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הקדמה
שבהםהראשונהעיקריות.סיבותמשתיהיאהאקסודוסבנושאלעסוקשליהמוטיבציה

הסיבהישראל.לארץבההפליגווסבתיוסבילאקסודוסמשפחתיקשרלישישהיא

ההעפלהשנושאמכיווןנושאים.שיותרבכמהאופקיםלהרחיבשליהרצוןהיאהשנייה

בו.מאוד מעניין אותי החלטתי לעסוק בו ולהרחיב את הידע שלי

עלהאקסודוססיפוראתובתוכולעומקיותרההעפלהנושאאתלהביןליגרמההעבודה

להגידיכולגםאניאותו,והגדילהשלילידערבותתרמהשהעבודהמרגישאניבוריו.

להביןוהצלחתיההעפלהבסיפוריהרבההגבורהעללהביןהצלחתיהעבודהשלאחר

טוב יותר מה היא המשמעות המלאה של מפעל ההעפלה.

קשהלפעמיםהייתהמידעמקורותמציאתבשבילי.מאודמאתגרהיההעבודהתהליך

אתלחקורשלישהרצוןחושבאנידבר.שלבסופואיתההתמודדתיאךומאתגרת,

חיובי,היהשליהעבודהשתהליךלכךגרמושליהעבודהנושאאתשאהבתיוזההנושא

וזרם כמעט לכל אורכו.

קלאוזנרעליזהשליולסבתאז"לקלאוזנראריהשלילסבאעבודתיאתמקדישאני

גרםתמידאשרדברהאקסודוסספינתעלמעפיליםהיואשרארוכים,לחייםשתיבדל

אצלם לגאווה.
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מבוא

שהתרחשהאקסודוסהמעפיליםספינתשלסיפורההואבועוסקתעבודתיאשרהנושא

עםהעימותואתההעפלהחוויתאתלחקורהיאהעבודהמטרתההעפלה.תקופתבשיא

המדיניותאתלחקורוכןהמעפילים,שלמבטםמנקודתהארץחופימולהבריטים

הבריטית ביחס לאקסודוס.

לארץהאקסודוסשלההעפלהמסעאורגןכיצדהיא:בעבודתיהמרכזיתהשאלה

מולהבריטיםעםוהמאבקהמסעקשייעםהמעפיליםהתמודדואופןבאיזהישראל?

ישראללארץהאקסודוסלהפלגתביחסהבריטיתבמדיניותהשוניהיהמההארץ?חופי

וכיצד זה בא לידי ביטוי?

בשנתעודשראשיתהישראל,לארץחוקיתהבלתיהעלייהשלכינוייההואההעפלה

באירופההמחמירוהמצבהעלייהעלהבריטיםשהטילוההגבלות,לנוכח1934

אתניכרבאופןצמצמההבריטיםשאימצוהלבן,הספרמדיניותבפרט.ובגרמניה

מלחמתפרוץעדזו.במדיניותלהיאבקהיהודיהישובאתואילצהלארץהעלייהאפשרות

1אלף.20-35בכ-מוערךהמעפיליםומספרשייטכלי50כ-לארץהגיעוהשנייההעולם

שהטילוהימי,המצורלמרותההעפלהנמשכההשנייההעולםמלחמתבתקופתגם

ישראללארץבהעפלההשיאשנותהן1945-1948ישראל.ארץחופיעלהבריטים

ושאפו לעלות ארצה.לנוכח אלפי ניצולי שואה, ששהו במחנות פליטים באירופה

ההגנהשלכזרוע,1939באביבעודשהוקםב',לעלייההמוסדארגןההעפלהמפעלאת

הניצוליםבהעברתוסייעובאירופהשהיוההגנה,מטעםהבריחהאנשיסייעוובנוסף

צוותהכנתהמעפילים,ארגוןספינות,ברכישתכרוךהיהההעפלהארגוןלמסע.והכנתם

הגעתאתלמנועניסומצידםהבריטיםישראל.ארץבחופיההורדהוארגוןלמסע

ספינותאחרלמעקבמכ"םתחנותוהפעלתימי,סגרהטלתידיעלהארץלחופיהספינות

2חשודות באמצעות מטוסי סיור וספינות משמר.

מעפילישלהיסטוריותועדויותמחקריים,מאמריםספרים,עלמבוססתעבודתי

תקופה.באותהבארץשהיואונסקו"פועדתואנשיההגנהארגוןאנשיהאקסודוס

האמיתיהסיפורואקסודוס:,דגניניסןשלמשדרתאקסודוסבספריםבמיוחדהתמקדתי 3

1994הביטחוןמשרדישראל,,משדרתאקסודוסניסן.דגני,3
5עמ1982,צביבןיצחקידהוצאתירושלים:.1עידןב,עלייהנאור,מרדכי.2
2-3עמ'1982,צביבןיצחקידהוצאתירושלים:.1עידןב,עלייהנאור,מורדכי.1
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ואחראיהראל,"המבורגר"יוסיהאונייהמפקדשלהעדויותעלוגםחלמישאביבהשל 4

ובאתר יציאת אירופה תש"ז.הרדיו באונייה עזריאל עינב, 56

שלרכישתהבתהליךיעסוקהראשוןהפרקמחקר,פרקילשלושהמחולקתעבודתי

בנוסףישראל.לארץהפלגתהלקראתוההכנותלאירופההעברתההאקסודוס,אוניית

אתלמנועהבריטיםובניסיונותלאוניה,והעברתםהמעפיליםאיסוףתהליךאתאחקור

האוניהעלהמעפיליםשלבקורותיהםמתמקדהשניהפרקישראל.לארץלדרךהיציאה

תרבות,כגון,המעפילים,בקרבהחייםהוויהאנשים,לארגוןאתייחסההפלגה.במהלך

חששותמגורים,מזון,צפיפות,כגון,פיזיים,תנאיםלידות,וחולי,בריאותעניינידת,

הבריטיתההשתלטותבמבצעיעסוקהשלישיהפרקמעפילים.שלעדויותמתוךותקוות

הצדדיםשנישלההכנותלמעפילים,הבריטיםביןשהתנהלהימיהקרבהספינה,על

המעפילים.לעימות, ההגעה לנמל חיפה, עד הגירוש חזרה לאירופה של

President-פרזידנט-וורפילד"האונייה6 Warfield"מ:נדלה1947אקסודוס
https://www.exodus-1947.com/copy-of-11

נדלה מ:הספריה הוורטואלית של מט"ח"ארבע פנים ל'אקסודוס:5
https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1321

1990עובדעםאביב:תל.האמיתיהסיפוראקסודוסאביבה.חלמיש,4
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ההיערכות למסע האקסודוס-פרק א'

יפורטוהשארביןהאקסודוס.שללמסעהההיערכותאתלחקורהיאהפרקמטרת

ארגוןהצוות,ארגוןוגיוסואופןב'לעליההמוסדידיעלהאוניהרכישתנסיבות,ההכנות

ולניסיונותהבריטיתלמדיניותגםאתייחסבפרקההפלגה.לקראתהמעפיליםושינוע

ובחקירתהאונייהבתולדותיעסוקהפרקתחילההאקסודוס.הפלגתאתלמנועהבריטים

והאתגריםהקשייםייחקרובהמשךלהפלגה.והכנתהלאירופהמסעהרכישתה,נסיבות

השונים בארגון המסע לארץ-ישראל.

תחילת הדרך

President-פרזידנט-וורפילדהיההאקסודוסשלהמקורישמה Warfield.זוהייתה

6ב-שהושקהמבולטימור,לייןבייאולדהספנותחברתשלתענוגותאונייתלמעשה

וורפילדהחברה.נשיאוורפילדסלומוןדייויסשלשמועלנקראההיא.1928בפברואר

כאונייתשתשמשמפוארת,קיטוראונייתובבנייתבתכנוןהונואתלהשקיעהחליט

הבריתארצותבמזרחפוטומקהנהרבשפךולהפלגההמיסיסיפיעללשייטתענוגות

לכלאיש500כ-להכילנועדההאונייהוושינגטון.נורפולקבולטימור,ביןצ'ספיק,במפרץ

7היותר.

עלשהושאלהעזר,כאונייתהפרזידנט-וורפילדשימשההשנייההעולםמלחמתבמהלך

לחופילמאנשבתעלתמאנגליהלוחמיםלהעבירמנתעלהבריטילציהבריתארצותידי

שלאמשוםכבדיםהיוהחששותהאוקיינוסבמישייטהאוניהעלהוטלכאשרצרפת.

בוחיילים800מ-יותרעליההפליגולאלרובהענקיים.גליועםלהתמודדאמורההיתה

מועמדתוהייתההבריתלארצותהספינההוחזרה1945ביוליהמלחמהבסיוםזמנית.

8לפירוק.

 

ובספטמברוגרוטאות,אוניותלפירוקהחברהאתוייןלואיסהקים1946שנתבתחילת

פנייהקיבלהואמכןלאחרקצרזמןוורפילד.הפרזידנטאתרכשהואהשנהאותהשל

שהםלונאמרובשיחהאמריקאית,הסיניתהתעשייתיתהחברהשנקראהמחברה,

President-פרזידנט-וורפילד"האונייה8 Warfield"מ:נדלה1947אקסודוס
https://www.exodus-1947.com/copy-of-11

President-פרזידנט-וורפילד"האונייה7 Warfield"מ:נדלה1947אקסודוס
https://www.exodus-1947.com/copy-of-11
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ההסכםנחתםבאוקטוברובאסיה.בסיןנוסעיםלהובילכדיהאוניהאתלקנותמעוניינים

מכרלהשהחברהללואיס,התגלההעסקהסיוםלאחרהחברה.לבעלותעברהוהאונייה

אתלעקוףבמטרהשהוקמהקש,חברתאלאאמיתיתהיתהלאבכללהאונייהאת

עמדהעסקהמאחוריישראל.בארץהיהודיליישובציודמכירתשמנעהבריטי,האמברגו

שאריתהעלאתלצורךאוניותלהשגתהמרץבמלואשפעלב'לעלייההמוסדלמעשה

9הפליטה לארץ ישראל.

דגלחייבתספינההריכירבות,למדינותב'לעלייההמוסדאנשיפנוההפלגהלפני

להונדורספנוהםהבריטים,בלחץלהםשסירבהלפנמה,שפנולאחרתחתיו.להפליג

10שהסכימה בתנאי שהאוניה לא תעסוק בהעפלה בלתי חוקית.

בארה"ב.לספינהצוותלגייסב'לעלייההמוסדאנשיהתחילו1946נובמברבחודשכבר

היההראשוןהחובלרבצוות.אנשי40כ-לאירופהמבולטימורהפליגודברשלבסופו

והיה1910ב-הבריתלארצותמשפחתועםשהיגרקתוליגרמנישהיהשלגל,ויליאם

רקהאוניהאתהובילהואהחוקעםלהסתבךרצהולאמאחרב'.לעלייהלמוסדמוכר

יהודים,היוהצוותאנשיאהרונוביץ.יצחקהיההחובלרבמכןלאחרמרסיי.לנמלעד

פרנקהראשיהמכונאילשניים,פרטב'לעלייההמוסדוחבריהצעירהשומראנשי 11

גראוול,סטנליג'וןבשםאמריקאיצעירוכומרפולני,ממוצאאמריקאישהיהסטנצ'ק, 12

למערכתחשובשירותלעשותהיהושעתידבאוניה,חשובמוסריחברתיתפקידשמילא

(ועדתישראלארץבענייןהאו"םמטעםהחקירהועדתחבריבפניבעדותוההעפלה

הדמויותאחתהיהגראוולהארץ.חופימולבהשהתנהלהקרבאודותאונסקו"פ),

מעפיליםבאונייתלשרתהתגייסותו.ההעפלהאתששירתושגרתיותוהבלתיהציוריות

אליושמשךההעפלה,במפעלשהיהלחלשים,עזרהשלהמוסריהמניעעלללמדבהיש

בהשקפתוומתקדםבדתואדוקאיש,28בןהיהלמסעכשהצטרףכמותו.רחוקיםגם

הברי,(בארצותהציונותידידיהנוצריםבוועדכפעילללבוקרובהיההיהודיוהעניין

Christian Committee for Palestine(לצוותאותולצרףהמליצוזהועדמטעם

בארצותב'לעליההמוסדשלהשלוחהראששינד,זאב.המעפיליםספינתשלהעובדים

https://www.exodus-1947.com/blank-12מ:נדלה1947אקסודוס"האקסודוס","צוות12
דגני][להלן19ע"מ1994הביטחוןמשרדישראל,,משדרתאקסודוסניסן.דגני,11
חלמיש][להלן24עמוד1990עובדעםאביב:תל.האמיתיהסיפוראקסודוסאביבה.חלמיש,10

President-פרזידנט-וורפילד"האונייה9 Warfield"מ:נדלה1947אקסודוס
https://www.exodus-1947.com/copy-of-11;.משרדאביב:תלמשדרת.אקסודוסדגני,ניסן

.17-18ע"מ,1994הביטחון,
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אישיותוידיעלנכבשעמושנפגשלאחראךמהרעיון,תחילההתלהבלא,הברית 13

לברכההיההדברכךאחרשהתבררוכפיהאוניה,שלהעובדיםלצוותלצרפווהסכים

14.לכולם

שמצדרושם,ורבגדולבטקסההגנהלארגוןהצוותכלהושבע1947בפברואר16ב-

מצדאבלדיסקרטי,ולהיותפעילותואתלהסתירהמוסדשלהאידיאולוגיהאתנגדאחד,

15שני הפעם גבר הרצון לכבד את כל מי שתרם למסע.

המסע מארצות הברית לאירופה

היאסערהשהייתהבגללאך,1947בפברואר25ב-לדרךיצאההראשונהההפלגה

מנמלמרץבסוףמחודשתבכורהלהפלגתויצאהלתיקוניםהמוצאלנמלוחזרהנפגעה

לרשוםהסכימוהונדורסשלטונותהונדורס.דגלתחתצרפתלכיווןבבולטימור,צ'ספייק

16חוקית.בלתיבהגירהתעסוקלאהאנייהכיהתחייבותשיקבלובתנאיהאונייהאת

הייתהההפלגהמרסיי.עדאותהשהביאוהואשלגלבילהיההחובלרבזובהפלגה

מחסניאתוהרסוהאונייהלבטןחדרורביםומיםקשההיההאווירמזגמאוד.קשה

היההבאהאתגרהאזוריים.באייםגלהדהמונטהלנמלהאונייההגיעהלבסוףהמזון.

האוניה,לשםנשאלוכאשרבריטית.בשליטהשהיהגיברלטר,בנמלהמעבראתלצלוח

מארסיינמלאלהגיעוומשםהביקורתאתעברווכךוולפריד""פרזידנטהואשמהכיענו

17הפלגה.ימי17לאחרבאפריל15ב-בצרפת

דלק,להשיגהצליחהצוותגדוליםבמאמציםנוספים.קשייםהתגלובצרפתבנמל

במרסיייותרלהישאריוכלולאהםכילהםהודיעואךהדרושים,המיםואתאספקה

יעדמהשידעהאונייהסיפוןעלהיחידהיההחובלרב.משםלהפליגצריכיםושהם

קשהמכהזוהיתההאונייה.פנינשואותלאןידועהיהלאהצוותוליתרההפלגה 18

הארוכיםההפלגהחודשילאחרלחופשה,מהאניהבצרפתלרדתשתכננומשוםעבורם,

לה-ספציה,לידונרהפורטהבשםקטןלנמללאיטליה,כשהגיעולאירופה.מאמריקה

בזהירותלנהוגיששמעתההאמריקאי,לצוותהסבירהישראליהצוותבאפריל,23ב-

30עמודחלמיש18
https://www.exodus-1947.com/blank-12מ:נדלה1947אקסודוס"האקסודוס","צוות17
24חלמיש,עמוד16
28עמודחלמיש,15
בוגנר][להלןה185עמוד,1993הביטחוןמשרד,1945-1948ההעפלההמרי:ספינותבוגנר,נחום.14
תש"ז'אירופהיציאת-1947'אקסודוספרשת13
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זרים,עםומשיחותלחוףמירידהולהמנעהאונייהסיפוןעללהישארצריכיםושהםרבה,

19כדי שלא יגלו רסיסי מידע על המטרה האמיתית של האונייה.

האיטלקיםעלעצוםלחץהפעילוהבריטיםנוספות.בבעיותנתקלוהםבאיטליהבנמל

שלהם,הדלקאספקתאתלחדשלהםלאפשרלאוגםלהפליגלאוניהלתתשלא

אישורקיבלוהםבאיטליהדלקיקבלושלאשהבינולאחרלבסוףמועטה.הייתהשממילא

חמקוומשםביוני,13ב-הגיעואליודה-בוק,פורטלנמלתחילהלצרפת.בחזרהוהפליגו

להםושאיןלאיטליהלחזוריוכלושלאלהםנודעשםלואי.בסטהסמוךלנמלביולי9ב-

בריטית,פקודההייתהשזולהם,התברריותרמאוחרבצרפת.להישאראלאברירה

20שמנעה מהאוניה לחזור לאיטליה.

ארגון המעפילים לקראת ההפלגה

מעפיליםיהיוהאקסודוסשבאונייתהייתהההגנהארגוןשלהראשוניתההעדפה

יכלה,שממנהמדינהשלהשנייהשהאפשרותמשוםוזאתבאיטליה,המעפיליםממחנות

הכשרהמחנותהיוולאכמעטשםאךצרפת,היתהלארץ,להפלגההאקסודוסלצאת

ולפיכך היה צורך להביא את המעפילים ממקומות אחרים.

לפליטיםואישרהב'לעלייההמוסדלפעילותנוחלמקוםהתקופהבאותהנחשבהצרפת

שלהעברתםאתלארגןהתחילוהמוסדאנשימכןלאחרלשטחה.להיכנסיהודים 21

יהודיםלהבאתעדיפותמתןכדיתוךבגרמניה,מהמחנותלצרפתמעפילים5000כ-

שהיהודיםהראשונה,עיקריות.סיבותמשתיבגרמניההאמריקאימהאזורמהמחנות

כמואחרותלמדינותהגירהעלכברחשבומהםוחלקנמוךמורלבעליהיואלובמחנות

השוהיםמספראתלצמצםרצושהאמריקאיםהייתההשנייההסיבההברית.לארצות

22מהמחנות שלהם.במחנות שלהם ולכן היה להם תמריץ להעביר את היהודים מהר

.43עמודחלמיש,22
.42עמודחלמיש,21

מנדלה,.והרכשההעפלההפלייםאתר1947אקסודוסהפלגתבסיפורהראשייםהדרךציוני20
:http://www.palyam.org/Hahapala/Map_present/Exodus.php

הספריה הוירטואלית של מט"חאהרונוביץ', יצחק. "ארבע פנים לאקסודוס: הכישלון שהיה להצלחה",19
https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=13214
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מעברתעודותהיולחלקםביוני.29ב-התחילהלצרפתמגרמניההאנשיםהעברת

העברתמזויפות.מעברתעודותהיוולחלקלהםהנפיקהאמריקאישהצבאחוקיות,

שמספרמכיווןהשיג.הבריחהשארגוןמשאיות,אורכבותבאמצעותנעשתההמעפילים

הגיעוכאשרקבוצות.5ל-חולקוהםאיש,4000מעלמאוד,גדולהיההמעפילים

המוסדשלמחנות12ביןפוזרוושםלמרסיירכבותעלהועלוהםלצרפתהמעפילים

23לעליה ב' באזור.

עלהקשהוזהוילדיםצעיריםזקנים,וכללמאודמגווןהיהבמחנותהאוכלוסיהחתך

שלומאבקועלייתושזולעולםהוכחהזוהיתהאבלההפלגה,לקראתהמעפיליםארגון

רביםילדים.655ו-נערים1017נשים,1282גברים,1561כללוהמעפיליםשלם.עם

גורדוניה,כגון,שונות,נוערלתנועותמפלגתיתפוליטיתהשתייכותבעליהיומביניהם

24דרור, השומר הצעיר , בני עקיבא, בית"ר ועוד.

מהמחנות,לספינההמעפיליםאתלהסיעכדימשאיות170כ-נשכרוההפלגהלקראת

נראהוהיההמשאיות,נהגיאיגודידיעלשביתההוכרזהההפלגהלפנייוםאבל

אנשיידיעלהנהגים,לאיגודכסףשלתרומהלגיוסהודותלהידחות.יצטרךשהמבצע

המעפיליםהתחילוביולי10ב-לדרך.לצאתלמשאיותהתאפשרב',לעליההמוסד

שוטריםשעות.כשבעארךלספינההמעפילים4515שלעלייתםזמןלספינה.לעלות 25

שיעדכתוב,היהשבהםהמעפילים,שלהאשרותאתובדקובכניסהעמדוצרפתים

לאונייה.לעלותלהםלאשרכדיבעבורםמשכנעמספיקהיהוזהקולומביההואההפלגה

האשרותאתהשמידוב'לעליההמוסדאנשילאונייההמעפיליםכלשעלולאחר

יותרקשהויהיהזהותחסריהמעפיליםיהיויםבלבאותםיעצרושאםכדיוהדרכונים

26לעצור אותם.

מעפילעםהייתההראשונה,תקריות.שתיאירעולאונייההמעפיליםעלייתבמהלךעוד

להגעתעדלחכותצריךהיהוהואילדהשלתמונההייתהשלוהעלייהשבתעודתזקן

הדרגשיםבקומתהיההשניהאירועשלו.התמונהנמצאתשלהשבתעודההילדה

מנדלה,.והרכשההעפלההפלייםאתר1947אקסודוסהפלגתבסיפורהראשייםהדרךציוני26
:http://www.palyam.org/Hahapala/Map_present/Exodus.php

194.עמודבוגנר25
.54-55עמודחלמיש,24
.44עמודחלמיש,23
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כמהמכךוכתוצאהוקרסו,בעומסעמדולאדרגשיםכמהכאשרבאניה,הרביעית

27מעפילים נפצעו קל.

הכנת האניה והצוות לקראת ההפלגה

הצוותשל"ריבונותו"אתלקבלצריךהיההאמריקאיהצוותלאירופההספינההגעתעם

לאייקעברהחובלרבתפקידבאירופה.רקהצטרפושהםלמרותהאוניהעלהישראלי

1946בנובמברישראלכנסתהמעפיליםאונייתעלשפיקדהראל,יוסיאהרונוביץ'.

בפלמ"ח,ולוחםמפקדשהיהפרי,מיכהלהפלגההצטרפוגםואזהאניהלמפקדהתמנה

שהייתהשמוקלרסימהמעפילים,אוניותבליווימנוסהשהיהכצנלסון"מירי"צבי

לעזוראחראיםשהיוהגדעוניםמארגוןצעיריםצמדגםוהצטרפוהקשרעלאחראית

שהביאהמקורילצוותהצטרפואלהכלקהאן.ומקסעינב,עזריאלבשםהאונייה,לצוות

28.את האנייה מארה"ב ולצוות הספרדי המקצועי שגויס באירופה

חולקוהםההגנה.בשליחותשהיוהבריגדהחייליקבוצתאחראיםהיוהאנשיםארגוןעל

לבריטיםלהתנגדותהתארגנובנוסףבאונייה.אזוריםלפיאיששלושיםשללקבוצות

שלצרורמהםאחדלכלהיהלאונייההאנשיםעלוכאשרהמזון.חלוקתסדרעלועבדו

טובאוכללכולםלהגישכדילפעולמידהחלהמטבחההפלגהוכשהתחילהומיםאוכל

29וטרי.

אלףגבסיפוןאלפייםהתחתוןבסיפוןאלפייםכך:התחלקהבאונייההמקומותהקצאת

העליוןבסיפוןשירותים.תאישישהגםהיוובוקטניםוילדיםלמשפחותשהיהבבסיפון

דברשלבסופושהגיעומאחריםוכמההפיקודואנשיצוותאנשירקלהיותמורשיםהיו

30לאונייה.

94עמודדרוז'י,30
26עמודדגני,29
25עמודדגני,28
94עמודעובדעםאקסודוספרשתזאקדרוז'י,27
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המעורבות הבריטית והניסיונות למנוע את ההפלגה

לפיו1939מ-הלבןהספרמדיניותאתלהמשיךהחליטבוויןארנסטהבריטיהחוץשר

רצוהבריטיםחודש.בכלמעפילים1500לכ-ישראללארץהיהודיתהעלייההוגבלה

כיישראלארץלחופילהגיעבכלללהלתתולאבאירופהעודההעפלהאוניותאתלעצור

ביןממילאהמסובךשהמצברצולאוהםמביכהבינלאומיתסיטואציהשתיווצרידעוהם

הערבים ליהודים יסתבך עוד יותר באיזור המזרח התיכון.

לארץמאירופההמעפיליםספינותשלההפלגותאתלעצורלנסותהבריטיםשלשיטות

המדינהשלהחוץושריהממשלהראשיעלדיפלומטיבלחץלרובהסתכמוישראל

לפנימעפיליםבספינותחיבלובריטיםסוכניםנדירותבפעמיםאךהאונייהתצאשממנה

להסתירכדיבפעולותנקטורבותפעמיםב'לעלייההמוסדאנשימעפילים.עליהםשעלו

אתהיוםרובלהחזיקלמשל,כמוהבריטים,עלולהקשותהמעפיליםספינותאת

שלהספינותאתלאתרבניסיוןמשא.אונייתשהםולהגידהאונייהבתחתיתהמעפילים

שיעקבוכדיבאירופהבנמליםבריטייםקציניםהבריטיםהציבובאירופהעודהמעפילים

שלחוהבריטיםכןכמושלהם.התוכניתואתהמעפיליםספינותאתויגלוהציוניםאחרי

מעפילים.ספינותביםשיחפשוישראלבארץשלהםהאווירחילמבסיסמטוסיםיוםכל

ולאהתיכוןליםיציאתהמרגעאחרייההמעקבהתחיללמשלהאקסודוסשלבמקרה

31נדירות.מרגע כניסתה לאזור יוון קפריסין אולם זה קרה רק בפעמים

ידיעלישרללארץההעפלהלמניעתוהצבאייםהדיפלומטייםהמאמצים

הבריטים

הייתההראשונההסיבהסיבות,מכמההבריטיםעבורבעייההיוותהההעפלה

ויצטרפוישראללארץיגיעולגאלייםהבלתימהמעפיליםשרביםבטוחיםהיושהבריטים

הבריטיםבחייליםויפגעווילחמוישראלבארץשפעלוהמחתרותחבריאלישירות

מאודחשובהיהלבריטיםכןכמוכנגדם.טרורבפעולותחלקויקחובארץששירתו

]"1945-1948[והעפלההמלכותיהציימי!-ותך"שוביהאימפריהאגרוף"והרימהסטיוארט.כהן,31
כהן][להלן1-3עמודים
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בעלתכסוגיהאלייהוהתייחסלהעפלהשהתנגדהערבי,העולםבעינימעמדםעללשמור

32השפעה על עתידה של בריטניה במזרח התיכון.

בדרוםממדינותלמשלביקשוכאשרדיפלומטילחץלהפעילרבותפעמיםניסוהבריטים

עוסקיםשהםחשודאםמדינתםדגלאתלשיםהרשותאתלספינותלתתשלאאמריקה

נסיונותםכלכמעטאבלחשודותספינותלעצוראירופאיםלפוליטיקאיםואמרובהעפלה,

רביםפליטיםרצואינםרביםשפוליטיקאיםמכיווןחרוץכישלוןנכשלולכךהבריטיםשל

שהםאושונהאינטרסהיהוצרפתיםאיטלקייםבעיקראחריםלפוליטיקאיםוגםבשטחם

כמוהבלקןבמדינותכןכמובסחר.בהםלתמוךרצושהםאוהציונותברעיוןתמכו

ככלההעפלהלפעולתממשיתעזרההייתההנראהככללמשלורומניהיוגוסלביה

כשלונותהבריטים.אתלהביךששאפוהרוסיםהםפעולהשיתפושהםמכיווןהנראה

ופחותצבאייםאחריםבאמצעיםלנקוטהבריטיםאתהכריחוהדיפלומטייםהמאמצים

33.דיפלומטיים כמו שימוש בצבא ומימוש חוק הספר הלבן

לצורךלהעפלה.ניסיונותלעצורכדילפעולבריטניהממשלתהתחילה1946בשנתכבר

סךבמלטה.ישבהשלוהראשיתשהמפקדהפלסטינה""סיורציאתהבריטיםהקימוכך

לאורךלסיוריםיצאוממנוחיפה,בנמלקבועבאופןהוצבווהםבצישייטכלי14היוהכל

34החוף כדי לתפוס ספינות מעפילים.

הבריטיהלחציםמכבשהתחילבאפריל13ב-מרסיילנמלנכנסההאקסודוסכאשר

החוץמשרביקשקופר,דאףהבריטי,השגרירהצרפתי.החוץמשרדמוללעבוד

לאוניה.מעפיליםהעלאתלמנועובמיוחדסיועכללאנייהלאפשרשלאבידו,הצרפתי

לכלליעונהאינהוכיהאישורללאהונדורסדגלאתמניפההאונייהכיהיוהטיעונים

הבריטיהמאמץלהפריך.לצרפתיםהיהוקשהלהוכחהקליםשהיוטיעונים,הבטיחות.

חוסרהיהלבריטיםנתונה.הבריטיתהממשלההייתהבהםהגדוליםמהקשייםנבע

אתלהרחיבבנייןבחומרימחסורישראל,ארץחופימולהסיוריםלתגבורבמשחתות

הישובאתמלכדתשהעלייהוהידיעההערביהלחץלהתגברותחששבקפריסין,המחנות

מ:נדלה,1947אקסודוסאתרפלסטינה",הסיורציהתיכוןבמזרחהבריטי"הצי34
https://www.exodus-1947.com/blank-7

מ:נדלה,1947אקסודוסאתרפלסטינה",הסיורציהתיכוןבמזרחהבריטי"הצי33
https://www.exodus-1947.com/blank-7

.4-5עמודיםכהן,32
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שלהפלגתהאתכיהבנהלכללהבריטיםאתהביאואלהכלכנגדה.כולוהיהודי

35'פרזידנט וורפילד' הם חייבים לסכל.

המוסדאנשינאלצוצרפת,שלטונותובלחץשלב,באותופרינשאואכןהבריטיםמאמצי

לכאורה9והפליגהבאפריל22ב-ממרסיייצאההאנייהמתחומה.האונייהאתלהוציא

שליד לה ספציה.לנמל אלכסנדרייה, אך הגיעה כעבור יומיים ל'פורטו ונרה,

מאזהרותלהתעלםיכוליםהיולאהםהאנייה,אתלעכבהחליטוהאיטלקייםהשלטונות

לשלושהבנמלשהייתהאתוהגבילוהאנייהשלהבטיחותיהמצבלגביהבריטים

ובכללןלהפלגהההכנותלהמשךהשהיהאתניצלוב'לעליההמוסדאנשישבועות.

36השגת אספקה ודלק.

עלבהסתמךוזאתהמשפטיבמישורגםלחציםהבריטיםהפעילוהמדיניללחץבנוסף

הבריטים,בלחץספציה,להבנמלשהתקיימהבטיחות,בביקורתהימית.התעבורהחוקי

37עלה כי האנייה איננה כשירה להפלגה.

מתיולדעתעיןעליהלפקוחיוכלושהםכךבאיטליהתעגוןשאקסודוסהעדיפוהבריטים

ב',לעליההמוסדאנשיהבינולבסוףאךאותה,לעצורומתימעפיליםעלייהעולים

ולכןבאיטליהמהנמללצאתלהיתנוולאהספינהאתיעצרווהאיטלקיםשהבריטים

יצאההאקסודוסכאשרזאת.למנועיכלולאוהבריטיםלצרפתשובלהפליגהחליטו

וכשאקסודוסהבריטים,בהוראתאיטלקיתמשחתתאחרייהעקבהבאיטליהמהנמל

האיטלקיהצוותלדרכה.לההניחההמשחתתאיטליה,שלהטריטוריאלייםמהמיםיצאה

38לצרפת.הניח שהבריטים ילוו אותה וכך הפליגה האקסודוס ללא לווי

חודשבשלהיהאונייה.עלעיןלפקוחמהצרפתיםהבריטיםביקשולצרפתהגעתהעם

שוודיה,צרפת,הברית,ארצותשלהחוץלשרימכתביםבוויןהבריטיהחוץשרשיגריוני

בעיקרואבלשונההיההנוסחמדינהלכלופורטוגל.דנמרק,יוון,איטליה,בלגיה,הולנד,

באו"םבריטניהנציגשלומכתבטרומןהנשיאשלנאומוהאו"ם,עצרתהחלטתאתכלל

האקסודוסשםהוזכרלצרפתבמכתברקלכן.קודםכחודשהארגוןמזכ"לע"ישהופץ

.2עמודכהן,38
.30עמודחלמיש,37
.23עמודחלמיש,36
88עמודחלמיש,35
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בריטניהשלהסיועבקשתהייתההמכתביםבכלדברשלבסופושם.עגנהשהיאמכיוון

במזרח התיכון.בהפסקת העלייה הבלתי לגאלית כדי למנוע את הידרדרות המצב

ממנהלארץיחזרושיתפסולגאלייםהבלתיהמעפיליםשכלהיהבוויןשלהרעיונותאחד

רבהחשיבותייחסבוויןתישבר.רוחםשכךמכיווןבקפריסיןלמחנהיועברוולאבאו

הואכה.עדביותרהגדולההמעפיליםתפוסתבעלתשהייתהמשוםהאקסודוסלעצירת

כמהלעכבהבריטיםבקשתאתהצרפתיםלידיעתשיעבירהבריטיהשגרירמןביקש

משחתתלהוציאהבריטיתההצעהאתדחוהצרפתיםהאונייה.הפלגתאתשיותר

39צרפתית למעקב אחר האקסודוס.

הדברנודעכאשרהשחור.ביםלהפליגאישורהאקסודוסקיבלה1947ביוני23ב-

לאשרלאכדיהנמללהנהלתפנוהםההפלגה.לעצירתלפעולמידניסוהםלבריטים

נוסעים2000כ-רקסיפונהעללעלותשיכוליםבטענה,לדרכהלצאתלאונייה

להגיעהמעפיליםהתחילוכאשרהתיכון.במזרחהרגישהשלוםאתתסכןושהפלגתם

חשבועדייןהבריטיםהאקסודוס,שלעגינתהלאיזורצרפת,לדרוםמגרמניהברכבות

.הםאותם.לבלבלכדיב'לעלייההמוסדשלתרגילרקהואושזהמאיטליהתפליגשהיא

לזהמאמציםהקדישואלאמצרפתהפלגתהלעצירתגדוליםמאמציםהקדישולאעדיין

קרובבנמלהחזיקוהבריטיםביטחוןליתרלהפליג.תוכללאומשםלאיטליהתגיעשהיא

בפריזהבריטילשגרירבוויןהורהיוליחודששלהראשוןבשבועוגםקרבמשחתת

שעגנוהחשודותהאוניותששלכלושירותיםאספקהמתןלמנועמהצרפתיםלדרוש

במזון,בדלק,מחסורקייםבצרפתגםבבריטניהשכמוטען,עמדתולחיזוקאצלם.

שלמיותרתהקרבהמשמעותהדלק,טון315הבאתולכןאוניות,לשיפוץובמתקנים

אקסודוסעזבהביולי9ב-זאתלמרותהמדינה.שלהדלקבמלאיופגיעההצרפתיהעם

סטלנמללהגיעהתחילוובמקבילהצהרייםאחרארבעבשעהבוקדהפורטנמלאת

40אלפי המעפילים מהמחנות בסביבה.

שיגרהעליהמעפיליםאלפיועלייתסטלנמלהאונייהשלכניסתהדברהיוודעעםמיד

שניתנהלהםענווהםהצרפתיהחוץלמשרדמחאהמכתבבפריזהבריטיתהשגרירות

ממנה.יורדוהנוסעיםוכילהפליגלאונייהלאפשרלאהוראההמקומיותלרשויות

שהיוהסעיפיםשניאתיאכפוהצרפתיםשלוהתחבורההחוץשמשרדינאמרלבריטים

.47-49עמודחלמיש,40
24עמודחלמיש,39
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לאהבריטיתהשגרירותנוסעים.וללאנאהאווירבמזגהפלגההאונייה:להפלגתתנאי

לפיכךמהאונייה.להםאכפתבאמתשלאהבנהמתוךהצרפתיםבהבטחותהסתפקה

ולואצלו,יתעורראםלפיה,במרסייהכלליהבריטילקונסולדחופההוראהנשלחה

המקומיותשהרשויותכךעללעמודעליולהפליג,עלולהשהאונייהביותר,הקטןהחשד

השדרזאתלמרותנוסעים.עליהושישרע,אווירמזגשלבטענהההפלגה,אתיעצרו

,בשעה12.7בתאריךרקגדולבאיחורלמרסייהגיע10.7ב-מפריזשיצאהדחוף

41שהאקסודוס כבר לא הייתה בנמל.

.61עמודחלמיש,41
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פרק ב' - חווית ההפלגה לארץ ישראל מנקודת מבטם של
המעפילים

אתחווהםשבההדרךואתהמעפיליםשלמבטםנקודתאתלבחוןהיאהפרקמטרת

יוםהיוםחיילהתנהלותבסיפון,הכלליתלאווירהמתייחסהפרקישראל.,לארץההפלגה

שלהחששותהאוניה,עלהתרבותחייותברואה,מזוןהפיסיים,התנאיםבאונייה,

בפרקהקשיים.כללמרותלוותרלאהכוחותאתמצאוהםואיךמההפלגה,המעפילים

האקסודוס.אתייחס לעדויות המעפילים ואחקור מהזווית שלהם את מסע

ההפלגה לארץ ישראל
מרסיי.מהעירקילומטר200כ-סטמנמלהאקסודוסלדרךיצאהביולי11ב-

היההאונייהמפקדצוות.אנשיכןוכמושואה,ניצולימעפילים4515כ-היוסיפונהעל

.24בןשהיהאהרונוביץ'אייקהספינהוקפטן28בןהראל,שהיה"המבורגר"יוסי

כתוצאהנווט.ללאלהפלגהלצאתהחליטאייקוהקפטןלספינהנווטסיפקולאהצרפתים

המוסדאנשיבחול.נתקעוהמדחףהגליםשוברלידשרטוןעלעלתההאונייהמכך,

אייקבבוקרששבשעהלבסוף,אךגוררתיביאושהצרפתיםלכךלגרוםניסוב'לעלייה

מהנמל,ביציאהכברהנמל.לפתחהגיעהוהיאמהשרטוןהספינהאתהורידהקפטן

שטהצרפתשלהטריטוריאליםמהמיםשיצאוברגעמעליהם.חגבריטיקרבמטוס

הספינההחליפההמרמיידאתמכןלאחר"מרמייד".הבריטיתהעזרספינתלצידם

המשחתתע"יהוחלפהצ'וויטהספינהאתולבסוףאייג'קסהסיירתספינתוגםצ'יוויט

הוכנואשרגירושאוניותכשלושבחיפההוכנוכברהזמןבאותוצ'יילדרס.הבריטית

42לשבוע.

מי ומי במעפילים

השנייה.העולםמלחמתבסוףשהוקמוהעקוריםממחנותכולםהיוהאקסודוסמעפילי

וצרפתאיטליהביןנדודיההיוהמעפיליםבחירתעלהשפיעהשהכיהדבריםאחד

מאת: יוסי   המבורגרשל מט"חהספריה הוורטואלית"ארבע פנים ל'אקסודוס","דוח המפקד",42
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13215מ:נדלה
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האופציהדברשלבסופואלה.מדינותשתיעלהבריטיםשלהמדינייםהלחציםבעקבות

ומכיווןלכך,להסכיםהולכיםלאשהםהביןלעלייהשהמוסדמכיווןנפסלההאיטלקית

ממחנותהפליטיםאתלהביאהפלייםבחרבצרפתהכשרהמחנותהיוולאשכמעט

שמורלכךעלידיעותשהיובגללגםאמריקאיתבשליטהונמצאובגרמניהשהיוההכשרה

והגירהישראללארץעלייהעלויתורעלחושביםוהםגבוהאינואלהבמחנותהפליטים

היהוזהבמחנותהפליטיםמספראתלהורידרצוהאמריקאיםכןכמואחרות.למדינות

שלהםהמקורומדינותמגווןהיההמעפיליםשלהמוצאנהדרת.כהזדמנותלהםנראה 43

ביןאחווהנוצרההזההשונילמרותעדייןאבלוהונגריה,רומניה,פולין,בעיקרהיו

מהוזהישראל,לארץלהגיעלכולם,שהייתההמטרהתחתרביםבתחומיםהמעפילים

44שאיחד אותם ושמר אותם כמקשה אחת.

האווירה על סיפון האקסודוס
פעמיםההפלגהבמהלךלשינוייםנתונההייתההאקסודוסשלסיפונהעלהאווירה

אונייתהיאשזולמעפיליםנאמרהנמלמןיצאובטרםעודההפלגהבתחילתרבות,

המעפיליםמספרעםשמפליגהעכשיו,עדביותרוהמהירהביותרהגדולההמעפילים

חלקשהםהרגישושהמעפיליםמכךנבעההשמחהאווירתכה.עדביותרהגדול

שהמעפיליםמכיווןבחששות,גםמהולההייתההשמחהזאתעםיחדאךמההיסטוריה,

יתפסוהםוהאםהבריטים,מולבמאבקעליהםיקשההאונייהגודלהאםלתהותהתחילו

כצנלסוןוצביבאונייהסדרשיהיהכךעללשמורניסיוןהיהישראל.לארץלהגיעיצליחואו

והמלחיםהקציניםבעזרתפנימהאותםלדחוףוהתחלנו[המעפילים]אותםקיבלנו"אמר

צריךהיההמקוםאתשקיבלאחדכל"אמר:לייכטריוסףהמעפילוגם",הצוותוכל

היהמעפילשכלכךעלמדברבעצםוהוא"שםולרבוץהפקעלעעםעצמואתלהשחיל

כאוסבהיהיהושלאבאונייההסדרעללשמורכדישםלהישארצריךוהיהשלובדרגש

45בגלל המספר הרב של המעפילים.

בלתיוכמעטמסוכנתמשימהעצמהבפניהייתהמהנמלהפתוחהיםאלהיציאה

חרדהיצרזהמצבשרטון.עלתעלהשהאונייהחששהיהנווטשללאמשוםאפשרית

חרדנו"סוביבור:אתששרדפריירברגדבהמעפילזאתשתיארכפיהמעפילים,בקרב

בהצלחה,עברהמהנמלשהיציאהלאחראךלגרמניה"אולסלוןהחזרתנולאפשרות 46

פריירברג][להלן.438עמוד,1988ד.פריירברגמסוביבור:שרידדב.פריירברג..46
.71עמודחלמיש,45
109-110,עמודיםדורז'י.44
23.חלמיש,43
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בשמחההתחלפוירדווהפחדהלחץורמותלרווחהנשמוהצוותואנשיהמעפילים

47שהורגשה על הסיפון בקרב כולם.

להםוהוסבראחריהםעקבהבריטיתמשחתתלהפלגההראשוןמהיוםשכברלמרות

עלושמרואיתםשהצדקהאמינוהמעפיליםישראלארץעדאותםתלווהשהיא

עיוורת,אופטימיותחדורים"היינוהארץ:לחופיבבטחהלהגיעשיוכלוותקווהאופטימיות

48.שנבעה מאמונה בצדקת דרכנו, בצדק שחייב לנצח"

מזון ותברואה על אוניית האקסודוס

עלביותר.המצוידותהמעפיליםמאוניותאחתהייתההאקסודוסאונייתהמזוןמבחינת

יחסיתטוביםומקרריםגדולים,מטבחיםבההיויום.14ל-מזוןאספקתהועמסההאונייה

מעפיליםלאוניותיחסיתומגווןטעים,רב,אוכלהכנתאיפשרואלהכלאחרות.לספינות

ובצהרייםחםמשקהביוםפעמייםגםקיבלוהמעפיליםהמוצק,לאוכלבנוסףאחרות.

עםבאיםהמחלקותמפקדיהיו,קבועהבשעה,יוםמדיהמיםמבחינתמרק.מנת

49המנות לחלוקה לאנשים .הדליים לברזי המים אשר בסיפונים השונים , כדי לקבל את

עללשמורכדיהסיפוןעלשנשמרותנאיםכמההיוהאונייהעלהתברואהמבחינת

התקהלויותלמנועכדיסטריחד-בכיווןרקללכתאפשרהיהבאונייהבמעבריםהסדר,

השירותיםלידלמשלביותר.האלמנטרייםלתנאיםמחשבהוהוקדשהתנועה"ו"פקקי

אםלבדוקההיגיינה,עללשמורכדילנכנסיםטואלטניירלחלקכדיתורניםהוצבו

דברשלבסופופעם,מדיהשירותיםאתולנקותהשימוש,לאחרסתומותאינןהאסלות

אבלמלוחיםבמיםבוצעההספינהעלבהצלחה.הרחצההוכתרההניקיוןשמירתמשימת

זמינההייתהבאמתלאשהרחצהמכיווןההפלגהבמהלךהתקלחולאהמעפיליםרוב

ביןחולילמנועכדימרביניקיוןעללשמורניסיוןהיהדברשלבסופוהאחוזים.במאת

נזכרפקריהודההמעפילחיים.איכותשלתקינהרמהעללשמורולנסותהמעפילים

.96עמודדגני,49
.440עמודפריירברג,.48
.438-439עמודיםפריירברג,47
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להיכנסצפיפות,תהייהשלאהחברהאתסילקומסודר,יהיהשהכלשדאגופקחיםהיוש"

50".לחורים, לא להסתובב, לא לתפוס את המעברים

חינוך ותרבות על האונייה

ומיישראלמארץהמלוויםהבינולאונייהמזוןלאספקתשיוחסההחשיבותכלעם

תרבותית,פעילותיזמווהםהאדם,יחיהלבדוהלחםעלש"לאהמעפיליםמביןשהנהיג

חינוכית, ולימודית.

גבוההפירוטברמתמסעהעליומניםרשמוהמעפיליםמןרביםהאקסודוסבאוניית

בסיסעלבהם.לכתובאותםשעודדוההגנה,אנשיידיעללהםחולקואלהיומניםמאוד.

עלהאקסודוס.עלההעפלהאודותספריםהשניםבמהלךפורסמואףהאלההיומנים

אחדונגינה.זימרה,ציור,שירים,בכתיבתשעסקורביםאומניםגםהיוהאקסודוססיפון

51.האקסודוס"השירים הכי ידועים שהולחנו על סיפון האקסודוס היה "המנון

אנילביץ'מרדכיביניהםרביםשמותלההציעובאונייההפיקודואנשיהמעפיליםמנהיגי

הייתההאונייהשםקביעתדברשלבסופואךהעברי.המריאוורשהגטומפקדשהיה

שלמטעמהההעפלהעלימיםבאותםאחראישהיהסנהומשהבלבדהמוסדבידי

ו"אקסודוס"בעבריתתש"ז"אירופה"יציאתיהיההספינהששםהחליטהסוכנות

מיידזוהוראההתקבלהגאוני".]כאשר"שםשזהשרתמשהאמרזמן[לאחרבלועזית.

הפלסטייםהאמניםבעזרתוובאנגליתבעבריתהשם,עליהם,וצוירלבניםסדיניםנפרסו

52שהיו על הסיפון.

ההפלגה.שלהשיאמנקודותאחתשהייתהשבת,עונגמסיבתהתקיימההאונייהעל

עלודיברוציונים,שיריםשרוהמעפילים,כלהתקבצוובהם"לחובה"נעשואלהמסיבות

53ענייני היום.

מסיבות עונג שבת על הים. הספרייה הלאומית.53
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_ED

U&DocID=NNL03_EDU700276293

מ:,  נדלהאתר יציאת אירופה תש"ז"יציאת אירופה תש"ז",52
https://www.exodus-1947.com/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%AA

%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
.107-108דגני,עמודים

מ:,  נדלהאתר יציאת אירופה תש"ז"יציאת אירופה תש"ז",51
https://www.exodus-1947.com/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%AA

%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA

.71-72עמודיםחלמיש,50
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בוופורסמוידבכתבנכתבהואופולנית.יידישהונגריתבשפותעיתוןגםיצאבאקסודוס

כדיספרביתגםהתקייםהספינהעל.האונייהקירותעלהודבקוהואושירים,חדשות

החלוץ,הנוערמתנועותפעיליםהיוהספרבביתהמעפילים.מביןהילדיםאתללמד

ציוניחינוךכללוהספרבביתשנלמדוהתכניםהיהודית.והסוכנותהג'וינט,ומטעםדרור,

לעליהלהכשירםמנתעלוחקלאית,מקצועיתוהכשרההעבריתהשפהלימודחלוצי,

54ארצה. המבוגרים גם למדו לימודי קודש.

ארץשירישודרוברדיולמעפילים,וגםישראללארץשידראשררדיוגםהיההספינהעל

שלאעדחזקכההיההרדיורעששבספינהנאמרפלמ"ח,ושיריפרטיזנים,שיריישראל,

השידורחוויתאתתיארהרדיועלאחראיהיהאשרעזריאלהמנועים,רעשאתשמעו

השיריםאתושריםזקופיםעומדים,חרבפליטי,ילדיםורואהסביבימסתכלאני"כך:

לאראשנואךהסעריהום"מסביבהמיליםאתממשחוויתיכאן.במחתרתשרנושבארץ

להודיעוכדימלכדכגורםהרדיושידוריהיוחשוביםכמהעדמראהזהתיאור.ישח" 55

ליושבים בארץ ישראל  על המתרחש.

הפלמ"חהמנוןאתהמקהלהשרהדקות,20כ-שנמשךישראל,לארץהשידוריםבאחד

בארץהאו"םשלהחקירהלוועדתפנייהבאנגליתשידרגרואלוהכומרפרטיזניםושירי

,האונייהעלאיתנונמצאבארץהעםשכלחשתי"כך:השידוראתתיארעזריאלישראל.

בישראלביתלכלהאונייהאתמכניסשאניחשתימידהובאותה,לחלוטיןאיתנומזדהה

העריםברחובותהדהדוהאונייהמןוהשיריםוהנאוםקולםבמלואהרמקוליםאתפתחו.

,"ליהבריקוהארץמןכי,פעמיםשלושהזההשידורעלחזרנו.בארץשלנווהכפרים

ההודעותמהלתארקשה"איתכם.העםכל,מצויןאתכםקולטים,תמשיכו,תמשיכו

56שחקים".האלה מן הארץ עשו לי . כמה שהייתי גאה . המורל הרקיע

חלקהיוהרדיוושידוריהאו"םמטעםאונסקו"פועדתישראלבארץשהתהימיםבאותם

מדינהבהקמתצורךשישבזהלשכנעמנתעלהיהודיהיישובשלוההסברהמהתעמולה

יהודית, הפסקת המנדט הבריטי ופתיחת שעריה לעלייה יהודית.

109-111עמודיםדגני,56
109עמודדגני,55
.122עמוד"חלמיש,54
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האונייהמפקדהבחיןההפלגהבתחילתכברהאונייה,עלהדתיתמהבחינה

שלאחרבתקופהאופייניתתופעהזוהייתהלתפילה,נפרדיםמנייניםשלבהתקבצותם

עלשמירהכיתתיות,בעתובהביחד,כולנוחברים",ישראל"כלתחושתהמלחמה,

אורכהלכלה"אקסודוס"במסעלמפלגה.לקבוצה,עמוקהנאמנותתנועתיות,מסגרות

מבחינההןסייעוקיומןהשונותהקבוצותביןמתחהורגשלאהחיובי,מןהרבהבכךהיה

57.ארגונית והן להרגשתם הטובה של חבריהם.

בריאות וחולי על אוניית האקסודוס

מרפאהבכלמרפאות.שלושהיוהכלשסךכךאחתמרפאהסיפוןלכלהייתהבאונייה

חוליםביתהאונייהעלהיהבנוסףהסיפון.למעפיליבסיסיוטיפולראשונהעזרהניתנה

הצטיינההיאהרפואי,השירותעלאחראיתהייתהשמוקלרסימהמיטות.60כ-בושהיו

הייתההיאיםבמחלתחלוכולםכאשרואפילווהמטפליםהרופאיםכלמביןבמסירותה

רופאשהיהמישנזקק.מיבכלגדולהבמסירותלטפלוהמשיכהבהחלתהשלאהיחידה

לזרזצריךהיההזמןרובאבלהרפואי,למאמץלעזורכדינלקחגםהמעפיליםמבין

יהודיאנגלירופאגםלהםבנוסףלמשכב"."נפלוהםביםסערותהיוכאשרותמידאותם

58במסירות רבה בחולים.וחובש אמריקאי שהיו מבין המלחים עבדו במרפאות וטיפלו

הרגישו ברע ואצו בלי"רביםעל החולי במהלך ההפלגה כתב המעפיל דב פריירברג,

בדרכו או במקומו. אנשיםהרף אל הדפנות להקיא, ומי שלא היה יכול לעצור בעדו הקיא

פטור, אך אחר הצהרייםשכבו אין אונים על דרגשיהם, נאנחו ונאנקו. התפללתי שאצא

חששו מפני השמשמעפילים רביםנתקפתי בחילה, כאב בטן, וסחרחורת עזה". 59

האונייה והמעפיל דודהחזקה שאליה נחשף כל מי שהסתובב יותר מדי זמן על סיפון

60גוטמן תיאר שהשמש גרמה לו כוויות ולשלפוחיות רבות בעור.

על האונייה.הציוד הסניטרי הרפואי היה מועט יחסית ביחס למספר הנוסעים

שלבמקרהנפגעים,שלמצבעםלהתמודדותנועדההאונייהעלהרפואיתההערכות

היהאשרהציודרפואי.צוותבידיתמידאוישוהמתקניםוכלהבריטים,עםמאבק

גוטמן][להלן118עמוד1999צ'ריקובר,הביתה,השיבהגוטמן.דוד.60
.440עמודפריירברג,59

מאת: יוסי המבורגרשל מט"חהספריה הוורטואלית"ארבע פנים ל'אקסודוס",,דוח המפקד",58
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13215מ:נדלה

73עמודחלמיש,57
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לטיפולנוסףוציודמורפיוםגבס,תחבושות,בעיקרהיההחוליםובביתבמרפאות

61בפצועים.

שכרעוובנשיםהרותבנשיםטיפולהיהבאונייההרפואיהצוותשלהתפקידיםאחד

בן,יולדבבוקרעשרבשעהביולי12ב-התרחשזהבעניןהזכוריםהמקריםאחדללדת.

ולכל המעפילים הודיעו על הולדתו.

מלידהכתוצאההמעפילותאחתנפטרהביולי16ב-כאשרעצבגםהיההשמחהלצד

זופרשהעלוהצליח.הילודאתלהצילהאפשרככלעשההצוותשהסתבכה.קשה

עלינוכאשרלהריוניהשביעיבחודשהייתיכבראני"פרצוב:פסייההמעפילהסיפרה

כאשרטוב,כךכלהרגשתילאשםהתחתון,לסיפוןהגרעיןחבריעםהלכתילאונייה

השתפרה,והרגשתיהעליוןלסיפוןאותיהעלוטובמרגישהשאינניהבחינוהחברים

הריונהבימי,שהייתהשליבחברהפגשתיגםשםהשמש,ומאורהצחהאווירמןנהנתי

62מתה, זה היה נורא".האחרונים, כעבור יומיים אכן ילדה אבל קרה אסון" היולדת

חולותהיוהמניקותכלשכמעטומכיווןלתינוקמינקתלחפשצריךהיהמכןלאחרמיד

היאשהסכימהמישהינמצאהכאשראותו.שתניקמילמצואמאודקשההיהבספינה,

לבסוףשימורים.מקופסאותבחלבהתינוקאתלהאכילנאלצולכןים,במחלתחלתהגם

רגעהייתההאםשלההלוויהלתינוק.המסעכלבמשךשדאגההיאהראשיתהאחות

הייתההיאלים.והורדהלבןתכלתבדגלכוסתהגופתההסיפון.עללבומרטיטעצוב

63הקורבן הראשון בספינת האקסודוס.

.73-74עמודיםחלמיש,63
.106עמודדגני,62
.95עמודדגני,61
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פרק ג'-  מעפילי אקסודוס מול הבריטים - העימות מול חופי
הארץ

הבריטיהצדמןותוצאותיו.אחקורלבריטיםהמעפיליםביןהקרבאתאחקורזהבפרק

כלפיהמדיניותוהמשךהבריטיםשניהלוהימיהקרבהספינה,עלההשתלטותמבצעאת

המעפיליםשלהצדאתגםאחקורלאירופה.חזרהלגירושםעדשנתפסוהמעפילים

העימותלקראתהמוקדמותלהכנותאתייחסישראל.ארץחופימולהבריטיםעםבעימות

ממנו.הצפוי, ההתנגדות והתפתחות הקרב,, ההגעה לנמל חיפה, והגירוש

הכנות מצד המעפילים לקרב

לביצור,הנחיותשכללההמעפילים,ספינותלכללהתנגדותתוכניתהכינוהפלמ"ח

החייליםעלייתבעתלהתנגדותהמעפיליםוארגוןבים,לתפיסתםלהתנגדותספינות,

הימנעותעםאךשימורים,וקופסאותמקלות,באבנים,שימושתוךלאונייה,הבריטים

הגירוש,לאוניותלעלותהתנגדותהאויב,מספינתהתחמקותכללההתוכניתחם.מנשק

64הפלגתן לקפריסין.וחבלה בהן באמצעות כמות קטנה של חומר נפץ כדי לעכב את

מהמוסדוגםהפלמ"חממפקדיגםאקסודוסהאונייהמלחיאלהועברואשראלהדברים

ומוכןנכוןהיההמעפיליםמןגדולכשחלקלישמן,וברצוןבאהדההתקבלוב'לעליה

לקרב כנגד הבריטים.

עמלוארוכיםחודשיםובמשךומפרכתארוכהמשימההייתהלקרבהאקסודוסהכנת

אותהלבצרובאירופהבאמריקההמוסדואנשיוהאמריקאיםישראליםהארץהצוותאנשי

65כדי שתוכל לעמוד בקרב.

שלהפיקודסגלעםיומיותפיקודישיבותלקייםהראליוסיהקפידלארץההפלגהבמהלך

כריזהמערכתבאמצעותהשליטהואתהפיקודאתלשפרמאמץנעשההאונייה.

כןכמוהמעפילים.לכללשפותבארבעהוראהכלשהעבירומתורגמנים,ובאמצעות

החשיכה,בחסותהארץ,לחופיההגעהערבלקרב.העוליםבהכנתרבמאמץהושקע

.78עמודחלמיש,65
.76עמודחלמיש,64
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ניסיוןשלבמקרהוקיטורחםשמןלהתזתצינורותוהוכנולסיפונים,מסביבגדרותנפרסו

66השתלטות.

ממההידיעהוחוסרהפחדישראלארץלחופילהתקרבהאקסודוסהתחילהכאשר

"המתחכך:זאתתיארפרייברגדבהמעפילהמעפילים.בקרבהתגברולקרותשהולך

67הלך וגבר ככל ששפעו הרמקולים הוראות תכופות".

עליוההכנותנמנע.בלתייהיההבריטיםעםשקרבההבנה,להתפשטהתחילהבאונייה

במסמרים.הדלתותוהידוקתיל,גדרעםהאונייהמעבריכלחסימתוכללובשיאםהיו

הבריטיותהמשחתותעלנפלטרותחשקיטורכךמנוקבבצינורהוקפההאונייהכןכמו

והתכנוןהסיפוןעלמאודגדולהאחדותהייתהרותח.שמןלהתזתשנועדצינורעודוהיה

בחוריםמאותאנונעמודשםהעליון,מהסיפוןרקהאונייהעללעלותיהיה"שאפשרהיה

68ובחורות, ונלחם בהם עד שנוכל".

שהבריטיםבלילחוףהמעפיליםאתולהביאמהבריטיםלחמוקכיצדרביםתכנוניםהיו

מפקדהראליוסיהסופית.התוכניתסוכמה17:00בשעהביולי17וב-אותם,ילכדו

לצפוןמדרוםישראלארץחופילאורךלהפליגבכוונתוכיעליולממוניםהודיעהספינה

המהירותהגברתתוךעיקוףלעשותהמשחתות,מןלחמוקמזרחה,לפנותכושרובשעת

יכולותלאאליובמקוםרדודים,למיםים,לבתולהגיעהחוףלכיווןחזרהלחתוךואז

יורדוהמעפיליםבינתייםקושי.יהיההיבשתייםהמשטרהלכוחותוגםלהגיעהמשחתות

באמצעות סירות, חבלים וגם בשחייה אל החוף.

תושביאתלארגןההורדהבחוףההגנה'אנשינדרשוהתכניתפיעלישראלבארץ

וללכודלמצואלנסותהבריטיםהמשטרהכוחותעלולהקשותבהמוניהםלהגיעהסביבה

69את המעפילים.

.107-10עמודיםדגני,69
.442-443עמודיםפריירברג,68
442עמודפריירברג,67
.107עמודדגני,66
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ההכנות לקרב מצד הבריטים

שבתביוםישראל.ארץלחופיהאקסודוסשלהגעתהאתלמנוענערךהבריטיהצבא

בארץהעליוןלנציבבאירופה,השגרירויותלכלהורההבריטיהחוץמשרדביולי12ה-

למיםהגעתהאתלמנועכדישניתןמהכללעשותהמלכותיוהציהצבאולמפקדיישראל

לחוקבניגודיםבלבהאונייהאתלתקוףתכננוהאנגליםישראל.ארץשלהטריטוריאליים

70למשחתות שלהם.משום שהיו ערים לכך שהאקסודוס יכולה להגיע עד החוף בניגוד

עם יציאתה מפתחהפעילות הצבאית הבריטית לסקל את הפלגת האוניה החלה מיד

מהמים הטריטוריאלייםהנמל, כשמטוס סיור בריטי החל לחוג מעליה.  בשעה שיצאה

71של צרפת התקרבה אלייה ספינת העזר מרמייד.

ודרשבידוהצרפתיהחוץלשרחריפהמחאהבוויןהבריטיהחוץשרהגישבפאריס

לאהאחרוןאךבווין,שלדרישתואתהצדיקבידולאלתר.האונייהאתלהחזירממנו

שמעלאשמעולםלושנשבערמדיר,הצרפתיהממשלהראשאתגםופגשבכךהסתפק

72דיפלומטיים.על האנייה ובווין הבין שלא יצליח לעצור אותה באמצעים

וגםאייג'קסהסיירתגםאחרייהלעקובהתחילומלטהאתעברההאונייהכאשר

אוניות לגירוש המעפילים.המשחתת צ'וויט ובאותו זמן כבר הכינו בנמל חיפה שלוש

הודעהוהשמיעהלכיוונהאייג'קסהתקרבהלכרתיםסיציליהביןהייתההאונייהכאשר

התעקשותוכיישראלארץשלהריבונייםלמיםכניסהתותרלאלאניהכיהמכריזה

אתיקלטומעפיליםשיותרשכמהחשובהיהלבריטיםמיותרים.ולנפגעיםלמאבקתגרום

באהלאהמעפיליםאונייתמגשרשפות.במספרההודעהעלחזרוולכןתיווךללאהמסר

73לכיוון ארץ ישראל.כל תגובה להודעת הבריטים, והאונייה המשיכה בדרכה מזרחה

מטרים,12לכ-ירדהמיםגובהוכאשרהחוףלכיווןלהתקדםהמשיכההאקסודוס

הסיירתמאחור.ונשארהאחריהבמעקבהספינותשארעםלהמשיךיכלהלאאייג'קס

להשתלטות,שנועדהראשוןהמשחתותלזוגהעבירהמאחורשנשארהאייג'קס,

צוותישלהציודשלהן.ההשתלטותלצוותיאנשים50כ-שלתגבורתו"צ'יפטיין''צ'יילדרס'

היהשמהםהעמדותומגנים.הצלה,חגורותקסדות,גז,מסכותאלות,כללההשתלטות

https://www.exodus-1947.comמ:נדלה,תש"זאירופהיציאתאתרתש"ז",אירופה"יציאת73
82עמודחלמיש72
81עמודחלמיש,71
107עמ',באקסודוסמעפילהייתינח.קליגר,70
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מיעבורמסתורלאפשרכדיעץ,בלוחותהוקפולאקסודוסיזנקושהמלחיםמתוכנן

ונחשבגבםעלמוצלבהיההמלחיםשלהאישינשקםהקפיצה.לרגעעדבהםשנמצא

74מוחשית.כמוצא אחרון. השימוש בו היה מותר רק במצב של סכנת חיים

במושראהאחריהבוקרבאותוהשייטתמפקדכתבהסופיתההשתלטותפקודתאת

הפצתהאתלזרזוכדיומפורטתארוכההייתההפקודההאקסודוס.מבנהאתעיניו

זריקה.חבלבאמצעותעותקיםוהעבירההספינותבין'צ'קרס'הפיקודמשחתתעברה

צדימשניזמניתבויתקרבוו'צ'יפטיין''צ'יילדרס'המשחתותששתיהייתההתכנית

'צ'אריטי'המשחתותהפליגומאחורהמלחים.שיותרכמהשלהלסיפוןויעבירוהאקסודוס

ביי''קרדיגןהספינהההשתלטות.שלהשניבגלמלחיםלהעברתבהיכוןהיווהןו'צ'קרס',

75למים.הפליגה מאחור בכוננות למשות אנשים אם יפלו או יקפצו

הקרב

ובשעהלקרבבהכנותלהתחילהפקודהניתנה1:52בשעהביולי18ה-שישיביום

משחתותשתילדרך.יצאוסט""מיישכונההמבצעלהשתלטות.הפקודהניתנה2:44

האחראיהיהאשראזעקה.עזריאל,צופרהפעלתכדיתוךהספינהאלבמקבילהתקרבו

והחלוהבריטיותהמשחתותאלינוקרבו"כך:זאתתיארבספינה,השידוריםעל

דרגשיוכן,להישברהחלוהאונייהשלהעץדפנות.כוחןבמלואבנולנגחבפתאומיות

76השינה של המעפילים שהיו צמודים אל הדפנות".

עללעלותניסתהבריטיםחייליםשלאחתקבוצהמהירותה.אתהאטההאקסודוס

היהבאקסודוסעליולעבוררצתההיאשבושהחלקמכיווןהצליחהלאאבלהספינה

מרושת כראוי.

עשן,בפצצותמלווההיאכאשרהאקסודוסלעברלזנקהצליחהחייליםשלשנייהקבוצה

ורימוני גז וגם צרורות של מכונות ירייה.

באלות.שימושכדיתוךההגהתאלעברשעטהחיילים,6כ-שכללההשנייה,הקבוצה

בזיגזגים.האקסודוס באותו הזמן התחילה להגביר את מהירותה ולהפליג

.113עמודדגני,76
. נדלההוירטואלית של מטחהספריהקם,מתיה. "יציאת אירופה אקסודוס המאבק והגירוש,

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4873מ:

;https://www.exodus-1947.comמ:נדלה,תש"זאירופהיציאתאתרתש"ז",אירופה"יציאת75
112דגני,עמוד

.87חלמיש,עמוד74
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נפצע.בריטיקציןהפעולהכדיותוךההגהתאעלהחייליםששתהשתלטודקותתוך

עלבחזרההשתלטוהמעפיליםדקותכמהלאחראבלמערבההאונייהאתהפנוהחיילים

להשיטחזרואייקבאונייה,אחרבאזורמועדמבעודשהותקןההגהבעזרתהאונייההגה

אותה.

עליהםששמרומינלקח.ונשקםבונלכדוההגה,לתאשנכנסוהבריטים,החייליםששת

77היו ניצולי שואה עםי מספר שנחרט על ידיהם.

לקפוץקבוצהבכל15-20כ-שלבריטיםחייליםשלקבוצותהמשיכוהזמןבאותו

קופסאותעליהםזרקוהמעפיליםמגז.הגנהומסכותבנשקחמושיםלסיפון,כשהם

ואףגזרימוניעליהםחזרההשליכווגםאותםלעצורבניסיוןגדוליםברזלוברגישימורים

במהלך הקרב:לחמו איתם פנים אל פנים וזרקו את חלקם למים.עזריאל נזכר

,העליוןלסיפוןהגיעהוא.חייליואתנגדנושהובילבריטיקציןעםהיתקלותלנו"הייתה

פגעלאאך,ביירההוא.אחריולרדוףוהתחלתי,תפקידיבתוקףהזמןכלהייתישעליו

אתניתקנואז;הגדולהההצלהדוברתעלועלהקפץ,אליולהגיעהצלחתיכאשר.

בריטיםבחייליםופגעהשמתחתנוהמשחתתעלרבהבעוצמהנחתהוהיא,הדוברה

78רבים שהיו על המשחתת".

מסיביתבהתנגדותמעודםנתקלולאהבריטיםהתגברה.רקהמעפיליםשלההתנגדות

להסתגרשנאלצוהבריטים,כנגדבסיפוןנלחמונוערבני-300כמעפילים,בספינת

המשחתותכאשרפעםיברחו.בכלשלאמשגיחיםאחריםכשמעפיליםבאונייהבקבינות

ספינותהפילוהמעפיליםנוספים,חייליםאליהולהעבירהאקסודוסאללהיצמדניסו

אללעבורניסוחייליםוכאשררב,נזקלהםוהסבוהמשחתותעלודוברותהצלה

הותזכןכמוליד.הבאומכלשימוריםפחיותמוטות,גז,רימוניעליהםנזרקוהאקסודוס

עלדביקהעיסהויצרחזרהנתזחזקהרוחשהייתהמכיווןאבלהבריטיםספינותעלשמן

79הסיפון.

האונייה,עללעלותהמשיכובריטיםחייליםהחמיר.והמצבלהתקדםהמשיךהקרב

מרוחההייתההרצפה"נזכר:הבריטיםכנגדשלחמומהמעפיליםהיהאשרטיומקין,

וצעקותשלהםצעקות,צעקותנשמעות.נמשךוהקרבדםזבינופליםאנשים,בסולר

.113עמודדגני,79
.113-114עמודיםדגני,78
.86-87עמודים"חלמיש,77
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על.שטההזמןכלוהאונייה.האנגליםשלהאלותמןקשותשנחבטוחברינושלכאב

,שבוריםבקבוקים;דביקבמזוטמרוחהכולהסיפוןעל.הפצועיםמתרביםהסיפון

80אלות שבורות , צעקות."

רבללחץוגרםהתחתוניםהסיפוניםאלחדרגזהאונייה.אללחדורהתחילורביםמים

פצועיםהיולכךבנוסףלמעלה.המתרחשעלידעוולאשםששהוהמעפיליםמאותאצל

היועדייןוהבריטיםהכוחלהםנגמרחיים.,בסכנתהיווחלקםהמעפיליםמןרבים

אתלהפסיקהראליוסיהספינהמפקדהחליטכךבעקבותורימונים,באלותחמושים

.שעותנמשךהזה"המאבק:להחלטתוהסיבותאתכךתיארהואולהיכנע.הקרב 81

ואז.מכדוריםחלקם,קשהעשרכחמישהמהם,פצועיםמשלושיםלמעלהלנוהיוכבר

לחלקדםעירויניתןלא"אם:ואמר,באונייההראשיהרופא,כהןד"ראליניגש

.להרוויחהרבהלנונותרלאכברשעות"כמהתוךימותושישהעודלפחות,מהפצועים

לנסועלהמשיךאו,אנשיםשישהלהציל:להחליטעליהיה.עשינושלנוהקרבאת

.אחרדברכלנגדשקוליםהיוהאנשיםחייכי,האונייהאתלעצורהחלטתי.לחיפה

82נעצרנו ."

תוצאות הקרב

מקרבהגבוההפצועיםמספרהיתהמרכזיתסיבההקרב.להפסקתסיבותכמההיו

אמונהגםהיתהמסוכן.במצבנתונההייתהוכברהוצפההאונייהבנוסףהמעפילים.

לארץלעלותיזכודברשלבסופואךלקפריסין,יגורשוהםשאמנםהמעפיליםבקרב

לנמלהספינהניווטלצורךחייליהםאתלהעלותדרשוהבריטיםהכניעהלאחרישראל.

גםהראלבפצועים.לטפלכדייעלובריטיםרופאיםשרקהסכיםהראליוסיאבלחיפה,

אבלהבריטיות,למשחתותפצועיםמעפיליםיעבירורפואיטיפולקבלתשלמעןביקש

הבריטים סרבו לכך. הסכימו שהם  יועברו לטיפול במשחתות.

ההגהבחדרשבוייםהיורביםחייליםהבריטיהצדמןמאוד,קשותהיוהקרבתוצאות

בספינה, חיילים רבים נפגעו, וכמעט כל המשחתות ניזוקו.

רביםומלוויםומעפיליםקשותניזוקההספינהכן.גםקשותהיוהתוצאותהמעפיליםמצד

הקרב.במהלךאחדאמריקאילוויאישוגםנהרגומעפיליםשניכןכמונפצעו.שנלחמו

.116עמודדגני,82
.88עמודחלמיש,81
.123עמודדגני,80
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משטףכתוצאהנגרםשלוהמוותהקרב,במהלךשנהרגהליוויאישהיהברנשטייןביל

מרדכיהיונהרגואשרהמעפיליםבריטי.חיילשלמאלהמכהבגללבראשודם

83במותו.15בןרקשהיהיעקובוביץוצביבומשטיין,

ההגעה לנמל חיפה

פנייהשתעשההוחלטאזחיפהלנמלבוודאותמגיעהשהאונייהההבנהנוצרהכאשר

ההודעהנוסחוהמעפילים,מהספינהויתרשמושיבואומנתעלאונסקו"פשללמשלחת

,אונייתנוסיפוןעלאלינו,לבואבבקשהבזהאליכםאנופוניםנכבדים,"אדוניםכך:היה

במולראותנאתש"ז.יציאתהאונייהעלהנמצאיםפליטים4500מחיהעדותלגבות

עיניכםבמותראוהמולדת.חופיאללחתורמאמצנו,ואתסבלנו,אתאונייתנו,אתעיניכם

למחנותאותנולהכניסכדיהארץ,מחופיאותנולגרשהמנסההבריטיתהלבשרירותאת

בימיכלואיםהיינובהםהריכוזמחנותאתהזמןכללנוהמזכיריםתיילמגודריריכוז

אתלראותחיפהלנמליגיעושהםהייתהלהודעההאו"םתגובת.באירופה"הנאצים 84

85כניסת האקסודוס לנמל.

התחילהוהאקסודוסטופלוהפצועיםהמעפיליםיחסי,בשקטעברהחיפהלנמלההפלגה

יוסישלבמוחועלהחיפהלנמלכברקרובההייתההאקסודוסכאשרהחוף,אללהתקרב

"שם.ולהיתקעלנמללהכניסהבמקוםהקישוןשפךאלהאוניהאתלנווטרעיוןהראל

ולאלפועליצאלאהדבראךחיפה,בנמלאחראישהיהגרישה,אתברעיוןשיתףהראל

בנמללהורדההתנגדותשלהרעיוןעלהגםמכןלאחרברצינות.אליוהתייחסובאמת 86

לאמדועבתיאורוהראליוסישהסבירכפילפועל,יצאהלאזואפשרותגםאבלחיפה,

והפצצותהרצופותהנגיחותשלהזהמהטרורעייפיםהיוהאנשים"במאבק:המשיכו

הטביעה.סכנתאתוחשוהמוותאתבעיניהםראובמחסןשהיוהאלפיםהמדמיעות.

הירידה.בזמןהתנגדותארגנולאאלהגורמיםבגללרבים.פצועיםלנוהיולכךנוסף

.122דגני,עמוד86
.95עמודחלמיש85

.95עמודחלמיש,84

.121עמודדגני,83
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היוהאנשיםטעם.היהלאמעטיםשלהתנגדותולארגןבכךיעמדולאהאנשיםכיידענו

87שבורים ורצוצים אחרי ליל הבלהות."

עלעדייןאךודולפת,חבוטהחיפה,לנמלהאקסודוסנכנסההצהרייםבשעתביולי18ב-

השוודיראשהיושבבהםבנמל,שנכחואונסקו"פועדתנציגיישראל,דגלהתנוססהתורן

ספינתשלהקשיםמהמראותעמוקותהתרשמוסימיץ',היוגוסלביוהנציגסנדסטורם,

הפצועיםומספרהרבות,המשפחותהרב,להרסלבשמוהםוהמעפילים.האקסודוס

זהאירועההעפלה.למפעל"להדביק"הבריטיםניסואותהלתדמיתתאמושלאהגדול,

88ישראל.בארץהבריטיוהמנדטההעפלהבנושאהקהלדעתעלמהמשפיעיםאחדהיה

הואכאשרגראוול,הכומרשלעדותוהיתהמאוד,משפיעהשהייתהמהאירוע,עדותעוד

והעבירואותולקחתהצליחועיתונאיםשניאבלאותו,לאסורניסוהאנגליםלחוףירד

גרסיהבפניעדותואתמסרהואשםאונסק"ושלהראשיתלמפקדהלירושלים,אותו

בפנישובהסיפוראתלהציגלמחרתאותווהזמיןכךכלשהתרשםהועדה,חברגרנדוס

הרשימההעדותרובלס.גרסיהובאנץ'הו,המזכירות,חברישלושתוכןפבריגט,ראנד

89אותם מאוד ונחקקה בזכרונם.

90רייוול"ו"אמפיירפארק","ראנימידויגור","אושןהגירוש,אוניותלשלושההעברה

מבנילמנועכדיעוצרבחיפהשררעתבאותההמעפילים.מצדיחסיבשקטעברה

אתתיארהאונייה,עלמעפילהיהאשרפרצוב,לנמל,להגיעהמעפיליםמשפחות

גירוש.לאוניותהעבירו"אותנוכך:הגירושלאוניותוההעברהמהאקסודוסההורדה

גרמנית,אידישביניהןשפות,חמשבארבעכתוביםמסמכיםלנוחילקוהאנגלים

לקחתאיןלהתנגד,שלאמבקשיםלקפריסין,אותנושמעביריםנאמרובהם,ואנגלית

הואהאונייהמןוההרוגיםהפצועיםאתהורידושכאשרסיפרפרצובדבר".שוםאיתנו 91

לאונייתעלההואלכןגופתו,אתולראותלעמודהיהיכולולאבקרבנהרגשאחיוידע

והשעההכרמל,אתרואות"עינינו:הגירושאונייתעלהרוחהלךעלסיפרהואהגירוש.

שלנו.האונייהכפניופניהםחבולים,רצוצים,אנשיםעמדוהסיפוןעלערב.לפנות4.00

אתושרדוםעומדהזההקהלזאת,עםבה.שנגחומהנגיחותמרוסקתהיאכמוהם

.143דגני,עמוד91
https://www.palmach.org.il/history/database/?itemId=5074מ:נדלההפלמ"ח,אתר,90
.134-135עמודיםדגני,89
https://www.youtube.com/watch?v=cTqzXv1ybKsהאקסודוס""סיפורהאשעמוד88

מאת: עזריאל עינבהספריה הוורטואלית של מט"ח"ארבע פנים ל'אקסודוס" ,87
https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=12937מ:נדלה
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לארץלהגיעהמעפיליםשלהגדולההכמיההאתלראותאפשרזומעדותהתקווה". 92

יגיעו אליה.ישראל ואת האמונה הגדולה שלהם, שלמרות הכל, בסוף הם

המעפיליםעםהגירושספינותעליעלהמילהחליטכדיהגרלהנערכההפלי"םאנשיאצל

פרי,מיכההמעפיליםלספינותלעלותצריכיםהיוההגרלהלפיישראל.בארץנשארומי

מראש,שהוכןבסליקוהתחבאובארץשנשארוומישמוקלר,וסימהכצנלסון,צבי

ועודעינב,עזריאלאהרונוביץ',אייקהחובלרבהראל,יוסיהספינהמפקדהיובאקסודוס,

ההתרגשותעלסיפרהראליוסיהאמריקאים.היהודיםמהמתנדביםצוותאנשי9 93

יגאלפנינואתקיבלוהנמל,מןשחמקנו"לאחרההפלגה:אחרילארץבהגעההגדולה

לרבותראשון,דו"חלהםמסרנומאוד.נרגשתהייתהאיתםהפגישהנמרי.ודוידקהאלון

94והחלטותינו".פרשת הקרב וסיומו. זכינו לשבחים ולהכרת תודה על התנהגותנו

.146דגני,עמוד94
https://www.palmach.org.il/history/database/?itemId=5074מ:נדלההפלמ"ח,אתר93
.144עמודדגני,92
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סיכום

לארץבמסעהאקסודוסהמעפיליםאונייתשלסיפורהאתלחקורהייתהעבודתימטרת

לקראתוהארגוןההכנותאתהאונייה,רכישתנסיבותאתלחקורביקשתיישראל.

שלהמסעוחוויתההעפלה,מסעהתנהלותאתחקרתיישראל.לארץההפלגה

הפלגתהאתלמנועמניסיונותיהםהחל,הבריטיתהמעורבותנחקרהבנוסףהמעפילים.

האונייה לנמל חיפה.ולאחר מכן ההשתלטות על האקסודוס וניהול המאבק עד להבאת

שעמדוהמרכזייםהאתגריםעללמדתילאירופהוהועברההאונייההושגהשבומהאופן

ספינהלרכושלהצליחהיההנוכחיבמקרההראשוןהאתגרב'.לעלייההמוסדאנשיבפני

העסקהבסיוםורקקש,חברתהוקמההעסקהבמסגרתדרישותיהם.עלתענהאשר

לעלייהלמוסדהאונייהאתמכרהואולמעשהאמיתיתבחברהמדוברשאיןהמוכרגילה

אתשתיתןמדינה,למצואמנתעלנוספותבתחבולותלהשתמשנאלצובהמשךב'.

בכךהסכמתהאתהתנתהכיאםהסכימה,אמנםהונדורסדגלה.תחתלהפליגאישורה

באונייהב'לעלייההמוסדהשתמשזאתלמרותהעפלה.לצורכיבאונייהמדוברשאין

השואהשורדיהיהודיםאתלהוציאהדחוףוהצורךהאילוץבשלהעפלה,לצורכי

מאירופה.

בשיפוץצורךהיהיעיל.שיותרכמהשיהיהלאונייה,צוותגיוסהיונוספיםאתגרים

מכיווןיצאההאקסודוסכאשרגדולה.מעפיליםכמותעםלהפלגהשתתאיםכךהספינה

לנמללחזורצריכהוהייתהונפגעהסועראווירבמזגנתקלההיאלאירופהארה"ב

המעפיליםהעברתהיהזהבשלבב'לעלייההמוסדאנשישלהאחרוןהאתגרלתיקון.

הייתהשבוביוםאךמשאיות,באמצעותלהתבצעאמורההייתהההעברהלספינה.

הצליחהענייןשביתה.עלהכריזוהמשאיותנהגיאיגודההעברהלהתבצעאמורה

והםלאיגודנדיבהתרומהתרםב'לעלייהשהמוסדלאחרדברשלבסופולהסתדר

הבריטיםהשניהצדמןלאקסודוס.המעפיליםאתלקחואשרמשאיות,הוציאובתמורה

לחבלניסוגםוהםממנו,להפליגנמללמצואהאקסודוסבמאמצילחבלשיותרכמהניסו

לאהבריטיםמאמציכלעליה.המעפיליםעםלהפליגאישורתקבללאשהאונייהבכך

אישורקיבלהוגםממנולהפליגנמלמצאההאקסודוסדברשלשבסופומכיווןפרינשאו

תגיעכאשראיתהיתמודדואיךלחשובוהבריטיםאתשאילץמההמעפילים,עםלהפליג

לחופי ארץ ישראל.
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גדולהיההמעפיליםשמספרמכיווןללוגיסטיקהרבותלדאוגצריךהיההאונייהעל

ניקיוןעלתמידיתשמירההיההראשוןצעדים,כמהננקטולכןקטנה.הייתהוהאונייה

מחלותיתפתחושלאכדיבעיקרהספינהשלכלליניקיוןעללשמורניסיוןהיההשירותים,

כךחמהארוחהוגםליוםמיםכליטרקיבלמעפילכלהמזוןמבחינתהמעפילים.בקרב

אחרות.מעפיליםספינותלעומתיותרטוביםאפילונחשבוהסיפוןעלהמזוןשתנאי

שמבחינהכךמרפאההיתהסיפוןובכלחוליםביתעליההיהבאונייה,הרפואהמבחינת

יולדונשיםההפלגהבמהלךדל.היההציודכיאםבספינה,מאודמפותחהיההתחוםזו

ביןהגילהבדלילמרותהלידה.במהלךנפטרההיולדתבואחדממקרהחוץבהצלחה

תחתמאוחדיםהיושכולםמכיווןוזהביניהםרביםמתחיםהיולאעדייןהמעפילים

מאחדתהמטרהההבדליםשלמרותהראהוזההמובטחת,ישראללארץלהגיעהכמיהה

את כולם.

האקסודוסאתליווקרבמטוסוגםבריטיותמשחתותישראללארץההפלגהבמהלך

והמעפיליםהאקסודוסצוותנמנע.בלתייהיהכנגדםשקרבהבינווהמעפיליםוצוותה

אתוביצרוהבריטיםהחייליםכנגדשימושייםיהיואשרחפציםאגרולקרב,בהכנותהחלו

האקסודוסשנכנסהלפניעודאבללאונייה.להיכנסהבריטיםיוכלושמהםהמקומות

הםתחילההבריטים.אותהלתקוףהתחילוישראלארץשלהטריטוריאלייםלמים

מכלנגדםשלחמוהמעפילים,מצדעיקשתבלחימהונתקלוהספינהעללעלותהתקשו

נהרגהקרבבמהלךלאונייה.לעלותהצליחהמהםקטנהקבוצהלבסוףאךליד,הבא

בנוסףהבריטים,הכוחותידיעלמעפיליםשניוגםהאקסודוסמצוותאמריקאימתנדב

מכיווןלהיכנעהאקסודוסהחליטהשלבסוףעדהלוחמיםהצדדיםמשנינפצעורביםלכך

שלאראוי,רפואיטיפולללאלמותיכוליםהיומהםורביםמדירבהיההפצועיםשמספר

היה יכול להינתן במהלך הקרב.

אתוראואונסקו"פועדתשלנציגיםנכחובמקוםחיפה,לנמלחבוטהנכנסההאקסודוס

דעותשמעוהםכןוכמוהרביםהפצועיםהמעפיליםואתהקרבלאחרהרוסההאקסודוס

מאוד.מהכומר גארוול אשר ליווה את האקסודוס ואלה השפיעו עליהם

חשבוהםתחילהגירוש,לאוניותהמעפיליםהועברוחיפהלנמלהאקסודוסכניסתלאחר

לצרפת,חזרהאותםלגרשהחליטוהבריטיםאךבקפריסין,המעצרלמחנותיגורשושהם

מאיפה שהם עלו לאקסודוס תחילה.
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לעומתדופןיוצאהואהאקסודוסאונייתשלסיפורהכילהסיקניתןהנושאמחקירת

למיםמחוץבהיותהעודאותהתקפושהבריטיםבכךאחרותמעפיליםאוניות

חזרהגירשומעפיליהשאתובכךהגירושבמדיניותבעיקראבלהארץשלהטריטוריאלים

חזרהגורשוהםדברשלשבסופוזהוגםאז,עדנעשהשלאמהבאו,הםשממנולנמל

עברוואיוםנוראמעשהשהיהמהמאסר,במחנותשוכנוהםושםגרמניהלאדמת

מןללמודניתןבנוסףקשה.יותרעודלטראומהרביםלאנשיםוגרםהפליטה,שארית

השפעההייתהחיפהבנמלומעפיליההאקסודוסעםשלמפגשכךעלהסיפור

ארץלענייןבנוגעאונסקו"פועדתחברישללעמדתםחיוביתותרומהמשמעותית

ישראל.

אפשרההעפלה.מסעשלבארגונוהיואשרהרביםבאתגריםלהבחיןניתןעלבמבט

דרושושהיהב,לעלייההמוסדאנשישלרבהיצירתיותישההעפלהכלשבמהלךלראות

לאדבריםהרבהכיתצליח,האקסודוסובתוכהההעפלהשתוכניתכדיאילתורהרבה

"חלק"שיותרכמהבאופןלעבורלהעפלהאיפשראשרדברעודהתוכנית.פיעלהלכו

עםהקשריםהאקסודוס.בסיפורלראותשאפשרכפיהמוסד,אנשישלרביםקשריםהוא

אתשיקחומשאיותנמצאושבסוףלכךגרמהלהם,והתרומההמשאיותנהגיאיגודראשי

בצרפת,רביםעירראשיאםשלהםהקשריםוגםששבתו,למרותלספינההמעפילים

שהםלהסיקאפשרהבריטיהצדעלההעפלה.מפעלשללהצלחתורבותשתרמו

עלונמרציםכבדיםדיפלומטייםלחציםוהפעילוההעפלהבמיגוררביםמאמציםהשקיעו

הפעילוובנוסףוצרפת,איטליהכמוהמעפילים,ספינותלרוביצאושמהםהמדינות,

ההעפלה,אתלעצורבמטרהרבותומשחתותרביםחייליםשכללוצבאיים,מאמצים

ניצולי השואה.כשבאותו הזמן הפגינו אטימות לנוכח הסבל הרב של המעפילים

כאשר הגיעו לארץמעניין יהיה להמשיך לחקור את סיפורם של מעפילי האקסודוס

בגרמניה, וכיצדישראל מגרמניה לאחר גירושם  היו תחושותיהם במחנה המעצר

התמודדו עם חזרתם לאדמת אירופה.
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נדלה מ:אתר הפלמ"ח,לחבל בהן. ,

http://www.palmach.org.il/history/database/?itemId=5073

וההעפלההמלכותיהצי-ימה!שוביותך:האימפריה,אגרוף"והרימהסטיוארט.כהן,
כא,,בארץ-ישראלהיהודיוהיישובהציוניתהתנועהלתולדותמאסף-הציונות)",1948-1945(

1998.

.1987הביטחון:משרדאביב:תלעלייה,סיפורימאהאלי,וולצקי,

נדלה מ:הארכיון הציוני הלאומי"ועדת אונסקופ"
http://www.zionistarchives.org.il/Pages/UNSCOP.aspx

בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ" מורשת. נדלהיומן אקסודוס,
http://www.moreshet.org/?CategoryID=401&ArticleID=1378מ:

מ:,   נדלהאתר יציאת אירופה תש"ז"יציאת אירופה תש"ז",
https://www.exodus-1947.com
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https://www.youtube.com/watch?v=TuCZMMY1LXA
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113574.pdf
https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=13215
http://www.zionistarchives.org.il/Pages/Haapala.aspx
http://www.palmach.org.il/history/database/?itemId=5073
http://www.moreshet.org/?CategoryID=401&ArticleID=1378
https://www.exodus-1947.com/


.11-2549-67275-284עמודים,2012דוכיפת,הוצאתהעזים.במיםנתיבשי.חורב,

בנמל חיפה לפני גירושם"חיילים בריטיים מורידים מעפילים מאוניית המעפילים "אקסודוס"
מ:נדלה,ושםידאתר",1947ביולי18לאירופה,

https://www.yadvashem.org/he/holocaust/this-month/july/1947.htm

.1990עובדעםאביב:תל.האמיתי-הסיפוראקסודוסאביבה.חלמיש.

הספרייה הלאומית. נדלה מ:"מסיבות עונג שבת על הים".
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid

=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700276293

1982,צביבןיצחקידהוצאתירושלים:.1עידןב,עלייהנאור,מורדכי.

מ:נדלה,11.7.2018,הפלמ"חאתראקסודוס",של"סיפורה
http://www.palmach.org.il/history/database/?itemId=5072

נדלה מ:,אתר הפלמ"ח"עדויות"
http://www.palmach.org.il/archive/testimonials/?searchTestimonial=&selectSubjec

t=7901&selectUnit=0&selectPeople=0&selectBattle=0&selectPlace=0

.1988פריירברג,ד.מסוביבור.שרידדב.פריירברג.

מ:נדלה.מטחשלהוירטואליתהספריה"1939-1944וההעפלההבריטים"רון.צוויג,
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12936

https://www.exodus-1947.com/blank-2מ:נדלה1947אקסודוס"האקסודוס","צוות

מנדלה,.והרכשההעפלההפלייםאתר1947אקסודוסהפלגתבסיפורהראשייםהדרךציוני
:http://www.palyam.org/Hahapala/Map_present/Exodus.php

מטחשלהוירטואליתהספריה'',ב'אקסודוס'מעפילהייתי:לאקסודוס'פנים"ארבענח.קליגר,
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13217מ:נדלה

נדלה.מטחשלהוירטואליתהספריהוהגירוש",המאבקאקסודוסאירופהמתיה."יציאתקם,
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4873מ:

2013ספרים,ידיעותאביב:תל,והאקסודוסהאישיורם,קניוק
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https://www.yadvashem.org/he/holocaust/this-month/july/1947.html
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700276293
https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700276293
http://www.palmach.org.il/history/database/?itemId=5072
http://www.palmach.org.il/archive/testimonials/?searchTestimonial=&selectSubject=7901&selectUnit=0&selectPeople=0&selectBattle=0&selectPlace=0
http://www.palmach.org.il/archive/testimonials/?searchTestimonial=&selectSubject=7901&selectUnit=0&selectPeople=0&selectBattle=0&selectPlace=0
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12936
https://www.exodus-1947.com/blank-12
http://www.palyam.org/Hahapala/Map_present/Exodus.php
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13217
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4873

