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 1שעה    2017  ספטמבר   09שבת עולמית  

 אקסודוס

 היהודים של הסודי הצי

The secret navy of the Jews 

 הצי הסודי של היהודים

 רשימת הפלגות המעפילים אחרי מלה"ע

 מעפילים

 ֶאל רֹאׁש ָהָהר! ֶאל רֹאׁש ָהָהר!

 ַהֶדֶרְך ִמי ַיְחֹסם ִלְפדּוֵיי ֶׁשִבי,

 ֶזה ִמְכָבר ֵמֵעֶבר ַהר ֵהן

 רֹוֶמֶזת ָלנּו ֶאֶרץ ֶצִבי.

 )לוין קיפניס, המעפילים(                      

 

 ד'ר יצחק נוי 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 1 ............................................................................................ היהודים של הסודי הצי

 1 .................................................................... ע"מלה אחרי המעפילים הפלגות רשימת

 3 ................................................................. היהודי הסודי הצי השבוע  חדשות -:נושא  1  פרק

 32,000מ־ יותר שהביאו אמריקאים מתנדבים 240 של העלום סיפורם :היהודים של דיהסו הצי

 3 ............................................................................................1948־1946 בשנים מעפילים

 3 .......................................................................................כרונולוגי בסדר מסודרת הרשימה
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 18 ......................................................................... 'ב לעלייה המוסד  חדשות -  :נושא 2  פרק

 18 ...................................................................................................... 'ב לעלייה המוסד

 18 ....................................................................................................... הפעילות תחילת

 20 .................................... "אקסודוס" היא' ב לעלייה המוסד של ביותר המוכרת המעפילים אוניית

 22 ......................................................... וההעפלה היישוב של הים זרוע חדשות -  :נושא3  פרק

 24 ...................................... :סלבדור המעפילים ספינת של הטרגי מסעה חדשות -  :נושא4   פרק

 24 .......................................................................................... .המעפילים ספינות רשימת

 27 .......................................................................... ר.י.מ.מ אקסודוס המעפילים ספינת מפקד

 28 ..................................... המעפילים אוניות של בדרכן שעמדו הבריטים חדשות -  :נושא 5  פרק

 28 ........................................................... המעפילים אוניות של בדרכן שעמדו הבריטים

 32 ........................................................... ההעפלה ומשמעות חשיבות  חדשות -  :נושא 6  פרק

 32 ................................................................................... ההעפלה ומשמעות חשיבות

 32 ....................................................... הבריטי המנדט בשלטונות היהודי בהיישו מאבק

 32 ............................................................................................ ההעפלה ומשמעות חשיבות

 זוועות: הבאות תמהסיבו הבריטים נגד במאבק שיא כביטוי ההעפלה מפעל את ראה היישוב·       

 זו, המעפילים כלפי הבריטים של אכזריותם. העולם ליהודי הבית היא י"א רק כי, הוכחה היו השואה

 32 ....................... .עברית מדינה להקמת היישוב של מאבקו עתיד לגבי מוות או חיים שאלת הייתה

 32 ................. .ואחריה המלחמה בזמן השואה פליטי להצלת העיקרית הדרך ייתהה ההעפלה·       

 המנדט ממשלת רצון את והחליש הבריטי המוסר את שזעזע הגורם אולי הייתה ההעפלה·       

 32 .................................................................................................... .י"בא לשלוט להמשיך

 הקשר את וחיזקה, האיסלאם יהודי תפוצת לבין היישוב בין הראשוני הקשר את יצרה ההעפלה·       

 32 .......................................................................................... .העם תפוצות לבין היישוב בין

 באו ההעפלה שנות 14 במשך, היישוב של לחיזוקו ביותר חשוב דמוגרפי גורם הייתה ההעפלה·       

 33 .העצמאות במלחמת חלק נטלו מהם ורבים המלחמה לאחר באו 90,000 -כ, איש 120,000 ארצה

 של רב מספר י"לא כניסלה ם"האו מטעם החקירה ועדות ועל ב"ארה על השפיעה ההעפלה·       

 33 ........................................................................................................................ .עולים

 33 ........................ ההיסטוריה על הסרט השפעת - ההיסטוריה את ששינה סרט: אקסודוס

 33 .................................................................................... מברזל וימאים מעץ ספינות

 33 ............................................................................................. מברזל וימאים מעץ ספינות
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הצי  חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 הסודי היהודי

מתנדבים אמריקאים שהביאו יותר  240סיפורם העלום של  :הצי הסודי של היהודים

 1948־1946מעפילים בשנים  32,000מ־

ע"ר( אשר הוקמה בשנת  - 2)ש.מ.  8200עמותת בוגרי 

, 8200, פועלת במטרה לשמר את מורשת יחידה 1989

 – לתמוך בקהילת בוגרות בוגרי היחידה בחייהם האזרחיים

וכך, לרתום את רשת הבוגרים לטובת החברה הישראלית 

 והציבור הרחב.

  

 הרשימה מסודרת בסדר כרונולוגי

 

הקש גות בסדר אלפביתי ולמפת ההפלגות לרשימת ההפל
  כאן

 הערות: 
חובל -רב -גדעוני/ת, ר"ח  -. קיצורים: ג' 1  

2. הטבלא מציגה, תחת עמודת ה'מלווים', את שמות המלווים חברי הפלי"ם/ההגנה/המוסד; לא מוצגים בטבלא 
שמות אנשי המח"ל שציוותו את "האניות האמריקאיות" )י.ווג'ווד, הגנה, ח.ארלוזורוב, בן-הכט, התקווה, 

 אקסודוס, גאולה, מדינת היהודים, הפאנים( 
3. הטבלא כוללת את ההפלגות שהיו בדרכן ארצה; להשלמת התמונה יש להוסיף את ההפלגות של הספינות 

 'ברק' ו'החלוץ' לצפון אפריקה שעקב תקלות ושיבושים לא הסתיימו במסע ארצה  
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ארץ  המלווים הערות
 מוצא

 מספר
 המעפילים

שם מבצעי 
  להפלגה

שם 
  מנהלתי

 מועדי  לאניה שם מקורי
  הגעה

  מס'

הורדה בחוף 
 קיסריה

ישראל 
חורב, 

אנריקו לוי 
)ר"ח(. 
אריה 

חייקינד 
 )ג'(.

 'דלין'  37 איטליה
)כינויו של א. 

  גולומב(

 Sirius  28.8.45 1  דליה

הורדה בחוף 
  קיסריה

מיקי 
ט, האפ
יוסף 

לנדואר 
)ללא 

 'גדעוני'(.

  Nettuno  4.9.45 2 נתן א'  - 79  "

הורדה בחוף 
  קיסריה

יצחק 
אלשייך 

)עם 
משדר, 

ללא 
 'גדעוני'(.

 Gabriela  9.9.45  3 גבריאלה   -  40  יון

הורדה בחוף 
 שפיים

אליעזר 
ערמון, צבי 

כצנלסון, 
אברהם 

 רייס )ג'(.

  Pietro-Alberta  19.9.45  4 פטר א' - 168  איטליה

הורדה בחוף 
 שפיים 

שראל י
רותם 

ויחזקאל 
 –שטרן 

 שביט )ג'(.

  Nettuno  1.10.45  5 נתן ב' - 73 "

הורדה בחוף 
 שפיים

אליעזר 
ערמון, גד 

לסקר 
ואברהם 
 רייס )ג(.

  Pietro-Alberta  22.10.45 6 פטר ב' - 174 "

פריצת הסגר 
והורדה בחוף 

שפיים. האניה 
נתפסה לאחר 

  ההורדה.

משה 
רבינוביץ, 

אריה 
קפלן. 
ידידיה 

  צפריר )ג'(.

'ברל   211  יון
 כצנלסון' 

-  Demetrius  22.11.45  7  

פריצת הסגר 
והורדה בחוף 

נהריה. האניה 
 עלתה על שרטון. 

ישראל 
חורב, 

אליעזר 
ערמון. 

חיים פורת 
  )ג'(.

'חנה סנש'  252  איטליה   Andarta  25.12.45  8  חנה 

במחנה  מעצר
 עתלית 

זלמן פרח, 
גד לסקר 

וגרשון 
 עציון )ג'(. 

'אנצו סרני'  908  "   Rondine  17.1.46  9  סנונית 
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מעצר במחנה 
 עתלית 

-דוד'לה בן
חורין, 

אריה ויצמן 
ואברהם 

 רייס )ג'(. 

  Noris  26.3.46  10  - 'וינגייט'   238  "

מעצר במחנה 
 עתלית 

ישראל 
רותם, 

חיים מילר 
ויואש צידון 

 )ג'(. 

  Asia  27.3.46  11  אהובה 'תל חי'   736  צרפת

מעצר במחנה 
 עתלית 

אליעזר 
ערמון 

וחיים פורת 
 )ג'(. 

  Smyrna  13.5.46  12  שבתאית 'מקס נורדאו'   1,666  רומניה

ספציה -פרשת לה פטר  
 הופמן. 

'אליהו   339  איטליה
 גולומב' 

-  Fenice  13.5.46  13  

ספציה -פרשת לה אליעזר טל  
וגרשון 

 עציון )ג'(. 

  Fede  4613.5.  14  - 'דב הוז'   675  איטליה

להפלגה נלוותה 
ספינת השירות 

[.1]  'רפי'  
מעצר במחנה 

 עתלית. 

אריה קפלן 
וסאמק 

ינאי. שלום 
בורשטין 
ואברהם 
ליכובסקי 

  )ג'(.

'חביבה רייק'  462  יון  -  Aghios 
Andreas  

8.6.46  15  

מעצר במחנה 
 עתלית 

דב מגן, 
ישראל 

אוירבך, 
בנימין 

נתיב, צבי 
כצנלסון, 

שלום 
שוורץ. 
משה 

ירושלמי 
ומילטון 

 מילר )ג'(. 

'יאשיהו   1,257  איטליה
 ווג'ווד'

  Beuharnois  27.6.46  16  בכר

ג שתי הפלגה ע"
ספינות: חלק 

ראשון 'באלבואה' 
וחלק שני 'אקבל'. 

 
מעצר במחנה 

 עתלית. 

ע"ג 
'באלבואה': 

יהושע 
בהרב 

)'מוסד'(, 
בצלאל 
דרורי, 
אריה 

פרידמן 
)ר"ח( 

ואברהם 
ליכובסקי 

 )ג'(. 
ע"ג 

'אקבל': 

 Balboa/Norsyd  - 'ביריה'   999  צרפת
  Akbel -ו

1.7.46  17  
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בצלאל 
דרורי )ללא 

'גדעוני' 
ומכשיר 

  קשר(.

מעצר במחנה 
 עתלית 

יהושע 
בהרב 

)'מוסד'(, 
אריה 

פרידמן 
)ר"ח( 

ואברהם 
ליכובסקי 

 )ג'(. 

  Balboa/Norsyd  29.7.46  18  נור 'הגנה'  2,678  יוגוסלביה

מעצר במחנה 
 עתלית 

צבי טייטל, 
אלכס שור, 
פיטר וילי. 

גרשון עציון 
 )ג'(. 

'החייל   510  בלגיה
 העברי' 

-  Arlena  31.7.46  19  

משה מרק,   מעצר בקפריסין.
ישראל 

אוירבך. 
מלכה 
רופא 

וישראל 
אבידור 

  )ג'(.

'יגור'  759  צרפת  - Sagolem  11.8.46  20  

להפלגה נלוותה 
ספינת השירות 

[.2] 'רפי'  
 מעצר בקפריסין. 

אריה 
קפלן, 

סאמק ינאי 
ובנימין 

למי. ירוש
יוסף 

לזרובסקי 
 )ג'(. 

'הנרייטה  536 יון
סאלד'  

- Arites Salas  12.8.46  21 

אליעזר טל  מעצר בקפריסין 
ואיה 

-פינקרפלד
 מאיר )ג'(. 

'כתריאל יפה'  604  איטליה  -  Avanti  13.8.46  22  

ישראל  מעצר בקפריסין 
רותם, 

שאול אורן 
ויצחק 

 הקטין )ג'(. 

'כ"ג יורדי   790  "
 הסירה' 

23  San Sissimo  8.4615.  23  

פריצת הסגר 
 בחוף קיסריה 

-דוד'לה בן
חורין, יונתן 

כנרתי. 
יוסף 

-ישראלי
לוסטיג 

 )ג'(.

'עמירם   183  "
 שוחט' 

  Ile de la Rose  16.8.46  24  שושנה

פבי גבר,  מעצר בקפריסין 
הופמן פטר 

'ארבע   1,024  "
 חרויות' 

-  Fede  2.9.46  25  
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ואלי זוהר 
 )ג'(.

השלמת מעפילים 
[.3] מ'אלברטינה'  

  מעצר בקפריסין.

משה 
רבינוביץ, 

עמוס פינק 
ואבינועם 

-אדם
קופשטיין 

 )ג'(. 

  Adriana Ariella  22.9.46  26  - 'פלמ"ח'   611  "

השלמת מעפילים 
[.4] מ'אלברטינה'  

  מעצר בקפריסין.

-מנחם
'צ'רצ'יל' 

כהן, שלום 
דוליצקי. 

חיים 
גולדיס 

ועובד שדה 
 )ג'(. 

'ברכה פולד' 806  "  -  Fenice  22.10.46  27 

אורי גורן,  מעצר בקפריסין 
בנימין 
נתיב 

ושלום 
שורץ. 

יצחק גולן 
 )ג'(. 

  San Dimitrio  1.11.46  28  פורטונה 'לטרון'   1,252  צרפת

יוסי הראל,  מעצר בקפריסין 
ראובן 

יתיר. יואש 
 צידון )ג'(. 

'כנסת   3,845  יוגוסלביה
 ישראל'

  Luchita  26.11.46  29  חנה

האוניה טבעה. 
המעפילים נעצרו 

סין.בקפרי  

גד לסקר, 
דוד 

-באומגרטן
בוסתנאי 

וצבי 
טייטל. 

אברהם 
ליכובסקי 

 )ג'(.

  Athina  7.12.46  30  נסינית 'רפיח'   785  "

אפרים  מעצר בקפריסין 
טלמון, 

משה דפני. 
  )ג' ?(.

 Merica  9.2.47 31  אציל 'לנגב'  647  צרפת

יוס'לה  מעצר בקפריסין 
דרור 

ושאול 
ביבר. 

ראובן אורן 
 )ג'(. 

'המעפיל   796  "
 האלמוני' 

  San Miguel  16.2.47  32  חרות

לובה  מעצר בקפריסין 
אליאב, גד 

הילב 
)ר"ח(, ניסן 

לויתן, 
ישראל 

-שוודיה
  איטליה

'חיים   1,398
 ארלוזורוב'

  Ulua  27.2.47  33  יובל
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 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

אוירבך, 
צבי 

כצנלסון, 
יחזקאל 

מעוז, יעקב 
ארנון 

ואברהם 
שביט. 

משה גדרון 
  )ג'(.

אורגנה ע"י הועד 
העברי לשחרור 
 לאומי, ארה"ב.

 מעצר בקפריסין. 

משה שורץ 
ושמחה 

 ברלין.

'בן הכט'   600  צרפת  -  Avril  8.3.47  34 

שלמת מעפילים ה
[.5] מ'אלברטינה'  

פרצה את הסגר 
בחוף ניצנים. 

חלק מהמעפילים 
ואנשי הישוב 

שבאו לעזרתם 
נעצרו וגורשו 

 לקפריסין. 

דוד מימון, 
בצלאל 
דרורי, 

אוסי רביד 
ואברהם 

קרני. אריה 
חייקינד 

)ג'(, יונה 
גרינפלד, 
 כץ מנדל. 

'שבתאי   823  איטליה
 לוז'ינסקי'

  Susana  12.3.47  35  שושנה

פבי גבר,  מעצר בקפריסין 
גד 

היילברון, 
אלכס 

דותן -שכט
ואהרון 

שכטמן. 
-מנחם בן
  ימי )ג'(.

  San Filippe  29.3.47  36  הנשר 'מולדת'   1,568  "

מוקה  מעצר בקפריסין 
לימון, 
אריה 

וייצמן, 
בצלאל 

פלדמן, יוש 
הלוי וחיים 
וינשלבוים. 

נחמן 
בורשטין 

 )ג'(. 

'תאודור   2,641  צרפת
 הרצל'

  Guardian  13.4.47  37  ומרתהש

השלמת מעפילים 
[.6] מ'אלברטינה'  

  מעצר בקפריסין.

מנחם כהן, 
יצחק 

לנדואר 
-ודוד'לה בן

חורין. 
עובד שדה 

 )ג'(. 

  Gian Paolo  23.4.47  38  - 'שאר ישוב'  768  איטליה

ישראל  מעצר בקפריסין 
רותם, 

אלכס שור 

  Trade Winds  17.5.47  39  עמליה 'התקווה'   1,414  איטליה
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 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

ומאיר 
פליק. נחום 

 מנור )ג'(. 

אליעזר  מעצר בקפריסין 
ערמון, 

שאול אורן. 
שלום 

בורשטין 
  )ג'(.

'מורדי   1,457  "
 הגטאות' 

  Agha Orietta  24.5.47  40  הנרייטה

ישראל  מעצר בקפריסין 
חורב ואיתן 

שפוז'ניק. 
יעקב נצר 

 )ג'(. 

'יהודה הלוי'  399  אלג'יריה   Earl of Zetland  31.5.47  41  סבתא 

יוסי הראל,  הגליה לגרמניה 
אייק ארן 

)ר"ח(, צבי 
כצנלסון, 

מיכה פרי 
וסימה 

שמוקלר. 
מקס כהן 
ועזריאל 

 ענב )ג'(. 

'אקסודוס   4,530  צרפת
'47 

  Pres. Warfield  18.7.47  42  הנשיא

המעפילים הובלו 
ספציה -מלה

לאניה שעגנה 
בחוף בקורסיקה 

ע"ג ספינת 
השרות 

'אלברטינה' 
וסירה גדולה 

 נוספת. 
 מעצר בקפריסין.

אליעזר 
טל, שלום 

  דוליצקי,
אורי 

הורוביץ. 
יצחק 

ברויאר 
 )ג'(.

ע"ג ספינת 
ות: השר
זאב 

)זב'קה( 
פז; ויוסף 
לזרובסקי 

 )ג'(. 

'י"ד חללי   685  איטליה
גשר א-זיב'  

 Bruna  28.7.47  43  חומה

דוד מימון  מעצר בקפריסין 
ומייק הררי 

 )ג'(. 

  Luciana  28.7.47  44  אורה 'שיבת ציון'  411  אלג'יריה

יצחק  מעצר בקפריסין 
לנדאור, 

אוסי רביד 
ואליהו 

שחר. יוסף 
לזרובסקי 

-וחיה בן
-מאיר

פיפרברג 
 )ג'(. 

'אף על פי כן'  434  איטליה Lct 147  הפולשת   - >
Farida  

27.9.47  45  

מוקה לימון  מעצר בקפריסין    Paducah  2.10.47  46  המלח 'גאולה'   1,388  בולגריה
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 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

וחיים 
ויינשלבוים. 
מנחם קלר 

ובנימין 
קולברש 

 )ג'(. 

יוס'קה  מעצר בקפריסין 
אלמוג, 
שמואל 

הרם 
ואברהם 

מירון. 
פתחיה 

פייג ואהרון 
מיכאלי 

 )ג'(. 

'מדינת   2,664  "
היהודים'  

  Northland  2.10.47  47  הצפונית

פריצת הסגר 
 בחוף נהריה 

 יאיר
ברקר. 
בתיה 
ומאיר 

  ריינס )ג'(.

  Pietro-Alberta  15.11.47  48  פטר 'עליה'   182  צרפת

זאב פז,  מעצר בקפריסין 
חיים 

וינקלר, 
נירה הררי 

וזאב 
רותם. 

מקס כהן 
  )ג'(.

  Rafael Luccia  16.11.47  49  מיכאל 'קדימה'   794  איטליה

פריצת הסגר 
 בתל אביב 

שלום 
דוליצקי 

ויוסף 
שחר. בני 

גפן ומרגה 
  גורן )ג'(.

  Maria Anick  4.12.47  50  מרים 'הפורצים'   167  צרפת

גד לסקר  מעצר בקפריסין 
ופנחס 

משקוב. 
צפורה רוזן 

  )ג'(.

'לא   853  איטליה
 תפחידונו' 

 Maria  הנוצריה
Christina  

22.12.47  51  

המעפילים 
הועברו אניה 

בתחילת דרכם 
מה'זיבלה' 
[.7ל'החלוץ' ]  

 מעצר בקפריסין.

מוקה 
לימון, 
נמרוד 
אשל, 

קובה בצר. 
שלמה רוזן 

 )ג'(.
ע"ג 

ה'זיבלה': 
 -יהודה בן

צור, אבנר 
גלעד, 

עמנואל 
קצב ואהרן 

'כ"ט  680  צרפת
 בנובמבר' 

 Maria החלוץ/יוחנן
Giovanni  

28.12.47 52 
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 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

מיכאלי 
  )ג'(.

פריצת הסגר 
 בחוף נהריה 

דוד מימון, 
עמנואל 

ורדי 
ושושנה 

 כרמלי )ג'(.

'האומות  537 איטליה
 המאוחדות' 

- Archimidis  1.1.48  53  

הפלגת 
"הפאנים", 

בהסכם 
למעצר  ישירות

 בקפריסין 

יוסי הראל, 
ניסן לויתן, 

גד הילב 
)ר"ח(, 
עקיבא 

אופנבך, 
שאול אורן, 
זלמן פרח, 
גדע שוחט, 

וילי 
רוסטוקר, 

דוד לוונטל, 
דני 

מלובסקי 
וארווין 

וינגרטן. 
ראובן אורן 

  )ג'(.

'קיבוץ   7,620  בולגריה
 גלויות' 

 )"הפאנים"( 

  Pan York  1.1.48  54  החבר

הפלגת 
"הפאנים", 

בהסכם ישירות 
 למעצר בקפריסין 

דב מגן, 
אייק ארן, 

מאיר 
אברהם, 

טדי ורדי, 
אליעזר 
ערמון, 

מיכה פרי, 
בצלאל 
פלדמן, 
אברהם 
פרטקין, 
גרישא 

שנקמן, 
אבי לבני, 
צ'רלי וייס, 

ויוג'ין 
אלכסנדר. 

חיים 
וגד גולדיס 
ליפשיץ 

 )ג'(. 

 'עצמאות'  7,620  "
 )"הפאנים"(  

 Pan Crescent  1.1.48 55  האחות

יצחק  מעצר בקפריסין 
לנדואר 
ויחיאל 
אדמוני 

  )ג'(.

'ל"ה גיבורי   274  איטליה
 גוש עציון' 

  Sylvia Starita  31.1.48 56  הזקנה

יהוד'לה  מעצר בקפריסין 
צפתי, 

משה דפני 

'ירושלים   670  איטליה
הנצורה'  

  Ambrosiana  12.2.48 57 הקדושה
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 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

ודני סנדלר 
 )ג'(. 

גלעד  מעצר בקפריסין 
אבנר, 

 -יעקב בן
ציון ואהרן 

מיכאלי 
 )ג'(. 

  Sette Fratelli  20.2.48 58  הזיבלה 'לקוממיות'   699  צרפת

משה  מעצר בקפריסין 
רבינוביץ, 

פנחס דפני 
ושמשון 

 לוטן )ג'(. 

'בונים   1,002  יוגוסלביה
 ולוחמים' 

  Rondine  28.2.48  59  דינה

אלי זוהר,  מעצר בקפריסין 
ים סנש, חי

עמנואל 
קצב. חנה 
 סרני )ג'(. 

  Esmeralda  28.3.48  60  המושיע 'יחיעם'   867  איטליה

בצלאל  מעצר בקפריסין 
פלדמן, 
אסנת 

גולדנברג. 
יוסף 

לזרובסקי 
 )ג'(. 

  Rina Vivare  12.4.48  61  חיימ'קה 'טירת צבי'   798  "

דוד אייזן,  מעצר בקפריסין 
טדי 

רוזנפלד 
ובני 

ברקוביץ 
 )ג'(. 

'משמר   782  "
 העמק'

  San Michele  24.4.48  62  מיכל

יוסף  מעצר בקפריסין 
אלמוג, 

מייק גל, 
ישראל 
שנקמן. 

שלום 
בורשטין 

 )ג'(. 

'נחשון -   550  צרפת
הקסטל'  

קסטל, 
  תמר

Tadorne  26.4.48  63  

הורדה בת"א, 
ישראל מדינת   

בני קרביץ, 
גדעון וייסר 

וראובן 
  אורן )ג'(.

 Tulia Christina  17.5.48  64  חבצלת 'לנצחון'   189 איטליה

-הורדה בתל
 אביב 

עמי עמיר, 
ספי דיכטר 
ועובד שדה 

 )ג'(. 

'מדינת  243 "
 ישראל' 

  Orchidea  17.5.48 65  הנרקיס

דוד שטרן,  הורדה בקיסריה 
וילי 

רוסטוקר, 
גלעדה לוי. 
רות חייקין 

'קרב עמק   706 צרפת
 אילון' 

  Fabio  29.5.48 66  המורד
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 צי הסודי של היהודיםה

The secret navy of the Jews 

 המלחמה. באמריקה למקומם הדברים חזרו 1945 בסתיו

. דועך זיכרון היה והדיכאון, הביתה חזרו" הבנים, "זכתה

 להשתתף תכנן, הסוחר בים ששירת, גרינפילד מאריי

 למורי הגיע יותר חשוב משהו אבל. יורק-בניו' קולג בהאנטר

 וגויים יהודים, אמריקה בצפון צעירים גברים 240- מ וליותר

 לארץ לעקור פלשתינאים אלף 150- ל לעזור הסיוע: כאחד

 !היהודית המדינה את לבנות כדי ישראל לארץ להגר ישראל

 

 שכתב", היהודים של הסודי הצי, "מורי של המצוין ספרו

. מתוקנת במהדורה לאור יצא, הוכשטיין. מ יוסף עם בשיתוף

 מספר הספר, הצעירים המשתתפים אחד של מבטו מנקודת

 לאחר מאירופה יהודים הצלת על הדרמטי הסיפור את

 הספר. אידיאליסטים מתנדבים ידי על השנייה העולם מלחמת

 הביוגרף, גילברט מרטין סר מאת מבריקה הקדמה כולל

 היסטוריה על רבים ספרים ומחבר יל'רצ'צ וינסטון של הרשמי

 לסרט הבסיס גם הוא" היהודים של הסודי הצי. "וגיאוגרפיה

 גלי" הכותרת תחת, רוזנטל אלן מאת מרתק דוקומנטרי

 האותנטי הספר הוא" היהודים של הסודי הצי". "החירות

. מתנדבים 240 של המלאה השתתפותם את המכסה היחיד

 שואה ניצולי 35,000- כ והובילו הברית מארצות הפליגו הם

 המסע את מפרט הספר. עועותר אוניות 10- ב ישראל לארץ

 )ג'(. 

הפלגות  66  70,472        סה"כ     
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 בספר נשכחת בלתי בצורה שנכתב סיפור, שלהם המדהים

 ישראל מאבק על אוריס לאון של האפי הרומן", אקסודוס"

" החופש גלי" DVD -ו" היהודים של הסודי הצי. "לעצמאות

 [www.gefenpublishing.com. ]בגפן זמינים

 

 יורק ניו וכמ, ב"בארה הערים ברחובות יצאו 1946 שנת בסוף

 לעזור כדי יידרשו שיט נסיון בעלי יהודים שיהודים, ושיקגו

 המשימה. לפלשתינה התיכון הים פני על שואה ניצולי להבריח

 על הכריזו שהבריטים משום, ביותר סודית להיות היתה

".  המאמץ את שיפסיק סגר ויצרו, חוקית-ובלתי כזו הגירה

 כדי החשאית ועהלתנ להצטרף החלטתו על החליט מורי[ 28]

 -' ב עלייה כמו. ישראל-לארץ חוקית הבלתי העלייה את לזרז

 הוא אם הבריטים ידי על להיתלות עלול הוא כי ששמע למרות

 האחרונה העובדה. שלו המאמצים על לשלם אין וכי נתפס

 כי אומר אינו שכר שום כי חשב הוא. למורי אותו צמצמה

 מהחלטתו נרגעה מוריי של אמו! כדאי להיות חייב המבצע

 כדי משהו עושה הוא לה שאמר שכפי בכך' בקולג ללמוד שלא

 אחד יום נעלם, כץ הרולד, אחר חבר. היהודי לעם לעזור

 - שנה במשך הופיע ולא הרווארד של למשפטים הספר מבית

 .עושה הוא בדיוק מה או נמצא הוא היכן ידעו לא הוריו גם

 

 לאחר". ריחההב" המכונה מהמבצע לחלק הפכו הצעירים

 חבל על ובהשתלטותה הראשונה העולם במלחמת ניצחונה

 באופן להגביל בריטניה החליטה, לשעבר התורכי ישראל ארץ

 היתה ההחלטה. ישראל לארץ היהודים זרם את דרסטי

 שמיליוני העובדה על בהסתמך, ופוליטית פרגמטית החלטה
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 יםהערב, מזה חוץ. מעטים יהודים לעומת מרוצים היו ערבים

 חזרו הבריטים, לפיכך. בריטניה שחפצה נפט של הון על ישבו

 על הלאומים חבר של המנדט להגשמת מאחריותם עצמם על

 על יתייבש שהדיו מחכים בקושי, 1922 -ב ישראל-ארץ

 .המסמך

 

 להקמת לקרוא כדי 1917 בשנת שפורסמה, בלפור הצהרת

-לארץ היהודית ההגירה, הודגשה, ישראל בארץ יהודי בית

 אפריקה מצפון הערבית והעלייה, מאוד צומצמה ישראל

 לשלטון הנאצים עליית עם. בברכה התקבל ומאירופה

 לבלתי חוקית יהודית הגירה על ההגבלות הפכו, באירופה

 .ליהודים במיוחד נסבלת

 

 הן, ישראל לארץ היהודים המהגרים את להביא המאמץ

 ייההשנ העולם למלחמת קדמו, חוקית בלתי והן משפטית

 להביא המלחמה שלאחר מהמאמץ חלק. סופה אחרי והמשיכו

 סרט", החירות גלי" בסרט מתואר ישראל לארץ יהודים

 יותר עם ישראלי-אנגלו, רוזנטל אלן של הנפלא התיעוד

 וו ידי על, כיצד מוריי מספר בספרו. לזכותו סרטים מארבעים

 ףעוד"כ רסומות אוניות 10 של צי נרכשו, נוכלים ידי על או

 רצים" ידי על שאוימו, אמריקאים" בוניארד" של" מלחמה

. אֹוָתם הבריטי הים חיל קצין לפחות שקרא כפי",  אמריקנים

 חלק היו, יהודים לא מהם רבים, האלה ההרפתקנים הצעירים

. ישראל של עצמאותה למען יהודים-הלא", ל"מח" ממארגני

-פרה-ייהוד צבא אנשי בידי ונעזר שאורגן",  הגנה"ה ארגון

 לצורך ב"לארה מחוץ שונים למקומות הספינות את שיט, צבאי

 שונה ששמה) הטריווינדס, מוריי של הספינה. מחדש תיקון
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, למיאמי לראשונה שיצאה"(, התקווה" בשם יותר מאוחר

 תודלקה דבר של ובסופו, ובבולטימור רלסטון'בצ תוקנה

 ימקומ יהודי עם מוצלח קשר) האזוריים האיים באיי מחדש

 המקורות את להשיג היה ניתן שלא לאחר דלק סיפק

- מ יותר בה הוסבו שם. לליסבון דרכו את עשה ואז( הרגילים

 מתחת בתחתונים סרדינים כמו ארוזים, פליטים 1,400

 הסירה כי סיפרו לאונייה מחדש שעוצבו העובדים. לסיפון

 .טרופי פרי תישא

 

 חש הקפטן, דבסו שליחותו על לשמור ניסה שהצוות פי על אף

 עזבו שהם עד, כך כל מהר, בחופזה ליסבון את לעזוב שעדיף

 כבלים מושכים, למים מתחת עדיין שלהם העוגן עם הנמל את

 נטלו באיטליה, לבסוף! הלכו שהם בזמן חשמליים

 נכנסו שרובם, העקורים של ם"מטען" את" טורדווינד"ה

 עודוב. שלג המכוסים האוסטרים האלפים דרך ברגל לאיטליה

, פנמה דגל את הצוות הוציא, פלשתינה של האחרונה רגלו על

 ושינה" יהודי דגל"ב אותה והחליף, הספינה של הרישום ארץ

 ". התקווה" הספינה שם את

 

 מנמלי שהובלו" חוקיים בלתי מהגרים" אלף 70- כ מתוך

 הגיעו כמחציתם, 1948- ל 1946 בין ישראל לארץ אירופה

 - ספינות קומץ רק: "בעיות היו אבל. אמריקניות ספינות בעשר

 והמצור הבריטי לאוויר חדר - אחת אמריקאית ספינה כולל לא

 על המגובה, המצור. ישראל לארץ ההגעה את למנוע כדי הימי

 מחופי נמתח, ודיפלומטיים כלכליים מכשולים של מגוון ידי

 אירופה מערב של המשרדים אל, התיכון הים דרך ישראל ארץ

 נעצרו, ישראל ארץ לחופי בהגיעם. ב"לארה אפילוו, ומזרחה
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 מנוסעיהם רבים. מלכותי צי ידי על שגרתי באופן הספינות

 לשכן כדי[ במקור] שהוקמו, בקפריסין כלא-למחנות הועברו

 בריטי מחנה, לעתלית נשלחו אחרים." גרמנים שבויים

. לחיפה מתחת התיכון הים חוף על שנבנו לעצורים

[www.jewishvirtuallibrary.org] 

 

 נקברו צוותה ואנשי ונוסעיה, דבר של בסופו נתפסה התקווה

 חם מעפילים במחנה בקפריסין הבאים החודשים 14 במשך

 הכירו שהפליטים הריכוז ממחנות שונה היה שלא, וצפוף

 מהאסירים חלק. מאירופה

 

 

 

000 

  

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 

 לעלייה המוסד חדשות  -  נושא: 2פרק 

 'ב

 'המוסד לעלייה ב

 

ששימש כגוף המארגן  הגנהההיה זרוע של ארגון  'המוסד לעלייה ב

שהייתה ) ארץ ישראלהעלייה ל - העפלהשל ה היישובמטעם הנהגת 

 .(המנדט הבריטיפי חוקי -בלתי חוקית על

על  1939 באפריל 29-למרות שבאופן רשמי "המוסד לעלייה ב'" נוסד ב

הוא פעל למעשה כבר  ,[1]הקיבוץ המאוחדי קבוצת אנשים חברי יד

על  הבריטייםהסיבות להקמתו היו החמרת האיסורים  .1938בשלהי 

עלייה חוקית לארץ ישראל מול ההכרה כי יש לחלץ יהודים מאירופה 

לפני שתפרוץ מלחמה. המוסד הוקם על בסיס תנועת ההעפלה 

שהייתה קיימת לפניו. תנועת ההעפלה הושתתה בתחילת דרכה על 

או בדרכים אחרות.  תייריםים שהגיעו ארצה כעליית בדד של מעפיל

החלה ההעפלה לפעול דרך הים בספינות מעפילים,  1934החל משנת 

 שנוסעיה אורגנו על ידי תנועת ולוסאשונה בהן הייתה הספינה שהר

 ."החלוץ"

 תחילת הפעילות

ומאוחר יותר עבר  ,אתונהתחילה התרכזה פעילות מטה המוסד ב

מעל המטה היה ועד ציבורי שפעל בארץ ישראל  .פריזהמרכז ל

 .השומר הצעירו הפועל המזרחי ,העובד הציוני ,מפא"יוהורכב מנציגי 

יהודה  ,'עם הפילוג במפא"י פרש אחד ממייסדי המוסד לעלייה ב

תנועה לאחדות וכך הייתה נציגות גם ל 'סיעה בממפא"י ל ,בראגינסקי

ב' מאז ביסוסו ובמשך מרבית מפקדו של המוסד לעלייה  .העבודה
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אביגור(. סגנו באירופה היה זאב וניה ) שאול מאירובשנות קיומו היה 

ל הורדת המעפילים הדרי ובארץ דוד )דוידקה( נמרי, שהיה אחראי ע

 ,יהודה ארזיושימש קצין המבצעים. בראש השלוחה באיטליה עמד 

אחריה משה זקימוביץ ואחריו נחום שמיר )וקסמן(,  עדה סירניאחריו 

-הממונה על השלוחה ביוון היה לוי שבט ,[2]משה אוורבוךברומניה 

לצפון אפריקה. עם  1947ר באביב שוורץ ואחריו יאני אבידוב, שעב

לפריז במסגרת תפקידו  משה סנהעבר  תנועת המרי העבריפירוק 

החדש כראש האגף המדיני של הסוכנות היהודית באירופה וראש 

"המחלקה לעלייה נוספת ונדידה" דהיינו עלייה ב' והבריחה. בתחילת 

עקב החלטת הנהלת הסוכנות בניגוד לדעתו של סנה  ,1947דצמבר 

ולמנוע את הגעתן של  הפאניםאת התכתיב האמריקני בפרשת  לקבל

מרומניה בתואנה שהן  פאן קרסנטו פאן יורקשתי ספינות המעפילים 

שורצות סוכנים סובייטיים, הוא התפטר מתפקידו כממונה על 

 .ההעפלה

מלחמת ד הצלחה מסוימת ולפני בשנים הראשונות ליסודו נחל המוס

אלף  20-הפלגות למעלה מ 50-הצליח להביא ב העולם השנייה

 1944-ם פרוץ המלחמה כמעט ושותקה פעילות המוסד ובעולים. ע

ספינות. העפלה חודשה מאיטליה רק באוגוסט  11הגיעו מרומניה 

ועד להקמת המדינה במאי  'הספינה 'דלין - מחידוש ההעפלה .1945

אלף עולים  70-הפלגות עם יותר מ 65הצליח המוסד להפעיל  - 1948

מזרח ואלג'יריה מארצות שונות, משוודיה בצפון עד רומניה/בולגריה ב

בדרום. לאחר מלחמת העולם השנייה המוסד לעלייה ב' ניהל ופיקד 

העברת ניצולי השואה בדרכי אירופה ממזרח  - הבריחהעל תנועת 

אל נמלי הים  -ן מערב אירופה ארצות הגוש המזרחי לכיוו -אירופה 

 .התיכון

פליטים דרך גבולות באופן  300,000-תנועת הבריחה העבירה כ

לגאלי. פרק חשוב בפעילות "הבריחה" היה איסוף והצלת ילדים -בלתי

יהודים יתומים שנמסרו למנזרים או למשפחות נוצריות. בנוסף לעלייה 

העפלה יבשתית ממדינות דרך הים, עסק המוסד בהיקף קטן יותר ב

עולים. בנוסף ארגן  5,000-והצליח להביא מארצות אלה מעל ל ,ערב
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וכן  מבצע כנף - האווירית מעיראק ואיטליההמוסד את ההעפלה 

 .('בהברחת עולים בדרכונים מזויפים )'עליה ד

 "אקסודוס" אוניית המעפילים המוכרת ביותר של המוסד לעלייה ב' היא

גירושם  מאבקם של מעפיליה נגד .(1947 ,"יציאת אירופה תש"ז") 

חזרה לאירופה התפרסם בעולם כולו, העלה על סדר היום את בעיית 

והיווה אחד מהגורמים שדירבנו את מסירת בעיית  ,הפליטים היהודים

 .מדינת ישראלוהקמת  האו"םארץ ישראל לידי 

שימש "המוסד לעלייה" )האות ב' נמחקה(  ,מדינת ישראלעם הקמת 

כחברת נסיעות שעסקה בהובלת זרם העולים שזרם ארצה ובסוף 

היא הפכה לחברת ספנות 'שוהם', ששמה שונה לאחר מכן  1948

הגוש מארצות  עלייהשארגן  ,נתיבללא קשר למוסד החשאי ) 'צים'ל

 .(וממדינות מצוקה מדינות ערבמ ,הקומוניסטי

 לקריאה נוספת

 ,'המאבק בספר הלבן והקמת המוסד לעליה ב ,אריה ל. אבנרי  

ג  שורשים; קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה. תל אביב בתוך 

   213-245)תשמ"ב( עמ' 

כתר, תל -קיבוץ מאוחד ,פליטים מנצחים אימפריה זאב וניה הדרי  

 אביב, תשמ"ה 

עם חותר אל החוף; חמש עשרה שנה בשירות  יהודה בראגינסקי  

 תשכ"ה  ,הוצאת הקיבוץ המאוחד , 'עליה ב

ההסתדרות הציונית והעלייה הבלתי ליגלית לארץ  ,יצחק אבנרי  

 ,אל, מראשית הכיבוש הבריטי ועד פרוץ מלחמת העולם השנייהישר

  1979אוניברסיטת ת"א, 

 ,מבט חדש על ההעפלה –בים, ביבשה וגם באוויר  ,מרדכי נאור  

ת ספריית יהודה דקל והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, הוצא

2015    
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זרוע הים של חדשות  -  נושא:3 פרק 

 היישוב וההעפלה
 זרוע הים ביישוב

 זרוע הים -תאריכים חשובים 

 במפגש מחזור 70גגים נולדו להעפיל: ילדי האקסודוס חו 

 ויקיפדיה –ספינת מעפילים( )

 ויקיפדיה –אוניית מעפילים( )

 ר הפלגתסיפו

 ,על הסיפון כולם הלכו יחד, במטרה אחת", מתאר חטקביץ. "היו שם חילונים"

דתיים, אנשי 'השומר הצעיר' ו'הפועל המזרחי', אשכנזים ומזרחים. איפה זה 

 "ואיפה השסע המתרחב של היום

הם עלו על אוניית המעפילים כשהם ברחם אמם: גליה אשכנזי  1947בקיץ 

וזים. יוסף סוירסקי הוכר כאזרח הממלכה וצבי נולדה והונחה בארגז תפ

שנה אחרי, ילדי  70חטקביץ בכלל נולד בכ"ט בנובמבר במחנה בגרמניה. 

 בפייסבוק ,האקסודוס נפגשים מחדש

 

 

, כשיצאה "אקסודוס" מצרפת בדרכה לארץ ישראל 1947ביולי  11–ב

נערים  1,018גברים,  1,561נשים )לצד  1,282–המנדטורית, היו על סיפונה כ

ילדים(, כפי שתיעדה ההיסטוריונית פרופ' אביבה חלמיש  655–ו

מהאוניברסיטה הפתוחה, שהיתה הראשונה שחקרה לעומק את הפרשה 

הסיפור האמיתי". לפי הנתונים שאספה, בסוף המסע של  —בספרה "אקסודוס 
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בהם כאלה שנולדו  ,תינוקות מתחת לגיל שנה 56אקסודוס נספרו על האונייה 

 .בהמשך, במחנות, הצטרפו לרשימה כמה עשרות נוספים בדרך.

 כנסת ישראל אוניית מעפילים

 כנסת ישראל ויקיפדיה

 כנסת ישראל תמונות

 אוניית ההגנה

 רשימת ספינות המעפילים

 מידע על הכנסת

 1948אוניות מעפילים 

 כל ספינות המעפילים
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 הטרגי מסעה חדשות -  נושא: 4פרק  

 :  סלבדור המעפילים ספינת של

 

 כל נגד לישראל לעלות, אחד איש של מיזם שהייתה ספינה
 .אפשרית דרך בכל הסיכויים

 
   ושברו    החלום 
 

ייתה מיזם של איש ספינה שה  מסעה הטרגי של ספינת המעפילים סלבדור:
 אחד, לעלות לישראל נגד כל הסיכויים בכל דרך אפשרית.

 החלום ושברו 
 

http://www.thebulgarianjews.org.il/?CategoryID=547&ArticleID=106 

  .המעפילים ספינות רשימת

 מעפילים תספינו
 

 ניקולאוס אגיוס
 

 אודיסיה
 

 אוניון
 

 אילת י"אח
 

 ווד`וג י"אח
 

 אטרטו
 

 אלטלנה
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 אלי
 

 אסתיר
 

 אצילה
 

 (ז"תש אירופה יציאת) אקסודוס
 

 ארטימיסיה
 

 ביריה
 
 הכט בן
 

 כצנלסון ברל
 
 `ב יפו`ג
 

 דורה
 

 דראגה
 

 וולוס
 

 `ב וולוס
 

  סנש חנה
 

 היל טייגר
 

  ישראל כנסת
 

 ליברטאד
 

 יצהמאר
 

  היהודים מדינת
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 מטרואה

 
 מילקה

 
 מפקורה

 
 נתן

 
 סאקאריה

 
 סטרומה

 
  סלבדור

 
 סנדו

 
  לואיס סנט

 
 פאטריה

 
 (גלויות קיבץ) יורק פאן

 
 (עצמאות) קרסנט פאן

 
 פאריטה

 
 פייטרו

 
 ו`פנצ

 
 קאטינה

 
 קאפולו

 
  קזבק
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 רים
 

  רפיח
 

 ינסקי`לוז שבתאי
 

 ר.י.מ.מ אקסודוס המעפילים ספינת מפקד

 
 מראשי, אקסודוס המעפילים ספינת מפקד, המבורגר הראל יוסי

 אביב בתל לעולמו הלך הבריטי המנדט בימי ישראל לארץ ההעפלה
   .89 בגיל

 - אקסודוס ספינת על
 

 והראל ברנשטיין ביל', אהרונוביץ אייק של בפיקודם הייתה האונייה
 ידל Sète מנמל הפליגה היא. ההגנה מטעם המפקד, ל"ז המבורגר

 מה מושג לי אין אבל, התאריך את לייהד ניסיתי) ביולי 11-ב מרסיי
 אוניות אחריה עקבו מהנמל יציאתה עם מיד. ז"תש( יולי חודש זה

 .ישראל חופי עד אותה שליוו בריטיות
sZones+=",17";sIDs+=",InContentAd";sPA='INC' 

 
 ונהסיפ כשעל ישראל ארץ לחופי אקסודוס הגיעה ז"תש ביולי 18-ב

 שגרם, במעפילים הבריטים שניהלו קשה מאבק לאחר. נפש 4,554
 פצועים לעשרות וכן הראשון הקצין של, מעפילים שלושה של למותם
 .הגרוש לאוניות בכוח נוסעיה הורדו שם, חיפה לנמל הספינה נגררה

 
 לאחר נכשל צרפת לדרום המעפילים את לגרש הבריטים של ניסיון

 ניהלו במהלכם, שבועות שלושה שךבמ שם התבצרו שהמעפילים
 של בסיועה(, עיתון הוצאת כולל) עצמאיים ותרבותיים חברתיים חיים

 עולמית תקשורתית מהומה עוררה בצרפת שהותם. צרפת יהדות
 בשל שהתחזקו, היהודי העולם ברחבי ולמחאות סערה, רבה

 זו תקופה במהלך. מזון להם לספק הבריטים של הראשונית סרבנותם
 בדרישה רעב שביתת ובהם שונים אירועים המעפילים ואירגנ

 .ישראל לארץ להחזירם
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 שהיה אזור) בגרמניה המבורג לנמל בחזרה גורשו הספינה אנשי
 מהספינה לרדת בכוח אולצו שם(, עת באותה בריטניה בשליטת

, דבר של בסופו. הגיעו מהם העקורים למחנות להחזירם ניסיון ונעשה
 האוניה נוסעי כל עלו, בגרמניה המעצר קניבמת ארוכה שהות לאחר
 .ארצה

 

000 
 

     

 הבריטיםחדשות  -  נושא: 5פרק  

 המעפילים אניות של בדרכן שעמדו

 הבריטים שעמדו בדרכן של אוניות המעפילים

 

הפעיל הצי הבריטי כוח ימי מיוחד כדי למנוע  1945מספטמבר 

ארץ ישראל ברוח המדיניות מספינות מעפילים להגיע לחופי 

מהגרים  1500-של "הספר הלבן" שהגביל את העלייה ל

עלה  1946יהודים כל חודש ואת ההתיישבות של יהודים. בקיץ 

העלייה ועל כן הוקם   מספר המעפילים על מכסת רשיונות

 בקפריסין מחנה מעצר נוסף לעתלית .

ברו ספינת המעפילים הראשונה, שנוסעיה בהגיעם לחיפה הוע 

יהודים יוונים  520-היתה "הנרייטה סולד" ועליה כ  לקפריסין,

ילדים ונוער. משהחל גירוש המעפילים  180-והונגרים, בהם כ

לקפריסין נפתח שלב ההתנגדות הפיזית המאורגנת של 

המעפילים במגמה להעצים את התהודה התקשורתית העולמית 

 כנגד הבריטים.
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ספינה "כתריאל יפה" סירבה ה 1946בראשית חודש אוגוסט 

לדרישת משחתת בריטית לעצור מחוץ למים הטריטוריאליים 

של ארץ ישראל והמשיכה להפליג לעבר חיפה. שלושה מטחים 

מ"מ הביאו לעצירתה, ויחידת השתלטות בריטית  40מתותח 

עלתה עליה. אנשי הספינה הצליחו לתפוס את ראשוני הבריטים 

במחסן. נדרש כוח בריטי  שעלו על האונייה, כבלו אותם וכלאו

נוסף, שהגיע מאוניית סיור קלה, והעביר את המעפילים 

לאונייה לקפריסין. זה היה איתות לבריטים להחמיר את 

הצעדים נגד המעפילים. עתה הוסיפו תחמושת עשן וגז ושימוש 

 1946בנובמבר  14-בסילוני מים נגד ספינות המעפילים. מ

ת בריטיות בסיור קבוע פעלו במימי ארץ ישראל שתי אוניו

בים, כשעליו שוטר ממשטרת פלסטינה המוסמך לעצור ספינות 

מעפילים במים הטריטוריאליים. הבריטים הוסיפו למצור הימי 

גם שולות מוקשים ומטוס סיור שיאתר את הספינות במרחק רב 

 מהחוף.

ההתנגדות של מעפילים בספינות גברה מול המאמצים שהצי 

היו בספינת המעפילים  1946בספטמבר הבריטי הפעיל נגדם. 

"ארבע חירויות" רוב של צעירים וחברי תנועות הנוער. ירי 

אזהרה של הבריטים לא עצר את הספינה; חומה אנושית, 

לחסום את עשרת אנשי ההשתלטות   ובחזית נשים, ניסתה

איש למשימה. רק אחרי  30הבריטים והם נאלצו להביא עוד 

יה השתלטו על הירכתיים, הדקו ששתי משחתות נצמדו לאוני

את הכבלים למשחתת נגררה הספינה לחיפה. המעפילים חוטאו 

 די.די.טי והועברו לאוניות שהסיעו אותם לקפריסין.-ב

הבריטים ערכו קורסים מיוחדים במלטה לצוותי ההשתלטות. 

מלחים ובהם מכונאי ומסיק לצורך  15-בכל צוות היו קצין ו

בשיא המאבק עסקו בהשתלטות  השתלטות על חדר המכונות.

 אנשים בכל משחתת. 88על ספינות מעפילים 
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גם בקרב צוותי הפלי"ם של הפלמ"ח נעשתה הפקת לקחים 

וגובשו שיטות נוספות להגברת ההתנגדות. בתוכנית ההתנגדות 

המעודכנת נכללו תמרוני שיוט באחריות רב החובל; קורות עץ 

ו להעביר למצב ניצב שחוברו בצירים לשני צדדי הספינה וניתנ

וכך להכביד על קשירה; את המנופים שעליהן תלויות סירות 

ההצלה ניתן לסובב, כך שיפריעו למשחתות להיצמד לספינה; 

  צינורות מים מלוחים להזרמה על המלחים הבריטים ועוד.

אלה דוגמאות בודדות לתהליך האכזרי של העימות בין ספינות  

ושים מול מכונת מלחמה קטנות עם אנשים מסכנים אך נח

 בריטית משומנת.

  

שיא המאבק נגד גירוש ספינות המעפילים היה בספינה 

"אקסודוס" )"יציאת אירופה תש"ז"(, אשר יצאה מחופי דרום 

נוסעים ניצולי  4,515, כשעל סיפונה 1947ביולי  11-צרפת ב

ילדים, במטרה להגיע לארץ ישראל. מפקד  655שואה, בהם 

נה היה אייק אהרונוביץ וסגנו איש הפלי"ם המבצע מטעם ההג

מיכה פרי. המעפילים הוחזרו על ידי כוח צבאי בריטי אדיר 

למחנות העקורים בגרמניה, לאחר מאבק מר. לאחר כשנה 

במתקני המעצר בגרמניה עלו רוב נוסעי האוניה לישראל, 

 1948בספטמבר  7-חלקם בעזרת ניירות מזויפים )עלייה ד'(. ב

י מעפילי "אקסודוס" ארצה. החשיבות הגדולה של הגיעו אחרונ

הייתה התהודה  פרשת "אקסודוס" בתולדות ההעפלה 

התקשורתית הגדולה והתגובות המזועזעות בעולם, על רקע 

אין ספק כי מאבק זה היה   עקשנותם ונחישותם של המעפילים.

בין הגורמים שהביאו את ממשלת בריטניה למסקנה כי אין  

בפליטים היהודיים ועליה ללכת לפתרון באפשרותה לטפל 

מדיני על ארץ ישראל באמצעות האו"ם. בארץ ישראל היתה 

באותו זמן ועדת אונסקו"פ של האו"מ, שהכינה את ההמלצות 
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לתוכנית החלוקה. ההתרשמות הישירה של חבריה הכריעה 

כנגד המשך המדיניות האכזרית שהוביל שר החוץ של בריטניה, 

 ארנסט בווין.
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 חשיבותחדשות   -  נושא: 6  פרק

 ההעפלה ומשמעות

 חשיבות ומשמעות ההעפלה

 מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי 

 ההעפלה ומשמעות חשיבות 

 

 מהסיבות הבריטים נגד במאבק שיא כביטוי ההעפלה מפעל את ראה היישוב       ·

 של אכזריותם. העולם ליהודי הבית היא י"א רק כי, הוכחה והי השואה זוועות: הבאות

 היישוב של מאבקו עתיד לגבי מוות או חיים שאלת הייתה זו, המעפילים כלפי הבריטים

 .עברית מדינה להקמת

 

 .ואחריה המלחמה בזמן השואה פליטי להצלת העיקרית הדרך הייתה ההעפלה       ·

 

 ממשלת רצון את והחליש הבריטי המוסר את זעזעש הגורם אולי הייתה ההעפלה       ·

 . י"בא לשלוט להמשיך המנדט

 

, האיסלאם יהודי תפוצת לבין היישוב בין הראשוני הקשר את יצרה ההעפלה       ·

 .העם תפוצות לבין היישוב בין הקשר את וחיזקה
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 שנות 14 במשך, היישוב של לחיזוקו ביותר חשוב דמוגרפי גורם הייתה ההעפלה       ·

 נטלו מהם ורבים המלחמה לאחר באו 90,000 -כ, איש 120,000 ארצה באו ההעפלה

 .העצמאות במלחמת חלק

 

 י"לא להכניס ם"האו מטעם החקירה ועדות ועל ב"ארה על השפיעה ההעפלה       ·

 .עולים של רב מספר

 

 ,גרמניהמעפילי האנייה "ֶאְקסֹודּוס", שהיו ניצולי שואה, לאדמת  החזרת

 אקסודוס: סרט ששינה את ההיסטוריה - השפעת הסרט על ההיסטוריה 

 ספינות מעץ וימאים מברזל

 .רוז. נ רוברט בשם אדם כתב" יצרו פעם אי ידיים אשר לחלומות ביותר הקרוב הדבר הן ספינות"  

Ships are the nearest things to dreams that hands have ever made ("Ships" Robert N. Rose)i 

 

 

  ספינות מעץ וימאים מברזל 
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