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 מבוא

 שבארץ ישראל. האונייהמדרום צרפת לכיוון חופי תל אביב  אוניית "אקסודוס", יצאה 1947בשנת 

נקראה בשמה משום שפירוש המילה "אקסודוס" הוא יציאה )בעיקר יציאה המונית(. בתורה 

 -יוונית ניתן השם "אקסודוס" ליציאה של בני ישראל ממצרים, ומכאן שמה העבריום לגתרב

 ,המעפילים השוו את עצמם לעם ישראל שיצא ממצרים, מעבדות לחירות"יציאת אירופה תש"ז". 

 הם יצאו משואה לתקומה בארץ המובטחת.כמו ש

אנשים, נשים,  4,554היו בה  .גים באונייה זו היה מן הגדולים ביותר בכל ימי ההעפלההמפלימספר 

 .קשישיםילדים, נערים ו

 ,קרב על סיפון האונייה התנהלכשהתקרבה "אקסודוס" לארץ ישראל תקפו אותה הבריטים. 

 ים במערכה גררו את האונייה לחוף חיפה, משם גירשו אותם חזרה לצרפת. סיפורםכשניצחו הבריטו

 . שם, הוא המשיך גם אחרי שאקסודוס נשארה בחופי הארץלא נגמר  של מעפילי "אקסודוס"

סיפור מעפילי "אקסודוס" הפך לסיפור גדול ומיוחד בכל תולדות ההעפלה והשם "אקסודוס"  הפך 

 למפורסם.

סבר בה העבודה מתחילה. בסיפורה של האונייה משמעותיים תמקדים בנושאיםמקים פרהנושאי 

נדרשו  מדובר על צוות האונייה. בכל אוניית מעפילים ,הראשון בפרקורקע על נושא ההעפלה. 

ידיעה, שלכל החלטה עם הלעמוד במצבים מורכבים ולהתמודד עם קשיים רבים והצוותים 

ים וגורלם. גם באוניית "אקסודוס" היו החלטות גורליות שתיקבע יהיו השלכות לגבי חיי המעפיל

לוחמני והציוני של האופיים העיקש,  בפרק מדובר עלוקשות שאנשי הצוות התמודדו עימם. 

נכר  מעפילי "אקסודוס" ומנהיגיהם. ניתן לראות זאת בסירוב החוזר לרדת מאוניות בארצות

 לעהשפיעו במידה ניכרת  ואחרות לההחלטות אבהטמנת חומר נפץ באחת מאוניות הגירוש. ו

, בו נלחמו בעוז המעפילים . בפרק על ליל הקרבובדרך זנקבע הסדר לסמל, ולכן הפיכתה 

של  "אקסודוס" )שיר מעפילים( היה תפקיד חשוב בהעלאת המורלהמנון לש התבררבבריטים, 

נם וערכם הרגשי בנושא שירי מעפילים, תוכ ניתנת הרחבה. לכן, אחרי פרק ליל הקרב המעפילים

 )גאווה, גבורה, מוטיבציה ועוד..(.
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 העפלה

"העפלה" הוא כינוי לעלייה בלתי חוקית של יהודים לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. ההעפלה 

ויהודים רבים מגרמניה ומארצות  ן בגרמניהאחרי שהיטלר עלה לשלטו ,1934בשנת  התחילה

העפלת יהודי  ספינות ואוניות אךעשתה בעיקר דרך ההעפלה נ אחרות ביקשו לעלות לארץ ישראל.

סוריה ולבנון דרך גבול הצפון התבצעה בעזרת שוחד של שומרי הגבול ובנהגי "אגד" שנסעו לעיראק 

הובאו מעיראק עולים במטוס )היו  1947. בשנת ברכבים )לצורכי צבא( והבריחו עולים רבים ונשק

ייסים אמריקאים שהציעו את עזרתם תם של שני טשלוש עליות כאלו(, הדבר אופשר בזכות יוזמ

 מטוסם. ו

 היו אך הציבור לא מודע שגםבדרך כלל כשמדברים על העפלה עולה התמונה של ספינות המעפילים 

 נחשבות העפלה.אלו שהצגתי לפניכם, שעליות בדרכים אחרות, כמו 

תה ספינה בשם "וילוס", ספינת המעפילים הראשונה שהגיעה לחופי הארץ ללא רישיונות עלייה היי

צעירים יהודים מאירופה. את ספינה זו הצליחו חברי  350והיו בה  1934אשר הפליגה מיוון בקיץ 

ן, חיכו "החלוץ" להביא לחופי הארץ, אך כשהתבצע ניסיון נוסף להביא בספינה זו מעפילים מפולי

 והיא הוחזרה לפולין. הבריטים לספינה ולנוסעיה

יהודים לארץ ישראל החלו כבר בתחילת המנדט הבריטי בארץ ישראל, ובאו ההגבלות על עליית 

השנים במנדט הבריטי התפרסמו שישה "ספרים  28לידי ביטוי במדיניות "הספר הלבן". במשך 

, נאמר כי השלטון הבריטי אינו מתכוון להפוך את 1922לבנים": בספר הראשון שהתפרסם בשנת 

יהודים לעלות לארץ ולהתיישב העל  נאסרדים. בספר הלבן השני ארץ ישראל כולה לבית לאומי ליהו

ושלו בידי יהודי ארץ ישראל. כשהופרכה הטענה שלפיה בה כי טענו שיש ליישב קודם את הערבים שנ

פורסם הספר הלבן השלישי,  1937שנים, בשנת  7לאחר זה. נישלו יהודים את הערבים בוטל ספר לבן 

אחת יהודית ומליץ לחלק את הארץ לשתי מדינות, אחת ץ והשהגביל את עליית היהודים לאר

הספר הלבן השישי, האחרון והקשה  פורסמו עוד שני "ספרים לבנים". 1937 – 1938ערבית. בשנים 

בספר זה הכריזה  ערב מלחמת העולם השנייה ותחילת השואה.ב, 1939התפרסם בשנת  מכל קודמיו,

שנים למדינה עם רוב ערבי. כדי  10ארץ ישראל תוך  ממשלת המנדט הבריטי על כוונתה להפוך את

חמש שנים, ואסרה משך בשנה ל 15,000 -יית היהודים להגבילה בריטניה את על את מטרתם,להשיג 

ם, לא יכלו להגיע הנאציות. ניצולי שואה, שניצלו מן על היהודים לרכוש אדמות לצורך התיישב

  לארץ שחלמו עליה.
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 1947שנת עד ם כי גזרות "הספר הלבן" יתבטלו אך זה לא קרה. כשנגמרה המלחמה חשבו כול

ספינות אקסודוס החליטו כי "י פרשת נומעט לפ שלחו את האוניות שתפסו לקפריסין הבריטים

ושלח ו. הנוער בארץ מחה על כך חזרה לארץ ממנה הגיע ישלחו ,על ידם שיעצרו ליםיות מעפיואונ

 מכתבים לממשלה הבריטית.

 "לכבוד

 ממשלת ארץ ישראל )המנדט הבריטי(

 ירושלים

 א.נ.

יסודיים בירושלים, הכרזנו על שביתה ביום חמישי א. אנו, מאות תלמידי בתי הספר ה

כמחאה על היחס הבלתי אנושי של ממשלת ארץ ישראל )המנדט הבריטי( לפליטים 

 היהודים, פליטי האנטישמיות האירופית, וסגירת שערי הארץ בפניהם.

ב. היריות ממכונות ירייה על ידי משמר החוף הבריטי בעולים היהודים, אשר ארץ ישראל 

פגעו עמוק בלבו של הנוער. אנו, הדור הצעיר של ארץ  –המפלט והמקלט היחידי עבורם היא 

ישראל המתחדשת, מכריזים בזה: עולים אלה אחינו הם, ולארצם הם באים. אנו דורשים 

 מאת ממשלת ארץ ישראל להתחשב ברגשות הנוער ולפתוח את שערי הארץ להמונים אלה.

טי החרב הנאצית תזעיק את המוני הנוער למערכה ג. המשכת יחסה הרע של הממשלה לפלי

נגד פוליטיקת זוועה זו של ימי הביניים, של "השלכה ללב ים" המתנהלת על ידי ממשלת 

 בריטניה.

ד. בשם הצדק והיושר, בשם מאות ואלפי נערים ואמהות המושלכים לרחוב ולאבדון על ידי 

 1"ההיטלריזם באירופה, אנו דורשים את פתיחת שערי הארץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 ה של תלמידים מירושלים שהתפרסמו בעיתונות העברית ונשלחו לממשלה הבריטית.מכתבי מחא 1
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  האונייה הדילמות של מנהיגי -1פרק 

ביל ברנשטיין,  , הקצין השניאהרונוביץ'  -, אייק )יצחק( ארןהאונייה היו רב החובל מנהיגי

שהיה האחראי על המבצע )מטעם המוסד לעלייה ב'( ויוסי הראל )המבורגר(,  ,צמרת שמריה

יש הפלי"ם )הכוח הצבאי הסדיר של מיכה פרי היה סגנו והוא היה אמפקד המבצע מ"ההגנה". 

"ההגנה" בארץ ישראל(. הם היו צריכים להחליט החלטות חשובות לגבי האונייה והמעפילים בה 

 ונתקלו בקשיים, במחלוקות ובשאלות רבות.

כששם האונייה עוד היה "פרזידנט וורפילד" והיא הוכנה לקראת המעפילים, החליט יוסי הראל 

שהיה באוניית מעפילים קודמת שנתפסה  האונייה למלחמה. יוסי הראל,הוא מכין את )המבורגר( ש

ונשלחה למעצר בקפריסין )שמשם ברח(, הרגיש שהוא חייב לצייד אותה כראוי. הוא פקד לצפות 

את ירכתי העץ של האונייה בלוחות פלדה, להקיף בתיל דוקרני את כל המבנים על הסיפון, לכסות 

ל שמטרתה למנוע הלכת רימוני גז מדמיע פנימה, לבצר את גשר את פתח חדר המכונות בשכבת ברז

הפיקוד בשקי חול ולחבר צינורות אל הקיטור כדי שישלחו סילוני מים רותחים על הבריטים. הצעה 

נוספת שנתן הייתה להוסיף תא היגוי נוסף בירכתי האונייה למקרה שיפלשו הבריטים לתא ההגה 

 דתו עזרה בקרב.הראשי. בסופו של דבר הצעותיו ועבו

שהבריטים  לאחריה איש אמונו של דוד בן גוריון(, השאקסודוס ) מפקד האונייה, הראל יוסי

השתלטו תא ההיגוי הראשי )אך מתא ההיגוי בירכתי האונייה המשיך אייק אהרונוביץ לשלוט על 

 -האונייה(

י, 'אם אנחנו ר כהן וכל הסיפון היה מלא פצועים. והוא אמר ל"בבוקר עברתי עם הרופא ד"

  2אנשים ימותו.' אז עצרתי את האונייה." 8-6לא נקבל פלזמה, בקרוב 

עמדו על כך שיש . אנשי צוות "ההגנה" רבות להיכנע עוררה מחלוקות הפקודה של מפקד האונייה

 . הוא אמר, עוד כשהסביר את כניעתו איש לא ערער על כך להמשיך ולהילחם.

 . 3די למות כאן""האנשים האלו לא ניצלו מהשואה כ

קשר עם הקומנדר גרגסון והודיע כי יכנעו נשם הקומנדור לרווחה. מתברר  כשיצר יוסי הראל

והיה צריך לדווח על ה'תבוסה'  שהקומנדור היה מושפל כי הם לא הצליחו להשתלט על האונייה

 .לאחראים עליו

                                                           
 )תמלול( 29.1.2017יוסי הראל, מתוך הסרט "אור השמש לא כבה"  2
 .263, עמוד 2007, קשת הוצאה לאור, תל אביב, השבועה, סיפור אמיתייוסי הראל, רם אורן,  3
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סבל ואי ודאות,  ליום ש 11 במשך גירושהמא"י, שטו המעפילים בים באוניות  אחרי שגורשו

לצרפת. הבריטים רצו להוריד את המעפילים לחוף בכוח אך ממשלת צרפת סירבה ואמרה  מוחזרים

ולסדר להם עבודה ומגורים  לתת להם אזרחות צרפתית י תהיה מוכנה לקבל את הפליטים, אפילוכ

  לרדת. מרצונם החופשיאם הם ירצו  רק ,התחלתיים

אה, היה מדריך ואחראי על קבוצה גדולה של ילדים ונוער והשתתף יצחק גנוז, בחור צעיר, ניצול שו

 בישיבות מתוקף תפקידו. נראה שצוות ההנהגה התחשב גם בדעתם של המדריכים. 

"ישבנו אותו הלילה עם השליח מהארץ ודנו. בבוקר צריכים להודיע לאנשים מה עמדתנו.  

ים הרי את הזרם של עלייה לארץ. יורדים בצרפת או לא יורדים? אם נרד, אז מצד שני, שובר

ורובנו היו: לא לרדת. אותו לילה, מגיעים בלילה קולות ברמקול מאיזו שהיא סירה שהגיעה 

יהודים אל תרדו 'קרוב אלינו. היו אנשי הארץ, היו מהפלמ"ח או מ'ההגנה' בעברית וביידיש 

השפיעה עלינו אז זה, עצם הקריאה הזאת היא ש רפת. אנחנו נביא אתכם לארץ ישראל'לצ

לא  -לא יורדים. יהיה אשר יהיה -בבוקר ואומרים להמון, אומרים ע, קמיםוהרוב הכרי

 4"לא יורדים. זאת הייתה הגבורה של אקסודוס. -יורדים. יהיה עוד פעם מחנה ריכוז

. הם 'נשק יום הדין'הבריטים השתמשו ב שהו המעפילים בנמל זמן מה ואז לאחר שסירבו לרדת,

 ניה.מודיעים לפליטים כי הם מחזירים אותם לגרמ

 אוניות הגירוש שהגיעו להמבורג בגרמניההאם לרדת מ -דילמה נוספת שעמדה בפני המנהיגים היא

 . הסיבה לכך הייתה שהם לא רצו שהזיכרונות הקשים ממחנות ההשמדהגדות או ללאהתנ עם

ויכולת . הם רצו לתת תחושת גאווה ו על עצמםרשל הליכה בחוסר אונים יחז וזיכרונות רבים אחרים

 ה במצב. שליט

שצריך לרדת כי כבר אנחנו כאן אבודים, ויש שאמרו 'תמות נפשי עם  "חלק גדול טען

 5"יורדים. אפלישתים'. ל

הוחלט להתנגד. הם הוכו והותקפו בזרנוקים  פארק" -"הראנימיד-שתי האוניות "אושיין ויגור" וב

רייבל", המעפילים -ירבאונייה השלישית, "האמפי למחנות מעצר. הועברו הפליטיםו ,ובגז מדמיע

ירדו ללא התנגדות ובמהירות, דבר שהיה נראה חשוד לבריטים. הם בדקו את האונייה ומצאו בה 

 .אנשי "ההגנה". המטען לא גרם לאבדות בנפש חומר נפץ שהוטמן בה על ידי

 

 

                                                           
 )תמלול( 201729.1.יצחק גנוז, מתוך הסרט אור השמש לא כבה  4

 
 שם 5
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 הפיכתה של אקסודוס לסמל -2פרק 

 ישראל.-לייה החופשית לארץמאבק על זכות העהפך לסמל ל סיפור אוניית המעפילים אקסודוס

שהראתה  דשותיתהסקירה הח פיכתה של אקסודוס לסמל הייתהההסיבה העיקרית שגרמה ל

  האיצה את החלטת הקמת מדינת ישראל באו"ם.ובצורה אמיתית  את הנעשה למעפילים

ונכתבו ספרים  הוליוודי )בכיכובו של פול ניומן(הופקו סרטים רבים על הנושא ביניהם גם סרט 

העיתונאית והסופרת רות גרובר הגדירה את האונייה:  .ועל מעפיליה בים על האונייהר

 הספינה שהקימה אומה" -"אקסודוס

ת המספר הרב ביותר של פליטים שהפליגו בה ות המעפילים בעלאחת מאוניו"אקסודוס" הייתה 

של המעפילים  איש. המסה הגדולה 4,554 -כ בכל ימי ההעפלה הבלתי חוקית לארץ ישראל. היו בה

מספרם הרב  תוכננה על ידי ארגון "ההגנה" כדי להשאיר חותם ולהשפיע על דעת הקהל העולמית.

 .בעיניי המתבונן מבחוץ הדגיש את הצפיפות ואת התנאים הקשים באוניות

ההגנה שידרו מהספינה וכנראה מישהו קלט את זה ושידר את זה לכל העולם, את הצעקה "

הביא לפה מעפילים שהם אודים עשנים ם לאת המסרים שלהם, שהם בסך הכל רוצישלהם, 

  6"ותראו איזה מאבק יש. ,מתקופת השואה

האמת היא, שמפקדי ההגנה ראו תועלת רבה בשידור רדיו שיערך מעל סיפון ה"אקסודוס" כדי 

ביולי שודר באמצעות עמדת הגדעונים )יחידת הקשר הכללית של  17עולם. בערב אנשי ה שישפיע על

התחנה  -הייתה על האונייה, שידור רדיו בעברית שהועבר בקול ישראל"ההגנה"( רבת העוצמה ש

 .טב בארץ ועורר התרגשות רבההמחתרתית של "ההגנה". השידור נקלט הי

כש"אקסודוס" הייתה במים בינלאומיים הכריזו הבריטים כי פלשו לגבולות פלשתינה והודיעו כי 

החובל של האונייה, כעס ושידר תשובה אם האונייה לא תיעצר הם יתקפו. אייק אהרונוביץ, רב 

 לקומנדור הבריטי:

אנשים, נשים וילדים, שפשעם  4500-, נמצאים למעלה מ47"על סיפון אונייה זו, אקסודוס 

היחיד הוא, כנראה, שהם יהודים. אנו עולים לארצנו בזכותנו ולא בחסדו של מישהו. אין 

מזל נבחרו האנשים האלה לשם לנו שום דבר נגד המלחים והקצינים שלכם, אך לרוע ה

ביצוע מדיניות שלעולם לא נסכים לה. לעולם לא נכיר בחוק המונע מיהודים לעלות לארצם. 

אנו נהיה האחרונים אשר נשאף לשפיכות דמים, אבל עלייך להבין, שלא נלך מרצון למחנה 

של  באופן אישי לכל מקרה אני מזהירך, כי תהיה אחראיריכוז, אפילו אם הוא בריטי. 

 7פתיחה באש לתוך קהל אנשים או ילדים בלתי מוגנים ובלתי מזוינים."

                                                           
 )תמלול( 29.1.2017ד"ר אלדד חרובי, מנהל ארכיון מוזיאון הפלמ"ח מתוך הסרט "אור השמש לא כבה"  6
 .257, עמוד 2007, קשת הוצאה לאור, תל אביב, השבועה, סיפור אמיתיאייק אהרונוביץ, רם אורן,  7
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 ביסוס לכך. ישראל דרך "קול ישראל" אך אין ששידור זה הוא אותו השידור ששודר בארץ ייתכן

עדה שמינה ועדת אונסקו"פ, ווו מתקרבת לחופה של הארץ, מתכנסת בירושלים "אקסודוסבעוד "

לעומתם, נציגי היישוב  .. הערבים סירבו לשתף פעולהשל ארץ ישראללבחון את עתידה  האו"ם כדי

 . ודנו עם הוועדה היהודי נפגשו

 -ועדת האו"םוא אבן שליווה את אב

עיון שטוב יהיה אם הגיעו לאוזנינו ידיעות על בואה של האונייה אקסודוס ועלה בליבנו הר" 

י שידענו בדיוק את עוצמת לחיפה כדי לראות מה שמתרחש שם בל ייסעום( הם )ועדת האו"

האירוע שהיה עתיד להתרחש ושלושה מחברי הועדה הסכימו לעלות שמה אל הכרמל אל 

הנמל ולראות את מה שמתרחש שם וכאשר חזרו מחיפה הייתה לנו תחושה שנתהווה אירוע 

י השלושה הללו היו ממש שבורים, נדהמים ומזועזעים ממה שראו. למראה שהר היסטורי

כאשר ההצבעה הזאת הגיעה להחלטת האו"ם בכ"ט  .שפעה מאוד גדולהעיניים יש ה

 8', אין אדם שיכול להישאר אדיש לנוכח מראות כאלה."47בנובמבר 

לאחר הלחימה על "אקסודוס", כשהורדו המעפילים לנמל חיפה, הובלו הנופלים על אלונקות. 

ו וידווחו על כך שמעפילים הבריטים, שלא רצו שצלמי העיתונות שצילמו את פינוי אקסודוס ידע

יהודים נהרגו בקרב, כיסו למחצה את הגופות. תחבולתם הצליחה עד אשר המעפילים ששמו לב 

 לנעשה צעקו "יש כאן הרוגים!" לעבר העיתונאים, "אל תתנו שיסתירו אותם!"

כי נאמר  הים. לבריטיות והפליגו חזרה א הוכנסו לשלוש אוניות ,נה בכוחו מהספיהמעפילים הורד

את המעפילים לקפריסין אך הבריטים אמרו זאת רק כי רצו שיעלו ללא התנגדות.  יקחו הבריטים

 למעשה, הם שלחו את אוניות הגירוש לצרפת.

מחזיקים על הנמל בוק בצרפת ראו המעפילים יהודים -כשהתקרבה "אקסודוס" לנמל פורט דה

כרזות בצרפתית בשביל העיתונאים היו גם  "!"לא לרדת -כרזות גדולות בעברית וביידיש שאמרו

ות ענקיות על הסיפונים של שלושת הספינות כרזהצרפתים שהיו שם. בתגובה, הכינו המעפילים 

מאות עיתונאים באו לנמל, קבוצות  "צרפת, תודה, אבל אנחנו רוצים לארץ ישראל." -שאמרו

ו כי האזור משך אליו גדולות של יהודים רקדו ושרו בכיכר ליד, והעסקים ששכנו על הנמל שגשג

אנשים סקרנים שרצו לראות את המעפילים בעצמם. כתב של העיתון הצרפתי "פראן טירר", 

 שהתגנב לאחת האוניות במסווה של פקיד נמל, כתב,

                                                           
 מתוך הסרט "אור השמש לא כבה" )תמלול( אבא אבן, קצין הקשר של הסוכנות היהודית לוועדת אונסקו"פ, 8
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"זהו חיזיון אימים של ספינת עבדים. הסירחון אכזרי, מוצק עד כדי חיתוכו בסכין, עיסה 

 9של בעלי ייסורים." דביקה של זפת ושתן שהחמיץ. זהו ריחם

אנשים תהו כיצד יכלו היהודים לסרב  השהות בנמל בצרפת עוררה מהומה תקשורתית עולמית רבה, 

 גדולה סערההייתה  בתנאים הקשים. הגירוש, להצעה כל כך נדיבה מצד צרפת ולהישאר באוניות

מזון של הבריטים לספק  ומחאות ברחבי העולם היהודי, שהתחזקו בשל הסירוב הראשוני

אפילו חברי הפרלמנט פנו אל הממשלה הבריטית בשאלות המעפילים היהודים.  -לאסיריהם

העיתונות העולמית שהוזמנה לנמל, תיארה את המעפילים מביכות על התנהגות לא אנושית. 

 כאסירים ב"אושוויץ צפה".

ין, שראה פרשת אקסודוס גרמה למבוכה רבה בממשלת בריטניה ובעיקר לשר החוץ דאז ארנסט בוו

באקסודוס נקודת מבחן, מי יפסיד את המאבק בים התיכון? היהודים העקשנים או האימפריה 

המעפילים התנגדו לירידה אחרי שהייה בנמל צרפת נשלחו המעפילים לגרמניה, הבריטית? 

מהאוניות והוכו על ידי הבריטים שהוציאו אותם בכוח מהאונייה. הם הועברו למחנות מעצר 

ק שנתיים קודם לכן גן בלזן שבו נרצחו רר, מחנה הריכוז הנטוש פפנדרוף וגם למחנה בביניהם אמדן

אצילה ההמדינה  ות הבין לאומית גינתה את בריטניה.העולם הזדעזע. העיתונו אלף יהודים 60

 כמותם.בדיוק  התנהגה עכשיושעזרה להביס את הנאצים 

ו בידיעה שהם מחזירים את "עמדתי על הרציף עם צעירה מ"ההגנה". ועמדנו שם ובכינ

תראי  עכשיו'אז הצעירה הזאת מההגנה אמרה לי, האנשים האלה לגרמניה, לארץ המוות. ו

 10"  'את לידתה של מדינה יהודית.

 הן גדרות התילזו להגיב בצורה מזועזעת  להם , וגרמואחד מהדברים הרבים שהשפיעו על העולם

 פילים בגרמניה הכניסו אותם לרכבות.שכשירדו המעהגירוש ו שהקיפו את שלושת ספינות

"אנחנו יורדים למטה, ומה אנחנו רואים? רכבת. עם חלונות מסורגים, עם תיל. כל מי שהיה 

  11במחנה ריכוז התחיל לבכות. הייתה שם היסטריה."

                                                           
 .274, עמוד 2007קשת הוצאה לאור, תל אביב,  השבועה, סיפור אמיתי,כתב של עיתון צרפתי, רם אורן,  9

 )תמלול( 29.1.2017רות גרובר, עיתונאית אמריקאית, מתוך הסרט "אור השמש לא כבה"  10
 )תמלול( 29.1.2017מש לא כבה" הניה מרכוס, ממעפילי אקסודוס, מתוך הסרט "אור הש 11
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עיתונאי של  מצוות האונייה. הכיסוי שלו היהג'ון סטנלי גראוול היה חלק כומר אמריקאי בשם 

)=הכומר(, ותפקידו היה לפרסם את סיפור אקסודוס The Churchman" צרי "עיתון הנו

י אחרונייה. גראוול נעצר עם אנשי הצוות הוא הזדהה בשמו וירד מהאג'ון ומסעה לעולם. כש

במעצר בבית מלון 'סאבוי' בחיפה. כשהגיע לשם, שאל אותו הפקיד בעניין  שנחקר הוא היה

שבאו  הפקיד אמר לו שיש עיתונאים רבים בלובי לו אם הוא מהאונייה, כשהשיב שכן אמר

, פגש את זו הזדמנותהכומר ניצל את . לכתוב על "אקסודוס" והבריטים חוסמים את דרכם

הוא סיפר על מסע  .פר לעיתונאים מרחבי העולם את סיפור "אקסודוס"יסהעיתונאים, ו

הרוגים ועל הפצועים התלאות של האונייה, על מעצרה בים, על ההתנגדות והלחימה ועל ה

שני עיתונאים אמרו לכומר שהוא חייב לספר את הסיפור לוועדת האונסקו"פ בירושלים,  הרבים.

. לשם העיתונאים, שזיהו סיפור טוב, הבריחו אותו הכומר ספקן אם יוכל לנסוע לשם. אך היה

מכן הוא הוזמן  בפני חורחה גרסיה גרנדוס, נציג האונסקו"פ. לאחר העיד הכומרהגיע לירושלים כש

להעיד בפני כל אנשי ועדת האונסקו"פ. הוא העיד כי לא היו כלי נשק על האונייה במהלך הקרב מול 

ועדה שדבריו נכונים, מה שגרם לוועדה הבריטים, ובזכות מעמדו כאיש דת נוצרי, השתכנעו אנשי הו

הוגן, וס" הוא לא להבין את הסיפור טוב יותר ולראות שמה שעברו היהודים המעפילים ב"אקסוד

  .ושצריך למצוא פתרון לבעיה צודק,לא 

 

 

שער העיתון "על המשמר" 

, בו מסופר על 1947יולי 

הסיפור הקשה של גורלה 

, על של האונייה ומעפיליה

הנרצחים, ומובאות בו 

 תמונות מהאירוע.

 

 

 

 

 

 

 הכומר ג'ון סטנלי גראוול
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תמונה זו היא תמונה מאוניות הגירוש )לא ידוע איזו 

 כך(. אבל נאמר שכולן נראו

באוניות הגירוש היו גדרות תיל בסיפון הצפוף מה 

 שנתן הרגשה של כלא. הדגל המתנופף למעלה

משלב את הבריטים והנאצים  ,(שמעפילים ציירו)

צלב הקרס ודגל בריטניה  ומשווה אותם אחד לשני.

 מראות אלו זעזעו את העולם. יחדיו.

 

 

 

נערים מאחורי גדרות תיל על הסיפון 

ות ואפשר באוניות הגירוש. פניהם עצוב

לראות את סבלם ואת חוסר האונים 

 שלהם. ניתן לראות כי בגדיהם ישנים

 והתמונה בשחור תיללמרות ה ובלויים

 ולבן.

 

 "אקסודוס"סיפור אוניית המעפילים 

הביא בעקבותיו סערות, מחאות 

והפגנות ברחבי הארץ והעולם. תמונה 

זו צולמה בארץ במקום לא ידוע. 

אה, נשים אלה הם ניצולי שוייתכן שא

מוחים  . הםביידיש ששלטיהםכיוון 

אחרי  העוול שנעשה למעפיליםכל על 

 .כל הזוועות שכבר עברו
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 ליל הקרב על האונייה -3פרק 

בריטיות שמטרתן תקפו אותה משחתות  , שםהתקרבה לנמל חיפה "אקסודוס" המעפילים אוניית

נלחמו הם , ואמונה תעוזה המעפילים היו מלאי הייתה למנוע הגעת מעפילים לחופי ארץ ישראל.

לצרפת  בכוח הצער לבסוף נתפסו וגורשו האך למרב בכל האמצעים שעמדו לרשותם,בבריטים 

-"ראנימיד-רייבל" ו -, "אמפיירר""אושן ויגו -בשלוש אוניות גירוש בעלות סיפון עם גדרות תיל

מניה. "אושן שגורשו לצרפת ומשם הועברו על ידי הבריטים לאזור הכיבוש הבריטי בגרפארק" 

סטאו.  -אמפייר רייבל למחנה אםהפנדורף ומעפילי ראנימיד פארק" נשלחו למחנה פו"ה ויגור

שראל, חלקם בעזרת אחרי תקופה של כשנה במתקני המעצר בגרמניה עלו רוב נוסעי האונייה לי

 .ניירות מזויפים

(. יצחק 93בן כיום מהספר "כיסופים וסער" שכתב יצחק גנוז ) יםמובא איםים הבהציטוטחלק מ

 ."בספרו את סיפור "אקסודוס גנוז מספר

לפני ליל הקרב מפקד "ההגנה" עומד על הסיפון העליון ומתדרך את המעפילים לקראת הקרב הצפוי 

 להם:

סיכויים לרדת מחכה לנו הרבה עבודה אתן, אך יש לנו תכניות ו, "הן חמש, חמש משחתות

העיקר לא להיבהל. לנהוג בקור רוח. היישוב בארץ מחכה לנו. המונים יבואו  בחופי הארץ.

לחוף לקראתנו. אנחנו שטים עתה במהירות קטנה ומוגבלת, כדי לא לגלות לאויבנו את 

ספינה. הם לא יוכלו לעצור אותנו לפני כניסתנו למים הטריטוריאליים של היכולתה של 

שלושה מילין מהחוף. בהיכנסנו לתחום זה נפתח בכל המהירות, במלוא ארץ ישראל, 

הקיטור. הם יכולים לרדוף אחרינו רק עד קילומטר אחד מהחוף, בגלל השרטונות והשוניות 

 -אז נפרוץ קדימה. מי שיודע לשחות כעשר דקות,שבסביבה. עלינו לעמוד בפני הסתערותם 

ובכל האמצעים העומדים לרשותנו להרוויח  עלינו להילחם איתם בכל כוחותינו, שישחה.

זמן ולשהותם עד שנגיע לחוף. נשתמש בצינורות מים, בקיטור ובסילוני שמן, קופסאות 

תכו בהם. אל תיתנו להם לעלות על הסיפון  יק.שימורים ומטילי מתכת יש לנו מספ

ינו לו סיכויולהתקרב לגשר הפיקוד. כל רגע יקר. ככל שישתהו יותר בתפיסת ספינתנו כך יגד

הנה נפרוץ את ההסגר הבריטי. ועכשיו, חופשים חבריה,  להיות מחר בבוקר בארץ ישראל.

 12וקדימה לעבודה!"

אנו רואים כאן שמפקד "ההגנה" מעבר לתדרוך הענייני משתדל גם להפיח רוגע ותקווה אצל 

חפצים ו להם רק ן קרבי וללא אמצעי לחימה אמיתיים. היהלוחמים, שהיו נערים ונערות ללא ניסיו

                                                           
 161-160, עמוד 1985ההוצאה לאור, ישראל,  -, מודן הוצאה לאור ומשרד הביטחוןכיסופים וסעריצחק גנוז,  12
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נלחמו על סיפון האונייה וזרקו קופסאות שימורים פתוחות על  המעפיליםמאולתרים מהאונייה. 

 משמעותית, על האויב הבריטי. תהיה לא מנת לגרום לפציעה כלשהי, אפילו אם

ן ולהילחם. כל קבוצה קיבלה קטע שהיא מפקד "ההגנה" הנחה את הנוער להיות למעלה בסיפו

הייתה אחראית עליו בסיפון, מגנה עליו ודואגת ל"ציוד לחימה", שישיגו מבטן האונייה. בשעות 

הערב הסיפון התפנה מנשים, זקנים וילדים שעברו כולם לסיפון התחתון של האונייה. מי שנשאר 

 היו רק קבוצות הלוחמים ואחיות שהכינו עזרה ראשונה. 

 -1947דוס יודעי ציור הכינו כרזה ענקית. שם הספינה מעתה ואילך "אניית ההגנה אקסו"

שירת "התקווה" אדירה פורצת, בעמידת "דום", עולה וכובשת  יציאת אקסודוס תש"ז".

את הדממה, את המיית הים השחור מלמטה, המחליק ומתדפק קלות על דפנות הספינה. 

נם בוכים. גלי אושר וגאווה מציפים את הלב. "אנו מישהו חונק בתוכו דמעות. לוחמים אי

 13חייליו של הצבא היהודי. הצבע היהודי, הלוחם למען ארץ ישראל."

המשחטות הבריטיות שטות קרוב לאונייה באורות כבויים. לאחר זמן מה יוצאת מהאפלה משחטת 

 אנגלית, פולנית ויידיש: -אחת, מתוכה יוצאת כרזה בשפות שונות

ים את כיוונכם, חזרו על עקבותיכם. איננו רוצים להילחם בכם. מנהיגיכם "אנו יודע" 

גוררים אתכם להרפתקה מסוכנת. אם תיכנסו למים הטריטוריאליים של פלשתינה נעצור 

של העומדים על הסיפון. "אנגלים חזרו  אתכם." צעקות מחאה. שירה פורצת מפיהם

ירה כובשת מקצה הסיפון הצטרדות. שלאנגליה." רגעים ארוכים של מחאה. צעקות עד כדי 

 14ועד קצהו."

השעה התקרבו לאחר ההתנגדות המשחטות מתרחקות ושקט משתרר לשעה בודדת. בתום 

חיילים מצוידים  50. הבריטים הצליחו להעלות לאונייה המשחטות ל"אקסודוס" ונגחו באונייה

דמיע וניסו לכבוש את תא בקסדות, אפודות מגן וחמושים בנשק חם, בפצצות עשן וברימוני גז מ

כי רב החובל אהרונוביץ' שלט על הספינה מהגה חלופי. החיילים  הועילההגה. כיבוש זה לא 

באש בירי הבריטים הבריטים נרגמו ב"תחמושת", שהוכנה מראש על ידי המעפילים ועקב כך פתחו 

ים בריטים נלקחו מלח 30-. מים החלו לפרוץ לתוך האונייה והופעלו משאבות. כחיה על המעפילים

 יה. בשבי על ידי יחידות המגן של האוני

 יצחק גנוז מתאר את חווית התבוסה במילים אלו:

פצועים ראשונים מגיעים למטה, מובאים על אלונקות. נערים נוחלים פנימה מכיוון "

חי מאזוט, מים ושמן. עיניים דומעות ובהלה איומה זועקת הסיפון, מוכים, מוכי דם, משו

                                                           
 .162עמוד , 1985ההוצאה לאור, ישראל,  -, מודן הוצאה לאור ומשרד הביטחוןכיסופים וסעריצחק גנוז,  13
ההוצאה לאור,  -, מודן הוצאה לאור ומשרד הביטחוןכיסופים וסערהכרזת הבריטים למעפילים, יצחק גנוז,  14

 .164, עמוד 1985ישראל, 



15 
 

ממבטם. מבעד לחורים ולבקיעים חודר פנימה כחול הבוקר, המתפשט והולך בתוך גודש 

 הצללים. דממה עכשיו. לא נותר מאומה, אלא מסע הדיכאון האילם של המנוצחים. 

מובילות מסיפון נס לא קרה להם. קבוצות חיילים בריטים חולפות על פני המדרגות ה

נים בידיהם. מסתכלים סביבם כאילו נחתו קסדות מלבינות על ראשם, אלות ומגלסיפון, 

על כוכב לכת מוזר ורחוק, הנטוע בלב ימים. אחד מהם מגיש סוכריה לילד. הלה שמטו על 

 15 הרצפה המלוכלכת. דבר בזוי הוא שם בכפו"

 מובא סיפורוהיה באוניית "אקסודוס". ש סיפורו של אדם בשם מתי פרץ,מתוך  מובא הציטוט הבא

באתר הקשר הרב דורי. הקשר הרב דורי היא תכנית שמטרתה לחבר את הדור הצעיר לדור הוותיק 

 את סיפורם.  ולתת להם לספר

"לאחר מספר חודשים בחווה החקלאית בצרפת, העבירו את כולנו לאנייה "אקסודוס" 

ילה יצאה האנייה לדרך. הרבה מן ההפלגה שעגנה באחד הנמלים בים התיכון בצרפת, ובל

הזו איני זוכר, פרט ללילה בו תקפו אניות המלחמה הבריטיות את האנייה שלנו. זה היה 

לילה חשוך, ואני זוכר שהתעוררתי בגלל קול רעש עצום, וזעזוע חזק. לא ידעתי מה קורה, 

ה נשמע כמו צעקות(. סביבי היה חושך מוחלט, אנשים צעקו ובכו, היו כאלו שהתפללו )לי ז

תה על ידי הצליחה לעודד ולהשקיט אותי. הפחד יהרגשתי פחד איום ופרצתי בבכי. אמי שהי

הזה שהרגשתי אז, לא עזב אותי עוד הרבה זמן. לאחר זמן רב, לא ידעתי כמה, נהיה שקט 

בהמשך הגענו לנמל חיפה והעלו אותנו על אניות משא בריטיות. לאחר זמן  והאיר השחר.

ע לי שבקרב עם הבריטים נהרגו שני מעפילים ואיש צוות מתנדב מארה"ב. אחד נוד

ההרוגים, נער בשם צבי יעקובוביץ' היה מוכר לנו. היו גם פצועים רבים. מסתבר שאחי 

פר יבאותו זמן עלה עם אבינו לסיפון להשתתף בקרב. הוא אחר כך ס 14שהיה בקושי בן 

 16"ה על המלחים הבריטיים שפרצו לספינה שלנו.בשמחה איך הוא וחבריו זרקו תפוחי אדמ

יותר עובדות על מה יצחק מספר ש אפשר לראות מקריאה של העדויות של יצחק גנוז ושל מתי פרץ

, לא זוכר , לעומת מתי שהיה ילד קטן ושלפי דבריו20זכר יותר בתור בחור בן ש שקרה, כנראה מפני

ו ושל האנשים סביבו. יצחק היה בין הבוגרים ורגשות חזקים של אך זוכר תחושות הרבה עובדות

זקנים וילדים אחרים ועם יותר, שנלחמו מול הבריטים בסיפון ומתי שהיה ילד קטן היה עם אמו, 

ספרו של בבסיפון התחתון ולא השתתף בלחימה באופן פעיל וייתכן כי לא ידע כלל על הלחימה. 

, נותן דימויים ומתאר את הנוף. וכל אירוע פרט ומרחיב כל עובדההוא מ, כיסופים וסער -יצחק גנוז

זוכר משפטים ששמע או אמר במדויק וספרו כתוב בשפה גבוהה בשונה ממתי שדיבר  הוא

מתי מספר שאת אחד מן ההרוגים  , ומעט תיאורי מצבים ועובדות.תענייניבצורה בתמציתיות, 

אונייה )למרות שהכיר אנשים קרב על ההמ הכירה משפחתו בעוד שיצחק לא הכיר את ההרוגים

 (.ובמלחמות ישראל שמתו מאוחר יותר במחנה שהיה בו

                                                           
 .169,170, עמודים 1985ההוצאה לאור, ישראל,  -, מודן הוצאה לאור ומשרד הביטחוןכיסופים וסעריצחק גנוז,  15
 מתי פרץ, מתוך אתר "הקשר הרב דורי". 16
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, יתום, עלה לאקסודוס עם אחיו הגדול, 15בקרב על אקסודוס נהרגו שלושה אנשים. הראשון, נער בן 

ה סגנו , הי24בתקווה להגיע לארץ ישראל. שמו היה צבי יעקובוביץ. השני, קצין יהודי אמריקאי, בן 

של רב החובל אייק אהרונוביץ, נפל כשהשתלטו הבריטים על תא ההגה. שמו היה ביל ברנשטיין. 

 ., נהרג ממכת אלה בראשוייןהשלישי, מעפיל ניצול שואה, שמו היה מרדכי בומשט

 

נשארה  למרות שנחלו תבוסה בליל הקרב

 -'עוד לא אבדה תקוותנו'  -התקווה

והוא צויר  ציור זה נקרא "חיפה מאקסודוס"

ע"י נער מעפיל, יהודה זינדל, שהיה על 

האונייה. הוא קרא לציורו כך בגלל המשפט 

 "יום אחד נחזור לכאן." -שאביו אמר לו
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 שירי מעפילים -4פרק 

שירי מעפילים הם שירים שנכתבו על ההעפלה של יהודים לארץ ישראל בזמן המנדט הבריטי. 

ם של המעפילים, הרגשות, התקוות, האמונות לצד הכאב והבדידות. השירים משקפים את מצב

 המעפילים שפכו את ליבם על הדף בצורות שונות ושירים הם רק דרך אחת מדרכים רבות.

ויש דמיון ביניהם )הנושא,  -ההעפלה -למרות שבשירי המעפילים מדובר על אותו הנושא

י ותלויים בנקודת המבט של כותב השיר, הערכים, הרגשות ועוד(, השירים גם שונים אחד מהשנ

 בחוויותיו האישיות ובאמצעים האומנותיים שבהם הוא בוחר לספר את אותו הסיפור.

 

 :נשוטה נשוטה*

 ָנׁשּוָטה, ָנׁשּוָטה, ַהחֹוף ִמְתַרֵחק לֹו,

 ַיְלִדי ָהאֹוֵבד.

 ַגִלים ְוכֹוֶכֶבת ְורּוַח נֹוֶׁשֶבת,

 ַהַלְיָלה יֹוֵרד.

 

ָרה,עֹוד ַנְחז    ָרה, ׁשּוב ַנְחז 

 ְוָהרּוַח ִתְרַעׁש ֲחָזָקה,

ֶרן,  ְוִׁשיִרים ַיֲעלּו ִמִסּפּון ּוִמת 

ר ְוָנִׁשיָבה ָנָקם.  עֹוד ַנְחז 

 

 ָנׁשּוָטה, ֶחְבַרָיא, ֵנָכר ַיֲעֵטנּו

 ְברּוַח ָקָרה.

 ָזִרים ְבֵביֵתנּו, ַאֵיה ְסִפיָנֵתנּו,

 ַאְרִצי ַהְסגּוָרה?

 

 17ָרה...עֹוד ַנְחז  

                                                           
 1945מילים: חיים גורי, לחן: ולאדימיר וניקולאי רומאנוביץ' באקאלייניקוב, נכתב בשנת  17
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 העתיד.  -שיר זה עוסק בגירוש המעפילים מחיפה לקפריסין, קיים בו מרכיב עיקרי והוא

ק מהם, )"גלים וכוכבת ורוח נושבת, שחוף חיפה מתרחכהדובר בשיר מתאר את מצב המעפילים 

המעפילים מלאים בתקווה ובאמונה שזה  יחד עם זאת הליל יורד", "איה ספינתנו, ארצי הסגורה"(

שוב נחזורה והרוח תירעש  -וף, שהם עוד יחזרו לארצם ויתנקמו בבריטים )"עוד נחזורה: לא הס

"(. חיים גורי משתמש במוטיב הרוח -חזקה, ושירים יעלו מסיפון ומתורן, עוד נחזור ונשיבה נקם

כדי לתאר את המצב הנפשי והלאומי של המעפילים, כשהם מתרחקים מחופי הארץ הרוח נושבת 

 לארץ ישראל )"והרוח תירעש חזקה"( ובשייט לכיוון הגולה )"יעטנו ברוח קרה"(. בהבטחה לחזור

, אמונה, צדק ופטריוטיות. למרות תחילת השיר שמשרה ציונות הערכים הנמצאים בשיר הם:

תחושת עצב וגעגועים לארץ ישראל, המשך השיר אופטימי ומביע אמונה חזקה שהמעפילים עוד 

טרף רגש הנקמה שמרגישים המעפילים, שכשיצליחו לחזור לארץ יחזרו הביתה. לאמונה זו מצ

המובטחת זאת תהיה נקמה בבריטים שגירשו אותם וייתכן שאפילו הכוונה לנקמה לנאצים שלא 

 הצליחו במזימתם להשמיד את העם היהודי. 

 יציאת אירופה תש"ז: -1947המנון מעפילי אקסודוס *

הבריטים התקיפו או ברגע שהעלנו את הדגל "שרנו בדרך כלל במצבים קריטיים, בזמן ש

כחול לבן על האונייה, שרנו גם התקווה וגם את המנון אקסודוס. השירה של המנון 

 18אקסודוס העלתה לנו מאוד את המורל."

 זהו תרגומו לעברית: ביידיש, וס המקורי שרו המעפילים על האונייהאת המנון אקסוד

 

 פה לשירם המתלקח-העולם, יקשיב פעור

 של ארבעת אלפים וחמש מאות מעפילי 'אקסודוס' הלוחמים על גלי הים.

 

 הוא בא מהגיהינום, מהשנאה והגאז, היהודי מ'אקסודוס' יציאת תש"ז.

 הוא צועד לשחרור אל מולדת וחוף, לארץ ישראל אל ימי האור.

 

 מיידנק והנה כבר הגיע אל חוף,-רק אמש יצא מאושבינצ'ים

 ל בכלא הבריטי הצף.הוחזר הוא אחורה בין התי

 

                                                           
 )תמלול( .תיעוד אישי, ראיון טלפוני, וחבר מזכירות האונייה ודוסיצחק גנוז, מעפיל באקס 18
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 היה שקט, עמי, בניך ובנותיך הסגורים מאחורי סורגים

 !אמיתית. המעפילים הם האוונגרד שלךמגנים על כבודך בגבורה 

 

 -לים במחנות בגרמניה נוסף בית לשירכשהיו המעפי

 על אדמה גרמנית כאן, נשבענו נשבענו,

 לשאת את דגלנו גאון.

 הו ארץ מולדת, שמעי צעדינו

 19!מבטיח לקראת ניצחוןצעד 

  שרו המעפילים על האונייה ונראה היה שהוא מרומם את רוחם:  את שיר זה

 20"כל הזמן שרנו את ההמנון של "אקסודוס". "

בשיר  שעברו עד שהגיעו לארץ שחלמו עליה.השיר מספר את סיפור המעפילים, את התלאות והסבל 

העולם יקשיב לסיפורם רצו שרואים תקווה ש ,אלרואים את התשוקה והרצון העז להגיע לארץ ישר

ם מעפיליהגם מחאה "הוחזר הוא אחורה בין התיל בכלא הבריטי הצף".  לראותפשר א .הכואב

אמונה שהם צועדים . המעפילים מביעים מולדתשחרור ברואים את עצמם כלוחמים שצועדים ל

הערכים השואה.  לקראת ימי האור, לאחר כל החושך והייסורים שחוו במלחמה ובתקופת

, גבורה )"מגנים על כבודך בגבורה אמיתית", "הלוחמים על גלי הים"(אומץ והמוזכרים בשיר הם: 

אהבה ונאמנות למולדת )"הו ארץ מולדת", "לשאת  -גאווה )"לשאת את דגלנו גאון"( פטריוטיות

רות מטרה )"שמעי את דגלנו גאון", "לשחרור אל מולדת וחוף" ,"לארץ ישראל, אל ימי האור"(, וחדי

  צעדינו, צעד מבטיח לקראת ניצחון"(.

מוזכר העבר הקשה )בשיר נשוטה נשוטה דימוי המעפיל הוא של "ילד אובד" ובהמנון  בשני השירים

"הוא בא מהגיהינום, מהשנאה והגאז"(. יחד עם זאת בשני השירים מדברים על העתיד  אקסודוס

ות של המעפילים א תנאים לארץ ישראל, ישנם חלומישנה תקווה, ואהבה לל לבוא באופטימיות: 

מאוד שני השירים כתובים בצורה  ותשוקה גדולה להגיע לארץ המובטחת.  טובים יותרלחיים 

 פטריוטית )=נאמנות למולדת(.

                                                           
שנה  60במלאת  2007, פורסם ב1947מילים: יצחק פרלוב, לחן: לולה פולמן, תרגום לעברים: חיים גורי, שנת  19

 לאקסודוס.
  29.1.2017מרים קליימן, מעפילת "אקסודוס", מתוך הסרט "אור השמש לא כבה"  20
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 -סיכום

אוניית המעפילים "אקסודוס" הפכה לסמל חשוב למאבק על זכות העלייה לארץ ישראל בזכות 

נים: הסיקור התקשורתי, עקשנותם של המעפילים, מספר המעפילים הרב שילוב בין גורמים שו

 .םשל האירועים ההיסטוריי והתזמון גראוולסטנלי , הכומר ג'ון )יחסית לאוניות מעפילים אחרות(

המרכזי הוא הסיקור התקשורתי הגדול בעולם כולו, שהוביל לתגובות סוערות בעולם. הגורם 

רבות, המנסים לעלות לארץ  התקשורת התעניינה בסיפור האנושי של ניצולי השואה, שסבלו

אבותיהם הקדושה ונתקלים באטימות ואכזריות גדולה מצד הבריטים. התקשורת התרגשה 

, התעקשו ונלחמו על על חלומם התנהלותם והתנהגותם של המעפילים, שלא ויתרווהתפעלה מ

 ממשלת צרפת הם לאמגם כשהוצעה להם הצעה נדיבה  .במסירות רבה זכותם לעלות לארץ ישראל

תמונות המעפילים  קיבלו אותה והמשיכו להתעקש על הזכות לעלות לארץ ישראל ולחיות בה.

מאחורי גדרות התיל  שבאוניות הגירוש הזכירו את מחנות הריכוז וההשמדה והסיקור התקשורתי 

. היא החלה למספר הרב של אותם מעפילים גם התקשורת התייחסההביע אהדה למצוקתם הקשה. 

האנשים המוצאים על ידי החיילים הבריטים  הגדולה שלהם רק מהרגע שראו אתלהתייחס לכמות 

 באוניות הגירוש.  של המוני המעפילים נוראיתה הם גילו ודיווחו על הצפיפותבכוח לחוף חיפה. 

האירוע של "אקסודוס" הגיע בתזמון מושלם לעם היהודי: לאחר מלחמת העולם השנייה, שואת 

בחזרה  אוניות המעפילים הנתפסותת של הבריטים להעביר את היהודים וההחלטה האכזרי

קום במחנות שנגמר להם המ החלטה זו נבעה מכך , כל אונייה לארץ שממנה יצאה.לאירופה

כמו כן, ממש באותה התקופה של  כי רצו "ללמד לקח" את היהודים.העקורים בקפריסין ו

ם היו בארץ ישראל וצפו במו "וונציגי הא "אקסודוס" האו"ם דן על אפשרות להקמת מדינה יהודית

בעקבות פרשת "אקסודוס"  ה ש"הציף" את הנושא והדגיש את חשיבותו., מעיניהם במתרחש

הבינה שהיא לא מצליחה לטפל בעצמה בבעיית שלת בריטניה ממוהתגובות המזועזעות בעולם, 

הפליטים היהודים הנוהרים לארץ ישראל. הבנה זו גרמה לממשלת בריטניה להעביר את הטיפול 

ירה ממשלת בריטניה, למורת רוחה, את הדרך להכרזת או"ם. בכך הכשידי הל באופן סופי בבעיה

 ."הספינה שהקימה אומה -. "אקסודוס הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל על פי החלטת האו"ם

"היינו באונייה עקשנים, לא נכנענו, לחמנו בבריטים והם בכוח החזירו אותנו לגרמניה, 

ל מהמדינות הצביעו בעד החלטה משם ברחנו... זה השפיע על דעת הקהל העולמית וחלק גדו

  21להקמת מדינה יהודית. הכל השתלב באותה התקופה. ברוך ה' שזכינו."

                                                           
 תיעוד אישי, ראיון טלפוני )תמלול( ,ל באקסודוס וחבר מזכירות האונייהיצחק גנוז, מעפי21

 -יצחק גנוז
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 -מקורות לכל הפרקים -ביבליוגרפיה

ישראל, ההוצאה לאור,  -לאור ומשרד הביטחון, מודן הוצאה כיסופים וסעריצחק גנוז,  -1

 ליל הקרב(-3)פרק  .1985

 (1,2,3. )פרק 2007תל אביב,  הוצאה לאור,, קשת השבועה, סיפור אמיתירם אורן,  -2

, אקסודוס )יציאת אירופה תש"ז(, יד אנציקלופדיה של השואהגוטמן ישראל )עורך(,  -3

הפיכתה  -2.  )פרק 1990ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה ספריית פועלים, ירושלים, 

 לסמל+ מבוא( 

  ט בכל פרק()נעזרתי בה בדברים טכניים כמע ויקיפדיה, ערך "אקסודוס" -4

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%

%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%A1_(

D7%9E%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D) 

 פרק ליל הקרב( ) אתר 'הקשר הרב דורי' -5

http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%9

-%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-5%D7%A8

%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1/ 

 אתר 'המכלול' )פרק ליל הקרב(  -6

https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95

%D7%A1_(%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%

99%D7%9C%D7%99%D7%9D)A2%D7%A4%D7% 

 אתר מטח, ערך "העפלה" -7

 https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4874 

  ויקיפדיה, ערך "העפלה" -8

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A4%D7%9C%D7%9

4 

http://www.palyam.org/Havaii/Shirim/mainpage.php 

 https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=78זמרשת )פרק שירי מעפילים(  -9

 אתר הפלי"ם ההעפלה והרכש )פרק שירי מעפילים(  -10

http://www.palyam.org/Havaii/Shirim/mainpage.php 

 (1-2,4הסרט "אור השמש לא כבה" )בפרקים  -11

https://www.youtube.com/watch?v=bVw3uZVHmYs&t=2899s 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1_(%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1_(%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1_(%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D)
http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1/
http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1/
http://www.ravdori.co.il/stories/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1/
https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1_(%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1_(%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1_(%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4874
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A4%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%A4%D7%9C%D7%94
http://www.palyam.org/Havaii/Shirim/mainpage.php
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=78
http://www.palyam.org/Havaii/Shirim/mainpage.php
https://www.youtube.com/watch?v=bVw3uZVHmYs&t=2899s
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 רפלקציה

תהליך העבודה היה מאוד מעניין ומאתגר. במהלכו נחשפתי גם לסיפור הכללי של אוניית המעפילים 

הסיפורים נשזרו זה בזה והיו מאוד  "אקסודוס" וגם לסיפור המשפחתי הפרטי שלי. שני

ומרגשים בעיניי. אחרי החקר כשגיליתי שאקסודוס הייתה אחת מהסיבות שהובילו משמעותיים 

להקמת המדינה, הרגשתי גאווה גדולה על כך שסבא שלי, היה חלק מאירוע רב חשיבות בהיסטוריה 

 היהודית. 

(, שאני מצד אמא שלי) ליכי סבא שהסיבה העיקרית שבגללה בחרתי את נושא "אקסודוס" היא 

לא הכרתי אך שמעתי לצערי, , היה על אונייה זו. את סבי קרויה על שמו )"נפתלי אילה שלוחה"(,

מעט מסיפוריו. בכל פעם שניסו אמי ואחיה לחקור את סבי בנוגע לסיפורו הוא תמיד החליף נושא 

באוניית  ע לנו הרבה על אודותיוולא ידוע לנו הרבה על מה שעבר עליו בשואה וגם לא היה ידו

זרקו על  (ובתוכם גם הוא ואחיו) "אקסודוס". הדברים המעטים שידענו הם שסיפר כי המעפילים

הבריטים קופסאות שימורים ושהם שרו את "התקווה" על סיפון האונייה. השנה, יצרה קשר אמי 

בוצות , שגר ברמת גן. יצחק היה מעפיל על האונייה והיה מדריך על ק93עם אדם בשם יצחק גנוז, בן 

הנוער )שבהם נכלל סבא שלי ואחיו הקטן יעקב( ולימד אותם עברית. הוא סיפר לנו דברים שבזכותם 

גילינו דברים חדשים על סבי כשהיה על "אקסודוס" וגם במחנות מאוחר יותר. כשדיברנו איתו 

בפעם הראשונה הוא אמר כי הוא זוכר את סבי ואחיו טוב מאוד והצטער לשמוע שנפטרו. יצחק 

שלח לאמא שלי במתנה את שניים מספריו עם הקדשה, וכשחקרתי על "אקסודוס" בשביל העבודה 

השתמשתי בספרו. התקשרנו אליו עוד כמה פעמים ושוחחנו איתו, שאלתי שאלות ובשיחתנו 

האחרונה הוא ביקש ממני שאשלח לו את עבודתי כשאסיים ונתן לי את כתובתו. אני שמחה שבחרתי 

שיו אני מרגישה יותר מחוברת למה שסבא שלי עבר, כשחקרתי לעומק וגיליתי בנושא הזה כי עכ

דברים רבים שלא ידעתי והרגשתי סיפוק גדול. אני גם שמחה מכך שבזכות עבודה זו נפתחה 

 האפשרות לאמא שלי לגלות דברים חדשים על סבי, והתפנה לה זמן לחקור על חלק זה בסיפורו.

לתי נפרד מהחינוך שלי, אם זה בבית, בקיבוץ ובמוסדות החינוך. הזהות היהדות הדתית היא חלק ב

במהלך העבודה נוכחתי לדעת שחלק ממעפילי אקסודוס המשיכו לשמור על הווי חיים דתי שכלל 

תפילות, לימודי עברית ולימוד תורני. בתחקיר מצאתי סיפור מרגש על קצין יהודי בריטי בשם אלן 

גדולה כחייל  לצרפת במשחתת בריטית. הוא מספר כי חש בושה ויילר, שליווה את אוניות הגירוש

הוא מתאר את האוניות כבתי כלא לאו על לא עוול בכפם. לראות את המעפילים שנכ בצבא הבריטי

רי מתוך ספ שקועים בתפילה, גברים עטופים בטליתותהוא ראה אושן ויגור" . על סיפון ה"צפים
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להתפלל על  ליבטלית והתח ףהתעט ,המגורשים לפיהתפילה. הוא החליט להפגין סולידריות כ

 ואיחלו לו ופו אליפומאות ידיים נ ,סיפוןההמתפללים על  קהלכשהבחינו בו הסיפון, ממש מולם. 

 . ""שבת שלום

גם  בסיפור זה ישנה דוגמא כיצד היהדות היא גורם מחבר ומאחד בין יהודי התפוצות,

 ,)שיכל להצטייר בעיניהם כאויב( בריטי פילים חיילהמע כשראו. כשהסיטואציה היא כל כך מורכבת

כאח, ואיחלו לו שבת  ,עטוף בטלית אותו כיהודי הם בחרו לראותחלומם, את שמונע מהם להגשים 

 . שלום בשמחה

, הוא שמספר הקושי העיקרי שהיה לי, בעיקר בהתחלה . שונים קשייםבבכתיבת העבודה נתקלתי 

לי מספיק חומר ולא היה נראה לי הגיוני שתהיה  איןהרגשתי כי מצומצם.  המקורות שלי היה יחסית

לי עבודה משני מקורות בלבד. החלטתי להעמיק יותר. חיפשתי עוד סרטים, עוד אתרים וגם ספרים 

שיעזרו לי. בתחילה ראיתי סרט דוקומנטרי בשם "אור השמש לא כבה", שהמליץ לנו עליו יצחק 

 גנוז, המרואיין בסרט. 

"כיסופים וסער" שכתב יצחק גנוז ו"השבועה, סיפור  -בחקירה שלי קראתי שני ספרים כדי להמשיך

שהספר מספר  ,בילד ידי מעפילים )רם אורן נעזר אמיתי" של רם אורן. ספרים אלה, שמסופרים על

כשכתבתי את קראתי חומר מאתרים רבים. ו הנוצרייה( שהיו על "אקסודוס" ועליו ועל אומנת

גיליתי כי כמעט אין חומר עליו, רוב האנשים שמספרים עליו מספרים בקצרה  הפרק על ליל הקרב

ובאתרים רשום בדרך כלל "נלחמו בעזרת תפוחי אדמה, קופסאות שימורים ועוד" ולא מרחיבים 

 מסיבה זו. יותר. נתקלתי בקושי לכתוב פרק זה 

, בו נלחמו גם ל הקרבבסופו של דבר מצאתי את ספרו של יצחק גנוז, שבו היה פרק שלם שמספר ע

. בעיקר בזכות פרק זה הצלחתי לכתוב יותר על הקרב. אני חושבת סבא שלי ואחיו לצידו של יצחק

  שמוזר שלקרב, שהוא דבר כל כך משמעותי בסיפור, אין כמעט אפשרות למצוא חומר והרחבה.

זה  מעט לבד.בגלל המצב הקיים כרגע )הקורונה(, נאלצנו לעשות את החקר ולכתוב את העבודה כ

מהוריי שהסבירו לי כל מיני  קיבלתי עזרהאני  הרי לא כתבנו עבודה כזו אף פעם. היה מאתגר,

וספות. בנוסף, המנחה כתבתי ולפעמים הציעו תיקונים או תדברים וגם עזרו לי כשקראו את מה ש

ו מועילים שלנו מושיק עשה מאמצים כדי שיוכל לעזור לנו מרחוק וההסברים שלו, גם הטכניים, הי

אני רוצה מאוד וגם כך הבדיקה של העבודה בשלביה והתיקונים וההוספות שהנחה אותי לעשות. 

 להקדיש תודה מיוחדת ליצחק גנוז על עזרתו ושיתוף הפעולה שלו. 
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הייתי רוצה לבחור נושא שמעניין אותי אם אצטרך לעשות עבודה דומה בעתיד )הקרוב או הרחוק(,  

ה הזו, על "אקסודוס", זה נתן לי הרבה מוטיבציה לכתוב ולחקור הרבה יותר וקשור אליי כי בעבוד

זו הייתי קצת מצומצמת במקומות בעבודה מאשר אם הנושא שהייתי בוחרת היה נושא ניטרלי. 

בעבודתי הבאה ארצה להשתמש  .ר לקחת מהם אינפורמציה בשל האילוצים של נגיף הקורונהשפשא

 חומרים ממקורות רבים יותר.

 

 

 

 -היהודית האמונה

למרות כל הקשיים והבעיות בסיפון 

 רייבל" -אוניית הגירוש "האמפייר

 המשיכו להתפלל ולהאמין בה' ובדרכיו. 

 

 

 

, היה על 20סבי מצד אמי, נפתלי פרנקל ז"ל, בחור בן 

 אוניית "אקסודוס" כמעפיל.  

 בתמונה זו עומד סבי על הסיפון בדרך לארץ ישראל.

שהיה במחנה המעצר פפנדרוף עלה סבי לארץ אחרי 

אוניית מעפילים אחרת  עלמעט לפני קום המדינה 

   .'הנריק זיסמן' שםבת בדויה בזהו פיםויזעזרת ניירות מב


