בואה לאירופה,  

איש. הבריטים דרשו   4500עשו הבריטים הכל כדי למנוע את הפלגתה. האנייה הגיעה לפורט סט בדרום צרפת. היינו למעלה מ 

ילדים ותינוקות.   655בני נוער ו  1017נשים,  1282גברים,  1600עלינו על האנייה.   10.7.1947 –מהצרפתים למנוע את הפלגתנו. ב 

  בבוקר, הצליח רב החובל שלנו, 6:00בשעה   11.7 –הצפיפות הייתה גדולה. נווט להוציא את האנייה מהנמל לא הגיע. מחוסר ברירה, ב 

איש. בנו תאים קטנים כמו לולים,   300אייק אהרונוביץ, לנתק את החבלים שקשרו אותנו לרציף ולצאת לים. האנייה נועדה לקלוט רק 

ק"ג בלבד. אוכל קבלנו פעם ביום, בעיקר צנימים. כבר מאותו יום   6שאפשר היה רק לשכב בהם. לכל אחד הותר לקחת חפצים במשקל  

יות ואניית סיור. כאשר הגענו למים הטריטוריאליים של הארץ, הבריטים התחילו לתקוף אותנו. הקרב נמשך  משחתות בריט   5ליוו אותנו 

 שעות. הייתה סכנת טביעה. נכנענו. הועברנו לשלוש אוניות גרוש והוחזרנו לנמל דה בוק בצרפת.  5

מעפילים. חודש יולי, חום איימים   1500ו למעלה מ אני ואחי הועלינו על האמפייר רייול, אוניית סוחר שהותאמה להובלת תבואה. היינ

 וצפיפות על אנושית.  

"אתנו היה מיכה פרי, סגנו של יוסי הראל שהכינוי המחתרתי שלו היה “גד”. לעומת אקסודוס, כאן אפילו לא היו דרגשים. בחום הלוהט 

 טיות. שכבנו על הרצפה בשלושת המחסנים שבכל אנייה  גברים, נשים וילדים בלי שום פר 

נתנו לנו לאכול ביסקוויטים חלקם עם תולעים, שאריות ממלחמת העולם השנייה. בקרב המעפילים הייתה הייתה משמעת פנימית. התנהלו   

חיי תרבות שאורגנו ע”י מדריכים שעלו על אניות הגרוש חשבנו, שמובילים אותנו לקפריסין, כמו את ספינות המעפילים האחרות, ובסוף 

 עברנו את האי, הבנו שאנחנו מפליגים מערבה, חזרה לאירופה. נגיע לארץ. כש

ביולי הגענו לפורט דה־בוק, בדרום צרפת, נמל עוד יותר קטן מסט. בזמן  שהאניות עגנו בלב הים הפתוח, האנגלים ניסו לשכנע   29ב־

ם  בהריון. אנשי עלייה "ב’ שטו  אותנו לרדת לחוף בהבטחה שנקבל  פספורטים להיכן  שנרצה. ירדה  קבוצה קטנה של חולים ונשי

. ‘צעקנו, לא יורדים, רוצים רק ארץ ישראל!’ והרגשנו שבסירוב שלנו אנחנו מנצחים את   בסירות סביב האנייה וצעקו:  לא לרדת 

ניגוד  האימפריה הבריטית.  הצרפתים  סרבו לשתף פעולה עם הבריטים ולהוריד אותנו בכוח.   בפורט דה־בוק דאגו לנו לאוכל טרי, ב

לאוכל המקולקל באניות הגירוש. שמרנו על המורל, כשאל הנמל הגיעה התקשורת הבינלאומית אחרי שלושה שבועות בפורט דה־בוק,   

התחילו האוניות לנוע מערבה. הגענו לגיברלטר, שטח בריטי, שגם בו ניסו לשכנע אותנו לרדת. נכנסנו לאוקיינוס האטלנטי, גלים ענקיים.  

 



ו ואנשים הוציאו את נשמתם  הגענו להמבורג, הבריטים  נהגו כלפינו באלימות ודרשו מאתנו לרדת, הייתה התנגדות וחלק  האוניות התנדנד

 מהמעפילים הורדו בכוח. 

עם האונייה שלנו, שנכנסה אחרונה לנמל בהמבורג,   הסיפור היה שונה לחלוטין. מסתבר, שבפורט דה־בוק הצליחו אנשי ההגנה להחדיר  

המכונות. הכוונה הייתה לפוצץ את האנייה אחרי שנרד ממנה, לפי שיקול דעתו של מיכה פרי. לכן, קיבלנו הנחיה לרדת   פצצה לחדר

אחרי שירדנו, התגלתה הפצצה מרצוננו בצורה מסודרת, מה שעורר את חשדם של הבריטים כשגילינו "כאילו" התנגדות  בסופו של דבר, 

את  העולמית שסיקרה את גילוי הפצצה להראות לעולם ולעיתונות הבריטים ניצלו  .שלאחר פינויה ע"י הבריטים התפוצצה. לא היו נפגעים

 . האירוע כי איננו כל כך תמימים וכי יש בינינו טרוריסטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נכדתו של מאיר ריטר אביר  בהמשך  עבודת גמר של 

 :  בנושא

 ז "יציאת אירופה תש"  אקסודוס"קורות מעפילי 

 על אניית הגרוש אמפייר רייוול
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