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 המבורג -חיפה  -מרסיי  -אשאו 

 

 EXODUS 1947 –יציאת אירופה תש"ז 

 

אט אט, לא שיערו בנפשם שלושת  כעבור כמחצית השנה, בשעה שחייהם החלו לשוב למסלולם

האחים לבית פייט כי אי שם, בבולטימור שבארה"ב, נרקמת לה תוכנית העלייה לארץ ישראל, אשר 

יהודים בעלייה בלתי חוקית, אשר עשויה להביא  4,554הם יהיו חלק ממנה. תוכנית ההעפלה של 

ההעפלה, פעל זאב שינד, להגשמת חלומם להגיע אל המנוחה ואל הנחלה. ואכן, במסגרת תוכנית 

אשר תרם מכוחו ומרצו לפעולות הצלת ”, חבר ארגון "ההגנה", איש פעיל במסגרת "המוסד לעלייה ב'

יהודים בזמן המלחמה, למען רכישת ספינות שייעודן, הבאת מעפילים ארצה. זאב שינד, אשר כינויו 

ירקטור, סוחר ספינות יהודי, בארגון ההגנה "דני", בעזרת יהודים אמריקאים ובעזרתו של שמואל ד

הצליחו לרכוש ספינה של ממש, ספינה אשר הוכיחה את עצמה בעבר כספינת טיולים, ואפילו כספינת 

מלחמה אשר שימשה את הבריטים בזמן המלחמה, שהסתיימה אך לפני מספר חודשים. למעשה, 

דת, בשלב זה, להיות " מועמPRESIDENT WARFIELDלאחר היסטוריה פעילה שכזו, נראה כי הספינה "

מפונה אל מגרש הגרוטאות. אלא שקרה לה נס לספינה, ונותרה רק משימה נוספת אחת לפחות, 

 העלאת מעפילים, ניצולי שואה מאירופה, אל ארץ ישראל. -שיש בעזרתה לבצע 

 

 בשנה הקרובה, הוחל בהכנתה לשם ביצוע המשימה הנועזת. הספינה הוכנה לקליטת

תאי הספינה נבנו דרגשים רבים וצפופים ככל האפשר, על מנת להכיל כמה מעפילים. ב 4,554-כ

שיותר מעפילים. כמו כן, הוכנה הספינה למקרה של מאבק בחיילים הבריטים. כלומר, מעשה 

ההעפלה הזה היה מתוכנן להתבצע ויהי מה, ומתכנני המבצע הכינו אף כלי לחימה ככל שהעלתה יד 

, קופסות שימורים וברגים. למעלה, על הסיפון, הוצבו זרנוקי מים הדמיון הטובה, כמו תפוחי אדמה

ושמן, אשר אמורים להמטיר את תכולתם היישר על כל מי אשר יעז לפלוש אל הספינה מבחוץ. כל 

שנותר כעת, לבצע את השלב העיקרי בתוכנית, העברת אלפי המעפילים ממחנות העקורים אל הנמל 

 בה אל ארץ הקודש.הצרפתי סט, משם תצא הספינה בנתי
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במחנה רוזנהיים התנהלו חייהם של מנייה, צבי והאחות הקטנה רוז'ה על מי מנוחות, יחסית לכל 

אשר עבר על השלושה מאז פרוץ המלחמה. כעבור שהייה של כשנה וחצי במחנה "רוזנהיים", החלה 

לשם העלאת השמועה לעשות לה כנפיים בין שוכני המחנה, האומרת כי נעשות פעולות חשאיות 

מעפילים ב"עלייה הבלתי ליגאלית". צבי היה מאוד ער לנושא העלייה, ותמיד דאג להיות מעודכן בכל 

אשר התחדש בנושא זה. תמיד כרה אוזניו לכל שמועה אשר נפוצה, עד אשר זו התפוגגה וירדה מן 

בר המצווה , אשר אך לא מזמן חגג את 13-הפרק, והביאה עימה אכזבה מסויימת עבור הנער בן ה

שלו במסגרת המחנה, ביחד עם מספר נערים. אומנם, היה זה אירוע משמעותי בחייו, אך אמא 

שפרינצה, אבא גרוינם ומנדל  אחיו, חסרו לו כל כך בטקס הקבוצתי שנערך במחנה רוזנהיים. מנייה 

ת הזילה דמעות בסתר, בזמן שאחיה הצעיר עלה לתורה, ואילו רוז'ה הקטנה השתדלה למצות א

השמחה הרגעית בחיי האחים היתומים. כך התנהלו להם החיים בשגרה די ברוכה, בתחומי המחנה 

 הארור "רוזנהיים".

 

, שוב נפוצה השמועה בקרב תושבי המחנה, כי מתוכנן מבצע עלייה המוני, 1947בחורף של שנת 

אשר מתוכנן  אשר יכלול את מחנות העקורים הזמניים כולל מחנה "רוזנהיים", מבצע חסר תקדים

להביא לעלייתם של אלפי מעפילים בהפלגה אחת אל חופיה של ארץ ישראל. צבי היה מאושר, 

במיוחד לאחר שבבוקר חורפי אחד, אסף המדריך פייבל את כל בני הנוער המשוייכים לקבוצתו 

ש תלמידים יקרים. אני מבק“במסגרת תנועת "הפועל המזרחי" ואישר כי אכן, הפעם השמועה נכונה. 

לבשר לכם, כי ממש בקרוב אנו עומדים לעלות בדרך הים אל ארץ ישראל בספינה שהוכנה למטרה זו, 

בשלב זה, אנו ממתינים לאישורי ההפלגה. ברגע בו יתקבלו ”. PRESIDENT WARFIELD“בשם 

האישורים המתאימים, תועברו למחנה הביניים "אשאו" ומשם אל נמל סט, צרפת. אני מבקש להזכיר 

שהמבצע הינו חשאי, ויש לשמור על חשאיות מירבית בכל הקשור למבצע. יש להמעיט בדיבור לכם, 

 אודות המבצע. אעדכן אתכם בפרטים נוספים בהמשך".

 

מן הפגישה הזאת, יצא צבי כשהוא כולו זורח מאושר. הפעם רעיון ההעפלה נראה יותר מוחשי וממשי 

ם לבית פייט. הפעם, קברניטים אמיתים מאשר נסיון ההעפלה הכושל הקודם של שלושת האחי

מנהלים את המבצע, כאלה שניתן לסמוך עליהם ועל מקצועיותם. מנייה עצמה די שמחה בשלב זה, 

למרות שגם רעיון העלייה לארה"ב ביחד עם בן הדוד, ניצול המלחמה אלברט ניווירט, עלה אף הוא, 

לנדסברג בגרמניה. אלברט המתין לאחר שהשניים ערכו מפגש משפחתי של אחרי המלחמה, בעיר 

לויזה המיוחלת לארה"ב, ומנייה פסחה על שני הסעיפים. לבסוף, לאחר שהפכה והפכה בדבר, הגיעה 

למסקנה כי לא תוכל להיפרד מן האחים, לא מצבי וודאי וודאי שלא מרוז'ה הקטנה, וכך שבה אל 

ילים העתידים לצאת ממש אחיה ואחותה שבמחנה העקורים, כך שכעת, אף היא נמנתה עם המעפ

בקרוב אל חופי ארץ הקודש. לרוז'ה היה רק חלום אחד, לדבר עברית ואך ורק עברית. רוז'ה למדה 

עברית על בוריה, וביקשה להגיע לארץ ישראל מוכנה, רוז'ה ביקשה להיות כאחת מילידי הארץ, אם 

דיש, וסיגלה לעצמה את וכאשר תגיע לשם. כבר עתה, בזמן השהות במחנה, מיעטה לדבר בשפת היי

הדיבור בשפה העברית וכך, כאשר מנייה פנתה אל הנערה המתבגרת בשפת היידיש, השיבה לה זו 

בשפה העברית. וכך, מאז ימי שהותה במחנה העקורים, פסקה רוז'ה מלדבר בשפת היידיש. בשלב 

 שושנה. –זה, אף החלה להיקרא בשמה העברי 

 

 

האונייה קיבלה את כל האישורים “בחודש מרץ, לקראת האביב, נתקבלה הבשורה המשמחת, כי: 

הדרושים לשם הפלגתה מחופי איטליה, לשם הגיעה מארה"ב תחת דגלה של הונדורס, אל הנמל 

הצרפתי "פורט דה בוק" שליד העיר מרסיי, וכי מבצע ההעפלה יוצא לדרך". אלא שככל הנראה, 

האונייה בחופי עיר הנמל לה ספציה שבאיטליה, נודע לבריטים על דבר מבצע בשלב עגינתה של 

ההעפלה המתוכנן, אך למרות הדרישה למנוע את הפלגתה של האוניה לכיוון נמל "פורט דה בוק" 

הסמוך למרסיי בצרפת, יצאה האנייה לדרך, לאחר שהוכנה להפלגה של אלפי אנשים. כך, מספינת 



ינה לאוניית מעפילים לכל דבר. במקום תאי נוסעים, הוקמו בה דרגשים שעשועים לשעבר, הפכה הספ

אנשים בכל דרגש שכזה. אומנם, הדרגשים דמו דמיון  5-רחבים, בקומות, קומות, אשר יכלו להכיל כ

מבעית למדי למבני הצריפים הארוכים אשר בנו הגרמנים הנאצים עבור האסירים היהודים, אשר 

עבור תוכנית ההשמדה שלהם, אלא שלהבדיל ממחנות המוות, כאן  הכילו אף הם דרגשים שכאלו

באונייה, מטרת בניית הדרגשים הייתה, להביא כמה שיותר ניצולים אל הבית האמיתי, לחיים חדשים 

בארץ ישראל, ורק בדרך זו יכלו מתכנני המבצע לאפשר העמסת אלפי נוסעים על האונייה, רובם 

 ורים בגרמניה ובאוסטריה.ניצולי שואה, אשר שהו במחנות עק

 

כעבור מספר ימים, יצאו שלושת האחים לבית פייט אל מחנה המעבר בעיר אשאו, גרמניה, משם 

”, PRESIDENT WARFIELDאמורים הם לצאת אל נמל סט שבצרפת, הנמל ממנו תפליג האונייה "

שושנה רוז'ה פייט. כשהיא נושאת אלפי מעפילים, וברשימת המעפילים נכללו: מרים פייט, צבי פייט ו

במחנה אשאו רכשה שושנה חברים וחברות, כולם ניצולי שואה. במיוחד התחברה למלכה דולברג, 

שכינויה מרישה. איש משוהי מחנה המעבר "אשאו" לא סיפר אודות תלאות המלחמה והשכול המר 

ה והנמהר אשר חווה במהלך המלחמה. מלכה דולברג לא סיפרה אף היא את כל שעברה במלחמ

הנוראה. בעיקר שמרה לעצמה את  כל הפרטים כמו הדרך בה איבדה את אימה, אשר הקריבה 

עצמה למען בעלה וילדתה, כאשר הסיחה דעתם של חיילים נאצים, אשר ניסו לאתרם בערימת קש, 

ברפת בה הסתתרו. וכך נורתה אימה של מלכה באכזריות בו במקום בידי אחד מהם, לעיני הילדה 

מת הקש, לאחר שזו נזרקה לשם מלמעלה. מלכה אף לא סיפרה לאיש את דבר המתחבאת בערי

מחבואה בתוך חבית ברפת אצל משפחת קוט בכפר הפולני חורוסנו, אשר דאגו להסתירה מפני 

הנאצים בתנאים תת אנושיים במשך שנה וחצי. המלחמה הותירה משקעים קשים בקרב הניצולים, 

 להשיב אליהם את מי שניצל ולהפיח בו חיים.אך החיים טיבם לגבור על כל אסון, 

 

” אשאו“שלושת האחים לבית פייט המתינו בקוצר רוח ליום בו תצא ההודעה לצאת לדרך ממחנה 

שבגרמניה, אל אחד המחנות שבקרבת העיר מרסיי, צרפת, ובסמוך לנמל "סט". במחנה "אשאו" 

צע תוכננו בקפידה רבה, החל מיום הוכנו המעפילים לעתיד כראוי לקראת מבצע ההעפלה. פרטי המב

עזיבת מחנה העקורים, אמצעי התחבורה, מעבר הגבול לצרפת, ההגעה אל המחנה הזמני 

שבסביבות העיר מרסיי, וכלה בעלייה לאונייה עצמה. מנייה, שהייתה כעת האחות הבכירה מבין 

להיפרד לרגע אחד.  שלושת האחים, דאגה לשנן שוב ושוב באוזני אחיה ואחותה הצעירים, כי "אסור

אנחנו שלושתנו צריכים להיות צמודים האחד לשני  במשך כל המסע". המסע הזה באוניית המעפילים 

נראה לה לפתע הזוי למדי, לא מציאותי והיא חששה שמא יאבד לה שוב אח, והרי היא איבדה כבר 

בן משפחה נוסף. צבי  את שני הוריה ואת אחיה הבכור  מנדל, ואסור לה בשום פנים ואופן לאבד שוב

 ושושנה ניסו להרגיעה בהבטיחם שוב ושוב כי יישמו את הדבר, אך מנייה לא הסירה דאגה מליבה.

 

 

למען האמת, ההתארגנות להפלגת אוניית המעפילים הייתה יעילה עד כדי כך, ששלושת האחים 

תקבלה ההוראה, כי ה  1947לבית פייט פשוט השתלבו בתוכנית, לטוב ולרע. לקראת סוף חודש יוני 

ממש בתחילת חודש יולי יצאו בני קבוצת המעפילים לדרך, לכיוון העיר מרסיי אשר בצרפת, וכי 

 עליהם לארוז את חפציהם לקראת הנסיעה. הערב שלפני

היה מרגש כל כך. היה זה אחד הערבים האחרונים לשהייתם של שלושת האחים לבית  1.7.1947-ה

וההרוסה, ואילו להם מצפה עתיד טוב יותר, במקום אחר, שבו תקום  פייט על אדמת אירופה החבולה

 ביום מן הימים מדינה משל עצמם.

 

צבי ארז את מעט חפציו בתיק הגב שקיבל. כל אחד מן המעפילים צוייד בתיק גב קטן לקראת 

הנסיעה. מנייה ארזה את חפציה ואחר כך עזרה לשושנה לארוז את חפציה שלה. שושנה וידאה שיש 

ידיה את ארבעת הצילומים, אשר שרדו עימה את תלאות הדרך עד כה: תמונתם של הסבא נפתלי ב



הרץ, הדודה אדל, צבי ושושנה הקטנה ליד ביתם ברודניק נד סאנם; צילום נוסף של אבא גרוינם מימי 

ם השירות הצבאי בצבא הפולני; צילום נוסף של אבא גרוינם כאזרח פולני, ואחרון אחרון חביב, צילו

של מנדל, האח הבכור לבית משפחת פייט. את ארבעת הצילומים טמנה שוב באחד מספרי הלימוד 

שקיבלה עוד במחנה רוזנהיים, אותו הטמינה עמוק בתיק הגב. מנייה עזרה לה לדחוס עוד מספר 

”, פריטי לבוש לתיק הגב הקטן, וכך הושלמו ההכנות לקראת היציאה למחרת בבוקר ממחנה "אשאו

 לכיוון מרסיי, צרפת. גרמניה,

 

אל מחנות המעבר אשר ליד העיר מרסיי, החלו להגיע בסדר מופתי אלפי המעפילים מרחבי אירופה. 

הם נראו מגיעים אל המחנות קבוצות קבוצות, גברים, נשים, נוער, ילדים קטנים, לעיתים משפחות 

ם, הגיעו לאחר מסע ארוך שנוצרו מייד בתום המלחמה, ובין הזוכים המאושרים להיות בין המעפילי

ומייגע, חלקו ברכבות וחלקו במשאית, אף האחים לבית פייט. כמובן שהשלושה הקפידו להיצמד 

במשך הדרך האחד לשני, ממש כפי שצווו לעשות ע"י מנייה, אשר לא הסירה מהשניים האחרים 

ייה של שלושה מבט, ולו לרגע קט, עד שהגיעו שוב כחבורה אחת אל המחנה שליד מרסיי. לאחר שה

, בסיועם של 10.7.1947-ימים נוספים במקום, ניתנה הוראה כי על כל המעפילים כולם להגיע בליל ה

מלווי השיירות, אל נמל "סט" ולהתחיל לעלות אל האונייה עצמה. בין מלווי השיירות, נמנו אף הנס 

ן המעפילים לבין ורגינה לוי, אשר השפה הצרפתית שגורה בפיהם, ומתפקידם לסייע בתיווך בי

השלטונות הצרפתים במקרה של משא ומתן, וכן, במהלך הנסיעה אל הנמל, לאפשר את המעבר דרך 

המחסומים שהוצבו בדרכים ע"י משמרות השובתים של איגודי פועלי התחבורה, אשר לרוע המזל, 

כן, -. כמוהמעפילים להגיע ללא דיחוי אל הנמל 5,545-פתחו בשביתה כללית ממש בזמן שהיה על כ 

בדרך אל הנמל היו נקודות ביקורת, אשר נקבעו מראש, ושמתפקידן היה לבדוק כי הכל מתנהל 

 כשורה, וכי המעבר בין נקודת ביקורת אחת לשנייה נעשה במסגרת לוח הזמנים.

 

ומיכאל בן השנתיים, ומילט את  12-אביו של הנס  נטל את משפחתו, רעייתו ושני ילדיו, הנס בן ה

ולה מבעוד מועד מגרמניה לטוניס, כאשר הנאצים החלו לתפוס את השלטון. אלא המשפחה כ

שהנאצים שלחו זרועותיהם הארוכות אף לצפון אפריקה, והשתלטו, בין השאר, על טוניס. עוד באותו 

, הופיעה בבית המשפחה המשטרה המקומית, כאשר השוטרים דורשים מן 1.8.1939-היום, ב

את המקום באונייה הראשונה, אל מחוץ לגבולות טוניס. למזלם, הגיעו  המשפחה לעזוב באופן מיידי

בני המשפחה למרסיי שבדרום צרפת, אלא שגם כאן, במקומם החדש, לא הרפו הנאצים והיוו איום 

מתמיד על היהודים, כך שמשפחת לוי נעה שוב לכיוון הגבול עם איטליה, שבאזור הזה הורגשה פחות 

ב זה, הוחלט על ידי האם והאב לבית לוי, לפצל את המשפחה על מנת הרדיפה אחר היהודים. בשל

למזער את הסיכון לחייהם. הנס נשלח לעבוד בכפר אצל האיכרים תחת שם בדוי, ואילו אחיו הצעיר, 

מיכאל,  נשלח אל בית היתומים שבמנזר, כשאף הוא נושא שם בדוי. האם והאב המשיכו להסתתר 

ת הנאצית השיגה לבסוף את האב. יום אחד, ביוצאו ממקום מחבואו בעיר גאפ, אלא שידה של הבולש

בכדי לרכוש סיגריות, נתפס אביו של הנס בידי הבולשת הנאצית, והוא נשלח למחנה אושוויץ. בתום 

 המלחמה, התאחדה שוב האם עם שני בניה, הנס ומיכאל, שאותו הוציאה מבית היתומים שבמנזר.

 

הסמוך לעיירות  CHAMPCEVINELהנס את רגינה בכפר , פגש1946בחודש דצמבר של שנת 

Périgueux ו-Dordogne ברית חלוצית דתית. במסגרת  –, שם התקיימה ההכשרה מטעם הבח"ד

אשר פעל למען העלאת עולים מאירופה לארץ ”, ההכשרה, נרתמו השניים לעזרת "המוסד לעלייה ב' 

ם, למד לנהוג בטרקטורים ובמשאיות, לנהג ישראל. וכך הפך הנס, אשר במסגרת עבודתו אצל האיכרי

המעפילים   4,554הבית של ההכשרה, וכך יועד לו התפקיד של מלווה שיירה במבצע להעלאת  

 באוניית המעפילים, אשר הנס ורגינה עצמם עמדו להיות בין מעפיליה.

 

כי הם  , נערך מפגש מרגש עם אימו של הנס, בו הודיעו לה השניים1947בחודש אפריל של שנת 

מתכוונים להינשא זה לזה, וכן כי הם עומדים לעלות לארץ ישראל. לאחר מכן, עד לביצוע תפקידם 

, הגיעו אימו של 1947כמלווי שיירה, שהו הנס ורגינה בוילה באזור העיר מרסיי. בחודש יולי של שנת 



שם בזמן הנס ואחיו הצעיר מיכאל אל העיר לונדון, שם חברו אל אחותה של האם, אשר שהתה 

שם החל ללמוד במסגרת ”, ישראל-המלחמה. בלונדון הוכנס מיכאל אל בית היתומים של "אגודת

 דתית חרדית.  

 

בעוד אימו ואחיו שוהים בלונדון, התכוננו במרסיי הנס ורגינה למבצע ההעפלה כמלווי שיירה. למלווים 

שבדרך, היה עליהם לפתוח את ניתנו הוראות במעטפות סגורות, ובכל פעם כשהגיעו לנקודת ביקורת 

המעטפה המתאימה לאותה נקודת הביקורת, ובה מצויין אף היעד הבא שאליו יש להגיע, תוך ניסיון 

 להקפיד על עמידה בלוח הזמנים, שעל פיו יש להגיע אל נקודת הביקורת הבאה.

 

 

עצים המבצע הזה היה מתוכנן לפרטי פרטים, ואף הזמן לתדלוק כלי הרכב בתחנות לאספקת 

למבערי גז התדלוק, נלקח בחשבון. בנוסף לשביתת איגודי פועלי התחבורה, התקיים אף מירוץ 

אשר כתוצאה מכך נסגרו ונפתחו הכבישים לתנועת כלי ”, אופניים ממש ביום המעבר אל נמל "סט

רכב בהתאם למסלול מירוץ האופניים, מה שגרם לשיבוש לוח הזמנים שהיה על מלווי השיירות 

 ד לעמוד בו.להקפי

 

משהתקבלה ההוראה לעזוב את המחנה הזמני שליד מרסיי, עשו עתה שלושת האחים לבית פייט את 

", אשר עגנה PRESIDENT WARFIELDדרכם האחרונה על אדמת אירופה, לעבר ספינת המעפילים "

מוכנה לקלוט אל קרבה את אלפי המעפילים, ניצולי השואה, ולגאול אותם ”, כעת בנמל "סט

יסוריהם אחת ולתמיד. לאורך הדרך הוצבו צוותי צילום של צלמי עיתונות ויומני קולנוע, אשר תיעדו מי

את מסע השיירות אל הנמל, ובן לילה הפכו המעפילים לשחקנים ראשיים בסרט, אשר לא שיערו כי 

 מבצע ההעפלה הזה שלהם יעורר הד ותשומת לב שכזו בתקשורת העולמית, והם הרי רק רצו להגיע

 אל אדמת ארץ ישראל.

 

, החלו לעלות אל האונייה בזה אחר זה בשיירה של אלפי מעפילים 10.7.1947-השכם בבוקר, ביום ה

צבי פייט, מרים פייט, אשר החל מיום העלייה אל האונייה החלה לעשות שימוש בשמה העברי, 

והפצע שבידה ”, וושושנה פייט, החבושה בכף ידה הימינית. שושנה נפצעה קלות עוד במחנה "אשא

סירב להירפא מזה מספר ימים, אלא שלא היה בעניין פעוט שכזה כדי לדחות את דבר הנסיעה 

באונייה אל ארץ ישראל. השלושה הופנו אל הסיפון התחתון, ותפסו להם את אחד הדרגשים 

הרחבים, אשר הספיקו לשלושתם ולעוד שניים אחרים נוספים. באותו הסיפון, תפסה את מקומה 

מעפילה מלכה מרישה דולברג. צבי היה כל כך מאושר, עד שלא איכפת היה לו באלו תנאים יגיעו ה

הוא ושתי אחיותיו אל נמל הבית, נמל חיפה. מוכן היה להקריב הרבה ובלבד שיגיע אל מחוז חפצו. 

מרים רק הביטה בדרגשים, והזדעזעה עמוקות. דרגשים שכאלו נמצאו ממש במחנות ההשמדה, והיא 

מנם חוותה ייסורים רבים ותלאות רבות מאז פרוץ המלחמה, אך לא שיערה בנפשה כי אף היא או

"תזכה" לישון ולהעביר זמנה במין דרגש שכזה. אך בכל אופן, הודתה לאל על כך ששלושת האחים 

עדיין מלוכדים ויגיעו ב"ה, שלושתם, לארץ ישראל. ואילו שושנה, היא הייתה מאושרת, בתוך מספר 

משתגיע ארצה, תזכה להשתלב בין כל הצברים, ילידי הארץ. שושנה חפצה הייתה להיות כאחד  ימים,

הצברים, ילידי ארץ ישראל. בדרכם אל האונייה, נתקלו בשניים, שעמדו וצפו על המתרחש מן הסיפון 

אייק.  –העליון. היו אלה מפקד האונייה, יוסי הראל ורב החובל הצעיר, יצחק אהרונוביץ', אשר כינויו 

היו אלו שתי דמויות מרשימות, בנוסף לאנשי הפלי"ם, אשר אמורים ללוות את המעפילים בדרך הים, 

 וכעת היו עסוקים בהכוונת אלפי המעפילים אל מקומותיהם שהוקצו להם מראש.

 

בצוהרי יום המחרת, הייתה האונייה מוכנה ליציאה אל הארץ המובטחת. כל המעפילים, עד האחרון 

שבהם, הועלה אל האונייה, וכעת נותר רק לבצע את המשימה. צבי שם ליבו לכך, שלמרות שהכל 



 מוכן להפלגה, האונייה לא משה ממקומה. כך עברו שעה, שעתיים ושלוש, והאונייה נותרה עדיין לעגון

בנמל. צבי היה קצר רוח, ולא עקב התנאים הקשים באונייה ולא עקב הצפיפות. הוא רצה לראות עצמו 

 -” האונייה לא זזה מהנמל...“שוב על היבשה, יבשתה של ארץ ישראל, וכמה שיותר מהר, כך ייטב. 

ה רטן שוב ושוב בפני אחיותיו. צבי התחיל לדאוג ממש, שמא הספינה לא תצא לדרך כלל. שושנ

החלה לסבול מכאב הולך וגובר בידה הפצועה, ונראה שהפצע הולך ומתרחב, הולך ונפער, ואין לו 

אם עד מחר לא יהיה “מרפא. רק מרים, שתמיד קיבלה עליה את הדין, נראתה מאופקת משהו... 

 אמרה בדאגה לשושנה. -” שיפור במצב היד, נצטרך לגשת לרופא האונייה...

 

ל צבי שמא האונייה לא תצא כלל לדרך, הייתה מוצדקת. למעפילי האונייה ואכן, נראה כי דאגתו ש

נודע, כי הבריטים מודעים למבצע ההעפלה הזה שלהם עוד מזמן רכישתה בבולטימור שבארצות 

" PRESIDENT WARFIELDהברית, וכי הם עושים מאמצים אדירים למנוע את הפלגתה של האונייה "

ניתן היה לשמוע את רעש מנוע המטוס הבריטי, אשר חג שוב  מנמל "סט" שבצרפת. ביום הקודם,

ושוב מעל האונייה. כמו כן, הגיע למרסי שר החוץ הבריטי בווין, בכדי למנוע את הפלגת האונייה בכל 

מחיר, על מנת שלא ייווצר תקדים אשר יסלול את הדרך ויפתח פתח לעלייה המונית. את האונייה 

בלחץ הבריטים, הצרפתים עצמם ניסו למנוע את הפלגת הספינה הזאת חייבים לעצור, ויהי מה. 

בדרישה לקבל חלק ממנוע האונייה, כדי להבטיח שלא תוכל לנוע כלל. ככל שחלפו השעות, נעשה 

צבי יותר ויותר חסר סבלנות. הוא לא היה מסוגל אפילו לישון בצפיפות האיומה ובין המוני בני האדם 

לפתע חש צבי שהאונייה מתחילה לנוע. למען האמת, לא האמין שמסביבו. כך נקפו השעות, עד ש

בכך. לרגע חשב כי הוא הוזה וכי האונייה זזה אנה ואנה מפאת גלי הים. אך לא, צבי חש כי האונייה 

בנות, “נעה לכיוון כלשהו. מייד העיר את מרים ואת שושנה, אשר נרדמו מעט בדרגשן המשותף. 

 בישר להן בשמחה גלויה. -התעוררו, אנחנו יוצאים לדרך" 

 

 

משחשו בתנועת האונייה, פשטה השמחה בקרב המעפילים כאש בשדה קוצים, ואלו הגיבו בצהלות 

שמחה ובשירה אדירה. תוך כדי כך, נשמעה לפתע חבטה אדירה, אשר טלטלה את הספינה כולה על 

הטלטלה נפגעה  נוסעיה. שושנה הוטחה בכוח היישר אל אחד העמודים התומכים בדרגש, ומעוצמת

עוד בכף ידה הפצועה. הנערה הוציאה קול כאב חד, אך קולה נבלע בין קולות התדהמה של שאר 

צעק מישהו... ואכן, האונייה,  -” האונייה עלתה על שרטון..“הנוסעים. כעת עצרה האונייה משיוטה. 

יעזר בספינת אשר הוחלט ע"י קברניטיה כי תתחמק מנמל "סט" מתחת לאפם של הצרפתים, ללא שת

גרר, פשוט עלתה על שרטון, ובבת אחת עצרה מבלי יכולת לזוז. צבי חשב שבזאת הגיע לקיצו סיפור 

ההעפלה שלו ושל אחיותיו, וכך יישארו הם ושאר המעפילים תקועים כאן, ביציאה מן הנמל. הוא לא 

בכל מקרה, גם העלה על דעתו לרדת כלל מן האונייה, לאחר שהמעפילים הונחו שלא לרדת ממנה, 

באם תותקף בשלב כלשהו בידי הבריטים. לשם כך, הוכנו מצבורים של שימורים, תפוחי אדמה, 

מקלות וזרנוקי שמן. הספינה עצמה גודרה בגדר תיל סביב סביב, ונדמתה לאחד ממחנות ההשמדה, 

וז. אשר מהם ניצלו המעפילים. מרים החלה להתפלל בשקט לנס, שבו אלוהים יגרום לאונייה לז

שושנה חיכתה לבאות. לאחר כשעה, חש צבי שוב בתזוזה קלה של האונייה, ואחר כך בעוד תזוזה. 

לבסוף, לאחר מאמצים רבים, קרה הנס המיוחל וצוות האונייה הצליח להניעה שוב, ולהרחיקה מן 

”, טהשרטון הארור. וכך תימרן הצוות את האונייה שוב בזהירות, עד אשר זו יצאה אל מחוץ לנמל "ס

 אל מרחבי הים הפתוח, כשהיא מאיצה את מהלכה.

 

בשלב זה, נראה כי התוכנית יוצאת אל הפועל, ולמרות האיום של שתי משחתות בריטיות, אשר 

הזדנבו מאחורי אוניית המעפילים וליוו את מסעה בדרך אל חופי סרדיניה, ולאחר מכן במקביל לחופי 

האונייה כאילו כבר היו מעפיליה על אדמת ארץ ישראל. טוניסיה ועד לאי כרתים, התנהלו החיים על 

אין ספק, שצבי נהנה מאוד מן הפעילות "הצבאית", אשר דאג לארגן בחור רב פעלים אחד, מרדכי 

רוזמן שמו, בשיתוף איש הפלי"ם, מיכה פרי, שהיה מופקד על ביטחון האונייה במקרה של ניסיון 

 השתלטות חיילים בריטים על האונייה.



 

כי רוזמן, אשר בלט בפעילותו בקרב המעפילים בזמן ההפלגה, כמו גם תרם תרומה לעידוד מרד

המעפילים, בלימוד שירים עבריים ותרגילי התגוננות, היה למוד ניסיון בהקשר של פעילות ציונית 

השומר הצעיר" בעיירה סטולין, בפולין שלפני פרוץ מלחמת העולם “עניפה, הן כחבר תנועת הנוער 

ה, והן כמדריך בקיבוץ הכשרה בעיירה וולוצלאבק. משפרצה מלחמת העולם השנייה, הופסקה השניי

פעילותו של קיבוץ ההכשרה, ומרדכי רוזמן שב לעיירת הולדתו סטולין, אשר בתחילת המלחמה 

הייתה בתחום השליטה הסובייטי. בהמשך פעילותו במסגרת תנועת "השומר הצעיר" עבר לוילנה, 

בר בהנהגת תנועת הנוער  אשר פעלה במחתרת, וכאחד מחברי המחתרת, אף שם הפך להיות ח

נתפס ועבר עינויים קשים בידי ארגון הנ.ק.ו.ד הסובייטי, עד אשר שוחרר לבסוף. מרדכי רוזמן נותר 

היחיד מבין בני משפחתו, אשר שרד את המלחמה. איש מהם לא נותר בחיים. מייד לאחר מכן, שב 

 ה, עד אשר הגיע אל מחנות העקורים בגרמניה.לפעילות במסגרת התנוע

 

 

עתה, לאחר פעילות ציונית עניפה שכזו, זכה מרדכי רוזמן להיות בין המעפילים המאושרים שזכו 

" בדרכו להגשמת החלום הציוני עצמו, שכל כך פעל PRESIDENT WARFIELDלעלות אל האנייה "

 למענו, העלייה לארץ ישראל.

 

ס לשמירה של ממש על האונייה. הוא פשוט לא האמין שבן לילה הפך הוא גויי 15-צבי פייט בן ה

לשומר, שומר על נכס מנכסי ארץ ישראל בדמות אוניית מעפילים, אשר יש בה הווי ארץ ישראלי, 

עיתון של האונייה, פעילות תרבותית של ממש, ומן הרמקולים בוקעים צליליו של הרדיו, אשר שידר 

ספק, הייתה זו פיסה של ארץ ישראל, אשר שייטה במימי הים התיכון חדשות מארץ ישראל. ללא 

 לעבר עיר הנמל, חיפה.

 

בבוקר יום המחרת, לאחר שהספינה יצאה אל הים הפתוח, נטלה מרים את שושנה אל אחד מרופאי 

האונייה לשם קבלת טיפול רפואי. נראה היה כי דרגת הפציעה החמירה ונמק החל להתפשט מכף 

רוע עצמה. הרופא בדק היטב את כף היד, וציווה על האחות לחטא את הפצע, ולחבוש היד לעבר הז

 -עלייך להתייצב שוב מחר לשם החלפת התחבושת" “היטב. 

ציוותה עליה האחות. וכך, מדי יום המשיכה שושנה לקבל טיפול רפואי. כעבור כשבוע ימים, בהגיע 

חל שיפור רב במצבה של כף היד, והפצע  האונייה אל תחום הגבול הימי של פלשתינה, נראה כי

העמוק החל להגליד. בשלב זה, החלה לחוש שושנה הקלה גדולה. אף היא החלה ליהנות מן 

ההפלגה הזו. בעיקר נהנתה מאירועי התרבות, שירת המקהלה וההופעות המאולתרות. רק מרים 

ים על אדמת חיפה, משם המשיכה לדאוג. היא כבר רצתה לראות אותה ואת שני אחיה הצעירים עומד

היה ברור לה כי חייהם של השלושה ישובו אל מסלולם, או נכון יותר, ייכנסו למסלול ומסגרת של 

 לימודים ועבודה מסודרים, חיים של ממש.

 

אפילו צבי, הרשה לעצמו להירדם בלילות, למרות התנאים הבלתי נוחים. כעבור מספר ימים, הייתה 

ילי האונייה, סיבה אמיתית להיות גאה. גאה על היותו יהודי, וגאה על לו לצבי, כמו גם לאלפי מעפ

היותו ארץ ישראלי בעתיד הקרוב. בשלב זה, הוחלט להניף את הדגל הכחול לבן על תורן האונייה, 

ולחשוף את שמה החדש של האונייה. ברוב טקס, הונף דגל ישראל אל ראש התורן, כאשר אלפי 

גשות וגאווה. ליבו של צבי כמו עמד להתפוצץ מגאווה, כאשר הונף עיניים מתבוננות במחזה בהתר

כעת חש, כי הוא ושתי ”. HAHAGANA SHIP – EXODUS 1947שלט רחב ידיים בחזית האנייה: 

 אחיותיו, מרים ושושנה, הם הם הנציגים של בית משפחת פייט בדרכם אל ארץ ישראל, אל הבית.

 



אלא, שהייתה זו אשלייה. אשלייה של בית שנוצרה על האונייה. אשלייה אשר עד מהרה נופצה 

לרסיסים. הבריטים לא התכוונו לתת לזה לקרות. לאוניית המעפילים הזאת אסור להגיע אל החוף 

הארץ ישראלי בשום פנים ואופן. בימים האחרונים החלו צבי, מרים ושושנה, כמו גם שאר המעפילים 

הספינה, לחוש בגלי החום של חודש יולי, וככל שהתקרבו עוד אל היעד, כך הלך החום והעיק, שעל 

עד אשר הפך לבלתי נסבל. במזג אוויר שכזה לא נתקלו מעולם, והם הרי היו רגילים לקור העז 

ולסופות השלגים של סיביר הקפואה. אין ספק, שהשלושה כבר חוו הכל, ממזג אוויר סיבירי קר 

עד לחום העז וללחות האיומה של חופי הים התיכון של אמצע הקיץ. צבי פשוט לא יכול היה מנשוא, ו

לסבול עוד את החום העז וביומיים שלפני הגיעם אל היעד, פשוט הסיר את חולצתו, את גופייתו, 

ונותר חשוף חזה. גם שתי הבנות הסירו מעליהן את הסוודרים, ואת שרוולי חולצותיהן קיפלו עד 

מן הזרוע, כך שהפכו לחולצות קצרות שרוולים. אלא שלמרות זאת, לא חש מי מהם הקלה למעלה 

 כלשהי והחום והלחות בשלהם, המשיכו להכביד עליהם ועל המעפילים כולם.

 

, לאחר שסבל מהחום העז, הצליח צבי להירדם לבסוף, לאחר שנראה כי 18.7.1947-בלילה של ה

דרכה בבטחה אל החוף ללא שאירע אירוע חריג כלשהו,  הכל מתנהל כשורה, וכי האונייה עושה

ובתוך מספר שעות יזכו האחים לבית פייט לרדת אל החוף בשלום. בעודו שקוע בשינה עמוקה, 

התעורר צבי בבהלה לשמע חבטות אדירות, אשר נדמו בעיניו כהפגזה של ממש. לרגע, לא הבין היכן 

אלה, תוך כדי שינה. מרים, ששנתה הייתה קלה  הוא ומה פשר הזעזוע העמוק שחווה ממש ברגעים

במשך ההפלגה כולה, שכן היא לא סמכה על אף אחד אלא רק על עצמה, שרק היא יכולה לעמוד על 

המשמר במקרה הצורך, ביקשה לטלטל את שושנה ולהעירה, אך לא היה צורך בכך. מעוצמת 

ים כולם בבהלה. החלה החבטה הראשונה, ומזו שבאה מייד לאחריה, התעוררו כל המעפיל

אנדרלמוסיה גדולה, ונוסעי האונייה עמדו אובדי עצות מבלי לדעת כיצד לפעול ברגע האמת, שהנה 

 הגיע ללא כל התראה מוקדמת.

 

אלא שקברניטי מבצע ההעפלה ידעו היטב כיצד עליהם לפעול. ברמקולים נשמע קולו הרועם של 

המעפילים הלוחמים מתבקשים “בזו אחר זו. מפקד המבצע, יוסי הראל, אשר החל לתת הוראות 

המעפילים הלוחמים מתבקשים לתפוס “לעלות מייד אל הסיפון העליון ולתפוס עמדותיהם. אני חוזר: 

עמדות בסיפון העליון. כל שאר המעפילים מתבקשים להישאר במקומם. אנא, הישמעו להוראות 

אל הסיפון העליון בדרכו אל הקרב  בלי לחשוב פעמיים, כנשוך נחש, החל צבי במירוץ” בהמשך.

הראשון של חייו, הקרב על עתידו ועתידן של אחיותיו. הוא לא הסכים בשום פנים ואופן לשוב על 

עקבותיו לשום מקום באירופה, גם לא לאי קפריסין, לשם גורשו מעפילי אוניות אחרות שעשו נסיונות 

אל הסיפון העליון, וניסה לתפוס את עמדתו.  עלייה קודם לכן. תוך דקותיים, שנדמו כנצח, הגיע צבי

כמו במקהלה אחת גדולה שפוצחת בשיר, כך פצחו המעפילים הלוחמים במתקפת תפוחי אדמה, 

שימורים וברגים, לעבר כל מי אשר ניסה לעלות על סיפון האונייה. צבי זרק במרץ רב תפוחי אדמה, 

ייל שניסה לטפס אל האונייה. צבי פשוט קופסות שימורים וכל אשר העלתה ידו בחכתה, לעבר כל ח

הטיח את כל כעסו, אשר צבר במשך ימי המלחמה ועד כה, היישר בפניהם של החיילים הבריטים, 

מכאן “וכמוהו נלחמו בחירוק שיניים שאר המעפילים, אשר ממש ברגעים אלו גמלה ההחלטה בליבם: 

 י של ממש.אנחנו לא יורדים". אלו לא נרתעו גם כאשר נשמעו קולות יר

 

החיילים הבריטים השתמשו בנשק חדיש יותר, ובשלב זה החלו להטיל רימוני עשן וגז מדמיע היישר 

לעבר המעפילים. אלו הופתעו ממש מעוצמת ההתנגדות והלחימה של המעפילים, אולם כמה עשרות 

האונייה, מהם הצליחו לעלות אל הסיפון העליון ומייד השתלטו על תא ההגה. אך, להפתעתם הרבה, 

שהייתה כעת בקרבת העיר עזה, לא נעצרה משיוטה. האונייה פשוט המשיכה בהפלגתה לעבר העיר 

תל אביב, כאילו לא נערך כל קרב ממש ברגעים אלה על סיפונה העליון וכאילו לא שייטה ללא רב 

חובל וללא הגה. ברגעים אלה ממש, המשיך אייק, רב החובל של האונייה, לנווט את הספינה 

באמצעות הגה נוסף. אייק המשיך כמו כלום היישר אל היעד, אל העיר תל אביב. אך הבריטים לא 

אמרו נואש. אסור בתכלית האיסור לאפשר למעפילי הספינה לנצח את הקרב, כדי שהדבר לא יהווה 

 תקדים ומופת למעפילים לא חוקיים נוספים שבדרך.



   

ישבו לחונקו, שמע לפתע צבי קול ירי, ירי של ממש, בעודו מנסה להתגבר על אדי העשן והגז אשר ח

אשר השמיע קול נפץ אדיר, מחריש אוזניים. מבעד לאדי העשן והגז, יכול היה להבחין במרחק קצר 

ממנו, כי הנער אותו הכיר עוד ממחנה "רוזנהיים", צבי יעקובוביץ, אשר נתן לו את תמונתו למזכרת 

ים אלו, צבי רצה לצרוח עד לב שמיים, אך לא היה לו זמן בזמן ההפלגה, נפגע ונופל ארצה. ברגע

לכך. הוא המשיך במלחמתו האישית. בשטח נראו עשרות מעפילים, המשתטחים על סיפון האונייה, 

הן בניסיון לחמוק מן הירי של האש החיה הנורית לכל הכיוונים, והן מחמת רסיסי הכדורים, אשר גרמו 

הסיפון העליון. למטה, בסיפון התחתון, ישבו מרים ושושנה לפציעתם וקריסתם היישר על רצפת 

מחובקות מעוצמת הפחד, עד יעבור זעם. בינתיים, החלו מי הים לחדור מבעד לדפנות האונייה, כך 

שהשתיים נאלצו לעלות לסיפון הגבוה יותר, שם הצפיפות הייתה ממילא איומה. משאבות המים עבדו 

האונייה ניזוקה קשה, לאחר ששניים מן המעפילים, מרדכי במרץ וללא הפסק. במצב זה, לאחר ש

בוימשטיין וצבי יעקובוביץ ז"ל ואף המתנדב האמריקאי, ביל ברנשטיין, איבדו חייהם בקרב המר, 

לאחר שהיולדת פולה פוליה פאולה אברמוביץ נפטרה בזמן הלידה בתנאיה הקשים של האונייה, 

ד, כאשר נזקקו בדחיפות לטיפול רפואי ולמנות דם, ולאחר שחייהם של עשרות הפצועים עמדו מנג

 החליט מפקד המבצע, יוסי הראל, כי למרות שנמצאו בידי המעפילים

 

 

 עשרות שבויים בריטים, אשר נלכדו בידי המעפילים הלוחמים, עליו לעצור את הקרב ולהכנע.

 

להמשיך בדרך לכיוון  רב החובל אייק אהרונוביץ' חשב בניגוד לדעתו של המפקד, כי למרות הכל יש

נמל חיפה, עד אשר יורדו המעפילים בחופה של העיר חיפה. אלא שמצוקת הפצועים הכריעה לבסוף, 

ומפקד האונייה, יוסי הראל, הכריז על כניעה. השמועה על הכניעה, על מספר ההרוגים ומספר 

שה, כאילו היה הוא הפצועים פשטה מייד בכל הסיפונים. האכזבה הייתה גדולה. צבי חש אכזבה כה ק

כי “ה: ”י הקב”משה רבנו על הר נבו, בשעתו, אשר נגזרה עליו הגזירה הקשה מכל, כפי שנאמר לו ע

מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ, אשר אני נותן לבני ישראל". צבי חש בעלבון קשה, 

, אשר גם הפעם, בכוח המתפשט בנפשו ובכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, עלבון הכניעה לחזקים ממנו

הזרוע, מנעו ממנו להגשים את חלומו הגדול, חלום ארץ ישראל. כשהוא חבול וכואב מעוצמת הקרב, 

רץ לחפש את שתי אחיותיו. הוא עבר מסיפון לסיפון, עד אשר מצא את השתיים חבוקות זו בזרועותיה 

 של זו באחד הסיפונים, כשהן בריאות ושלמות.

 

, אולצה האנייה על מעפיליה לעשות דרכה לכיוון העיר 18.7.1947-יום הבהפציע השמש של בוקר 

חיפה. השמועה עשתה לה כנפיים, ודבר סיפור הקרב של יהודים ניצולי שואה, שביקשו להגיע אל 

המנוחה והנחלה, הגיע אל העיתונות המקומית ואף אל העיתונות העולמית. לפתע הפכו המעפילים 

עלייה, מבלי שהיו מודעים לכך. על הר הכרמל החלו להיאסף עם בוקרו כולם לסמל, לאות ולמופת ל

של יום עשרות אנשים, שציפו לבואה של האונייה על מעפיליה, אשר בן לילה, הפכו לחלק חשוב 

בהיסטוריה של עם ישראל. בהגיע האונייה אל שערי נמל חיפה, עלו כל המעפילים כאיש אחד אל 

ידיים אל עבר האנשים הצופים בם מהר הכרמל שממול, פצחו  הסיפון העליון, וכשהם מנופפים

מעפילים שנותרו בחיים, הנכספים למולדת, ביניהם מרים  4,551בשירה אדירה, שירת "התקווה" של 

 פייט, צבי פייט ואחותם הצעירה, ילדת הזקונים, שושנה פייט, וכל נפשם געגוע לארץ ישראל.

 

 "כל עוד בלבב פנימה

 יהנפש יהודי הומי

 ולפאתי מזרח קדימה



 עינו לציון צופיה.

 עוד לא אבדה תקוותנו

 התקווה הנושנה

 בת שנות אלפיים

 לשוב לארץ אבותינו

 לעיר בה דוד חנה.  

 כל עוד דמעות מעינינו

 יזלו כגשם נדבות

 ורבבות מבני עמנו

 עוד הולכים על קברי אבות

 

 ”עוד לא אבדב תקוותנו...

 

 )נפתלי הרץ אימבר(

 

 

שהוא שר במלוא גרונו את ההמנון הלאומי, הביט צבי מסביב, בחן את החוף שמנגד, וחשב  תוך כדי

הנה ארץ ישראל ממש כאן, במרחק נגיעה. אפשר ממש לגעת באדמתה. כל מה שאני צריך “לעצמו: 

אולם, הוא זנח מייד את הרעיון הזה. ”. לעשות הוא, פשוט לקפוץ למים ולנסות לשחות אל החוף

יכול היה להשאיר את אחיותיו לגורלן. הוא חייב היה להיות בשליטה מלאה על כל אשר בשלב זה לא 

קורה אותן, למרות שהאירועים אירעו בזה אחר זה ולמעשה, כלל לא היו בשליטתו. כעת, לאחר 

הכניעה, הייתה השליטה בידי החיילים הבריטים, אשר החלו לפנות את האונייה מנוסעיה הבלתי 

ורדו אל החוף הפצועים וההרוגים, כאשר אלפי המעפילים מלווים אותם במבט עצוב, רצויים. תחילה ה

מלא צער, על קורבנות אשר שילמו מחיר יקר על כך שניסו למצוא להם מחסה ובית קבוע, ועל 

המתנדב האמריקאי, אשר ניסה לעזור בידם, אך איבד את חייו. מראה הפצועים וההרוגים המובלים 

נפשה הרכה של מרים. הנערה הרגישה לא יכלה לשאת את המראה, והיא  באלונקות זיעזע את

פרצה בבכי חרישי. על פניו של צבי ניכרו כעס גדול ואכזבה, ואילו שושנה הביטה על המתרחש בפנים 

חתומות. שושנה הצעירה הביטה קדימה, היא הייתה אומנם הצעירה שבין האחים, אך המעשית 

וכיצד יסתיים המסע לארץ ישראל. "לכל היותר, נגורש כולנו אל האי שבהם. כעת ניסתה להעריך מתי 

 אמרה את שחשבה בקול. -קפריסין, ולאחר מספר חודשים נשוב לכאן, כך או כך" 

 

לא רחוק מן האונייה, במימיו השקטים של נמל חיפה, אשר היוו ניגוד גמור לסערה שהתחוללה כאן 

פון אוניית המעפילים החבולה, בשלוש ספינות נוספות אך לפני מספר שעות, ניתן היה להבחין מסי

אושן ויגור", אשר המתינו למעפילים הבלתי ”-ריינמד פארק" ו“אמפייר רויאל"; “העוגנות בסמוך: 

רצויים בסבלנות אין קץ. כעת, לאחר פינוי הפצועים וההרוגים, החלו החיילים הבריטים לדחוק באלפי 

לא היססו להשתמש בהן, והחלו לפנותם אל אוניות הגירוש  המעפילים עצמם באמצעות אלות, אשר

המגודרות בגדרי תיל דוקרני סביב סביב. מרים דאגה בצפיפות ובדוחק הרב שנוצר, כי שלושתם, 

שושנה, צבי והיא עצמה, לא יעזבו לרגע איש את רעהו. דאגתה היחידה כעת הייתה, כי שלושתם 

היה להם להיפרד ולו לרגע. למעשה, הייתה זו היא אשר יגיעו אל אותה האונייה. מבחינתה, אסור 



דאגה כי השלושה לא ייפרדו במהלך השנים האחרונות. ואכן, השלושה פשוט נצמדו האחד אל השני, 

 עד אשר הועלו לבסוף שלושתם יחדיו אל אחת מאוניות הגירוש בשם "אושן ויגור".

 

י רוזמן, אשר הפך במהלך ההפלגה לנציגם על אונייה אחרת, ה"ריינמד פארק", הועלה המעפיל מרדכ

שליד מרסיי, משמש ” ולמנהיגם של המעפילים כולם, כשהנס לוי, ממלווי שיירת המעפילים לנמל "סט

כמקשר בינו ובין מפקד אוניית הגירוש, הקולונל גרגסון, בתפקיד של מתורגמן משפת היידיש לשפה 

לא גרם לרוח הקרב ששררה בקרב המעפילים האנגלית, בה שלט היטב. המעבר אל אוניות הגירוש 

לשכוח. וכך, כאשר החלו שלש אוניות הגירוש להתרחק מן החוף הארץ ישראלי, המשיכה אף רוח 

ההתנגדות לנשוב ביתר שאת בקרב המעפילים. בין מעפילי אוניית הגירוש "אושן ויגור" היו אף שני 

שיכה להנעים בקולה ולזמר להנאתם של מעפילים יצירתיים במיוחד. הזמרת לולה פולמן, אשר המ

המעפילים המגורשים, והמחבר יצחק פרלוב. ברוח הדברים, רוח ההתנגדות והמאבק כנגד הבריטים, 

החליטו השניים לחבר המנון, אשר יבטא את רחשי ליבם שלהם ושל המעפילים, מין המנון סוחף 

. ואכן, מתחת ידיו של יצחק פרלוב שכזה ברוח ציונית, שכל המעפילים יוכלו ללמוד ולשיר פה אחד

המנון אוניית המעפילים "אקסודוס", ובצירוף  –יצאו המילים הציוניות הסוחפות של ההמנון החדש 

הלחן הסוחף לא פחות, אשר חיברה הזמרת לולה פולמן, הפך ההמנון ללהיט של ממש בקרב מעפילי 

ה "אושן ויגור". וכך שרו המעפילים אקסודוס, אשר עשו עתה דרכם בחזרה אל אדמת גרמניה באוניי

 המגורשים בלהט רב:

 

רווּונדערט ןֿפזָאל הערן די וועלט, זָאל זי גא    ֿפא 

ם : און קערן זָאל ווי א  ֿפלא   ֿפלא 

 ליד ֿפון מעּפילים, ֿפיר טויזנט, ֿפיר הונדערט, דָאס

ליעס ֿפון ים. ווָאס  קעמֿפן אויף כווא 

 

 קומט ֿפון גהינום, עס

ז  ֿפון ס.גא   און ֿפון הא 

 יִיד ֿפון עקזָאדוס, דער

 תש"ז. יציאת

 

 

ֿפריי ונג, ער  גייט צו בא 

נד, צום ברעג, צום  היימלא 

 ארץ ישראל, קיין

 ליכטיקע טעג. צו

 

רויס ֿפון היטלערס ָאשוויענטשים'ס ערשט  נעכטן א 

 -קוים שוין דערגרייכט צו דעם ברעג :  און

ריָאגט טן צוריק ָאט די מענטשן, ֿפא   הינטער קרא 



 שווימענדע ּתֿפיסות הָאט דזשעק. אין

 

 …קומט ֿפון גהינום עס

 

 רוִיק, מיי ן ֿפָאלק, דיי נע זין, דיי נע טעכטער, זיי  

רט, הינטער רשּפא  טן ֿפא   די קרא 

 -דיי ן ּכֿבוד מיט העלדנמוט עכטער  שיצן

רד. - מעּפילים נגא  ווא   דיי ן א 

 

 …"קומט ֿפון גהינום עס

 

שמסע האוניות נמשך יום ועוד יום, אך אלו לא הגיעו אל היעד המצופה, האי קפריסין, אשר משם  אלא

ניסיון עלייה מחודש עשוי לשאת פרי. בשלב זה של הפלגה במימי הים התיכון, התבשרו מעפילי 

, עופה, אל המקום ממנו הגישלוש אוניות הגירוש, כי כולם, עד האחרון שבהם יוחזרו אל אדמת אירו

בוק, אשר בצרפת. צבי היה עכשיו מיואש ממש. הנה, הולך ומתרחק לו שוב חלום -נמל פורט דה

העלייה לארץ ישראל. הוא לא האמין כי פעם נוספת נחלו הוא ואחיותיו כישלון חרוץ בניסיון עלייתם. 

 .חלום העלייה פשוט הלך ונמוג, הלך ונעלם, ממש שם, בין גלי הים

 

בוק, משעגנו לבסוף שלוש האוניות, הגיע המסר מאת הצרפתים, כי יהיו מוכנים לקבל -פורט דה בנמל

תשכחו מזה. אנחנו לא ”את המעפילים כולם ללא מאבק. אולם, נכונה להם ולבריטים הפתעה. 

הכריז מרדכי רוזמן לקול תשואות המעפילים, חדורי רוח הקרב  –יורדים, אלא על אלונקות" 

 , אשר סחפו את מעפילי כל שלושת אוניות הגירוש.ותנגדוההת

פשוט מיאן לרדת, לא בצרפת ולא בשום מקום אחר על אדמת אירופה. הוא חש כיצד נפשו וגופו  צבי

אנחנו לשם לא “ממש מתמרדים כנגד הרעיון לשוב לשם. אירופה הגדישה את הסאה, מבחינתו. 

חיותיו, אשר הסכימו איתו פה אחד, כי: "אדמת חזר שוב ושוב על המשפט באוזני א -חוזרים" 

אחדות המעפילים ועקשותם נמשכה ” ארורה היא, ולשם לא חוזרים, ייהרג ובל יעבור. אדמהאירופה, 

עוד כשלושה שבועות, ומלבד מספר מועט של אנשים, בעיקר החולים שבהם, סירבו אלפי המעפילים 

בוק, למרות התנאים המפתים -נמל פורט דהשל שלוש אוניות הגירוש, כאיש אחד, לרדת מהן ב

המאבק ועמידתם האיתנה של ניצולי השואה אל מול השלטון הבריטי, גרם  משךשהוצעו להם. ה

לסערה גדולה בעולם כולו. בעיתונות העולמית דווח על המאבק, והמחאות כנגד עקשותם ואכזריותם 

מעפילים המגורשים עקשים יותר ואף של הבריטים, הלכו והתחזקו. אך ככל שהיו עקשים, כך היו ה

 לשוב על עקבותיהם לארץ ישראל. רישהפתחו בשביתת רעב בד

 

כשלושה שבועות בהן עגנה האונייה "אושן ויגור" בנמל פורט דה בוק, חש צבי בבוקר אחד, כי  לאחר

נה. האונייה שוב מתחילה לנוע אל מקום בלתי ידוע. הפעם, ממש לא ידע לומר מהו כיוונה של הספי

 יותהאם ישנו סיכוי שכזה לשובן של אונ“לרגע חלפה בראשו מחשבה שהיה בה משום תקווה זהירה. 

צבי רצה בכל מאודו לחשוב כי הבריטים נכנעו לבסוף ללחץ הבינלאומי, וכי ” הגירוש אל נמל חיפה?

וכי ממש הוא, אחיותיו וכל המעפילים כולם ניצחו לבסוף בעזרת דעת הקהל העולמית, את הבריטים, 

 לותברגעים אלה עושים הם את דרכם שוב אל נמל חיפה. אלא שהבריטים לא מן הסוג שנכנע בק

לקומץ מעפילים, אשר עלול לשנות את ההיסטוריה כולה. כך נפלה ההחלטה, כי על המעפילים לשוב 

אל המקום הארור שממנו נמלטו, אל אדמת גרמניה. בהישמע הבשורה הרעה מכל, הוכו המעפילים 



בהלם. אדמת גרמניה, המקום בו איבדו צלם אנוש, הייתה המקום האחרון בעולם, אליו פיללו לשוב. 

כעת, במצב דברים זה, בזמן שאוניות הגירוש עושות דרכן דרך מיצרי גיברלטר לעבר עיר הנמל 

 המבורג, גרמניה, התחזקה עוד רוח ההתנגדות בקרב המעפילים.

 

ג המעפילים, מרדכי רוזמן נאום חוצב להבות בזמן קבלת השבת , בערב שבת, נשא מנהי5.9.1947-ב

 שנערכה באונייה "רנימד פארק":

 

 "את אור השמש לא תכבו

 

צועדים, כמעט בביטחון מלא, לקראת סיומו של פרק הגבורה במאבקנו. לא קרה הנס: הנס,  אנחנו

רלנו האישי אינו כאן אלא שלו קיווה ונכסף כל אחד מאיתנו בעמקי נפשו. לא קרה הנס בשבילנו, שגו

דבר שני במעלה; לא קרה הנס בשביל אנגליה, לא קרה הנס בשביל האנושות כולה, שאבדה לה 

של צלם אלוהים. עם הניצחון על אונייתנו והשמדתה יושפל עד אפר המצפון של העולם. לא  ריתהשא

ם כולו, למען התקווה על זכותנו לחיים בלבד, לא על זכות עמנו לקיומו נלחמנו כאן; למען העול

 הההאחרונה לגאולה ותקומה, המפרפרת בכל מקום של דיכוי, עיוות דין, שיעבוד ועינויים, למען הכמי

למען כל אלה החזקנו מעמד בחזיתות הקדמיות במאבק גבורה אינסופי זה. הנס לא  -לחופש ודרור 

, מושפל ומבוזה. הקלגסים קרה. ניצח הרשע נטול המצפון. וכבוד האדם עולל בעפר, מתבוסס בדמו

מאוניות המשחית הבריטיות פגשו אותנו אתמול באגרופים מורמים ובלעג ארסי. החיילים צועדים 

במגפיהם המסומרים את צעדם המטומטם, המהדהד בגסות. במרתף כלאונו, חיילים עלובים 

הנאצלת  ואומללים; תחת לעמוד דום במקום ולהצדיע להוד מורא הקורבן ללא שיעור, לגבורה

נהגתם כך. אך המגף המסומר אינו חושב. קנה התותח אינו  -הטהורה, להתגלות המאמץ העל אנושי 

המסמרים והתותחים. תור המצפון והנפש טרם הגיע. ולבבות טהורים שותתים  קופתמהרהר. וכיום ת

גסת דם בלי הרף, נרמסים במסמרות קהים. בפני התינוק, שנפח את נשמתו באוניה, הצדיעה הקל

אך לא בפני יהודים החיים  -בכבוד צבאי. לנוכח גופות של יהודים מתים מוכנים הם להצדיע 

. אתם יכולים לכלוא אותנו מאחורי סורג, אתם יכולים להחזיק אותנו ותוהנאבקים על זכותם לחי

במחשכים. אך את אור השמש אין בכוחכם לכבות. השמש אינה בתחום שליטתכם. לא תוכלו לאנוס 

מחרתיים -ההיסטוריה. לא תוכלו להפסיק את מהלכה. המחר הוא לנו. העתיד שלנו הוא. מחראת 

כנגדנו כל מה שבכוחו לגייס נגד תקוותו וכמיהתו העמוקה של עם.  ליתחיל השטן להתחולל. הוא יפעי

 ”היו דרוכים ומוכנים לקראת המחר.

 

שן ויגור" ו"רנימד פארק" הוחלט או“המרד סחפה את מעפילי שלוש האוניות. בשתי האוניות,  רוח

להתנגד נמרצות בכוח להורדת המעפילים בנמל המבורג שבגרמניה. אלא שבאוניית המעפילים 

אמפייר ריוול" הוחלט על ידי חברי "ההגנה", מיכה פרלסון ואלחנן ונחוצקר, להחריף את “השלישית, 

ץ לאחר ירידת המעפילים ולהשתמש בנשק חם ממש, כלומר, להטמין בה מטען של חומר נפ דהמר

 אל החוף.

 

, ניסו הבריטים להוריד את 1947מספר ימים, בנמל המבורג, בחודש ספטמבר של שנת  כעבור

המעפילים בכוח מאוניות הגירוש אל אדמת גרמניה הארורה. צבי התנגד בכל כוחו. הוא בעט, צרח 

יל בריטי אחד, אשר הזעיק ודחף את כל מי שניסה להתקרב אליו. את כל זעמו ותסכולו כילה בחי

נוסף, ורק לאחר שהשניים השתלטו עליו בקושי, נגרר בכוח אל מחוץ לאוניית הגירוש  ייללעזרתו ח

"אושן ויגור". מרים ושושנה ניסו אף הן לגלות התנגדות מה, אך לא היה להן כל סיכוי אל מול החיילים 

" לא ולנגדות קלושה. באונייה "אמפייר ריוהבריטים, וכך הורדו אף הן מן האונייה אל הנמל, לאחר הת

גילו המעפילים שום התנגדות להורדתם מן האונייה. הירידה נעשתה במהירות ובסדר מופתי, עד 

שהדבר עורר תמיהה בקרב הבריטים. מלמטה, על הרציף עצמו, ניתן היה להבחין לפתע במהומה 

ם בריטים, אשר גילו את דבר הטמנת שפרצה על סיפון האונייה. על הסיפון התרוצצו עכשיו חיילי



הנפץ באונייה, ולמרות הסיכון שבדבר, ניסו לאתרו. לאחר מספר דקות, הצליחו לאתר את  חומר

המטען ולהציל ברגע האחרון את האונייה. בכך, למעשה, תם מאבקם הממושך של מעפילי האונייה 

כולו, בתקווה כי לא ירחק היום, ", אשר היכה גלים בעולם EXODUS 1947 -"יציאת אירופה תש"ז 

 כולם, יזכו להגיע אל הארץ הנכספת. יליםוהמעפ

 

 

"וכך מצאנו עצמנו שלושתנו, אחותי מרים, אחי צבי ואני עצמי, חוגגים את ראש השנה של שנת תש"ח 

במחנה "פפנדורף", בגרמניה, שם במחנה, חיבר המחבר יצחק פרלוב את הבית הנוסף והאחרון 

 ”:אקסודוס“להמנון 

 

 "אויף דיי טשישער ערד דָא, מיר שווערן, מיר שווערן,

 מיט שטָאלץ אונדזער ֿפָאן ! דערטרָאגן

נד, דו וועסט אונדזער טרָאט נָאך דערהערן, אָ  מלא   הײ 

 זינגענדן טרָאט ווָאס זָאגט ָאן : דעם

 

 … "קומט ֿפון גהינום עס

 

ם שהינו עד לעלייתנו ארצה, מייד לאחר קום מכן, בחורף, הועברנו למחנה "אמדן", אשר ש לאחר

המשיכה שושנה לספר בשעת לילה מאוחרת את סיפורה המרתק  -” 1948המדינה בחודש יוני 

 אביב.-שברחוב קינג ג'ורג' בתל” בית חלוצות”לחברתה הטובה לאה בזמן שהייתן ב

 

רו מלווי השיירה, הנס , לא כל המעפילים עלו באופן מיידי ארצה. מאחור, במחנה "אמדן" נשאאולם

ורגינה לוי. הנס המשיך בפעילותו במסגרת אירגון ה"ג'ויינט", לסייע בהעלאת מעפילי האונייה 

"אקסודוס" לישראל מייד עם קום המדינה, וכמו כן  סייע באיסוף נשק, אשר נועד להישלח ארצה 

בו הודיעה דודתו של  הגיע מברק למחנה "אמדן" בגרמניה, 1949"אלטלנה". בחודש ינואר  באונייה

הנס מלונדון על מותה הפתאומי של אימו. כך הוחלט, כי רגינה תיסע ללונדון עם בנה בן השנה 

ומחצה, דניאל, בכדי לעלות לקברה של הסבתא ובכדי להביא עימה משם את אחיו של הנס, אשר 

 בבית היתומים החרדי. דייןשהה ע

 

לי האונייה "אקסודוס כבר שהו בישראל  כאזרחי , בשעה שרוב מעפי1949חודש פברואר,  בתחילת

המדינה לכל דבר, חצו רגינה ובנה בן השנה וחצי דניאל את תעלת למאנש, והגיעו לתחנת "ויקטוריה" 

שבלונדון, שם המתינו עד רדת הלילה לבואה של דודתו של הנס לקבל את פניהם. אלא שמשום מה, 

בית היתומים על מנת לחלץ משם את מיכאל, ולשוב  לא הגיעה. רגינה החליטה לפנות בעצמה אל זו

עימו לגרמניה. בהגיעם אל בית היתומים, נתקלו בסירוב מוחלט להכניסם פנימה ולפגוש במיכאל. 

בשעה לילה מאוחרת של חצות, בהתערבות אם הבית, הותר לבסוף לאם ולבנה ללון במרפאת בית 

כנע את המנהל, מר לוברן, לשחרר את מיכאל . עם בוקר, עשתה רגינה מאמצים נוספים לשיםהיתומ

על מנת שיעלה עם המשפחה לישראל, אך האיש בשלו. תחנוניה והסבריה של רגינה כי מיכאל יילקח 

ויועלה לישראל בסיוע הסוכנות היהודית, עלו בתוהו. כל אשר עלה בידה לעשות היה, ליטול את 

 יצטרף אליה ויעלה עימם לישראל., בה ניסתה להסביר לו כמה חשוב כי הוא יחהמיכאל לש

 



 

 

 

 

 

, לאחר שהנס, רגינה והילד עזבו את מחנה "אמדן" 1949ללא הועיל. בחודש אפריל, שנת  אך

שבגרמניה אל העיר טולוז אשר בצרפת, עשתה רגינה שוב ניסיון להביא עימה את מיכאל ארצה. 

, זכו לבסוף בני 1949, ובחודש מאי  הפעם, בסיוע נציגי הסוכנות היהודית בלונדון, נשאו מאמציה פרי

 לוי לעשות דרכם באונייה "קדמה" מצרפת אל חופיה של מדינת ישראל. פחתמש

  

"בית חלוצות", לפנות בוקר, סיימה שושנה לספר את סיפורה לחברתה לאה, אשר נמשך עוד ועוד ב

הלילה הנוצצים אביב הקסומה. עם הנץ החמה, פינו אורות ˉאל תוך הלילה של ערב שבת בעיר תל

אביב את מקומם לקרני השמש של שבת, אשר החלו לצוץ בזו אחר זו. בחוץ שררה ˉשל העיר תל

של שבת, אשר השרתה שלוות אין קץ על היקום. וכך, בזמן זריחת השמש, לאחר ליל  רדממת הבוק

שימורים ארוך שכזה, נעצמו לבסוף עיניהן של שתי החברות בחדרן שבקומה השנייה, ב"בית 

 חלוצות".

 


