סיפור יציאת אירופה תש"ז –  - Exodus 1947מתוך תולדות חיים יוחנן לוי
מקורות ובליוגרפיה :אביבה חלמיש "אקסודוס הסיפור האמיתי ,אונ' ת"א/עם עובד 0991
Jacques Derogy, La loi du retour, Fayard 1969

ארגון העלייה ב'.
משרדי ה( FSJFi -איגוד חברות יהודי צרפת) והחלוץ היו ממוקמים במרסיי באותו בנין ,
 , 24 Rue des Convalescentsבו המשפחה הייתה גרה תקופה-מה בשנת הגעתנו לצרפת ב.0999-
החלוץ ארגן ii 00מחנות קליטה מ Bandol-ממזרח למרסיי ועד העיר  , Salonעל הנהר רון .קיבולת
כל המחנות הללו הייתה של כ 0561 -איש .יתר על כן הועמדו לרשות החלוץ שני מחנות צבא גדולים
של צבא צרפת ,Grand Arenas ,עם קיבולת של  01,111איש .המחנות צוידו על ידי ה. Joint-
ההכנות ל"יציאת אירופה תש"ז"
הגעת שארית-הפליטה המיודים לעלייה
ב 91.5.03 -הגיעה הרכבת הראשונה לתחנת רכבות-משא iiiלה קאנה ליד נמל מרסיי .בסך הכל הגיעו
בחמש רכבות-פליטים כ 5.111-איש .להובלת הפליטים מכל רכבת למחנות הוקצו  01משאיות מסוג
אוברלנד ,כל משאית הייתה מיועדת להוביל  91פליטים .הפליטים הובאו למחנות השונים באזור
מרסיי .אנשי שארית הפליטה שהגיעו למרסיי היו לרוב לבושים כבמעין מדים צהובים-חומים.
המקור של "המדים" היו שמיכות הצבא האמריקאי שחולקו לפליטים במחנות בגרמניה שנתפרו ביד.
בתאריך  3ביולי היו במחנות כ 6.111-פליטים ,מיועדים להפלגה הקרובה.
ארגון ההובלה
לקראת ההפלגה רוכזו  031משאיות ,ביניהן  11המיועדות לסיוע במקרה של תקלות בנסיעה של כ-
 111קילומטר מהמחנות עד לנמל ההפלגה  .גויסה גם סיירת של  11מוניות בהם נסעו המפקדים
לאורך השיירות ,לשם פיקוח וטיפול נקודתי במקרה תקלה.
באותם ימים הכריזו האיגודים המקצועיים בצרפת על שביתת תחבורה" ,החלוץ" העניק לאיגודי
בתמורה העניקו
נהגי המשאיות סך מיליון פרנק צרפתי" ,תרומה לקופת השביתה כביכול.
האיגודים המקצועיים חסות בצורת תעודות-מעבר במחסומי הדרכים של השובתים.
הזזת ההמונים
בליל שבין יום ד' ה 9-ל 01-ביולי  0903נתקבל האות ליציאה .הפליטים ויהודים מקומיים – ביניהם
רבקה ואני  -היינו אמורים לעלות על המשאיות בין השעות  11:11ו .19:11-בסך הכל יצאו 01
שיירות ,במרווחים של כ 61 -קילומטר ,ובמסלולים שונים מהמחנות השונים.
שיירות ראשוני המשאיות היו מתוכננות להגיע לנמל סט  ,מרחק ממוצע של כ 111-קילומטר
נקודות ביקורת וויסות נקבעו בערים  Salonו.Arles-
מהמחנות השונים ,החל משעה .19:11
חמש שעות נסיעה כאלו חייבו כמובן קביעת הפסקות לצורך נוחיות הנוסעים; התוצאה הייתה שפה
ושם רכב יצא מהשיירה והיו צריכים להמתין לו .נקודת המפגש האחרונה הייתה כ 01-קילומטר
לפני נמל סט.

מלווים את השיירות
רבקה ואני נצטווינו להצטרף למשאיות בשיירה שיצאה ממחנה .Caillols A

תפקידנו ,אנו דוברי

הצרפתית ,היה לשמש כמלווי המשאיות ,לשמש פה לעולים כלפי שלטונות החוק הצרפתים וכלפי
משמרות השובתים במחסומי-הדרכים של איגודי פועלי התחבורה השובתים .תפקידנו היה בעיקר
לדאוג לביצוע המדויק של לוח הזמנים שנקבע להגעה שיירת כלי הרכב אל נקודות ביקורת בדרך לנמל
ההפלגה .כל מלווה ישב ליד נהג והיה מצויד במעטפות סגורות עם הוראות למסלול שיש לנסוע בו

ולוח הזמנים להגעה לנקודות ביקורת .כל מעטפה הייתה אמורה להיפתח במעבר כל נקודת ביקורת.
הבעיה באותם זמנים הייתה גם למצוא תחנות אספקת עצים למבערי גז התדלוק של הרכב והזנת
ivמבערי העץ של המשאיות .ג ורם הזמן הנדרש לתדלוק בצורה זו נלקח כמובן בחשבון בפקודת-
המבצע.
v
לוח הזמנים השתבש כתוצאה מכך שבאותו בוקר התקיים מרוץ האופניים וקטעי כביש נפתחו ונסגרו
לסירוגין.

לאורך המסלול היו פרושים צלמי עיתונות ויומני קולנוע ,כגון  – MGMטרם נולד ה-

 - CNNש"-הנציחו" חלק מהשיירות .הדבר היווה עדות מצוינת עבור המודיעין הבריטי.
כתוצאה מכל העיכובים הגיעה השיירה לנמל רק בשעה .16:11
SS President Warfield

המשאית שלנו נכנסה לנמל בשעות מוקדמות של הבוקר .לפנינו היו שורות שורות של משאיות
הפליטים .אנחנו ,המלווים ,המתנו די הרבה זמן עד שהגענו ליעדנו המיוחל :לכבש העלייה לסיפון
סירת-נהרות אמריקאית נמוכה ושמה .SS President Warfieldvi
המוסד לעליה-ב' רכש את האנייה שהייתה מיועדת להיפרק לגרוטאות ,הביא אותה לים התיכון והכין
אותה באיטליה לקליטת של כ 0611-עולים .היו הרבה צרכים לוגיסטיים :דרגשי עץ בארבע קומות:
 1111מקומות בסיפון התחתון  1111 ,Dבסיפון  Cוכ 0111-בסיפון  .Bהסיפון העליון היה מיועד
לצוות ולחדרי חולים .היה צורך לרכוש ,להכין ולהעמיס מזון ,מים ודלק להפלגה של כ 01-ימים
בים התיכון .כל זה בימי קיצוב שהונהג באירופה לאחר המלחמה.

העלייה לאנייה
vii

העלייה לסיפון האנייה שעגנה בנמל סט התבצעה דרך ארבע פתחים צדדים .סדרני האנייה הובילו
את הקהל לסיפונים השונים .האנייה הייתה קשורה בירכתיה למזח נמל קטן הזה ,עליו מגיעות ככלל
ספינות מכליות-יין מצפון אפריקה .ה"-פרזידנט" בלטה בנמל בגלל המבנה המרובע שלה וארובתה
השחורה הגבוהה .חרטום האנייה היה מופנה לעבר היציאה מהנמל.
עליית הנוסעים הסתיימה בשעה  .00:91כל  91דקות עלו כ 911-איש .בסך הכל דווח לשלטונות
צרפת ש 0161-מהגרים יוצאים לקולומביה  -כך צוין על גבי הניירות שנמסרו לאנשי משטרת-
הנמל על הרציף .למעשה עלו לאנייה  0660נוסעים 0121 :נשים ,מהן  311נשים בהריון0531 ,
ילדים .היתר היו נערים וגברים.
הצפיפות הייתה רבה מאד .במעברים היה כמעט צורך לזחול .הנוסעים היו מארצות שונות,
מאירופה ,אפריקה ,אסיה ויבשת אמריקה .דוברי  19שפות  .כל העולים היו ציונים אידיאליסטים
שהיינו שייכים לכל גווני הקשת הפוליטית.
שלטונות צרפת התנגדו ליציאת האנייה בגלל חוסר תיעוד מקצועי של viiiהקברניט ,אישור המבנה
ועומס הנוסעים .יתר על כן הפעילה בריטניה לחץ כבד על ממשלת צרפת למנוע הפלגת האנייה
והבאת פליטים לא לגליים לארץ ישראל .מפקדת המוסד לעלייה ב' ,פיקוד האנייה והחלוץ קיבלו
החלטה שעל אף הכל ההפלגה כן תצא לדרך.

למעשה עוקבות משחתות בריטיות כבר שלושה חודשים אחרי הכנתו ותנועותיו של
ה"פרזידנט" באיטליה ובצרפת.

ההימור של הקברניט אייק
על אף סירוב השלטונות ,החלה ההפלגה בשעה  11:11בבוקר של יום ו' ה 00-ביולי .0903
היה זה דבר כמעט בלתי אפשרי להוציא אנייה כל שהיא מנמל סט ללא סיוע נווט .הנווט שהיה
צריך לכוון את האנייה בתוך הנמל הרדוד לא הגיע על אף שלקח את הכסף ומתנות שהורעפו עליו.
המשמר הצרפתי על המזח
אף על פי כן הופעל המנוע .הקברניט הסתכן ויצא בכוחותיו הוא.
"טופל" במספר בקבוקי ויסקי והצוות הצליח להתיר את הכבלים שקשרו את האנייה למזח כאשר
השוטרים היו בשינה עמוקה .בשעה  16:11ניתקה האנייה מהרציף.
סיבוכי היציאה מהנמל
אחר כך
כבל קשירה אחד נפל למים והסתבך במדחף .מלח צלל במים בכדי לשחרר את המדחף.
עלתה האנייה על שרטון חול בקרקעית הרדודה של הנמל וגם התנגשה במזח .מאמצים רבים מאד
הושקעו עד שבסוף יצאה האנייה מנמל סט בשעה  15:91בבוקר יום ו'.
מיד עם יציאת האנייה לים הפתוח היא התגלתה לצי הבריטי.

לאור כל ההכנות שלא ניתן היה

להסתירן לגמרי לא היה בכך פלא .משחתת בריטית  ,HMS Mermaidהחלה להתלוות ל"פריזידנט"
מהרגע הראשון במימי הים התיכון.
התנאים על סיפון האנייה
על האנייה הונהג משטר קפדני .מונו  061ראשי קבוצות שהיו אחראים לגשת למטבחים ולהביא כל
אחד שני דליי מזון ל 91-איש .המזון היה מגוון וכלל  9111קלוריות לאיש ליום :ביסקוויטים ,בשר
משומר ,גבינה ,דגים .ארבע פעמים ביום חולקו מים ,תה ,קפה וסוכר .הרחיצה הותרה רק במי ים.
הדרגשים היו איומים ,במיוחד בתחתית שלושת הקומות זו על זו.

יומן ההפלגה לארץ ישראל:
שבת  01ליולי
אניית-קרב נוספת מצטרפת אלינו .שני מטוסים שעל סיפונה טסים מעלינו בגובה של כ 11--מטר
ומצלמים את הספינה ללא הפסק .משחתת מתקרבת בצהרים מימין עד  61מטר ונשאלנו במגאפון:
"האם אתם מובילים מהגרים בלתי חוקיים לפלשתינה?" .באין מענה היא נסוגה לטווח של כ 1-מייל
מאחורינו.

מהירותנו איטית  -בסביבות  01-09קשר; זאת בכדי לא לחשוף את המהירות המרבית שאנייתנו
מסוגלת לפתח .בחצות אנו מקדמים שעונינו בשעה .הים שקט .מפקד האנייה קורא בכל הרמקולים
וחוזר על ההנחיה להימנע לצאת לסיפון העליון כאשר מטוס נמצא מעל האנייה ,ועיקר הדברים :יש
לשמור על קור רוח.
בשעות הערב האנייה מגיעה מול האי פנטלריה שבמייצר סיציליה .הים גבה-גלי .בלילה נולד תינוק.
נוסע נוסף על סיפון האנייה.

יום ראשון  09ביולי
אניית-משא אמריקאית מתקרבת לברך אותנו .משחתת בריטית עורכת בה ביקור נימוסן .עוד תינוק
נולד .בשעות הצהרים האנייה מגיעה לגובה של האי מלטה.
בלילה מצטרפות עוד שתי יחידות צי בריטיות לליווי ,המשחתת  R95והסיירת הקלה .Ajaxix
יום שני  00ביולי
ברמקולים משודר ההמנון הצרפתי" ,המרסייז" לכבוד יום העצמאות הצרפתי .האנייה נעצרת .תקלה
במנועים .יום חם ללא כל רוח .צנרת הביוב נסתמה .את מנת המים מצמצמים לחצי ליטר לאדם
ליום.
המפקד מדווח ארצה 0606 :נוסעים 95 ,אנשי צוות;  0סירות הצלה ל 93-איש כל אחת ,שלוש
רפסודות גדולות 09 ,בוציות ל 16-נוסעים 01 ,סירות גומי ל 01-נוסעים.
בערב מגיעים מול חופי כרתים.

יום שלישי  06ביולי
ברמקולים מודיעים על שמה החדש של האנייה" :יציאת אירופה תש'ז  ."Exodus 1947 -הנוסעים
מכינים xכרזות ודגלים.
האם הצעירה שילדה ביום שני נפטרה .גופת הצעירה נטמנת בגלים בשעה  02:11כשהאנייה מדממת
מנועיה .התינוק נמסר למיניקה שבין האמהות הצעירות.
יום רביעי  05ביולי ,מבצע "איגלו"
כעת נמצאים בעקבות "יציאת אירופה תש'ז" חמש משחתות תחת פיקוד הסיירת הקלה  .Ajaxמול
חופי לוב מצטרפות עוד שתי שולות מוקשים .מפקד האנייה והקברניט חשים ששעת הקרב מתקרבת
ובאה .ב 11:11-מתחילים להשמיד מסמכים ודרכונים .מאז שעה  10:11האנייה נמצאת מול חופי
מצרים.

 Ajaxמתקרבת ארבע פעמים לספינה להפגין עוצמתה ולנסות לשכנע את מנהיגי "יציאת אירופה"
והמעפיליה בקריאות מגאפון באנגלית ,פולנית ,גרמנית ומעין יידיש  -לבטל ניסיונם להגיע לחופי
הארץ ולהיכנע לבריטים עד לשעה  .16:11הקברניט אייק מנסה להחזיר את האנייה לים הפתוח ,אך
הבריטים חוסמים דרכה .בין הנוסעים והצוות ישנם הרוגים ופצועים.
"יציאת אירופה" מפעילה את צופרה לסימן מצוקה .הבריטים יורים זיקוקין ופצצות גז-מדמיע תוך
סנוור הצוות והמגינים .שתי המשחתות נמצאות במרחק של חמישה מטרים לשני צדי האנייה .חיילי
סיירת-הצי חמושים ,חבושי מסכות-גז ,מוכנים לפרוץ לסיפון  Aשל האנייה .פתאומיות ההתקפה
הפתיעה את  0611המגינים .רק  211מגינים מסוגלים ברעש ובאי-הסדר להגיע לעמדות ההגנה שלהם.

המעפילים מיידים קופסאות שימורים על החיילים הבריטים .הללו משיבים בסילוני מים קרים כקרח.
מספר בריטים המנסים לעלות לסיפון ,נידפים ונופלים לים בין האניות .הקרב נמשך כעשרים דקות
הנראים בעינינו כאינסופיות..
שתי המשחתות משני צדי "יציאת אירופה" מתקרבות בפרעות ונוגחות אותה בחרטומיהן במטרה
לאלצה לשנות כיוון .מגינים מאבדים שיווי משקלם מהלם הנגיחה .הבריטים מנצלים רגע זה
ומהמשחתת  )Childers( R09מטילים גשר-פלישה לעבר סיפון "יציאת אירופה" .כעשרים חיילי קומנדו
בריטיים מצליחים להיאחז בסיפון .גם המשחתת השנייה ,Chieftain ,נוגחת מצידה השני של "יציאת
אירופה" .בסיפון  Cנוצרו שתי פריצות כשבעים סנטימטר מעל קו המים.
דקות לפני הנגיחה חילצתי את רבקה ממקומה שהיה בדיוק בו נפרצה דופן האנייה.
שמונה חיילי קומנדו בריטיים מצליחים להגיע לגשר הפיקוד של "יציאת אירופה" .הם מוציאים
משם את xiביל ברנסטין ומהממים אותו באלותיהם .הקברניט אייק מנתק את ההגה הראשי ומנסה
לנווט את האנייה מחדר המכונות .הבריטים המכותרים מפעילים את התת-מקלעים שלהם .יש
נפגעים .צבי יקובוביץ' ,יתום בן  06שנה ,נהרג מכדור בראש .ניסיון נוסף של הבריטים לעלות
ל"יציאת אירופה" נמנע :כאשר אחד הבריטים מנסה לעשות שימוש באקדחו ,מפיל אחד המפקדים
סירת הצלה על גבי הפולשים .הכומר xiiגראואל ,עטוף בדגל ארה"ב ,מנסה להציל את הבריטים
המכותרים על גשר הפיקוד מלינצ' ומאלצם להתפרק מנשקם .בינתיים מונים  005פצועים וחולים,
מהם  12פצועים קשה .ישנם שלושה הרוגים ,חמישה גוססים .ישנם גם  11שבויים בריטים ,רובם
פצועים.
"יציאת אירופה" נוגחה שבעה פעמים ,נוצרו פרצות בדופנותיה של  01מטר בצד אחד ,כ 6 -מטר
בצד השני ,מים מתחילים לחדור ונוצרה פאניקה 1111 .נוסעים משכשכים במים .האנייה ממשיכה
בכוחות-עצמה לכיוון כללי צפון ,לעבר חיפה .האנייה נמצאת במרחק  16מייל מהחוף ,נתקפת על ידי
שש משחתות .בשעה  19:91ביום חמישי ה 02-ביולי תם הקרב ומתחילות שיחות הכניעה .בסוף
"יציאת אירופה" עוצרת ,פגועה אנושות ,מים חודרים מפריצותיה .בשעה שש בבוקר הבריטים
שולחים עזרה רפואית.

ממשיך השייט לעבר חיפה .האנייה נעה עכשיו בכוחות עצמה במהירות  09קשר ,מלווה ביחידות הצי
הבריטי .לבסוף היא נקשרת לרציף בחיפה בשעה .05:91

חיפה וההעברה לאניות-סוהר,
ימי חמישי ושישי  02ו 09-ביולי 0903
חיילי האוגדה המוצנחת ה ,5-ה"כלניות" עורכים "קבלת הפנים" למעפילים .ראשונים מורידים
שלושת ההרוגים ,אחריהם  03הפצועים והחולים על משפחותיהם .הללו מובלים לבתי חולים בחיפה
או למחנה המעצר עתלית .לעולים האחרים מחלקים כרוזים בארבע שפות בהם הם נדרשים לירידה
מסודרת מעל סיפון "יציאת אירופה" ולעלות לשלוש אניות האמורות להובילם לקפריסין .הירידה
נמשכת עד שעה  10:11ב 09-ביולי.
היו התנגדויות לירידה .החיילים הבריטים הפעילו אלותיהם ומספר עולים נפגעו ,ביניהן גם חובשת
בשם סימה שהוצאה מהרציף על גבי אלונקה כשראשה חבוש.
על הרציף נערך חיפוש גופני וחיטוי באבקת  DDTלקבוצות של  01איש ,גברים ונשים לסירוגין .את
מעט החפצים – תרמיל גב אחד לאיש  -משאירים על הרציף .נאמר לנו ש"יוחזרו לעולים בקפריסין,
בעוד  03או  10שעות".
מיד אחרי החיטוי מתחילה העלייה של  0099המעפילים  -על פי הספירה של הבריטים  -לכלובים של
גדרות תיל דוקרני וסורגי ברזל שהותקנו בבטן ועל סיפון שלושת xiiiאניות-גרוש .משפחות נקרעות
בגלל ההפרדה הנובעת מהחיפוש הגופני והחיטוי .הבריטים מרשים לנציגי xivהאו"מ להשקיף על
העברת העולים "הבלתי-לגלים" לאוניות-הגירוש .בין המעפילים עוברות שמועות האומרות שנגורש
למחנות שבאי קפריסין.
רבקה ואני נמצאים על האנייה האחרונה המתמלאת ,ראנימיד-פארק המשמשת כמעין אניית-דגל.
החברים שלנו מקבוצת "ההכשרה" בצרפת :מירי לוי ,לילי הרשקוביץ ומדו לנגנאור מועלות על סיפון
"אמפייר רייבל"; כן נמצא שם גיסו של מכרנו מליון ליאונרד בונדהיים ,אלברט קטריבס,
שבת  11ליולי 0903
בשעה  16:91הסתיימה העלייה לאניות-הגרוש .האניות מפליגות בין  15:11ו .15:91-החיילים
השומרים עלינו הם צנחני גדוד  0של אוגדה " ,5הכלניות" על סיפון האמפייר-רייבל .על סיפון האושן-
ויגור והראנימד-פארק מלווים אותנו חיילי גדוד  23של התותחנים המלכותיים .הפיקוד הכללי נמסר
לידיו של סגן-אלוף xvגרגסון .המעפילים מפזרים דברי לבוש ,ומי שהתמזל מזלו ,שמיכה על רצפת
הפלדה הקרה של האנייה ומסתדרים .כ 0511-איש ואשה ישנים על רצפה של  11על  02מטר.

מדלגים על קפריסין
משיחה עם מלח יווני מצוות האונייה נודע לנו שבלילה זה או הכי מאוחר למחרת נגיע לקפריסין .אך
עוברות  10שעות ואניות-הגרוש אינן מגיעות לקפריסין .אנחנו חשים שרימו אותנו .במקום להפליג
לכיוון צפונית-מערבית ,לקפריסין ,האניות מפליגות עכשיו לכיוון דרומית-מערבית .כך חשו ממראה
השמיים.
שלושת אוניות-הגירוש מלווות על ידי הסיירת הקלה  ,Ajaxשתי משחתות ושולת-מוקשים" .השייטת"
שלנו מפליגה ומעמיקות מערבה ,מתרחקות ממזרח הים התיכון וקפריסין

יום ראשון  10ביולי
מחלקים למעפילים אוכל :מרק גזר ותפוחי אדמה וכן  0ביסקוויטים יבשים ותה .בערב מחלקים
לנו :כף ריבה לשלושה איש ,קופסת שימורי בשר ל 11 -איש .עומדים בתור להשיג מעט מי שתייה
צהבהבים .לרחצה ולשירותים משמשים מי-ים.
מרדכי רויזמן ,ממנהיגי השומר-הצעיר ,מונה על ידי אנשי פיקוד "יציאת אירופה" שהסתננו לאנייה
שלנו ,להקים קשר עם מפקדי אניית-הגירוש ,קולונל גרגסון .במשאל בין העולים התברר שאני היחידי
המסוגל לשמש למרדכי מתרגם בין יידיש-גרמנית ואנגלית עם הקצין.
הגירוש לצרפת
ב 11-ליולי מודיעים לנו מפקד הכוח האנגלי שיעד אוניית-הגירוש הוא צרפת.
בלילה שבין יום שני ליום שלישי 10 ,ל 11-ליולי מודיעה לונדון רשמית שכתוצאה ממגעים בין
שלטונות בריטניה וצרפת וההסכמים שנחתמו בחודש מרס האחרון ,יוחזרו המעפילים אל הנמל שבו
עלו על אנייתם.

חולפים ימים ודבר לא קורה .בשבת ה ,15-האניות עוברות את האי פנטלריה .עובר גם יום ראשון
ה .13-ב 12-אנו שטים כבר עשרה ימים ,מאז עלו בחיפה על אניות-הגירוש "לשייט קצר של 02
שעות".
פור-דה-בו
ממשלת צרפת קובעת שביום שישי  16ביולי ששלושת אניות הגירוש תעגונה מול רציפי נמל הנפט
הקטן  .Port-de-Boucעיר-נמל זו נמצאת שעת נסיעה ברכב מערבה למרסיי .הוצע למעפילים

לרדת מהאניות ולקבל זכויות שהות בצרפת או שיוכלו לסרב לרדת מהאניות.
וארגונים יהודים יספקוxviאספקת מזון לאניות ,במקרה שהמעפילים יסרבו לרדת.

ממשלת צרפת

ביום שני 19 ,ביולי
אוניות-הגירוש נכנסות למים הטריטוריאליים הצרפתים ,מול האפיק הצר של נמל פור-דה-בו .האניות
היו אמורות להגיע לנמל פור-דה-בו בשעה  0:11אך הגיעו רק בשעה  .3:11אניות הצי הבריטי לא
הורשו להתקרב לחופי צרפת ונמצאות מחוץ לגבול ארבעת המיילים.
בארץ

בבוקר ה 19-ביולי מוצאים להורג במבצר עכו שלושה לוחמי אצ"ל שנידונו לתליה :אבשלום אביב,
מאיר נקר ויעקוב וייס.

"לא לרדת"
סירה ובה אנשי הגנה ,עיתונאים וצלמים מתקרבת לראנימד-פארק ,אך משטרת החופים הצרפתית
מגרשת אותה חזרה לנמל פור-דה-בו .במקום הסירה הזו מופיעות סירות אחרות מהן משמיעים
במגאפונים הקריאה "לא לרדת".
בצוהריים שבות סירות עם אנשי ההגנה ומכריזים שוב ושוב במגפונים "לא לרדת" ושהישוב בארץ-
ישראל יעשה הכל בכדי להחזיר את המעפילים למולדת.
מחשש לפיגוע ארגוני מחתרת יהודים מורחקות שתי אניות-גירוש על ידי הבריטים למרחק עשרה
מייל מהחוף.
מוסדות ההגירה הצרפתים ופעילות "ההגנה"
בשעה  2:11מופיעות סירות שירותי בריאות וממשל צרפתים.
הבריטים החליטו שהביקור יתחיל בראנימיד-פארק ,עליו היו הכי הרבה נשים חולות וילדים.
פקידים צרפתים ומלווים עולים לסיפון לפגוש את המפקד הבריטי ,קולונל גרגסון.
xviiמושל המחוז מבקש להקריא הודעה למעפילים מטעם ממשלת צרפת לפיה יוענק ליורדים לחוף
מקלט בצרפת .המעפילים מסרבים שיקריא הודעתו בנוכחות הבריטים .המושל יורד אלינו ,למכלאת
בטן-האונייה ,ומקריא את ההודעה .חנן יעקובי מתרגם את הודעת המושל לעברית ושוללה בהוסיפו
בעבריית ,על דעת עצמו" :לא צריך" .נציג המעפילים משיב למושל שמודים לצרפת על הצעתה
להעניק מקלט למעפילים אך הם החליטו לא לנצל את ההצעה האדיבה ויישארו על סיפון האניות.
המעפילים מתלוננים באוזני המושל על חוסר מזון ושתייה .הצרפתים משאירים על הסיפון מספר
רופאים ואת המתרגמים.
הפעילות ברציפי פור-דה-בו
על רציף נמל פור-דה-בו המתינו עיתונאים רעבים לחדשות.
מספר המעפילים כפי שנמסר על ידי המבקרים הצרפתים הוא :

ראנימיד-פארק( 0610 :מהם  665גברים ,ביניהם  01חולים;  609נשים מהן  011חולות;  016ילדים);
אושן-ויגור 563( 0029 :גברים;  639נשים ,ביניהן  06חולות;  016ילדים);
אמפייר-רייבל 519( 0615 :גברים;  515נשים ,ביניהן  6חולות;  190ילדים).

במכלאת  1של ראנימיד-פארק ,בה שהינו ,רבקה ואני ,ישנם  231מעפילים המתחלקים ל 03-קבוצות.
המפקדים ,המכונה "מירי" (צבי כצנלסון) ומרדכי רויזמן ,מארגנים מועצת התגוננות.
גם קרובים וידידים של המעפילים ממתינים על הרציף .ביניהם גם הורי עזריאל וברתה הרשקוביץ.
האב מכריז שלא יעשה דבר לשכנע ילדיו לרדת מהאנייה.

יום שלישי 19 ,ביולי
פינוי חולים
רשויות משטרת הזרים בפור-דה-בו רשמו רק  19יורדים ,מהם  9מסיבות רפואיות מחמירות.
בסך הכל ירדו מ-ראנימיד-פארק לנמל בסירת שירות הבריאות חמישה אנשים ,ביניהם שלושה מלחים
מתנדבים אמריקאים .בין היורדים ידידי מימי ליון וההכשרה אוסקר רייך הסובל מדלקת מעיים.
קשר ואספקה
סירות מנוע אוספות מפעם לפעם תשדורות מעפילים המוטלות מעבר למעקות האניות .מהחוף
מגיעה אספקה של לחם לחלוקה למעפילים .בתוך הלחמים דאר והודעות.
כך עברו הימים .נעשו ניסיונות להעלאת נציגי ארגונים ציונים שונים על האניות ,תוך ניצול הבאת
האספקה .ב 90-ביולי מצליח איש הפלמ'ח ,שליח המוסד ,סקנדי ,להסתנן ל"ראנימיד-פארק".
שבת  1באוגוסט
בריטניה מתעקשת
הקברניט הבריטי מסר למרדכי רויזמן הודעה המבטלת כל אשליה לחזור ארצה או לקפריסין ומציע
למעפילים לקבל את הזמנת צרפת לרדת לאדמתה .בתגובה פרצו המעפילים בשירת "התקווה".
סוכנות רויטרס מפרסמת בתאריך  9אוגוסט כתבה על פיה המעפילים על סיפון ראנימיד-פארק
בריאים ,ניזונים טוב ולבושים היטב .מסופקים להם אף סלי פרות וירקות טריים .גם החיילים
הבריטים מקבלים סיוע צרפתי .מוסדות צרפת מכחישים שהמצב כך ושרוב המעפילים אינם מעונינים
בקבלת מקלט על אדמת צרפת.

יום שני  0באוגוסט
ישנן שמועות שהמעפילים יוסעו לקניה,

נשפה סופה והאניות החלו להתנדנד על פני הגלים.
לטוברוק או להמבורג.
פתחו לילדי המעפילים בית ספר מאולתר ללימוד עברית.
עשרה מעפילים ירדו מהאונייה ,ביניהם בני שתי משפחות שהוגדרו "מלשינים לבריטים".
נערך ערב תרבות בו הוקראו שירים .רופא הצלב האדום מג'נבה עלה לסיפון ראנימיד-פארק ב6-
באוגוסט .הוא xviiiדר' רולאן מרטי
"ראנימיד -פארק" יוצאת ב 5-לאוגוסט xixלנמל פחם במרסיי לתדלוק האוניות יש צורך ב 611-טון פחם
שיטענו בנמל תדלוק במרסיי .מוטענות שם גם  011טון מים.
ב 3-וב 2-לאוגוסט
סביב לשלושת אוניות-הגירוש סייר בסירת מנוע דר' משה סנה (קליינבאום) ,ראש האגף המדיני של
הסוכנות היהודית .מסיפון הראנימיד-פארק הכירו את דמותו .לא ניתן היה לשמוע את קריאתו;
אחות המרפאה מסרה לנו תוכן דבריו ביידישי.
שבת  9באוגוסט
המעפילים שוהים עתה כבר  92ימים בבטן האוניות ,מהם  11יום מול פור-דה-בו 092 .מעפילים
מתוך  0011ירדו מהאוניות על פי הצעת הצרפתים .בנוסף לששת שליחי המוסד לעלייה ב' שהסתננו
לאוניות התווספו עוד שלושה תינוקות ומצפים לעוד לידות; כ 61-נשים עומדות ללדת .על פי החוק
האנגלי כל נולד על סיפון אונייה בריטית נחשב כנתין בריטי.
ירד גשם ,המעפילים הלנים על הסיפון ירדו למכלאות .הצפיפות במכלאות רבה כתוצאה מכך .קיימת
בעיית קבלת אספקת מזון טרי כגון עגבנייה.
יום ראשון 01 ,באוגוסט
הידיעות מהאוניות האחרות מגיעות באמצעות רופא השיניים 0 .ילדים נולדו על האוניות האחרות.
אצלנו ישנן  56נשים הרות ,מהן  16בחודש התשיעי ,ישנם  09ילדים מתחת לגיל שלוש שנים91 ,
מתחת לגיל עשר .רבקה הייתה בחודש השלישי להריונה
יום שני 00 ,לאוגוסט.
הייתה לידה .התפרצו מריבות ומהומות במקלחות.
יום שישי  06באוגוסט
קולונל גרגסון ביקש להגיע ללונדון להתייעצות.

כל היום ירד גשם ומים חדרו למכלאות שבבטן האונייה .מרדכי ביקש התערבות הקולונל ,אך זה
סירב לפתוח מחסן נוסף להגן על  911הנוסעים הלנים על הסיפון .הקולונל טוען שיש מספיק מקום
על החוף .מרדכי מציע שיאסרוהו ,וגם אז המעפילים יסרבו לרדת.
יום שבת  05באוגוסט
מרדכי רויזמן נשא נאום" :הקרב לא יסתיים עם האונייה הזו ,אנחנו רק החלוצים" .הבריטים
מפריעים למרדכי לשאת את נאומו בשריקות .על כך הגיב מרדכי כלפיהם" :יום יבוא שתצטרכו
להתחשבן עמנו .אנחנו נדונים לנצח .הצדק הוא עם אלה שאין להם ברירה".
הועלתה הצגת בובות .נערכה רשימת  0911חבילות חפצים שהועלו על הסיפון בחיפה ועדיין לא
חולקו .נמצאה גם החבילה של הילל ברנסטין ז"ל שנהרג בקרב על סיפון "יציאת אירופה".
יום ראשון  03באוגוסט
קולונל גרגסון נמצא בלונדון .מארגנים שביתת רעב של המעפילים ,בו זמנית על שלושת אוניות-
הגירוש .מכינים מקהלות דוברת ,כרזות ,סיסמאות ,עלונים.
אחרי ירידת של כ 91-מעפילים נוספים לחוף נותרו על האונייה  0990איש ואשה .חולה אחד
התקוטט עם חייל שכינה אותה ריקבון-יהודי .בקשנו מהקברניט להעביר את החייל.
ביום שני ה 02-לאוגוסט 0903
ביום הולדתי ה 10-הוכרזה שביתת רעב שנמשכה מחצות עד שעה  .11:11שביתת הרעב התקיימה בד
בבד על סיפון שלושת אוניות-הגירוש .ההוראה הועברה מאחד המפקדים על סיפון ה"אמפייר רייבל".
הדבר נעשה כמחאה לשהות הממושכת במים הטריטוריאלים הצרפתים והחרמה והשמדת כל פרסום
בשפה העברית ,כולל סידורי-תפילה בפקודת קולונל גרגסון .סירות ההספקה מוחזרות לנמל בלי
לפרוק דברי המזון .שביתת הרעב הייתה שלמה; רק נשים הרות שוחררו ממנה.
יום רביעי  09באוגוסט
קולונל גרגסון שב מלונדון.
הוגשה לו קובלנה על כך שחיילים זורקים בדלי-סיגריות וקליפות פרי לתוך מכלאותינו.
עוזבים את פור-דה-בו לעבר האזור הבריטי בגרמניה
יום ה' ה -10לאוגוסט
טראפורד סמית ,מנהל אגף המזרח התיכון במשרד המושבות הבריטי ,מודיע לנציג הסוכנות היהודית
ברל לוקר שאם המעפילים לא יחלו לרדת מהאוניות עד לשעה  02:11ב 10-לאוגוסט ,תפלגנה האוניות
לאזור הבריטי בגרמניה ועם הגעתם יורדו הנוסעים בכוח.
טראפורד סמית מוסיף שהחיילים לא יהיו חמושים ברובים אלא יישאו אלות בלבד .היהודים לא
ירוכזו בקרבת מחנה הריכוז לשעבר בברגן-בלזן .ברל לוקר מסרב לקבל את האולטימטום.

יום שישי  11באוגוסט 0903
המעפילים לא ענו לאולטימטום של טראפורד סמית וגם לא להצעת ממשלת צרפת שנמסרה לנו
באמצעות סגן מושל מחוז בוש-די-רון.
השלטונות הבריטיים מודיעים לסגן-המושל שהאוניות תפלגנה בשעה  02:11לעבר נמל המבורג
בגרמניה עם חניית ביניים בגיברלטר.
על שלושת אוניות הגרוש הועמסו  16טון מזון.
מחוץ למעגן ,על הים ,מתחוללת סופה.
רשמתי בקפדנות יומני במחברת .יומן זה היווה גם בסיס לזיכרונותיי מאותם ימים .מפת נתיב
ההפלגה שציירתי מופיעה בספרו של דרוג'י "חוק השבות" .יתר הזמן הייתי בקרבת מנהיגנו מרדכי
רויזמן ועשיתי כמיטב יכולתי לתרגם דבריו מיידיש לאנגלית ולצרפתית לצורך מגעיו עם קולונל
גרגסון ואנשי ממשל צרפתים .היו אלה הזדמנויות לעלות לסיפון ולנשום אויר צח.
הגניבו לנו ,מוסלקים בדברי מזון ,רכיבים לבניית מקלטי רדיו על ידי החובבים בדבר שבינינו.
גם הגניבו לנו חומרי-נפץ לשעת הצורך .ידענו מתרחש בארץ ובעולם הודות למקלט הרדיו.

וכן

בשעה  05:11מגיעה משלחת עיתונאים המורשים לשוחח עם המעפילים .התשובות אחידות" :לא
רוצים לרדת ,לא בצרפת ולא בגרמניה .רוצים להגיע רק לארץ-ישראל"xx .עיתונאי בריטי ,של סוכנות
רויטרס מורשה להישאר על סיפון ראנימיד-פארק להפלגה עמנו מערבה וצפונה.
בסך הכל ירדו מהאוניות במשך  16ימי שהותן בפור-דה-בו מאז ה 19-ביולי  092איש ועוד כ01-
תינוקות חולים .על סיפון האוניות נולדו  01תינוקות.

ראנימיד-פארק מרימה שני עוגניה ויוצאת ראשונה לים הפתוח .על סיפון האונייה פורצת באותו רגע,
באופן ספונטני ,שירת "התקווה".
מחוץ למים הטריטוריאליים הצרפתיים ממתינות הסיירת הבריטית  Phoebeושתי שולות מוקשים.
הרדיו מודיע שבריטניה תוריד את המעפילים בנמל הגרמני המבורג ושם ירוכזו בשני מחנות באזור.
הבריטים מדגשים שבשום מקרה יסתייעו בשוטרים גרמנים לשמור על הסדר.
גיברלטר
יום שלישי  15באוגוסט
עם הנץ השחר מתגלה לעינינו סלע גיברלטר ,היושב על פתח האוקיינוס האטלנטי ומגן על הכניסה
לים התיכון .יהודי גיברלטר מתקרבים בסירות להפגין הזדהות עמנו ,המעפילים  -האסירים מרצון.
הם שולחים לנו סיגריות ,פרות ,מעילי גשם וארגזים מלאי דברי לבוש ושמיכות .מהקהילה היהודית
בגיברלטר קיבלנו גם ספרי כיס באנגלית  -היינו רק מעטים שהיה ביכולתנו להנאות מהדבר .לידי

נפל בין היתר הספר  “Vanity Fair"xxiשבלעתיו מכריכה לכריכה באין דבר אחר לעשות ובכך לשכוח את
סבל של רצפת הפלדה בית כליאתנו.
האוניות מתדלקות פחם .בלילה המעגן שלנו מואר על ידי זרקורים חזקים ומסביבנו מטילים פצצות-
עומק ,למנוע התקרבות אפשרית של אנשי-צפרדע ישראלים לבצע חבלה באוניות.

יום רביעי  13באוגוסט
היינו שבעים והיה לנו מצב רוח טוב .התלוצצנו ממנהגים משונים של כמה מעפילים .זכור לי במיוחד
זוג המכונה בפינו "קרקר"; הונגרי ואשתו שכל היום אספו וכרסמו קרקרים – מאוחר יותר הבנתי שזו
הייתה תסמונת-רעב שנרכשה להם במחנות ריכוז במלחמה .היו בינינו חייטים שתפרו מכנסיים
ומעילים מתוך שמיכות הצבא האמריקאי
יום שישי  19באוגוסט
בין השעות  13:11ו 19:11-שלושת אוניות-הגירוש מפליגות .השמיים היו מכוסי עננים והאוניות
מטלטלות .הנוסעים אינם מפסיקים להקיא.
מפרץ ביסקאיה
יום שני  0ספטמבר
באמצע הדרך בתוך מפרץ ביסקאיה ,מול החוף המערבי של פורטוגל וספרד ,נפטר על סיפון האושן-
ויגור תינוק בלידתו .כל השיירה נעצרת בלב ים .בזמן הטמנת הגופה בגלים המלחים והחיילים על
סיפון אוניות הליווי עומדים דום והדגל מורד לחצי תורן.
רבקה בהריון בחודש הרביעי .היא לא מתלוננת ושומרת על עצמה עד כמה שאפשר בתנאים אלה.
אנחנו חוששים מהעלול לקרות לנו בהגיענו להמבורג והפעלת כוח כמובטח על ידי הבריטים ,לאלצנו
לרדת מהאוניות.
יום חמישי  0בספטמבר
אנחנו מול מצוקי הסטינגס שבאנגליה .הים יותר שקט .מפחיתים את מנות המזון המחולקות לנו:
 91גרם מרגרינה 96 ,גרם ביסקוויטים לאדם ליום ,מרק בצהרים ,ובערב אטריות עם שימורי-בקר
(.)corned beef

חוף גרמניה
יום שבת  5ספטמבר
האוניות נעצרות ועוגנות זו אחר זו בסביבת השעה  .12:11ראות אפס .החוף נמצא במרחק של כ06-
קילומטר" .מירי" ,מרדכי וסקנדי מתייעצים לגבי הפירוש הטוב ביותר לסיסמה החד-משמעותית של
ההגנה :הגנה סבילה ,לא קורבנות ,עם התחייבות להחזיר בעדיפות את מעפילי "יציאת אירופה"
לארץ-ישראל .בשעה  09:11אושן-ויגור מרימה עוגן ונכנסת לאט בשפך נהר האלבה בכיוון קוקסהאבן,
מבוא להמבורג..
יום ראשון  3בספטמבר
סופה מעל שפך נהר האלבה .רק אושן-ויגור עולה במעלה הנהר .הבריטים ריכזו במקום 16.111
חיילים ,ביניהם פולנים מצבא אנדרס ששוגרו לנמל עם שריוניות .בגלל מזג האוויר הגרוע נדחה
מבצע "xxiiנווה מדבר" .החיילים שייכים xxiiiליחידות תחת פיקודו הגנרל ג'ורג' סאטן
המפקח xxivפיטר סימן הגיש למפקד המבצע מכתב התפטרות בכדי "למחות על התנאים בהם
המעפילים מובאים לגרמניה".
פינוי האושן-ויגור
בגאות הערב "אושן-ויגור" נקשרה לרציף  19של נמל בהמבורג .הוטלה עליה שמירה קפדנית של כ-
 0611חיילים בריטים .סיסמת הנהגה המעפילים ":איש אינו זז ומחכה שהחיילים הבריטים יוציאו
אותם אחד -אחד מהמכלאות לרציף".
יום שני  2ספטמבר
בשעה  5:11בבוקר מתחיל פינוי האושן-ויגור .המבצע מסתיים בשעה  .01:91מעפילים נפגעו מכות
אלה .שלוש רכבות נוסעים מובילות את המעפילים המותשים למחנה xxvפופנדורף קרוב לליבק.
האמפייר-רייבל מגיע לרציף  19בשעה 03:11
יום שלישי  9ספטמבר
פינוי האמפייר-רייבל
הפינוי מתחיל בשעה  5:11ומתנהל בשקט .בשעה  2:11מסתיים פינוי  0021מעפיליה .למעשה
מתוכננת חבלה באונייה על ידי אנשי ההגנה "xxviגיורא" ו"xxvii-גד" שהטמינו פצצה תוצרת בית עם
מנגנוני השהייה שהוברחו להם בפור-דה-בו.
הבריטים חוששים מהפינוי ללא התנגדות ועורכים חיפוש על האונייה .בינתיים פעל נפץ החומצה
שהופעל על ידי גיורא .מעפילי אמפייר-רייבל מפונים לשלוש רכבות לאמסטאו ,מחנה זה גם הוא
בקרבת ליבק; דבר זה נעשה בגלל התנהגותם "הטובה" כביכול וללא התנגדות בעת ירידה מהאונייה.

פינוי ראנימיד-פארק
ראנימיד-פארק נקשרת לרציף בשעה  .19:91בשעה  01:11נמסר לנו אולטימטום לרדת תוך שעה.
איש לא זז .קולונל גרגסון וחייליו הוחלפו על ידי כוחות הפינוי בריטים אליהם מצטרפים חיילי
משטרה צבאית .הבריטים ממהרים לסיים את הפינוי עד לשעה  09:11אחרת לא ניתן לקלוט את
המעפילים במחנות המרוחקות מהמבורג.
בשעה  00:11שוטרים הצבאים עולים לסיפון ומכינים זרנוקי כיבוי-אש .המטרה היא להציף את
המכלאות במי ים בלחץ לאלץ את המעפילים להיכנע .המעפילים מתכוננים להתנגדות .מרדכי
רויזמן מסכים שנשים הרות מפונות ,ביניהן גם רבקה ,בחודש החמישי להריונה מתפנה יחד איתי.
תפקידו של רויזמן כמנהיג המעפילים נודע למפקדי כוחות הפינוי על ידי העיתונאי פרנץ בויד.
המעפילים אינם מתפנים וממשיכים בשביתתם .הבריטים מנצלים את הרגע שבו כל המעפילים קמים
על רגליהם לשירת "התקווה" ,להתנפל על ההמון באלות .הם מנסים להפריד את רויזמן וחברי
ההנהגה מיתר המעפילים.
בשעה  00:91משתלטים הבריטים על המעפילים בכוח רב .רויזמן נפצע ,פניו זבים דם וכך הוא וחבריו
מועלים באזיקים לסיפון ולרציף . .בשעה  01:06הבריטים מתחילים להציף את המחסן המרכזי.
המעפילים נאלצים להיכנע ,מוצאים מהמכלאות ומובלים במהירות לרכבות ממתינות בנמל.
פינוי ראנימיד-פארק הסתיים בשעה .09:91
הבריטים עצרו  51אנשים הנחשבים כמנהיגי ההתנגדות באוניה .בפינוי נפגעו  03 :גברים ו 3-נשים
וכן שלושה חיילים בריטים; פצועים רבים פצועי ראש מחוסרי הכרה .לדברי הבריטים ההתנגדות
הפראית ביותר הייתה זו של מעפילי רארנימיד -פארק.
מרדכי רויזמן הובל למפקדת הצי שם אמורה להתקיים מסיבת עיתונאים בשעה .03:11
למפקדת הצי הביאו את מיכל חומר הנפץ שנתגלה על סיפון אמפייר-רייבל .חבלני הצבא נטרלו את
הנפץ הכימי.
אך פתאום ,בשעה  06:00נשמעה התפוצצות :היה זה מיכל החומר שהתפוצץ כי החבלנים הבריטים
לא גילו את עפרון הנפץ השני שהיה טמון בו .מעפילי ראנימיד-פארק מובלים ברכבת מהמבורג
לפופנדורף.
פופנדורף ואמדן
יום חמישי  16בספטמבר
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