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 .'רגון העלייה בא

FSJFהשרדי  מ 
i
 ,בנין   אותוב  מרסייב מוקמים מ יו ה  החלוץו  (איגוד חברות יהודי צרפת)  - 

 24  Rue des Convalescents  , 0999-שנת  הגעתנו לצרפת בבמה -קופהתבו המשפחה הייתה גרה  .

קיבולת . ל הנהר רוןע,   Salon העיר זרח למרסיי ועדממ -Bandolחנות  קליטה  ממii 00החלוץ ארגן 

יתר על כן הועמדו לרשות החלוץ שני מחנות צבא גדולים .  איש 0561 -של כ  ללו הייתהכל המחנות ה

 .   -Jointההמחנות צוידו על ידי .  איש 01,111עם קיבולת של , Grand Arenas, של צבא צרפת

 

 "ז"יציאת אירופה תש"הכנות לה

 יהימיודים לעלההפליטה -געת שאריתה
בסך הכל הגיעו .  ה קאנה ליד נמל מרסיילiiiמשא -לתחנת רכבותגיעה הרכבת הראשונה ה 91.5.03 -ב

משאיות מסוג  01ת הפליטים מכל רכבת למחנות הוקצו  בללהו.  איש  5.111-ליטים כפ-בחמש רכבות
אזור בהפליטים הובאו למחנות השונים .    פליטים 91 הייתה מיועדת להוביל כל משאית, אוברלנד

. חומים-גיעו למרסיי היו לרוב לבושים כבמעין מדים צהוביםשה נשי שארית הפליטהא.   מרסיי
.   שנתפרו ביד מחנות בגרמניהבפליטים לשמיכות הצבא האמריקאי שחולקו  היו" המדים"המקור של 

 .מיועדים להפלגה הקרובה, ליטיםפ 6.111-ביולי היו במחנות כ 3בתאריך 
 
 רגון ההובלהא
 -המיועדות לסיוע במקרה של תקלות בנסיעה של כ 11ן ביניה,  משאיות 031את ההפלגה רוכזו רקל

מוניות בהם נסעו המפקדים  11גויסה גם סיירת של . ילומטר מהמחנות עד לנמל ההפלגה  ק 111
 .  התקלה מקרבקודתי נלשם פיקוח וטיפול , לאורך השיירות

 יק  לאיגודיהענ" החלוץ",  ביתת תחבורהשצרפת על באותם ימים הכריזו האיגודים המקצועיים ב
 ו יקענה הבתמור .  ביכולכ רומה לקופת השביתהת",  סך מיליון פרנק צרפתי נהגי המשאיות

 . מעבר במחסומי הדרכים של השובתים-עודותתהאיגודים המקצועיים חסות בצורת  
 
 זזת ההמוניםה
ביניהם  –יים הודים מקומיהפליטים ו  .אות ליציאהה נתקבל  0903ביולי  01-ל 9-ה' ליל שבין יום דב

 01בסך הכל יצאו .  19:11-ו 11:11יינו אמורים לעלות על המשאיות בין השעות ה  -רבקה ואני 
 .ובמסלולים שונים מהמחנות השונים, ילומטרק 61 -ים של כחוובמר,  שיירות

 קילומטר 111-ממוצע של כ מרחק, נמל סט ליירות ראשוני המשאיות היו מתוכננות להגיע ש
   .-Arlesו   Salonנקודות ביקורת וויסות נקבעו בערים .     19:11החל משעה , ניםמהמחנות השו

התוצאה הייתה שפה ; חמש שעות נסיעה כאלו חייבו כמובן קביעת הפסקות  לצורך נוחיות הנוסעים
קילומטר  01-חרונה הייתה כאנקודת המפגש ה.   ושם רכב יצא מהשיירה  והיו צריכים להמתין לו

  .טסלפני נמל 
 

 

 מלווים את השיירות

וברי דנו א, תפקידנו.    Caillols A ו להצטרף למשאיות בשיירה שיצאה ממחנהינבקה ואני נצטוור

כלפי ו  םירפתצלטונות החוק השלשמש פה לעולים כלפי , היה לשמש כמלווי המשאיות, הצרפתית

יקר בעו היה נתפקיד    .ועלי התחבורה השובתיםפל איגודי שם ידרכה-מחסומיבמשמרות השובתים 

דרך לנמל בביקורת  ותנקוד אלהגעה שיירת כלי הרכב לנקבע שוח הזמנים לל שלדאוג לביצוע המדויק 

סלול שיש לנסוע בו מוראות להם עכל מלווה ישב ליד נהג והיה מצויד במעטפות סגורות .   הפלגהה



.    במעבר כל נקודת ביקורת יפתחכל מעטפה הייתה אמורה לה.   ביקורת לוח הזמנים להגעה לנקודותו

הזנת ומצוא תחנות אספקת עצים למבערי גז התדלוק של הרכב להבעיה באותם זמנים הייתה גם 
ivורם הזמן הנדרש לתדלוק בצורה זו נלקח כמובן בחשבון בפקודתג. של המשאיות העץ בערימ-

  .המבצע

טעי כביש נפתחו ונסגרו וק פנייםרוץ האומvמכך שבאותו בוקר התקיים  הוח הזמנים השתבש כתוצאל

-טרם נולד ה – MGM כגון  ,   למי עיתונות ויומני קולנועצ יו פרושיםהמסלול הרך אול.    לסירוגין

CNN -  בריטיהמודיעין הדות מצוינת עבור עדבר היווה ה.  חלק מהשיירות" הנציחו"-ש . 

 .16:11עה השיירה לנמל רק בשעה יגהמכל העיכובים  כתוצאה

 

SS President Warfield 

לפנינו היו שורות שורות של משאיות .   משאית שלנו נכנסה לנמל בשעות מוקדמות של הבוקרה

לכבש העלייה לסיפון :  י הרבה זמן עד שהגענו ליעדנו המיוחלדמתנו ה, המלווים, אנחנו.   הפליטים

SS President Warfield נהרות אמריקאית נמוכה ושמה-סירת
vi  . 

 

הביא אותה לים התיכון והכין , גרוטאותק להייתה מיועדת להיפרשרכש את האנייה ' ב-לעליהמוסד ה
: דרגשי עץ בארבע קומות:  היו הרבה צרכים לוגיסטיים.    עולים 0611-אותה באיטליה לקליטת של כ

ד הסיפון העליון היה מיוע.  Bבסיפון  0111-וכ  Cבסיפון  D  ,1111מקומות בסיפון התחתון  1111
ימים  01-מים ודלק להפלגה של כ,   כין ולהעמיס  מזוןלה,  היה צורך לרכוש.    לצוות ולחדרי חולים

 .חר המלחמהלאאירופה בהונהג שכל זה בימי קיצוב .   בים התיכון
 

 עלייה לאנייהה

סדרני האנייה הובילו .   ים צדדיםחהתבצעה דרך ארבע פת טסנמל בviiעלייה לסיפון האנייה שעגנה ה

כלל כליו מגיעות ע, זהההאנייה הייתה קשורה בירכתיה למזח נמל קטן .   יפונים השוניםסת הקהל לא

ארובתה ולה שבלטה בנמל בגלל  המבנה המרובע " רזידנטפ"-ה.   יין מצפון אפריקה-מכליות  פינותס

 .  ציאה מהנמליחרטום האנייה היה  מופנה לעבר ה.  השחורה הגבוהה

  

בסך הכל דווח לשלטונות .  איש 911-כ דקות עלו 91כל .    00:91יימה בשעה ליית הנוסעים הסתע
-כך צוין על גבי הניירות  שנמסרו לאנשי משטרת  -  קולומביהלמהגרים יוצאים  0161-צרפת ש

 0531,  הריוןבנשים  311מהן , נשים 0121: נוסעים 0660למעשה עלו לאנייה .   הנמל על הרציף
 .ערים וגבריםהיתר היו נ.   ילדים

  

, ארצות שונותמיו ההנוסעים .  ך לזחולצוריה כמעט הבמעברים .  בה מאדרייתה הצפיפות ה
ידיאליסטים  איונים צכל העולים היו  .  שפות 19 ובריד. אסיה ויבשת אמריקה, אפריקה, מאירופה

 .יינו שייכים לכל גווני הקשת הפוליטיתשה
 

ישור המבנה א , קברניטהviiiוד מקצועי של יעוסר תחגלל בטונות צרפת התנגדו ליציאת האנייה של
חץ כבד על ממשלת צרפת למנוע הפלגת האנייה לריטניה ביתר על כן הפעילה .  ועומס הנוסעים

פיקוד האנייה והחלוץ קיבלו , 'מוסד לעלייה בהמפקדת .  והבאת פליטים לא לגליים לארץ ישראל
 .צא לדרךתהפלגה כן הל אף הכל עהחלטה ש

ל ש ו ינועותתכנתו והשה עוקבות משחתות בריטיות כבר שלושה חודשים אחרי מעל
 .באיטליה ובצרפת "פרזידנט"ה



 

 הימור של הקברניט אייקה

 .  0903ביולי  00-ה' בבוקר של יום ו 11:11בשעה  חלה ההפלגהה, ל אף סירוב השלטונותע

 

ווט שהיה נה.    לא סיוע נווטלנמל סט מל שהיא כי להוציא אנייה רמעט בלתי אפשכהיה זה דבר 

 .    צריך לכוון את האנייה בתוך הנמל הרדוד לא הגיע על אף שלקח את הכסף ומתנות שהורעפו עליו

המשמר הצרפתי על המזח .    הקברניט הסתכן ויצא בכוחותיו הוא.   ופעל המנועהאף על פי כן 

שקשרו את האנייה למזח כאשר  קי והצוות הצליח להתיר את הכבליםסבמספר בקבוקי וי" טופל"

 .ניתקה האנייה מהרציף  16:11 בשעה.  השוטרים היו בשינה עמוקה

 

 יבוכי היציאה מהנמלס

אחר כך .    ת המדחףאכדי לשחרר בל במים צלמלח  .סתבך במדחףהוים מחד נפל לאבל קשירה כ

אמצים רבים מאד מ.  תנגשה במזחהדה של הנמל  וגם וחול בקרקעית הרד ל שרטוןעאנייה ה עלתה

 .  'בבוקר יום ו 15:91נייה מנמל סט בשעה האהושקעו עד שבסוף יצאה 

 

לאור כל ההכנות שלא ניתן היה .   היא התגלתה לצי הבריטי פתוחהיד עם יציאת האנייה לים מ

" ריזידנטפ"להתלוות ל החלה,  HMS Mermaidבריטית ת משחת.  להסתירן לגמרי לא היה בכך פלא

  .ם התיכוןיימי המן בהרגע הראשומ

 

 תנאים על סיפון האנייהה
ראשי קבוצות שהיו אחראים לגשת למטבחים ולהביא כל  061מונו .  ל האנייה הונהג משטר קפדניע

בשר , ביסקוויטים:  קלוריות לאיש ליום 9111המזון היה מגוון וכלל .   איש 91-דליי מזון ל נישאחד 
.  הרחיצה הותרה רק במי ים.    קפה וסוכר, תה, ום חולקו מיםארבע פעמים בי.  דגים, גבינה, מרומש

 . במיוחד בתחתית שלושת הקומות זו על זו, הדרגשים היו איומים
 

 

 :ישראל רץיומן ההפלגה לא 

  ליולי 01בת ש

מטר  11--ה של כבל סיפונה טסים מעלינו בגושע טוסיםמשני .  וספת מצטרפת אלינונ קרב-נייתא

:  ו במגאפוןנאלנשמטר ו 61רבת בצהרים מימין עד תקמ שחתתמ.  לא הפסקלה ת הספינאומצלמים 

מייל  1-באין מענה היא נסוגה לטווח של כ".  ?רים בלתי חוקיים לפלשתינההגהאם אתם מובילים מ"

 .מאחורינו



 

המהירות המרבית שאנייתנו  תבכדי לא לחשוף א זאת ; קשר 01-09סביבות ב  -  איטית  ונהירותמ

כל הרמקולים בורא קמפקד האנייה .  הים שקט.  מקדמים שעונינו בשעה נו אבחצות .  לפתח מסוגלת

יש :  ועיקר הדברים, להימנע לצאת לסיפון העליון כאשר מטוס  נמצא מעל האנייה הנחיההוחוזר על 

 .ור על קור רוחשמל

 

.  ינוקתבלילה נולד .  יגל-הים גבה.  שבמייצר סיציליה יהרנטלפשעות הערב האנייה מגיעה מול האי ב

 .נוסע נוסף על סיפון האנייה

 

 
 ביולי 09ום ראשון י

 ינוקתעוד .  יקור נימוסןבה במשחתת בריטית עורכת .  משא אמריקאית מתקרבת לברך אותנו-נייתא

 .לטהמאי הבשעות הצהרים האנייה מגיעה לגובה של .  נולד

 

Ajaxוהסיירת הקלה  95Rהמשחתת , וד שתי יחידות צי בריטיות לליוויעלילה מצטרפות ב
ix. 

 ביולי 00ום שני י

קלה ת.  האנייה נעצרת. יפתלכבוד יום העצמאות הצר" המרסייז", רמקולים משודר ההמנון הצרפתיב

את מנת המים מצמצמים לחצי ליטר לאדם .  צנרת הביוב נסתמה.  יום חם ללא כל רוח.  במנועים

 .  ליום

 
 
שלוש  ,  איש כל אחת 93-סירות הצלה ל 0;  אנשי צוות 95, סעיםנו 0606:  מפקד מדווח ארצהה

 .נוסעים 01-סירות גומי ל 01,  נוסעים  16-בוציות ל 09,  רפסודות גדולות
 . רתיםכבערב מגיעים מול חופי 

 
 
 

 ביולי 06ום שלישי י

נוסעים ה ". Exodus 1947  -ז  'אירופה תש תיציא":  רמקולים מודיעים על שמה החדש של האנייהב

 .ודגלים  רזותכx יםמכינ

כשהאנייה מדממת   02:11גופת הצעירה נטמנת בגלים בשעה .  האם הצעירה שילדה ביום שני נפטרה

 .  התינוק נמסר למיניקה שבין האמהות הצעירות.  מנועיה

 

 "איגלו"מבצע ,  ביולי 05ום רביעי י

מול .  Ajaxפיקוד הסיירת הקלה  מש משחתות תחתח" ז'יאת אירופה תשצי"עת נמצאים בעקבות כ

מפקד האנייה והקברניט חשים ששעת הקרב  מתקרבת .  מצטרפות עוד שתי שולות מוקשים ופי לובח

ופי חהאנייה נמצאת מול  10:11 מאז שעה.  מתחילים להשמיד מסמכים ודרכונים  11:11-ב.  ובאה

 .  מצרים

 



Ajax יציאת אירופה"סות לשכנע את מנהיגי הפגין עוצמתה ולנלספינה לפעמים  עמתקרבת ארב "

 יפלבטל ניסיונם להגיע לחו -גרמנית ומעין יידיש , פולנית, אנגליתבקריאות מגאפון ה בוהמעפילי

אך , מנסה להחזיר את האנייה לים הפתוח אייק קברניטה. 16:11עה לשלהיכנע לבריטים עד והארץ 

 . גים ופצועיםהרו בין הנוסעים והצוות ישנם. כהרהבריטים חוסמים ד

 

מדמיע תוך -הבריטים יורים זיקוקין ופצצות גז.  ופרה לסימן מצוקהצת אמפעילה " יציאת אירופה"

חיילי .  שתי המשחתות נמצאות במרחק של חמישה מטרים לשני צדי האנייה.  סנוור הצוות והמגינים

פתאומיות ההתקפה   . של האנייה Aכנים לפרוץ לסיפון ומ, גז-חבושי מסכות, צי חמושיםה-סיירת

 .   הסדר להגיע לעמדות ההגנה שלהם-מגינים מסוגלים ברעש ובאי 211רק .  המגינים 0611הפתיעה את 

 
 
 
 
 

.  הללו משיבים בסילוני מים קרים כקרח.  מעפילים מיידים קופסאות שימורים על החיילים הבריטיםה

הקרב נמשך כעשרים דקות .  ן האניותנידפים ונופלים לים בי, ת לסיפוןומספר בריטים המנסים לעל

 ..הנראים בעינינו כאינסופיות

 

מתקרבות בפרעות ונוגחות אותה בחרטומיהן  במטרה   "יציאת אירופה"תי המשחתות משני צדי ש

 ההבריטים מנצלים רגע ז.  מגינים מאבדים שיווי משקלם מהלם הנגיחה.  לאלצה לשנות כיוון

יילי קומנדו חכעשרים . "יציאת אירופה"לעבר סיפון  פלישה-גשר מטילים 09R (Childers)ומהמשחתת 

ציאת י"שני של הנוגחת מצידה , Chieftain, גם המשחתת השנייה.   ם מצליחים להיאחז בסיפוןייריטב

 .  נוצרו שתי פריצות כשבעים סנטימטר מעל קו המים Cבסיפון ".  אירופה

 

 .בדיוק בו נפרצה דופן האנייה השהי ת רבקה ממקומהאילצתי חנגיחה הקות לפני ד

 

הם מוציאים ".  יציאת אירופה"צליחים להגיע לגשר הפיקוד של מומנדו בריטיים קמונה  חיילי  ש
מנסה וראשי הגה הההקברניט אייק מנתק את .  ומהממים אותו באלותיהם  יל ברנסטיןבxiת אשם מ

יש .  הםמקלעים של-את התתהבריטים המכותרים מפעילים .  נותולנווט את האנייה מחדר המכ
ניסיון נוסף   של הבריטים לעלות .  כדור בראשמהרג נ, שנה 06יתום בן , 'בי יקובוביץצ.  נפגעים

מפקדים החד אמפיל , כאשר אחד הבריטים מנסה לעשות שימוש באקדחו:  נמנע" יציאת אירופה"ל
סה להציל את הבריטים מנ, ב"עטוף בדגל ארה ,ראואלגxiiמר והכ.  סירת הצלה על גבי הפולשים

, פצועים וחולים 005בינתיים מונים .  ומאלצם להתפרק מנשקם' המכותרים על גשר הפיקוד מלינצ
רובם , שבויים בריטים 11ישנם גם .  חמישה גוססים, ישנם שלושה הרוגים.  פצועים קשה  12מהם 

 .פצועים
 

טר מ  6 -כ, מטר בצד אחד 01של בדופנותיה   רצותפנוצרו , פעמים הנוגחה שבע "ציאת אירופהי"
האנייה ממשיכה .  נוסעים משכשכים במים 1111.  מים מתחילים לחדור ונוצרה פאניקה, בצד השני

נתקפת על ידי , וףמייל מהח 16מרחק במצאת נהאנייה .  לעבר חיפה, עצמה לכיוון כללי צפון-בכוחות
בסוף .  ומתחילות שיחות הכניעהתם הקרב  ביולי 02-ביום חמישי ה 19:91בשעה .  שש משחתות

בשעה שש בבוקר הבריטים .  מים חודרים מפריצותיה, פגועה אנושות,  עוצרת"  יציאת אירופה"
 .  שולחים עזרה רפואית

 



 

מלווה ביחידות הצי , קשר 09האנייה נעה עכשיו בכוחות עצמה במהירות . משיך השייט לעבר חיפהמ

 . 05:91יפה בשעה לרציף בחת לבסוף היא נקשר.   יטירהב

 

 

 ,סוהר-חיפה וההעברה לאניות

 0903ביולי   09-ו 02ימי חמישי ושישי   

ראשונים מורידים .  עפיליםלמ" בלת הפניםק" םיכורע" לניותכ"ה, 5-יילי האוגדה המוצנחת הח

מובלים לבתי חולים בחיפה  ולהל.  הפצועים והחולים על משפחותיהם 03אחריהם , שלושת ההרוגים

לעולים האחרים מחלקים כרוזים בארבע שפות בהם הם נדרשים  לירידה .  תליתענה המעצר חמלאו 

הירידה .  קפריסיןלהאמורות להובילם  ניותאלשלוש  תוללעו "יציאת אירופה"על סיפון ממסודרת 

 .ביולי 09-ב 10:11נמשכת עד שעה 

 

ביניהן גם חובשת , עולים נפגעום הבריטים הפעילו אלותיהם ומספר יהחייל.  יו התנגדויות לירידהה

 .בשם סימה שהוצאה מהרציף על גבי אלונקה כשראשה חבוש

 

את .  רים ונשים לסירוגיןגב, איש 01לקבוצות של  DDTאבקת בהרציף  נערך חיפוש גופני וחיטוי  לע

, יוחזרו לעולים בקפריסין"לנו ש נאמר. משאירים על הרציף -תרמיל גב אחד לאיש  – מעט החפצים

 ".  שעות 10או  03עוד ב

 

לכלובים של   -על פי הספירה של הבריטים   - המעפילים 0099תחילה העלייה של ממיד אחרי החיטוי 

משפחות  נקרעות .  גרוש-ניותאxiiiת בטן ועל סיפון שלושבהותקנו שגדרות תיל דוקרני וסורגי ברזל 

שקיף על המ  ל"אוהxivי לנציגהבריטים מרשים .  הגופני והחיטוי חיפושהההפרדה הנובעת מ בגלל

בין המעפילים עוברות שמועות האומרות שנגורש .   הגירוש-לאוניות" גליםל-בלתיה"עברת העולים ה

  .למחנות שבאי קפריסין

 

.   דגל-כמעין אנייתת שמשהמ פארק-ימידראנ,  בקה ואני נמצאים על האנייה האחרונה המתמלאתר

ל סיפון עועלות מ ילי הרשקוביץ ומדו לנגנאורל, ירי לוימ : בצרפת" ההכשרה"מקבוצת  לנוש יםהחבר

 ,  ברט קטריבסלא,  ליאונרד בונדהיים ו מליוןנן נמצא שם גיסו של מכרכ;  "אמפייר רייבל"

 

     0903ליולי   11בת ש

החיילים .  15:91-ו  15:11האניות מפליגות בין . הגרוש-הסתיימה העלייה לאניות 16:91שעה ב

-אושןהעל סיפון  .רייבל-אמפיירהעל סיפון " כלניותה", 5של אוגדה  0ם צנחני גדוד ה לינועהשומרים 

הפיקוד הכללי נמסר .  של התותחנים המלכותיים 23מלווים אותנו חיילי גדוד  קארפ-ימדאנהרו ויגור

ל רצפת עשמיכה , שהתמזל מזלו יומ, פזרים דברי לבושמהמעפילים   .רגסוןגxvאלוף -לידיו של סגן

 .    מטר 02על  11על רצפה של  יםנשייש ואשה א 0511-כ.    ומסתדרים ל האנייהשקרה הדה הפל



 

 דלגים על קפריסיןמ

אך   .יע לקפריסיןנגבלילה זה או הכי מאוחר למחרת שנו לנודע  צוות האונייהמווני ילח משיחה עם מ

במקום להפליג .  ימו אותנואנחנו חשים שר.   יעות לקפריסיןגינן מאהגרוש -שעות ואניות 10וברות ע

ך חשו ממראה כ. מערבית-האניות מפליגות עכשיו לכיוון דרומית, לקפריסין, מערבית-לכיוון צפונית

 .  השמיים

" השייטת". וקשיםמ-שתי משחתות ושולת, Ajaxסיירת הקלה הל ידי עת ולוומהגירוש -שלושת אוניות

 פריסין קתיכון ומזרח הים הממתרחקות  ,הערבמקות ימעמה ופליגמשלנו 

 

 

 

 

 

 ביולי 10ום ראשון י 

בערב מחלקים .  תהובשים יביסקוויטים  0מרק  גזר ותפוחי אדמה וכן :  מחלקים למעפילים אוכל

שתייה  ור  להשיג מעט מיבתעומדים .  איש 11 -קופסת שימורי בשר  ל, ריבה לשלושה אישף כ: לנו

 .ים-חצה ולשירותים משמשים מירל.   צהבהבים

 

שהסתננו לאנייה " יציאת אירופה"מונה על ידי אנשי פיקוד , הצעיר-ממנהיגי השומר, ויזמןררדכי מ

משאל בין העולים התברר שאני היחידי ב.  קולונל גרגסון, הגירוש-להקים קשר עם מפקדי אניית, שלנו

 .הקצין ת עםיגרמנית ואנגל-למרדכי מתרגם בין יידיש המסוגל לשמש

 

 גירוש לצרפתה

 .רפתצהגירוש הוא -עד אונייתשיפקד הכוח האנגלי מליולי מודיעים לנו  11-ב

 

ודיעה לונדון רשמית שכתוצאה ממגעים בין מליולי  11-ל 10, בין יום  שני ליום שלישישלילה ב
הנמל שבו  מעפילים אלה וחזרוי, שלטונות בריטניה וצרפת וההסכמים שנחתמו בחודש מרס האחרון

  .עלו על אנייתם
 

 

ום ראשון ים געובר .  נטלריהפהאניות עוברות את האי ,  15-בת הבש.   ודבר לא קורה מיםיים ולפח

 02לשייט קצר של  "הגירוש  -ל אניותעבחיפה  מאז עלו, ימים נו שטים כבר עשרהא 12-ב.  13-ה

 ". עותש

 

 בו-דה-פור

רציפי נמל הנפט  ששלושת אניות הגירוש תעגונה מול יביול 16משלת צרפת קובעת שביום שישי מ
עפילים מוצע לה.  מערבה למרסיי רכבבעת נסיעה שנמל זו נמצאת -עיר . Port-de-Boucהקטן 



 ממשלת צרפת.  סרב לרדת מהאניותליוכלו שלרדת מהאניות ולקבל זכויות שהות בצרפת או 
 .עפילים יסרבו לרדתממקרה שהב ,ספקת מזון לאניותאxviוארגונים יהודים יספקו

 

 ביולי 19, יום שניב

האניות . בו-דה-ורפמול האפיק הצר של נמל , ם הצרפתיםייים הטריטוריאלמנסות לכהגירוש נ-אוניות 

אניות הצי הבריטי לא . 3:11אך הגיעו רק בשעה  0:11בו בשעה -דה-היו אמורות להגיע לנמל פור

 .ארבעת המיילים הורשו להתקרב לחופי צרפת ונמצאות מחוץ לגבול

    

 ארץב
, בשלום אביבא: תליהלל שנידונו "וצאים להורג במבצר עכו שלושה לוחמי אצמביולי  19-ה וקרבב

 . מאיר נקר ויעקוב וייס
 

 

 

 "לא לרדת"

אך משטרת החופים הצרפתית , קארפ-ימדאנעיתונאים וצלמים מתקרבת לר, נשי הגנהאבה וירה ס

הן משמיעים מת אחרות ירוסמקום הסירה הזו מופיעות ב.  וב-דה-פור נמללותה חזרה אמגרשת 

 ".  לא לרדת"   קריאההבמגאפונים 

 -ארץבושהישוב " לא לרדת"גפונים מב שוב ושוב צוהריים שבות סירות עם אנשי ההגנה ומכריזיםב

 .למולדת עשה הכל בכדי להחזיר את המעפיליםיישראל 

 שרהעמרחק לל ידי הבריטים עגירוש -תי אניותש רחקותמורגוני מחתרת  יהודים איגוע לפשש מח

  . מייל מהחוף

 

 "ההגנה"וסדות ההגירה הצרפתים ופעילות מ

 .מופיעות סירות שירותי בריאות וממשל צרפתים 2:11שעה ב

 . עליו היו הכי הרבה נשים חולות וילדים, קפאר-דיימאנהביקור יתחיל ברשחליטו ההבריטים 

  . קולונל גרגסון, לסיפון לפגוש את המפקד הבריטי ם ירפתים ומלווים  עולצקידים פ
xviiפיה יוענק ליורדים לחוף למשלת צרפת ממטעם  למעפיליםה הקריא הודעלבקש מ ושל המחוזמ

למכלאת , לינואורד ימושל ה.  בריטיםהריא הודעתו בנוכחות קסרבים שימהמעפילים .  מקלט בצרפת

וללה בהוסיפו שגם את הודעת המושל לעברית ורמת ביוחנן יעק.  ומקריא את ההודעה , האונייה-בטן

מודים לצרפת על הצעתה שמושל לנציג המעפילים משיב .  "צריך לא" : על דעת עצמו, בעבריית

 . יישארו על סיפון האניותואדיבה הלהעניק מקלט למעפילים אך הם החליטו לא לנצל את ההצעה 

הצרפתים משאירים על הסיפון מספר .  ייהושת מעפילים מתלוננים באוזני המושל על חוסר מזוןה

 .רופאים ואת המתרגמים

 

 בו-דה-הפעילות ברציפי פור

 . יתונאים רעבים לחדשותעבו המתינו -דה-מל פורנל רציף ע

 :כפי שנמסר על ידי המבקרים הצרפתים הוא  ספר המעפיליםמ



 
 ;(ילדים 016; חולות 011הן מנשים  609; חולים 01ביניהם , גברים 665מהם ) 0610: קפאר-ימידראנ

 ;(ילדים 016; חולות 06ביניהן , נשים 639; גברים 563) 0029: יגורו-אושן
 (.ילדים 190; חולות 6ביניהן , נשים 515; גברים 519) 0615:  ייבלר-אמפייר

 

.  קבוצות 03-לקים להמתחמעפילים  231ישנם , רבקה ואני, ינושה הב, פארק-של ראנימיד 1 כלאתבמ

 .מארגנים מועצת התגוננות, מרדכי רויזמןו( בי כצנלסוןצ" )ירימ" המכונה, םידקהמפ

 

.  זריאל וברתה הרשקוביץעיהם גם הורי ניב.  גם קרובים וידידים  של המעפילים ממתינים על הרציף

 .מכריז שלא יעשה דבר לשכנע ילדיו לרדת מהאנייה  אבה

 

 

 

 

 ביולי 19, ם שלישיוי

 ינוי חוליםפ

 .מסיבות רפואיות מחמירות  9מהם , יורדים 19בו  רשמו רק -דה-בפור ת הזריםשטרמשויות ר

לחים מביניהם שלושה , סירת שירות הבריאות חמישה אנשיםבפארק לנמל -ראנימיד-מבסך הכל ירדו 

 .  מעיים הסובל מדלקת וסקר רייךאבין היורדים ידידי מימי ליון וההכשרה .  אמריקאים תנדביםמ

 

 השר ואספקק

מהחוף .  אניותהעקות ממעבר לת טלוומהפעם לפעם תשדורות מעפילים מוספות ארות מנוע יס

 .  בתוך הלחמים דאר והודעות.  חלוקה למעפיליםלמגיעה אספקה של לחם 

 

תוך ניצול הבאת , נציגי ארגונים ציונים שונים על האניות תאלהענעשו ניסיונות ל.  כך עברו הימים

 ".    קפאר-ימידאנר"להסתנן ל, קנדיס, שליח המוסד, ח'ח איש הפלמצלימביולי  90-ב.  האספקה

 

 באוגוסט  1בת ש

 ריטניה מתעקשתב

קפריסין ומציע לרצה או אי רויזמן הודעה המבטלת כל אשליה לחזור דכמסר למר הבריטי קברניטה

 ".התקווה"בתגובה פרצו המעפילים בשירת .  למעפילים לקבל את הזמנת צרפת לרדת לאדמתה

 

ק ארפ-ימידאנכתבה על פיה  המעפילים על סיפון ר אוגוסט 9תאריך בוכנות רויטרס מפרסמת ס

יילים חם הג. ם אף סלי פרות וירקות טרייםלהקים ופמס.  ניזונים טוב ולבושים היטב, בריאים

שהמצב כך ושרוב המעפילים אינם מעונינים  םימוסדות צרפת מכחיש. רפתיצ הבריטים מקבלים סיוע

 .מקלט על אדמת צרפתלת בבק

 



   באוגוסט 0ום שני י

, ישנן שמועות שהמעפילים יוסעו לקניה.  שפה סופה והאניות החלו להתנדנד על פני הגליםנ

 . להמבורג או לטוברוק

 . תחו לילדי המעפילים בית ספר מאולתר ללימוד עבריתפ

 ".  ים לבריטיםשינמל"הוגדרו שתי משפחות שני ם בביניה, מעפילים ירדו מהאונייה עשרה

 6-ק בפאר-ימידאננבה עלה לסיפון ר'רופא הצלב האדום מג.   הוקראו שיריםו ב ערב תרבות ךערנ

 רולאן מרטי' רדxviiiהוא .   באוגוסט

 

טון פחם  611-ש צורך ביתדלוק האוניות לנמל פחם במרסיי לxix לאוגוסט 5-ביוצאת " קארפ -ימידאנר"

 .טון מים 011 גם שם תמוטענו. טענו בנמל תדלוק במרסיייש

 

  לאוגוסט 2-וב 3-ב

ראש האגף המדיני של , (קליינבאום) שה סנהמ' רדסירת מנוע ב סייר הגירוש-ביב לשלושת אוניותס

  ; ריאתוקא ניתן היה לשמוע את ל.  ק הכירו את דמותופאר-ימידאנמסיפון הר.  הסוכנות היהודית

 .וכן דבריו ביידישיתסרה לנו מחות המרפאה א

 

 באוגוסט 9ת בש

מעפילים  092.  בו-דה-יום מול פור 11 הםמ, האוניות טןבב  ימים 92מעפילים שוהים עתה כבר ה

שהסתננו ' בנוסף לששת שליחי המוסד לעלייה ב.  ירדו מהאוניות על פי הצעת הצרפתים 0011מתוך 

על פי החוק   .דתלנשים עומדות ל 61-כ;  מצפים לעוד לידותוינוקות תלאוניות התווספו עוד שלושה 

 .האנגלי כל נולד על סיפון אונייה בריטית נחשב כנתין בריטי

קיימת .  הצפיפות במכלאות רבה כתוצאה מכך. ירדו למכלאות על הסיפון לניםההמעפילים , רד גשםי

 .עגבנייה טרי כגון קבלת אספקת מזון תייעב

 

 באוגוסט  01 ,ראשון יום

.  ילדים נולדו על האוניות האחרות 0.  ות רופא השינייםמצעאידיעות מהאוניות האחרות מגיעות בה

 91  ,ילדים מתחת לגיל שלוש שנים 09 ישנם , תשיעיהבחודש  16מהן , נשים הרות 56אצלנו ישנן 

 רבקה הייתה בחודש השלישי להריונה. עשר מתחת לגיל

 

 .לאוגוסט 00, ום שניי

 .הומות במקלחותמריבות ומהתפרצו .  ייתה לידהה

 

 באוגוסט 06שישי ום י

 .תלהתייעצו יקש להגיע ללונדוןברגסון גולונל ק



אך זה , מרדכי ביקש התערבות הקולונל.  כלאות שבבטן האונייהמל היום ירד גשם ומים חדרו לכ

הקולונל טוען שיש מספיק מקום .  ל הסיפוןעלנים ההנוסעים  911הגן על לוסף נב לפתוח מחסן ירס

 .וגם אז המעפילים יסרבו לרדת ,הווריאסשמרדכי מציע .  על החוף

 

 באוגוסט 05ום שבת י

הבריטים .  "אנחנו רק החלוצים, והזונייה אם העהקרב לא יסתיים : "א נאוםשרדכי רויזמן נמ

ום יבוא שתצטרכו י"  :כלפיהם רדכימעל כך הגיב .  מפריעים למרדכי לשאת את נאומו בשריקות

 ".צדק הוא עם אלה שאין להם ברירהה.  אנחנו נדונים לנצח.  להתחשבן עמנו

 

ועדיין לא  חבילות חפצים שהועלו  על הסיפון בחיפה 0911נערכה רשימת .  ועלתה הצגת בובותה

 ".יציאת אירופה"שנהרג בקרב  על סיפון  ל"לל ברנסטין זהילה של בינמצאה גם הח.  חולקו

 

 באוגוסט 03יום ראשון 

-ו זמנית על שלושת אוניותב, ל המעפיליםשם שביתת רעב גנירמא.   ולונל גרגסון נמצא בלונדוןק

 . עלונים, סיסמאות, כרזות, קהלות דוברתמים נימכ.  גירושה

חולה אחד .  איש ואשה 0990חוף נותרו על האונייה לוספים נמעפילים  91-כל שאחרי ירידת  

 .ילהחי בקשנו מהקברניט להעביר את.  יהודי-התקוטט עם חייל שכינה אותה ריקבון

  

  0903לאוגוסט  02-הני שיום ב

שביתת הרעב התקיימה  בד .  11:11הוכרזה שביתת רעב שנמשכה מחצות עד שעה  10-ום הולדתי הבי

".  אמפייר רייבל"ההוראה הועברה מאחד המפקדים על סיפון ה.  הגירוש-בבד על סיפון שלושת אוניות

 הצרפתים והחרמה והשמדת כל פרסוםים להות הממושכת במים הטריטוריאלשמחאה כעשה נהדבר 

זרות לנמל בלי חומסירות ההספקה .  פילה  בפקודת קולונל גרגסוןת-כולל סידורי ,תבריעבשפה ה

 .שוחררו ממנה תשים הרונרק  ; שביתת הרעב הייתה שלמה.   לפרוק דברי המזון

 

 באוגוסט 09יום רביעי 

 .  ולונל גרגסון שב מלונדוןק

 .כלאותינומתוך לפרי  יגריות וקליפותס-שחיילים זורקים בדלי ךל כעהוגשה לו קובלנה 

 

 בו לעבר האזור הבריטי בגרמניה-דה-עוזבים את פור

 לאוגוסט -10ה' ום הי

מודיע לנציג הסוכנות היהודית , מנהל אגף המזרח התיכון במשרד המושבות הבריטי,  ראפורד סמיתט

תפלגנה האוניות , לאוגוסט 10-ב 02:11עד לשעה ות ישאם המעפילים לא יחלו לרדת מהאונ רל לוקרב

 .     ם הגעתם  יורדו הנוסעים בכוחועלאזור הבריטי בגרמניה 

היהודים לא .  בלבד טראפורד סמית מוסיף שהחיילים לא יהיו חמושים ברובים אלא יישאו  אלות

 .מטוםלטיוברל לוקר מסרב לקבל את הא.  בלזן-ירוכזו בקרבת מחנה הריכוז לשעבר בברגן



 

 0903באוגוסט  11ום שישי י

נמסרה לנו שם לא להצעת ממשלת צרפת וג אולטימטום של טראפורד סמיתו למעפילים לא ענה

 .רון-די-אמצעות סגן מושל מחוז בושב

   

ג ורמבהמל נלעבר  02:11המושל שהאוניות תפלגנה בשעה -שלטונות הבריטיים מודיעים לסגןה

 . לטריברבגבגרמניה עם חניית ביניים 

 .  טון מזון 16על שלושת אוניות הגרוש הועמסו 

 .   סופה תחוללתמ, ל היםע, מחוץ למעגן

 

מפת נתיב .  מאותם ימיםי יומן זה היווה גם בסיס לזיכרונותי.  רשמתי בקפדנות  יומני במחברת

נו מרדכי היגניתר הזמן הייתי בקרבת מ   ".חוק השבות"י   'ההפלגה  שציירתי מופיעה בספרו של דרוג

 ולונלק רויזמן ועשיתי כמיטב יכולתי לתרגם דבריו מיידיש לאנגלית ולצרפתית לצורך מגעיו עם

 .    ום אויר צחנשהיו אלה הזדמנויות לעלות לסיפון ול.  גרגסון ואנשי ממשל צרפתים

 

וכן .    ונינירכיבים לבניית מקלטי רדיו על ידי החובבים בדבר שב, מוסלקים בדברי מזון, הגניבו לנו

 . ידענו מתרחש בארץ ובעולם הודות למקלט הרדיו.  נפץ לשעת הצורך-גם הגניבו לנו חומרי

 

לא ": התשובות אחידות.  מגיעה משלחת עיתונאים המורשים לשוחח עם המעפילים 05:11שעה ב

וכנות ל סש, יתונאי בריטיעxx  ".ישראל-רוצים להגיע רק לארץ.  לא בצרפת ולא בגרמניה, רוצים לרדת

 .פונהצמנו מערבה ועק להפלגה פאר-ימידאנרויטרס מורשה להישאר על סיפון ר

 

  01-איש ועוד כ  092ביולי   19-בו מאז ה-דה-ימי שהותן בפור 16סך הכל ירדו מהאוניות במשך ב
 .תינוקות 01על סיפון האוניות נולדו . תינוקות חולים

 

,  אותו רגעבעל סיפון האונייה פורצת .  וחפתלים ה ונהששני עוגניה ויוצאת רא ימהרק מפאר-ידימראנ

 ". התקווה"שירת , אופן ספונטניב

.  ושתי שולות מוקשים Phoebeבריטית ההסיירת  תינותממצרפתיים ה יםחוץ למים הטריטוריאלימ

.  ני מחנות באזורשם ירוכזו בשו המבורג מל הגרמנינמעפילים בהוריד את תריטניה שבדיו מודיע הר

 .רה יסתייעו בשוטרים גרמנים לשמור על הסדרמקם מדגשים שבשום יטירהב

 

 גיברלטר

 באוגוסט 15ום שלישי י

גן על הכניסה ומאוקיינוס האטלנטי התח פעל  היושב, יברלטרגעינינו סלע ל גלהתם הנץ השחר מע

.  רצוןם מיאסירה -מעפילים ה ,נועמזדהות ההפגין לתקרבים בסירות  מ הודי גיברלטרי.  לים התיכון

מהקהילה היהודית . ושמיכות דברי לבוש מלאי םמעילי גשם וארגזי, רותפ, יגריותסנו להם שולחים 

לידי .  היינו רק מעטים שהיה ביכולתנו להנאות מהדבר  -  בגיברלטר קיבלנו גם ספרי כיס באנגלית



ובכך לשכוח את  שותעמכריכה לכריכה באין דבר אחר לו שבלעתי xxi"“Vanity Fair ין היתר הספרבנפל 

 .נותרצפת הפלדה בית כליא לשסבל 

 

-מטילים פצצות ונמואר על ידי זרקורים  חזקים ומסביב עגן שלנומבלילה ה.  אוניות מתדלקות פחםה

 .  באוניות בצע חבלהלשראלים יצפרדע -למנוע  התקרבות אפשרית של אנשי, עומק

 

 

 

 

 באוגוסט 13ום רביעי י

 מיוחדבי לזכור .  עפיליםמשונים של כמה מ מנהגיםמהתלוצצנו . רוח טובצב מיה לנו היינו שבעים וה

מאוחר יותר הבנתי שזו  – הונגרי ואשתו שכל היום אספו וכרסמו קרקרים; "רקרק"זוג המכונה בפינו 

תפרו מכנסיים שייטים חהיו בינינו .  רעב שנרכשה להם במחנות ריכוז במלחמה-הייתה תסמונת

 הצבא האמריקאי ות כומעילים מתוך שמי

 

 באוגוסט 19ום שישי י

כוסי עננים והאוניות  מיו ההשמיים .  פליגותמהגירוש -שלושת אוניות  19:11-ו 13:11ין השעות ב

 .הנוסעים אינם מפסיקים להקיא.  מטלטלות

 

 פרץ ביסקאיהמ

 ספטמבר  0ום שני י

-פטר על סיפון האושןנ, פרדסמול החוף המערבי של פורטוגל ו, יסקאיהבאמצע הדרך בתוך מפרץ ב

בזמן הטמנת הגופה בגלים המלחים והחיילים על . בלב ים כל השיירה נעצרת.  ידתובל וקניגור תיו

 .  סיפון אוניות הליווי עומדים דום והדגל מורד לחצי תורן

.  בתנאים אלה מה שאפשרכד עהיא לא מתלוננת ושומרת על עצמה .  רבקה בהריון בחודש הרביעי

לאלצנו  ,מובטח על ידי הבריטיםכהפעלת כוח והמבורג ללנו בהגיענו  תושים מהעלול לקרחוש אנחנו

      .לרדת מהאוניות

 

 בספטמבר 0יום חמישי 

:  ת מנות המזון המחולקות לנואפחיתים מ.  הים יותר שקט.  נגליהאנחנו מול מצוקי הסטינגס שבא

בקר -עם שימורי ובערב אטריות  ,צהריםב מרק  ,גרם ביסקוויטים לאדם ליום 96  ,גרם מרגרינה 91

(corned  beef  .) 



 

 וף גרמניהח

  ספטמבר 5ום שבת י

 06-החוף נמצא במרחק של כ.  ראות אפס.  12:11בת השעה  ביוגנות זו אחר זו בסועאוניות נעצרות ה

ת של תיומשמע-דחמתייעצים לגבי הפירוש הטוב ביותר לסיסמה ה מרדכי וסקנדי, "ירימ.  "קילומטר

" ציאת אירופהי"עם התחייבות להחזיר בעדיפות את מעפילי  ,לא קורבנות,  גנה סבילהה:  ההגנה

, וקסהאבןקלאט בשפך נהר האלבה בכיוון ת עוגן ונכנס המיגור מריו-ןאוש 09:11בשעה .  ישראל-לארץ

 ..מבוא להמבורג

 

 בספטמבר 3ום ראשון י

 16.111הבריטים ריכזו במקום .  לה במעלה הנהרעו יגורו-רק אושן.  סופה מעל שפך נהר האלבה

האוויר הגרוע נדחה ג בגלל מז.  ששוגרו לנמל עם שריוניות ביניהם פולנים מצבא אנדרס, חיילים

 סאטן' ורג'גיחידות תחת פיקודו הגנרל לxxiiiהחיילים שייכים ".  נווה מדבר"xxii  מבצע

 

תנאים בהם הל עלמחות "י דת בכורטהתפ המבצע מכתב הגיש למפקד יטר סימןפxxivמפקח ה

 ".    המעפילים מובאים לגרמניה

 

 ויגור-ינוי האושןפ

-מירה קפדנית של כשוטלה עליה ה.  המבורגבל נמל ש 19לרציף ה נקשר" יגורו-אושן"גאות הערב ב

וציאו ייש אינו זז ומחכה שהחיילים הבריטים א:"מעפילים הסיסמת הנהגה .  חיילים בריטים  0611

 ".לרציף כלאותממהד אח -דותם אחא

 

 ספטמבר 2ום שני י

ות כגעו מפעפילים נמ.  01:91המבצע מסתיים בשעה .  יגורו-בבוקר מתחיל פינוי האושן 5:11שעה ב

 .יבקלקרוב ל ופנדורףפxxvאת המעפילים המותשים למחנה  ותובילמוסעים נלוש רכבות ש.  הלא

 

   03:11בשעה  19יע לרציף מגייבל ר-אמפיירה

 

 ספטמבר 9 יום שלישי

 ייבלר-ינוי האמפיירפ

למעשה .  המעפילי 0021מסתיים פינוי  2:11בשעה .  שקטבומתנהל  5:11תחיל בשעה מפינוי ה

שהטמינו פצצה תוצרת בית עם  "גד"xxvii-ו" גיורא"xxviמתוכננת חבלה באונייה על ידי אנשי ההגנה 

 . וב-הד-רמנגנוני השהייה שהוברחו להם בפו

פץ החומצה נעל פבינתיים .   א התנגדות ועורכים חיפוש על האונייהלל בריטים חוששים מהפינויה

 הואחנה זה גם מ, ומסטאאים לשלוש רכבות לונייבל מפר-מעפילי אמפייר.   שהופעל על ידי גיורא

 .רידה מהאונייהיללא התנגדות בעת וכביכול " הטובה"תנהגותם הנעשה בגלל  זהבר ד;  יבקלבקרבת 



 

 פארק-ינוי ראנימידפ

.  תוך שעה ולטימטום לרדתאמסר לנו נ 01:11בשעה .  19:91ק נקשרת לרציף בשעה פאר-ימידנרא

צטרפים חיילי מליהם אוחות הפינוי בריטים כולונל גרגסון וחייליו הוחלפו על ידי ק.  איש לא זז

את וט אחרת לא ניתן לקל 09:11סיים את הפינוי עד לשעה למהרים מהבריטים .  משטרה צבאית

 .  המרוחקות מהמבורג חנותמים בילפהמע

המטרה היא להציף את .  אש-כיבוי כינים זרנוקיומשוטרים הצבאים עולים לסיפון  00:11שעה ב

רדכי מ.  המעפילים מתכוננים להתנגדות.  עהמכלאות במי ים בלחץ לאלץ את המעפילים  להיכנ

 .   מתפנה יחד איתי להריונה שייבחודש החמ, ביניהן גם רבקה  ,תוונמפמסכים שנשים הרות  רויזמן

 .        רנץ בוידפל ידי העיתונאי עפינוי הודע למפקדי כוחות נכמנהיג המעפילים  פקידו של רויזמןת

 

מעפילים קמים הל כ ובגע שרת האבריטים מנצלים ה. המעפילים אינם מתפנים וממשיכים בשביתתם

 נסים להפריד את רויזמן וחברימם ה  .להתנפל על ההמון באלות, "התקווה"שירת לל רגליהם ע

 .  מיתר המעפילים ההנהגה

וכך הוא וחבריו   דם םיפניו זב, נפצע ויזמןר.  ל המעפילים בכוח רבעבריטים המשתלטים  00:91בשעה 

.  את המחסן המרכזי יףצהבריטים מתחילים לה 01:06בשעה . .  מועלים באזיקים לסיפון ולרציף

 .  ממתינות בנמל ובלים במהירות לרכבותמצאים מהמכלאות ומו ,אלצים להיכנענהמעפילים 

 .09:91ק הסתיים בשעה פאר-ימידאנינוי רפ

 

נשים  3-גברים ו 03:   פינוי נפגעוב  .אוניהבאנשים הנחשבים כמנהיגי ההתנגדות  51בריטים עצרו ה

ההתנגדות  יםטלדברי הברי. צועי ראש מחוסרי הכרהפרבים   פצועים; וכן שלושה חיילים בריטים

  .קארפ -נימידרארשל מעפילי ו הפראית ביותר הייתה ז

 

 .03:11הצי שם אמורה להתקיים מסיבת עיתונאים בשעה ת רדכי רויזמן הובל למפקדמ

את  טרלו נחבלני הצבא .  ייבלר-הביאו את מיכל חומר הנפץ שנתגלה על סיפון אמפייר קדת הציפמל

 . הנפץ הכימי

היה זה מיכל החומר שהתפוצץ כי החבלנים הבריטים :  מעה התפוצצותשנ 06:00בשעה , ך פתאוםא

ק מובלים ברכבת מהמבורג פאר-ימידאנמעפילי ר.  לא גילו את עפרון הנפץ השני שהיה טמון בו

 .פופנדורףל

 

 ופנדורף ואמדןפ

 בספטמבר 16ום חמישי י

.  יאת אירופה מקלטיצ רפת להעניק למעפיליצמשלת מל הצעת עמחנה וחוזר בקר מבונסול צרפת ק

הבריטים מודיעים שאם המעפילים יסרבו לקבל הצעת הצרפתים ייחשב הדבר שהם נשארים במחנות 

 .כפי שניתן לאוכלוסייה הגרמנית  -קלוריות לאיש ליום   1111מרצונם הטוב ויקבלו מזון של 

 .ל הצבא הבריטיש Nissanצריפי בxxviiiמעפילים משוכנים ה



מנהלת המחנה מצלמת . ות שמיות למעפילים אך אלה מסרבים להזדהותימשהבריטים מנסים להכין ר

 .    בלי שמות  -"  תעודות יציאת אירופה"נו לאת כל המעפילים על מנת לחלק 

 

 

 

                                                 
i  Fיdיration des Sociיtיs Juives de France, לוץ והמוסד לעליה בחהלארגון שפעל בשיתוף פעולה הדוק' 
ii  La Madrague de Montredon מרסיי ;Le Bec d'Aigle , La Ciotat ;Villa Barry, Bandol  . המחסנים הלוגיסטיים

 meפrיVilla Les Tilleuls , Saint J -היו ב
iii  Le Canet ,תחנה עיתוק גדולה בקרבת הנמל של מרסיי 
iv  המשאיות פעלו על הבערת גז ,Gazogטne  - יים של המשאיות קמעברים ענחמצון חלקי של פחם או עץ להפקת גז ב    .

אבל בימי קיצוב דלק  , הדבר לא תרם למהירות התנועה.  קילומטר היה צורך להזין את המבערים בשק גזרי עץ 91-כל כ
 . היה מקובל בצרפת

v   7491קטע ממרוץ האופנייםTour de France   ביןMontpellier – ו-  Carcassonne 
vi  האנייה שימשה להובלת עד .   כוחות סוס 0033טון עם מנוע של  7179 רת נהר שלהייתה במקור סי" פרדידנט"ה

 נוסעים בין ושינגטון לבלטימור על נהר הפוטומאק 133

 vii  Mפle St. Louis, Quai de la Consigne 
viii   יצחק רבינוביץ  הואIke 

 ix   הסיירת  Ajax דולה ייתה יחידת הצי הבריטית שפגעה באניית הקרב הגרמנית הגהAdmiral Graf Spee   מול
 .Punta del Este בדצמבר  אניית הקרב הגרמנית טיבעה עצמה מול  71-ב.  7404דצמבר  70-חופי אורוגוואי ב

x   “Soldiers! We go home! Why don't you?"  -  “1917 Balfour Declaration  -  1947 Cyprus" 
xi  מלח המתנדב האמריקאי הBill Bernstein  אוחר מהמכות שספגמפטר יותר נ. 
xii  The Reverend John Grauel of Worcester, Massachusetts, volunteer aboard “Exodus 1947”  in Baltimore 
xiii   אניותLiberty Ships ע השנייה"פרצו את ההסגר הגרמני על אנגליה במלהש :Ocean Vigour, Empire Rival, 

Runnymede Park .איש 7033-לים כלכל אנייה עו. 
xiv  Emil Sandstrצm and Vladimir Simic from the United Nations Special Committee on Palestine 

(U.N.S.C.O.P)  
xv     Lt. Col. M.I., commanding the 87

th
 Regiment of Royal Gunners 

xvi   L’Entraide franחaise, OSE 
xvii    Franחois Collaveri, Prיfet des Bouches-du-Rhפne 
xviii   Dr. Roland Marti 
xix   l’Estaque 
xx   Franz Boyd 
xxi  “Vanity Fair” by William Makepeace Thackeray   
xxii   Oasis 
xxiii   General George Surtess, commading  the “Sherwood Forresters” and the "Rifle Brigade” of the Desert 

Rats 
xxiv   Peter Seaman 
xxv    
xxvi   (ישי)אלחנן  ונחוצקר 
xxvii  מיכה פרלסון 

xxviii
  Nissan Huts 
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