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 1דק' קריאה

ניצולי שואה  /אקסודוס

טום דייל ,אריה איתמר )צילום :מירי צחי(

"זו הייתה הפעם הראשונה שבה נשלחתי לשרת מחוץ למולדתי .עזבתי את אנגליה בתור נער .הייתי
מלח בצי הבריטי .הבנתי שאקסודוס היא אוניית מהגרים .קיבלנו פקודה לעצור אותה ,כי נכנסה
לפלשתינה ללא אישור" .פיוס והשלמה זה דבר חשוב .במצב הקשה היום ,כשמגמות אנטי־ישראליות
מתפשטות בכל אירופה ,אני מרגיש צורך לעמוד לצד הישראלים" ,כך משחזר טום דייל ,שהיה בן ,17
מלח צעיר ,כאשר שירת באחת המשחתות הבריטיות שמנעו מאוניית המעפילים להגיע לחופי ארץ
ישראל.
היום הוא בן  90ומאוד מתרגש .בימים אלה הוא נמצא בביקור בארץ אצל חברו ,ד"ר אריה איתמר,
שבגיל  8.5עלה עם משפחתו על אקסודוס והיה עד לקרב שהתרחש עם הבריטים .החברות ביניהם
קרמה עור וגידים רק לאחרונה .דייל מתארח כעת בביתו של איתמר ,ויחד הם חורשים את הארץ
לאורכה ולרוחבה.
"בשבילי זאת סגירת מעגל" ,אומר איתמר" .בזמנו היה עימות בין הבריטים לבין מעפילי אקסודוס.
מבחינתי השלמה וקבלת סליחה אלו דברים שמאפשרים לאדם לחיות טוב ולא לסבול מבחינה
נפשית .טום הוא ידיד אמת שלנו .הוא גם מדבר בעד ישראל בחו"ל".

הבריחה מהתופת
אקסודוס יצאה מחופי דרום צרפת ב־ 11ביולי  ,1947כשעל סיפונה  4,515נוסעים ,ניצולי שואה,
במטרה להגיע לארץ ישראל .בין הנוסעים היו  1,282נשים 1,561 ,גברים 1,017 ,נערים ו־655
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ילדים.
בשתיים וחצי לפנות בוקר 18 ,ביולי  ,1947כיממה לפני שהייתה אמורה להגיע לחופי הארץ ,נגחו
בה ,משני צדיה ,משחתות בריטיות .הנוסעים לא הורשו להיכנס לתחומי הארץ והוחזרו בכוח למחנות
העקורים בגרמניה לאחר מאבק מר ,שבו נהרגו שלושה מנוסעי האונייה ונפצעו עשרות .איתמר
) ,(80גיאולוג מקיבוץ בית ניר ,אב לשלושה ילדים וסב לחמישה נכדים ,נולד באודסה .אביו היה קצין
בצי הסובייטי ואמו מנהלת חשבונות במפעל לייצור נעליים.
"כשפרצה המלחמה ,אבא נשלח מיד לחזית" ,הוא מספר" .גם אמא נשלחה לקרב ,כאחות .אני
נשארתי באודסה הנצורה עם סבתי .היא הצליחה לחלץ אותי ברכבת האחרונה שפרצה את המצור
על העיר בספטמבר  .1941הגענו בהתחלה קרוב למוסקבה .אחר כך המשכנו לאסיה התיכונה,
לטג'יקיסטן.
"אמא הצטרפה אלינו .אבא נהרג בקרב על מוסקבה בינואר  .1942בתקופה שבה היינו פליטים,
אמא הייתה מנהלת חשבונות במפעל ביטחוני לייצור מסילות ברזל .היא הכירה שם פליט יהודי מפולין
והתחתנה איתו .היה לו דרכון פולני ,הוא גם היה ציוני .כשנגמרה המלחמה ,ההורים החליטו לעלות
לארץ ישראל".

מירי צחי

"אני מרגיש צורך לעמוד לצד הישראלים" .דייל )מימין( וד"ר איתמר

מה היה המסלול שלכם?
"זה היה מסע ארוך וקשה .קודם כל ,זייפו לי את הגיל ואת מקום הולדתי כדי שלא תהיה בעיה ביציאה
מברית המועצות .עלינו לרכבת משא ונסענו לכיוון הגבול הפולני .זה היה אחרי המלחמה .הכל היה
הרוס ,וגם השלטונות הסובייטים לא אהבו את הרעיון שעולים ארצה .כשעברנו את הגבול עם פולין,
אני ,אמא ,בעלה ואחותי למחצה התחלנו לצעוד ברגל מול הרבה קשיים ,התנכלויות וירי של איכרים
פולנים ,עד שהגענו לגבול הצ'כי .הצ'כים קיבלנו את פנינו מאוד יפה .עלינו לרכבת נוסעים ,המשכנו
לאוסטריה ומשם לחלק הדרומי של גרמניה ,שהיה תחת כיבוש אמריקאי .שם חיכינו כמה חודשים
במחנה עקורים עד שהגיעה הפקודה לעלות למשאיות.
"אחרי מסע במשאיות צבאיות אמריקאיות  -שוב עם תעודות מזויפות  -הגענו לצרפת .חיכינו עוד
כמה זמן ,ואז לילה אחד חשוך עלינו שוב למשאיות ,הגענו לנמל קטן בחוף הים התיכון ושם היה
מחזה מאוד דרמטי".
השלב האחרון במסע.
"אונייה גדולה עגנה שם .ילדים מבתי יתומים ותנועות נוער עלו עליה ושרו שירים בעברית .פחות או
יותר ידעתי מה קורה .לא ידעתי על המהלכים הפוליטיים והתככים הבינלאומיים שהיו מסביב ,אבל
הבנתי שאנחנו עולים לארץ ,שזה לא חוקי בעיני הבריטים ושאוניות המלחמה שלהם עלולות לעצור
אותנו .עלינו על האנייה ,אבל אז עדיין לא ידענו את שמה".
איתמר מספר שאחרי הפלגה של כמה ימים ,כשבכל יום מצטרפת ספינת מלחמה חדשה למשימת
הליווי של אוניית המעפילים ,נחשף שמה" .הניפו דגל כחול לבן וחשפו את השם אקסודוס" ,הוא
משחזר" .המסע נמשך שבעה ימים .במהלך המסע אנחנו ,הילדים ,ישבנו ושמענו שידורים ושירים
מהארץ .התוודענו גם לקברניט בשם אייק .הוא היה בחור בן  23בלבוש מרושל ופרוע ,אבל ספן מיומן
ממדרגה ראשונה.
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"איש סמכותי נוסף היה מרדכי רוזמן ,שעליו הצביעו כמנהיג המעפילים .היו שני צוותים שטיפלו בנו
במהלך ההפלגה :בחורים צעירים ,מתנדבים אמריקאים ,שהיו צוות המלחים .הייתה גם הכשרה של
חניכי תנועת נוער ממרוקו ששהו בצרפת באותו זמן .העלו אותם לאונייה והפכו אותם לחלק
מהצוות".

פרנק שרשל ,לע''מ

"אירוע מאוד מפחיד" .אקסודוס

כילד ,מה הרגשת וחשבת במהלך ההפלגה?
"הייתי באופוריה .אף על פי שידעתי שיהיה קרב ,הייתי בהתרוממות רוח .אני זוכר את המסע הזה
כחוויה אדירה .בלילה שבין  17ל־ 18ביולי  1947הותקפנו על ידי אוניות מלחמה בריטיות .לפני כן,
המבוגרים ביצרו את האונייה .אסור היה כמובן להשתמש בנשק חם .זה היה הסכם ג'נטלמני ,אם כי
הבריטים הפרו אותו בשלב מסוים".
פחדת?
"הקרב התחיל עם זרקורים ,רמקולים ודרישות כניעה בכמה שפות .אחר כך הבריטים החלו לנגוח
באונייה שלנו .היא הייתה מעץ ,שלהם מברזל .הם זרקו רימוני גז מדמיע לתוך המרפסות הפנימיות.
זה היה מאוד מפחיד .היה רעש עצום .חשבתי שהאונייה הולכת לטבוע .היו המוני פצועים שצעקו
שצריך להמשיך להילחם .התחלתי לראות גם חיילים בריטים מתרוצצים באונייה .בשלב מסוים של
הקרב נרדמתי .כשהתעוררתי ,ראיתי חייל מולי שרצה לתת לי סוכרייה .זרקתי אותה ופגעתי לו
בקסדה".
כבר ראיתם את חופי הארץ.
"במהלך הקרב האונייה נגררה לחיפה כשהיא נוטה על צדה .כשהאנשים ראו את הארץ ,הם
התרגשו ,שרו את התקווה ובכו .שאלתי למה בוכים ,ואמרו שהבריטים לא ייתנו להיכנס ארצה .וזה
אכן מה שקרה .בסופו של דבר ,העלו אותנו על שלוש אוניות כלא .אחרי טרטור גדול היינו במחנה
מעצר בריטי בגרמניה .ב־ 29בנובמבר התחילו אנשים להסתלק מהמחנה .שוב ,בעזרת תעודות
מזויפות עלינו לאונייה בצרפת וב־ 31בדצמבר  1947הגענו ארצה".
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"הפעולות האלה לא היו צודקות" .אקסודוס כפי שצילם דייל ב־ 1947מהמשחתת הבריטית

סליחה היסטורית
דייל היה כאמור מלח צעיר בתקופה שבה אקסודוס ניסתה להעפיל ארצה .הוא שירת באחת
הספינות הבריטיות שנגחו באוניית המעפילים ,אך לא בצוות הלוחם שעלה עליה .זו הפעם השנייה
שהוא מבקר בארץ" .בזמן אמת לא כל כך הבנתי למה עשינו את מה שעשינו" ,הוא אומר" .קיבלנו
פקודות ומילאנו אותן .רק מאוחר יותר הבנתי כמה רע היה המעשה שהשתתפתי בו".
איתמר מספר כיצד נוצרה החברות עם ידידו הבריטי" :הייתי בקשר שנים ארוכות עם מוזיאון
המעפילים בעתלית .ב־ 2015קיבלתי הזמנה לטקס בנמל חיפה שמארגנת אגודה בריטית בשם
'לגשר על הפער' .מטרת הכנס הייתה בקשת סליחה מהמעפילים על מה שעשה להם שלטון
המנדט .התכנסנו בנמל ,התבקשתי להיות אחד הדוברים ,סיפרתי גם את הקטע על הסוכרייה.
"זה היה טקס מאוד מרגש ,ביקשו מאיתנו סליחה .היו כמה אנשים חשובים שם .נציג מבית הלורדים
האנגלים וגם קולונל מהצבא הבריטי שדיבר על העוול שעשתה לנו ממשלת המנדט .הוא גם הקריא
מכתבים של שני חיילים ששירתו באוניות המלחמה שמצטערים על חלקם בדיכוי מבצע ההעפלה".
מה הרגשת כששמעת את נוסח המכתבים?
"מאוד התרשמתי .אמרתי שאני מוכן לסלוח .חיכיתי כל החיים לאיזשהו מגע עם חייל בריטי ,כדי
לשאול אותו איך הוא הרגיש .אמרו לי שאחד החיילים שהקריאו את המכתב שלו עדיין חי ואפשר
לדבר איתו .היה מדובר בטום דייל.
האגודה הבריטית הזמינה כמה מעפילים לנסוע לאנגליה ,לספר את סיפורם .במסגרת הזאת הפגישו
אותי ב־ 2016עם טום ,שהיה צוער בן  17באוניית המלחמה שתקפה אותנו .הוא היה חבר בצוות
שהפעיל את האונייה שנגחה בנו".

האנס פין ,לע"מ

זה בוודאי היה מפגש מרגש.
"כשהגעתי אליו החלפנו מתנות .טום נתן לי תמונות נדירות של האקסודוס שצילם בזמן האירוע .עד
לאותו רגע הוא לא נתן אותן לאף אחד .אני הענקתי לו מדליה שקיבלתי לרגל  40שנה להפלגת
אקסודוס .כתבתי לו הקדשה' :סירבנו להיות אויבים אז .אנחנו נכונים להיות ידידים עכשיו'".
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איתמר" :סיפרתי לטום על התחושות הקשות שלי בזמן הקרב .הוא היה אז בחור צעיר ,וסיפר לי
שהתעניין בבחורות שהיו על האונייה .הוא לא הרגיש שנאה כלפינו בכלל ,אלא מילא את תפקידו.
שמרנו על קשר בדואר האלקטרוני כל הזמן".
באוקטובר האחרון נסע איתמר שוב לאנגליה ,במסגרת משלחת מטעם הוועדה לשימור מורשת
אקסודוס ,שבראשה עומד יצחק רוזמן ,בנו של מרדכי רוזמן ,מנהיג המעפילים" .נסעתי עם חברי
יעקב וימן ,שאמו הייתה מעפילה באקסודוס .היא הייתה אחות שגם הצילה את חיי .הייתי מאוד חולה
כשהחזירו אותנו לגרמניה באוניות הגירוש" ,הוא מספר" .נפגשנו שוב עם טום והזמנו אותו לבוא
לארץ .עכשיו הוא הגיע עם אשתו ובנו לשישה ימים .הם האורחים שלי ,גרים אצלי בבית ,ובכל יום
אנחנו נוסעים לטייל ברחבי הארץ".
דייל" :הקשר שלנו התהדק עם השנים ,ובמיוחד עכשיו בביקור .אני מאוד נהנה בישראל .אנחנו
נוסעים ,מטיילים וממש כיף לנו .מבחינתי זו סגירת מעגל .לא ציפיתי שפגישה כזו תתקיים ושתיווצר
בינינו חברות".

חורשים את הארץ
דייל ,אב לארבעה ילדים ,סב ל־ 11נכדים וסבא רבא לשלושה נינים ,גר בדרום אנגליה .הוא שירת
בצי הבריטי עד גיל  .53לאחר מכן עסק להנאתו בתחום הצילום .איתמר עבד רוב שנותיו כחוקר
במכון הגיאולוגי .בשש השנים האחרונות לפני פרישתו היה ראש צוות פיקוח על המחצבות בארץ.
כיום הוא מעביר בהתנדבות סיורים והדרכות במכתש רמון ,וגם באתר התיירות המיוחד "מסע לבטן
האדמה" שבחצר ביתו בקיבוץ בית ניר.
לאתר זה ניתן להיחשף גם במסגרת הפסטיבל "ירוק ולא רחוק" המתקיים בשפלת יהודה עד 23
בחודש .במקום ישנן שבע תחנות המציגות את מבנה כדור הארץ ,עברו ועתידו .זאת בעזרת סלעים
מהארץ והעולם ומינרלים המאפשרים להביט לתוך בטן האדמה ,להתרשם מהכוחות האדירים
המבעבעים בתוכה ,ולהתוודע לתהליכים המתרחשים במעמקי האוקיינוסים ועל פני כדור
הארץ .למרות גילו ,דייל מטייל בכל יום במהלך ביקורו במקום אחר בארץ.
"היינו במערות בית גוברין ,בפארק בריטניה" ,מספר איתמר" .נפגשנו גם עם יצחק רוזמן ועם יעקב
וימן בבית הקברות הבריטי ברמלה ,שם קבור דודו של טום שנהרג בארץ במלחמת העולם הראשונה.
היינו בים המלח ,בהר סדום ,במצדה ,בירושלים .ביקרנו גם בקיבוץ שמיר שבו הייתי חבר בצעירותי,
ועכשיו אנחנו נוסעים למוזיאון ההעפלה בעתלית".
"מאוד מרגש אותי להגיע למוזיאון הזה" ,אומר דייל" .מעניין אותי לראות מה קרה ,לשמוע את
הסיפורים ,לראות צילומים" .בזמן שאקסודוס ניסתה להעפיל ארצה ,לדייל לא היה שום מושג לגבי
גורלם של רוב הנוסעים ,אנשים שעברו את זוועות השואה ושרדו את המחנות" .לא רק שסיפרתי לו
על כך ,אפילו נתתי לו לקרוא ספר שכתבתי בנושא בשם 'ערפילים ערפיליים' ,שתורגם גם לאנגלית",
מספר איתמר" .בזכות הספר הוא הבין עוד יותר טוב מה עברו האנשים האלה עד שעלו לאונייה ,ומה
חשו בזמן הקרב ובאוניות הגירוש הנוראות".
"באותו זמן היינו חבר'ה צעירים ,לא הבנו מה קרה" ,מספר דייל" .שיתפו אותי בפעולה שלא ממש
הבנתי את מהותה והייתי צריך למלא פקודות .כשבגרתי הבנתי שהפעולות האלה לא היו צודקות .זה
גרם לי לכתוב מכתב התנצלות ולהביע הסתייגות מהמעשים האלה ,אף על פי שהם לא היו
באחריותי .קראתי אחר כך את הספר שסיפר על גורלה של האונייה ,ספר מצוין שנתן לי להבין שיש
שני צדדים למטבע; לא רק צד אחד שניסה לעצור אונייה שהגיעה בצורה לא חוקית  -ישנו גם הצד
השני ,של ניצולי השואה שניסו להגיע לארץ ישראל ונאלצו לחזור לגרמניה".
"אני מופיע הרבה בפני תלמידים עם הסיפור הזה" ,מסכם איתמר" .אפשר ללמוד מכך שאם יש
עימות בין קבוצות של אנשים ,אבל בסופו של דבר צד אחד מבין שהיה תוקפן ומבקש סליחה ,אז הצד
המותקף צריך לקבל זאת ,למען בריאותם הנפשית של שני הצדדים .הסליחה והפיוס חשובים מאוד,
בתנאי שלוקחים אחריות .אני סלחתי מכל הלב".
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