
.בלזן לא חזרה-רק אמי שנפטרה בברגן, כששרידי המשפחה התאחדו, בודפסט, לאחר שחרור הונגריה

שזה ליל  31/12/1945-ב. שבמסגרתה עברנו הכשרה לעליה המתקרבת" השומר הצעיר"אני הצטרפתי לתנועת 

התאריך הזה נקבע בכוונה לאותו לילה כי כל  . לוינהלמחרת בבוקר הגענו . עלינו על רכבת בבודפסט, חג המולד

.שומרי הגבול היו שיכורים

.אנסבקעל יד STRUTHא"אונרלמחנה 1945אחרי מספר תחנות באוסטריה ובגרמניה הגענו בחודש אפריל 

עם מדריכים  ". הצעיר-השומר"למדנו וקבלנו הכשרה לעליה והכל בארגונו של . במקום הזה היינו יותר משנתיים

.מופלאים שעשו את עבודתם למען אידאלים

אבל באותה הזדמנות הודיעו  . המדריך שלנו הודיע שביום ראשון זזים מהמקום ומתחילה העלייה28/6/1947-ב

-ראו לינק ". )בני-איה"אנחנו ניסע לשוויץ ונשתתף בסרט בשם ! שילד בשם יואל פלדמן ואני לא נוסעים

https://www.youtube.com/watch?v=-wA-jUqpl-E . )  אני לא הסכמתי ועמדתי בתוקף שאני רוצה להישאר עם

.במאמצים גדולים זה סודר ואני נסעתי עם כולם. ה'החבר

.יצאנו ממינכן לכיוון צרפת ברכבת30/6/1947-ב

היינו שם  Camp Grand-Arenasארנס  -שם הכניסו אותנו למחנה שנקרא גרנד. מרסייהגענו לפרברי 2/7/1947-ב

.ימים6

כל הלילה נסענו ובבוקר הגענו  . בערב יצאנו מהמחנה בכוונה לעלות לאנייה שתיקח אותנו ארצה9/7/1947-ב

נוסעים 450זו הייתה אניית נהרות אמריקאית המיועדת להסעת . האנייה כבר הייתה בנמל. SETE-לנמל סט 

.העלייה לאניית הייתה בסדר מופתי. אנשים4500-והעלו עליה יותר מ

אני ועוד כמה . על האנייה היה דוחק עצום ובמרתפי האנייה לא היה אוויר והסריח נורא. יצאנו מהנמל11/7-ב

אחרי יום של הפלגה הופיעה אניית קרב אנגלית  . שם גם ישנו. חברים נבחרנו להיות שומרים על הסיפון העליון

30Uעל האנייה שלנו התנוסס דגל  . שליוותה אותנו כל היום ובערב התקרבה אלינו ונשאלנו לאן אנחנו מפליגים

.לא ענינו לאניית הקרב והיא עזבה אותנו. קולומביני

.ראינו את החוף המצרי16/7-ב

העלינו קופסאות שמורים בכוונה לזרוק  , מתחנו רשתות נגד פצצות עשן. כל היום הייתה עבודה מאומצת17/7-ב

בינתיים שלוש אניות ליוו אותנו ואחת מהן התקרבה אלינו מאוד והזהירה אותנו שנסתובב בחזרה  . על האנגלים

.האנגלייםהטריטוריאליםבגלל שאנחנו נכנסים למים 

שתי אניות קרב התנגשו בנו בשני הצדדים והתחלנו הבנלאומייםבשעה שהיינו עדיין במים 03:30-מוקדם בבוקר ב

.אין סוף קופסאות שימורים נזרקו על האנגלים. לנהל את הקרב

להרביץ עם מקלות על הידיים של האנגלים בשעה  "ותפקידנו היה האקסודוסהקבוצה שלנו הייתה בחרטום של 

היו פצועים גם מצד  . בבוקר05:00הקרב נמשך בערך עד השעה ". שהם ניסו לטפס ולעלות על האנייה שלנו

.לנמל חיפההאקסודוסאבל בסוף האנגלים השתלטו על האנייה ואחר כך הכניסו את . היהודים וגם מצד האנגלים

.  חשבנו שלוקחים אותנו לקפריסין". אניות גרוש"בחיפה היינו על האנייה יום אחד ולאחר מיכן העבירו אותנו לשלוש 

על האנייה האנגלית התנאים היו מאוד  . ריוולאמפייר "   EMPIRE RIVAL"שם אניית הגרוש שהעלו אותי עליה היה 

במקום להפליג לקפריסין  . ישנו על ריצפת הסיפון מאחר שבבטן האנייה היה דוחק וסירחון בלתי רגילים. גרועים

.בעקבות זאת עשינו שביתת רעב וזה לא שינה דבר. הפלגנו לצרפת

חתכנו את צינור הקיטור של העוגן  . ניסינו לחבל בכל מיני דברים. נודע לנו שלמחרת מגיעים לחופי צרפת27/7-ב

במקום היו המון  ". דה בוק-פורט"-למחרת הגענו ל. ואת החבלים של האנייה זרקנו לים

ביוריוסי 

העפלה באקסודוס והעליה ארצה, מספר אודות הבריחה

https://www.youtube.com/watch?v=-wA-jUqpl-E


למחרת עלתה לאנייה משלחת  . צלמים וסירות של אנשי ההגנה שהזהירו אותנו לא לרדת מהאנייה, עיתונאים

כל האנשים  . יקבל את כל העזרה הדרושה מהצרפתיםמרצונו החופשיצרפתית והודיעו לנו שכל מי שרוצה לרדת 

".לא יורדים"וצעקו " התקווה"על אנייה פה אחד התחילו לשיר את 

.אחד מהם אחרי הרבה שנים פגשתי אותו בישראל. ירדו מהאנייה אולי שניים שלושה אנשים שהיו חוליםהכלסך 

,  בזמן שהיינו בצרפת. שבגרמניההמבורגלקחת פחם והתחלנו את דרכנו לכיוון מרסיינכנסנו לנמל 7/8/1947-ב

בשתי האניות . לא נתנגד לרדת מהאנייהשבהמבורגההגנה כפי שידוע הצליחו להעלות פצצה לאנייה ונאמר לנו 

דרך אגב הפצצה לא התפוצצה מאחר . היו צריכים להוריד את המעפילים בכוחלהמבורגהאחרות שהגיעו 

אני נלקחתי לבית  ". ליבק"מחנה שקרוב לעיר " אמסטאו"הגענו למחרת למחנה בשם . והאנגלים מצאו אותה

היינו שם עד  " . סנגוורדן"אחרי זה העבירו אותנו למחנה בשם . בעיר ושכבתי שם עשרה ימים" הלטבי"החולים 

באותו החודש אפריל  ". ארנס-גרנד"באפריל הגענו שוב למחנה . ומשם התחלנו לנסוע לכיוון צרפת1948פברואר 

ועם הפספורט שלו הגעתי  " וכטל מוריס"תחת שם בדואי בשם " קדמה"ערב ליל הסדר עליתי על האנייה 1948

הועברנו ממחנה עולים אחד למחנה עולים שני ובסוף לאחר כיבוש העיר עכו הגעתי  . 20/9/1948-לחיפה ב

לא נשארתי שם הרבה זמן מאחר והקבוצה שלנו  ". אמיר"מקבוץ עברון העבירו אותנו לקבוץ ". עברון"לקבוץ 

.  ואנחנו הצטרפנו אליהם" מזרע"הגיעו לקבוץ 

אבא שלי הגיע לישראל ואני לאחר ליל הסדר עזבתי את הקבוץ והצטרפתי אל אבי עד לגיוסי  1949בתחילת 

ל הגעתי לרחובות ושם הקמתי משפחה עם אשתי זהבה ושני  "אחרי שחרורי מצה. 1/1/1950בתאריך , ל "לצה

.ילדינו בן ובת

.טוטיושעלי לציין שהשם שנתנו לי לעליה לאקסודוס היה גוטמן ברוך ושם כינוי החיבה שלי היה 

.ביוריוסי –כתב 

1-חלק-איה בני 

https://www.youtube.com/watch?v=-wA-jUqpl-E

2-איה בני חלק 

https://www.youtube.com/watch?v=sHdafnRpSlw

https://www.youtube.com/watch?v=-wA-jUqpl-E
https://www.youtube.com/watch?v=sHdafnRpSlw


הונגריה, בבודפסט, בגיל שנה עם המשפחה

ביוריוסי 

עם  13בגיל 

הטלאי הצהוב



UNRRA CAMP STRUTH 
1946-1947



1947שנת 

בסנגוורדןהאקסודוסמעפילי במחנה 

הצילום כותבת בגב קלרי

"לזכר חתונתנו"

1948פברואר 8, סנגוורדן

שטרן  קלריחברתי האהובה עם , יוסי

בסנגוורדן

שטרן  קלרי

והאח שלה מיקי

סנגוורדןבמחנה 17בגיל ביוריוסי 



1947שנת 

עם חברים במחנה 

מעפילי  

בסנגוורדןהאקסודוס


