
 בס"ד

 

הערכה חלופית 

 יסטוריהבה
 

 

 

סיפור עלייתם של אברהם  נושא העבודה:

 וחיה זרנצ'ני באנייה אקסודוס

 ניצולי שואה ועלייה לארץ :ריאיון מושא

 אלון שפירא מגיש:

 יעקב קניגסברג מורה:

 ישיבת אורות הזרעים מוסד לימודים:

 1י' כיתה:

 ניסן התש"ף תאריך הגשה:



 

2 
 

 תוכן העניינים

 3..............................................................................................................מבוא

 3..................................................................................................אברהם אריה

 3...........................................................................................................רוסיהב

 4....................................................................................................חזרה לפולין

 5.....................................................................................................חיה ראשה

 5...........................................................................................................רוסיהב

 5....................................................................................................חזרה לפולין

 5........................................................................................................ההעפלה

 6.........................................................................................................ההפלגה

 7....................................................................................................בחופי הארץ

 7..................................................................................................פגישה וחיבור

 9...........................נישואים...............................................................................

 9.................................................................העלייה לארץ.................................

 9..................................................................................................בארץ ישראל

 11.................................................................................................הדים לעדות

 12................................................................................................תמרכיבי עדו

 12......................................................................................................פרטיזנים

 12.................................................................................................ארגון ההגנה

 13......................................................................................................עפלההה

 14..........................................................................................................סיכום

  



 

3 
 

 מבוא

אברהם וחיה שרדו את השואה, בחרתי לעשות העבודה על שני אנשים שחשובים לי מאוד. 

והעפילו יחד לארץ מעט לפני קום המדינה. האנשים האלו, יחד עם רבים, הם אלו שקבעו איך 

 תיראה המדינה. מה יהיה האופי של האנשים בה, על אילו ערכים היא תיבנה.

על מה צריך להוביל אותנו בחיים  –ים האלו הם נר לרגליי. אפשר ללמוד מהם הרבה האנש

ואילו החלטות אנו צריכים לקחת. על נחישות, התמדה, אהבת אדם. ערכים רבות שהיום 

 לפעמים קשה לנו לראות אותם.

מלכה, רציתי ללמוד עוד על חייהם, על הגבורה שלהם, על דרך הקשה  –בריאיון עם ביתם 

 ם עברו. כי בכל מעשה שלהם, אפשר ללמוד רבות על הדרך הראויה לחיות בעולם.שה

של אברהם וחיה שמעתי מביתם, מלכה. סיפוריהם האישיים מסופרים בגוף חייהם את סיפור 

 וסיפור פגישתם מסופר בגוף שלישי.ראשון, 

 

 אברהם אריה

לא עברתתי את שם המשפחה, כדי שאם יהיו קרובי ). קוראים לי אברהם אריה זרנצ'ני

לאמא שלי קראו שרה מינדל )וסרמן(  .(הם ימצאו אותי בקלות –משפחה שיחפשו אותי 

שכתוב שאני גדול יותר בכמה שנים יש מסמכים , אך 1919 נולדתי בשנת ולאבי משה יוסף.

 כשרציתי לעלות לארץ, נרשמתי בתור מישהו גדול יותר.משום ש –

ביתנו היה בית ציוני דתי, ותמיד  .פולין. בבית דיברנו יידיש ופולניתעיר לוקוב, בנולדתי ב

בנערותי זכיתי אף לשמוע הרצאה מפי זאב ז'בוטינסקי,  הייתה שאיפה ואהבה לארץ ישראל.

במלחמת העולם הראשונה אבי נלחם נגד הרוסים,  שדחף אותנו לעלייה לארץ ישראל.

אם כן לפני המלחמה, ואני ושני אחיי הקטנים  אחי הגדול נולד ית.ומספר שנים לא היה בב

מהישיבה למדתי בישיבה בנובהרדוק, רק פעמיים בשנה היינו יוצאים  נולדנו לאחר המלחמה.

 הביתה.

, היינו בגטו, בזכות כשהחלה המלחמה. מלוקוב לוורשהמשפחתי עברה  1930בסביבות 

ג לחם ובגדים מבחוץ ונכנס חזרה, כדי לתת קומתי הנמוכה, הייתי מתגנב מהגטו, משי

בגטו, אמא שלי ציוותה עליי לברוח מהגטו. אני  נוהיי עודלמשפחה. באמצע המלחמה, כש

, אך אמי לא הסכימה. עד היום אני איתי מחוץ לגטו –יואל  –רציתי לקחת גם את אחי הקטן 

 אותו. כך שלא התעקשתי לקחתמתחרט על 

ור בהם ולהצליח להסתדר סחלי סבונים ודברים נוספים שאוכל לתי מהגטו, אמי שמה כשברח

נה לי את טבעת הנישואים שלה. כיסיתי את האצבע תמיד בתחבושת, מחוץ לגטו. היא גם נת

ייתה הפעם האחרונה בה ראיתי את זו ה כדי שלא ייראו שיש עליי את הטבעת, ויישדדו אותי.

 מי ואת כל משפחתי.א

 רוסיהב

 ,מסילותהליד  בלילות הייתי רץידעתי שמסילות הרכבת מגיעות לרוסיה. ברחתי לרוסיה. 

. בזמן המסע, נתקלתי והקש וביום הייתי עוצר לנוח בכפרים שבדרך, לישון על ערימות התבן
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רצו לפגוע בי, אך אחד מהם זיהה  םבפרטיזנים. ה

 שאני יהודי, והציל אותי בכך שעצר אותם מלפגוע בי.

 ,כך המשכתי עד הגבול שיוצא לאוקראינה. בגבול

השומרים ראו את התפילין וחשבו שהם מכשיר קשר. 

במחנה  שמו אותי ברוסיהלעבור.  הצלחתילבסוף 

 .פליטים עם עוד יהודים, היה קשה מאוד

 חזרה לפולין

לאחר המלחמה, גירשו את כל הנתינים הפולנים חזרה 

בדרך פגשתי במקרה את חבר שלי. ויחד הגענו לפולין. 

את כל הבלאגן וההרג שהיה שם.  ראיתילפולין. 

 תיבמשך שבע שעות בגטו בוורשה. מצא תיהסתובב

מבנה בעיר שחרטו על קירותיו את כל השמות של 

מלחמה עוד גם אחרי ה .יגם את שמ תיהשורדים, וחרט

הפולנים  פוגרומים. -לנים שפגעו ביהודים הסתובבו פו

גם במלחמה עצמה וגם בשנים  –פגעו רבות ביהודים 

 שאחריה.

ן, שאספה את כל קט-ה אישה בשם שרה שטרןיתהי

התארגנה  שלנו. כל הקבוצה היתומים היהודים בוורשה

שליח מארץ ישראל, של אחת  נובוורשה. נשלח אלי

הוא לימד אותנו את השיר "שדות  מתנועות העלייה.

 שבעמק", שחיזק את הכמיהה שלנו לארץ ישראל.

, בדרך לא נשלחנו במשאיות לבסיס ההכשרה בגרמניה

 דרך.

ללמוד מקצוע שבו נו שעלי בגרמניה הודיעו לנו בבסיס

 רואה חשבוןלא  – יצרניבמדינה שתקום. מקצוע  נעסוק

בחרתי  .או משהו דומה, אלא מקצוע בעל ממשות

שבא ברצפות. את הרצפות למדתי מבעל מקצוע גרמני 

אלינו לבסיס. בחרתי במקצוע הזה בגלל שלוש סיבות: 

ראשית, זה מקצוע שבאמת חשוב לבניית המדינה 

והבתים בישראל. שנית, הוא מצריך חשיבה. שלישית, 

יש בו אומנות ויופי נוסף על המעשיות שבו. כשהגעתי 

על פני אחרים, בי לארץ הרבה פעמים בחרו דווקא 

 למרות העומס שתמיד הייתי בו.

גרעין הקיבוצי בשם "לניצחון". יועדנו לגוש עציון, להקים הבבסיס הקמנו דרך בני עקיבא את 

 שם קיבוץ.

 אוניית המעפילים. , משם ידענו שתצאצרפתדרום שלחו אותנו לחוף ב

 הגענו לשם בקושי רב, עם המון תחבולות ועיכובים.

 שדות שבעמק
 אמיתי-בן לוי: מילים

 חיים-בן אפרים: לחן
 (לייבינזון)

 1937: כתיבה
 1937: הלחנה

 
ק ֵעמֶׁ בָׂ דֹות שֶׁ  שָׂ
ה לָׂ מּוִני ַהַליְּ  ִקדְּ

ל, בֶׁ ֵריַח ַהזֶׁ  בְּ
ִציר.  ִניחֹוַח חָׂ

 
ק ֵעמֶׁ ה לָׂ לָׂ  ַהַליְּ
ה,  ֲאִני ֲאַזֵמרָׂ

ַאִני ר בָׂ  ִכי ֹאשֶׁ
ד ַהִשיר. סֶׁ חֶׁ  וְּ

 
ִלי ִכי ה ּגֹורָׂ צָׂ  רָׂ
יָך ה ֵאלֶׁ שּובָׂ  אָׂ
וֶׁת, ב ַהמָׂ צֶׁ  ֵמעֶׁ

כֹול. ש ַהשְּ רֶׁ  ֵמעֶׁ
 

ִדים ִלי ל ֲחסָׂ  ִמכָׂ
ִתי  ַגעֻאַשרְּ  ַביֶׁ

יָך ֹמַע ֵמימֶׁ  ִלגְּ
ֱאֹכל. ָך לֶׁ  ִפתְּ

 
יָך ֵפִני ֵאלֶׁ סְּ  אָׂ

ת,  ֱאֹסף ַכִשֹבלֶׁ
ן ת ַלֹּגרֶׁ  ִשֹבלֶׁ
ִציר! ַחג ַהקָׂ  בְּ

 
ק ֵעמֶׁ ה לָׂ לָׂ  ַהַליְּ
ה,  ֲאִני ֲאַזֵמרָׂ

ַאִני ר בָׂ  ִכי ֹאשֶׁ
ד ַהִשיר. סֶׁ חֶׁ  וְּ
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 ראשה חיה

לפני המלחמה גרנו באזור  שרה )קורצוויל(, ואבי שרגא יונה.שם אמי  .שמי חיה ראשה לומפ

משפחתי הייתה מאוד עשירה. הוריי עבדו בחקלאות, היה להם  רוזבדוב, בפולין., גליציה

 משק גדול מאוד. אבי היה מעביר שיעורי תורה בעיירה בה גדלנו.

גילה לה . הוא שחיבב אותה ודאג להגרמני לפני תחילת המלחמה בא אל אחותי חייל 

והתחילו להרוג את כל היהודים. אחרי שהגרמנים הגיעו לאזור  ומתכננים שהגרמנים רוצים

, הוריי –לגרש את היהודים לאזורים מסוימים, משפחתי הבינה שהחייל דיבר אמת, וכולנו 

ברחנו במטרה להגיע לרוסיה. לקחנו איתנו כסף, ומה  סבתי )אמא של אמי( ואֵחי אבי, אחיי

)כשחזרנו אחרי המלחמה, לא מצאנו כלום.  .החבאנו בחצר – כלי כסף – שלא יכולנו לקחת

 עברנו מעיירה לעיירה, נאלצנו לשלם לרוסיה בדרך לנים ראו אותנו ואספו הכל(.כנראה שהפו

 לפולנים שיורו לנו את הדרך.

 ברוסיה

נאלצנו לחיות בעוני ובקושי . למחנות פליטים הגענו לרוסיה. הרוסים שלחו אותנו לסיביר,

בסופה, גורשנו לחמה. ניסינו למצוא עבודות מזדמנות, וכך הצלחנו לחיות עד סוף המתמידי. 

שליחים שהגיעו ההכשרה של הלבסיסי  ,היה עלינו לצאת לגרמניה ןחזרה לפולין. מפולי

 מהארץ. 

 חזרה לפולין

ו נמשאיות, צפופים. כל מקום שחששבלנו לצאת מפולין. נאלצנו לנסוע  פשרלא אהממשל אך 

בהליכה שיגלו אותנו, התכסינו בברזנט, שהסתיר את כולנו. את הגבול עצמו עברנו ברגל, 

ור הזה. הגענו עד בסיס ההכשרה עם כל המשפחה. כולם בשלג בהרים הגבוהים של האז

 שרדו ברוך ה'.

בבסיס הייתי אחראית על קבוצת ילדים צעירים, ביניהם שני אחיי הקטנים. אני תמיד הייתי 

מגרמניה נסעה כל משפחתי לדרום  לשמור עליהם, גם לאחר מכן, על הספינה.אחראית 

 צרפת, משם ידענו שנפליג לארץ.

 ההעפלה

. The Pusey A Jones Corporationוורפילד נבנתה בארה"ב ע"י החברה -האנייה פרזידנט

כאשר המבנה והסיפונים העליונים שלה עשויים מעץ. היא   6.2.1928היא הושקה בתאריך 

 Old Bay Lineנקראה על שם דייויס סלומון וורפילד מי שהיה נשיא חברת הספנות 

תה אניית הדגל של החברה ונבנתה יוורפילד הי-מבולטימור שעבורה היא נבנתה. פרזידנט

  -כאניית תענוגות שהפליגה בשפך הנהר פוטומק שבמזרח ארצות הברית במפרץ צ'ספיק 

Chesapeake Bay ,450-יפות חגגו על סיפונה כנורפולק וושינגטון. בשנותיה ה, בין בולטימור 

 בליינים. 500סימום קעד למ

 20יכולה לפתח מהירות עד בנוסף, היא הייתה קשר.  14-מהירות האונייה יכלה להגיע ל

תחתית שטוחה מפלדה, סיפון תחתון מפלדה  - מבנה גוף קשר למשך מספר שעות קצר.

 עשוי מעץ. ,יםסיפונ 2ומבנה עליון גבוה בעל 
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יה לצי הבריטי כאניית עזר יהושאלה האנ 1942-1944ה בין השנים יבמלחמת העולם השני

נייה מול הבריטים בעקבת כך, כשעמדה הא לכוחות הלוחמים בתעלת למנש ובחופי נורמנדי.

 נייה, והיכן כדאי להם לתקוף.של הא בחופי הארץ, ידעו הבריטים את נקודות החולשה

 רוק לגרוטאות.יהועמדה לפ 1945חזרה לארה"ב ובנובמבר  1945ביולי 

, כאשר לואיס לוין הוא זה התקיים המו"מ לרכישת האנייה והחוזה נחתם 1946באוקטובר 

ליד לבלטימור, יהאנייה פרזידנט וורפנלקחה שחתם על קניית האנייה. לאחר קנייתה, 

 -לאנייה ניתן שם קוד  .לשיפוצים על מנת שתוכל להפליג בים הפתוח, ארה"ב-שבמרילנד

 . "הנשיא"

מכסיקאנים,  3מלחים אמריקאים,  31יה מנה בנוסף לרב החובל אייק אהרונוביץ, יצוות האנ

 מעפילים 25,000שהעלה בכל חייו , )ה היה יוסי הראליפולני. מפקד האני 1-ללא נתינות ו 1

 אנשי צוות. 38 . סה"כ(לארץ

מתכולת הנוסעים  10מעפילים. יותר מפי  5000 -כ "הנשיא" הוכנה בצרפת ובאיטליה להשיט

שהיא תוכננה להשיט במקור. כל חללי הפאר שלה פורקו ובמקומם נבנו דרגשי עץ שניתן 

היה רק לשכב עליהם כ"סרדינים" . בהתאם לכמות המעפילים המתוכננת, הוסיפו חדרי 

 שירותים, מטבחים וציוד הצלה כגון סירות הצלה ורפסודות.

, הנמצא בדרום (SETE) סטלואי שבנמל -מרציף סט תוכננת להתנתקד מיוורפיל-הפרזידנט

 בבוקר. 02:00בשעה  1947יולי  11-צרפת לכיוון ארץ ישראל, ב

 ההפלגה

מחוצה לה, נייה את הא נייה גדולה, הם נזקקו לנווט, שינווטהגיעה השעה הייעודה. כיוון שהא

, ויוסי הראל וחצי שעה עברוההפלגה נדחתה, כיוון שאותו נווט לא הגיע.  ביציאתה מהחוף.

להפלגה  לצאת – אייק אהרונוביץ' –החובל -בר לא יגיע. הוא נותן פקודה לרבמבין שהנווט כ

רונוביץ' צולח את כל אה ללא נווט, למרות הסיכון הרב שכרוך בכך, אם יעלו על אחד המזחים.

נייה עולה עליו, ונפגעת. הא עים למזח הרחוק ביותר מהחוף,המזחים והקשיים, אך כשמגי

טון. עם כוח המניעים אייק נותן פקודה להפעיל את כל המנועים, כדי לנסות לרדת מהשר

י כל נייה מצליחה לרדת, והנסיעה ממשיכה יחד עם הפגיעה. לבסוף, אחרהעוצמתי, הא

 בבוקר. 06:30-נייה בהעיכובים, יוצאת הא

אניות מלחמה כולל  6ם הפתוח היא לוותה ע"י משחתת בריטית ולמחרת ע"י מרגע שיצאה לי

נציגי המוסד לעליה ב' בצרפת, מעדכנים את  ל. בבוקר היציאה מהנמAJAXהסיירת הנודעת 

באנגלית נקרא כך, ש ,ספר "שמות"על שם ) "EXODUS 1947ה "יהמפקדה בארץ ששם האני

יה, י. צוות הפיקוד של האנמעבדות לחירות( –בו מסופר על יציאת עם ישראל ממצרים 

פנה  14.7.1947-והמעפילים לא עודכנו על שינוי השם. ביום השלישי להפלגה בתאריך ה

יה למפקדה בארץ, ודרש לקבל את השם העברי שלה. בשדר חוזר נמסר ששם יפיקוד האנ

והלועזי, העברי  -השמות  2-" כשEXODUS 1947 -"יציאת אירופה תש"ז   :ה הינויהאני

ארץ נשמטה המילה אירופה בצריכים להיות מוצגים יחד. כתוצאה משיבוש בקליטת השדר 

מהשם. והשם העברי שנקלט היה "יציאת תש"ז" עוד באותו היום, הוחל בהכנת השילוט 

בשלב בו  17.7.1947-אך הפקודה לתלות אותו נתנה רק ביום חמישי ה ,יהיהחדש של האנ

מייל ימיים מחוף, תוך כדי  3-ם הטריטוריאלים של ארץ ישראל, כה להיכנס למייעמדה האני

שידור רב עוצמה במערכות הרדיו הפנימיות והחיצוניות שלה. רק בשלב זה נודע לכל 
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 אניית המעפילים

 - יציאת אירופה תש"ז" ד,יוורפיל-שמה החדש של הפרזידנט ,המעפילים וביישוב בארץ

EXODUS 1947." 

 בחופי הארץ

היא  נייהאהתכולה המוגדרת של ה, כאשר אנשים 4554היו  (EXUDOS) על אוניית אקסודוס

 ידעו אחד על השני.או עדיין לא הכירו אך ביניהם,  והי םה. חיה ואבראנשים 500

בנסיעתם הם  נייה תוכננה לשייט במים רדודים.שהאיוסי הראל רצה לנצל את העובדה 

אריש, צפונית לשפך נהר הנילוס. הם התקרבו מאוד לחוף, אך -נייה לחוף באלהובילו את הא

יגלו רחמים אם הם ראו את המשחתות הבריטיות במים העמוקים מעט יותר, וידעו שהם לא 

לאורך החוף צפונה, תוך כדי שהבריטים מקיפים אותה אם כן נייה המשיכה יירדו לחוף. הא

השני היה להוריד את המעפילים בחוף של בת ים. אך  מלפנים ומאחור, בלי לתקוף. התכנון

גם שם הבריטים היו קרובים מדי. הם המשיכו צפונה, וכשהגיעו לבסוף לחיפה, הבריטים 

 תקפו.

. המעפילים על מדמיע גז פצצות בזריקת – המעפילים נייתא את תקפו הבריטיות המשחתות

 הקיר על נשענה חיה. הגז נזקי מפני הפנים על להגן כדי רטובה למטלית זקוקים היו כולם

כאמור, הבריטים הכירו טוב את האונייה,  .הנזק את להקטין בניסיונה

 המשחתות נגחו הקרב במהלך וידעו את חולשותיה. בתקיפותיהם

 האוניה דופן את

 נפל מכך וכתוצאה

. לים מהקיר חלק

 על נשענת בעודה

 יחד חיה מעדה הקיר

 אחז מישהו, הקיר עם

 שנייה ובאותה בה

 שתינוק הבחינה היא

 כרית, על שכב אשר

 עומד אליה סמוך

 היא, לים להישמט

 וכך ברגלו תפסה

 הכרית. אותו הצילה

 לים... נפלה

 מפליגים. יהי זכרם ברוך. 3נהרגו את האנייה  בהפצצות הבריטים

. קשה תחושה. באים לא אך אליה המובטחת הארץ את רואים, אורות בשלל מוארת חיפה

 ומפזרים – טלטליםיהמ מעט את לוקחים, משפילה בצורההמעפילים  כל את בחוף מורידים

 .האכזרית לאירופה אותם שמחזירות גירוש אוניות בשלוש המעפילים את

 פגישה וחיבור

 סיפון על .RUNNYMEDE PARK הגירוש נייתא על, בנפרד אחד כל, מועלים אברהם וחיה

 :השניים נפגשו הגירוש אוניית
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 כולם לאונייה העלייה לפנייה הייתה הפרדה בין בנים לבנות, מטעמים טכניים. ינעל הא

 אחראית הייתה וחיה מאחר. בלבד אחד תרמיל בתוך בגדים של אחד זוג רק לקחת התבקשו

 שני עם האונייה על עלתה כלומר, בגדים סט עוד עצמה על לבשה, חניכים 16 של הקבוצ על

 בזמן. להחלפה בגדים לחניכים להציע שתוכל מנת על זה כל, בתרמיל ואחד עליה סטים

 עד לחניכים להשאלה סטים היו ולחיה בגדים לכבס צורך היה הים על הממושכת השביתה

 של המכנסיים את לקחה היא ולכן להחלפה חצאית נשארה לא לה. כביסתם את שיסיימו

 במקום עבר הוא. אברהם עם ההיכרות תמונת נכנסת וכאן. מוכנים יהיו שהכבסים עד אחיה

מפ פרוי טייערע: "ביידיש אומר המעפילים אחד את ושמע ס, לאָׂ לט וואָׂ מפ שרגא הרב וואָׂ  לאָׂ

גן לט ער אויב זאָׂ  שרגא רבי אומר היה מה, היקרה לומפ גברת –?" הויזן מיט געזען איר וואָׂ

 שכדאי בחורה כאן שיש אברהם הבין אלו מדברים –? מכנסיים עם אותך רואה היה אם לומפ

 .להכיר

: לו ענתה וחיה( ונדיר מבוקש מאוד מוצר) סבון חתיכת ממנה וביקש קטן" מבחן" ערך הוא

את סיפור רבקה ועבד אברהם, עם  לאברהםהמקרה הזכיר  ."לך ואכבס המגבת את לי תן"

 הגמלים והמים בבאר.

קרוב למקום בו התחילו את הפלגתם הבריטים רצו להוריד את הנוסעים במרסיי, צרפת. 

ה. שובם סירבו לרדת, המשיכו איתם עד המבורג, גרמנישבועיים, במהלכם אך לאחר לארץ. 

זיעזעה את העולם  –החזרתם למקור כבשני האש  –לגרמניה  של שורדי השואה האיומה

 שהמנדט – כולו. במעשה זה הבריטים הבינו, לאחר הלחץ הרב שהופעל עליהם מכל העולם

 שלהם בארץ ייגמר בקרוב.

לאגדה, יותר מכל סיפורי ההעפלה  ניית המעפילים אקסודוס"אלמעשה, הדבר שהפך את "

האחרים, הוא כנראה העובדה שהחזרתם של הנוסעים לגרמניה כאמור, גרמה למאזניים 

 .להתהפך, והעולם הבין את העוול שגורמים הבריטים לעם היהודי, שלא מצליח לשוב לארצו

נייה הייתה הראשונה שהבריטים גרשו מהארץ, לאחר מחנה המעצר בעתלית ולאח"כ הא

אחרי שהעולם הזדעזע, הבריטים לא גירשו  –בקפריסין. היא הייתה גם האחרונה לגירוש 

 ניות חזרה, אלא כלאו את המעפילים במחנה בקפריסין.אעוד 

הספר של ליאון יוריס, וסרטו של  נייה עזרו גםהאבנוסף, לפיתוח המיתוס הגדול שנוצר סביב 

 אוטו פרמינגר, עם הצגתו של פול ניומן בתור יוסי הראל.

 על מתכת מאלות מכות וקיבלה לחוף לרדת סירבה חיה ,בהמבורג בכוח אותם הורידו כאשר

בכתפיה כאשר היו  ארוכים לטיפולים נזקקה היא .מחבריה שניים בתיקי ותעמוס שהיו כתפיה

 עציון כשנה לאחר מכן(.-בקרב על גוש )בעלי התיקים, חבריה, נפלו .בפפנדורף

הבינו שרוצים לשלוח אותם חזרה למקום בו הם התגוררו לפני המלחמה. הם  חברי הספינה

 סיכמו ביניהם שברישומים על הקרקע, כולם יגידו שהם גרים בישראל, וכך יעלו את סיכוייהם.

. 24.10.1947 בתאריך ,60: שמספרה תעודה קיבל ואברהם תעודות הנפיקו בפפנדורף

 .2359: שמספרה תעודה חיה גם קיבלה כך אחר ימים שלושה

 ".אמדן" למחנה" פפנדורף" ממחנה הגירוש ניותא אנשי רוב את העבירו הסוכנות שליחי
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 נישואים

 שאר המתינו בו מקום", קאסל" במחנה התארסו, בזו זה חייהם את לקשור החליטו השניים

 לקראת, בצרפת אשר למרסיי אותם העבירו השליחים. לארץ יהילעל חיה של משפחתה בני

 הנישואין בברית לבוא, מהארץ השליחים בעצת – החליטו הם. לארץ יותר המסודרת יהיהעל

 – שישי ביום התקיימה החתונה. לארץ השנייה עלייתם את לזרז ל מנתע צרפת אדמת על

 – שבת סעודת עם מצווה סעודת לצרף ל מנתע זוגות כמה עוד עם – השבת לכניסת סמוך

 .בהוצאות לחסוך וכך

 העלייה לארץ

 למשפחתם קורה מה לבדוק הבאים כתיירים – יפותמזו תעודות עם כזוג עלו השניים ,ואכן

 D' מס סרטיפיקט לפי ,(יוונית אוניה" )דבר אין" באונייה, 16/4/48-ב צרפת דרך – בארץ

 בארץ היהודים כל עם לחגוג זכוהם  .(201-21-71.268: שמספרה, 3/5/48 מתאריך קבלה)

 מותם. , שם התגוררו עדחנה בפרדס, ח"תש באייר' ה-ב עצמאותה את ,ישראל

 בארץ ישראל

תנועת הייתה עבודה טובה.  , ולאברהםשניהם ידעו טוב עברית –הם נקלטו טוב בארץ 

 "הפועל המזרחי" בפרדס חנה תמכה בהם רבות, וקלטה אותם יפה.

הוא היה חובש. חיה כבר הייתה  –יצא לחזית, ועזר לפצועים  במלחמת השחרור אברהם

בהמשך, חיה גייסה תרומות מבתי האנשים, לוועד למען החייל. היא התקבלה תמיד  בהריון.

כן, היא הייתה ", הסמוך. במשך שנים לאחר מ80הצבאי "מחנה בידיים פתוחות בבסיס 

 פעילה ב"הקש בדלת", ותרמה רבות למדינה.

 לאברהם וחיה נולדו שלושה ילדים, עשרה נכדים ונינים.

 ---<---  לחיפה סט מנמל האקסודוס הפלגה נתיב

 ---<---  וגברלטר בוק דה לפורט חיפה מנמל הגרוש אניות של הפלגה נתיב
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 עם סיפור חיים שייזכר לדורות.מספר שנים הם נפטרו בשיבה טובה, לפני 

 

ין של אברהם וחיה, עם משפחה של חיהלפני חגיגת האירוס  
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אני זכיתי להכיר היטב את אברהם וחיה בחייהם. התפללתי עם אברהם בבית הכנסת, 

 וביקרתי אותם בביתם פעמים רבות. אהבתי לטעום ממטעמיה של חיה. אהבתי אותם מאוד.

וחיה, סיפרה את סיפור חייהם של הוריה, באהבה  אברהםמלכה אלכסנדר )זרנצ'ני(, בת 

 מאוד. על משפחתנו וכל משפחתה, אהובים מלכושוגאווה רבה. 

 מלכה מספרת על אביה:

הערצה, עם כוחות נפש על אנושיים, יחד עם כוחות של אבא שלי תמיד היה דמות ל

 ר אמיתי ממש ממש.בעיניי הוא גיבואופטימיות גדולה. ...

הביא מאימו עברה בירושה אליי. לפני כמה שנים היא נגנבה, לצערי.  אביהטבעת ש

"הבל הבלים".  –כשסיפרתי לו על כך, שפריט יקר ערך כל כך אבד, הוא הגיב בגבורה גדולה 

הוא היה בנאדם שקט, צנוע, כל כך חכם. הרבה מחכמת החיים שלי, זה באמת ממנו, יחד 

 שלי.עם אמא 

 

 

 הדים לעדות

כשנודע לי על העבודה מיד חשבתי על אברהם וחיה, אותם אני זוכר היטב מימי חייהם. 

 בחרתי לעשות את העבודה לבד מטעמים טכניים של מקום מגורים.
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חששתי לפני השיחה עם מלכה מכך שמלכוש לא תוכל לעזור לי עם בירור פרטים מסוימים. 

שלא ידעה לענות, וגם לא מצאתי ברשת, לצערי לא את רוב הפרטים מלכה ידעה, ומה 

 נותרה תשובה.

ביררתי על ערי הילדות של אברהם וחיה,  –לפני השיחה עם איש העדות הכנתי את עצמי 

 ולמדתי דברים רבים שעזרו לי בריאיון ובעבודה.

ם תוך כדי העבודה למדתי מה זו ציונות. אברהם וחיה שניהם גייסו את כל מאמציהם הגופניי

והנפשיים ועלו יחד לארץ ישראל, אחרי ששרדו דברים רבים קשים. האהבה שלהם לארץ, 

והשאיפה שלהם להיות יחד עם כל עם ישראל בארץ, הן אלו שהניעו אותם לאורך 

מסעותיהם. למדתי בעבודה מה היא הקרבה. על הקרבה זו אפשר ללמוד רק ממקרים 

 עלייה לארץ, ובקום המדינה.ם שהתרחשו בנוראים ונפלאי –אמיתיים, מסיפורים ממשיים 

החלק בעבודה בו נהניתי ביותר היה השיחה עם מלכה. אפשר היה לשמוע את ההערכה 

 הרבה שהיא רוחשת להם עד היום.

התוצר מספק אותי, ואני מרגיש חיבור גדול לעבודה, לאחר שהשקעתי בה כה הרבה מאמץ, 

 מחשבה וזמן.

הקשבה לאחר. הקשבה מלאה, בלי שאלות והפסקות במהלך העבודה פיתחתי יכולת של 

 תוך כדי. יכולת זו תעזור לי בחיי בהמשך החיים.

 מרכיבי עדות

 .בפרק זה אפרט על ארבעה נושאים אשר עלו בעבודה

 פרטיזנים

 לוחמים בצבא לא סדיר, הפועלים פעולות נגד השלטון במדינה, כמין –משמעות הביטוי 

 מחתרת. במלחמת העולם השנייה התארגנו פרטיזנים רבים, כדי לקום נגד השלטון והצבא

 נאצי. כשקמו מול הגרמנים, פעמים רבות ביקש צבא ברית המועצות לצרף אותם-הגרמני

 תחתיו, ואכן מספר פעמים הצליח צבא ברית המועצות בעזרת הפרטיזנים להשתלט חזרה

 .על מדינות

 ,חוקר השואה יהודה באואר מציין כי נוכחות היהודים בין הפרטיזנים הייתה בולטת. זאת

 רבים ליהודים לא הייתה מסורת או הכשרה צבאית כלשהי. חלק מןלמרות שבמקומות 

 , בעוד(למשל באיטליה)הפרטיזנים היהודים השתלבו ביחידות כלליות של פרטיזנים 

 שבמקרים אחרים היו יחידות של יהודים בלבד. בנוסף לפעולות הצבאיות נגד הגרמנים עסקו

 הוקמו "מחנות משפחה" ביערות, בהם יחידות פרטיזנים יהודים גם בפעולות הצלה ולעיתים

 הסתתרו, לצד הלוחמים, גם משפחות שלמות. במעשים אלו הפרטיזנים עזרו והצילו יהודים

 .רבים

 ארגון ההגנה

 ארגון ההגנה היה הארגון הצבאי הגדול והמרכזי של היישוב היהודי והתנועה הציונית בארץ

 ,והיווה למעשה את התשתית להקמת 1948-ל 1920ישראל בתקופת המנדט הבריטי, בין 

 לישראל עם הקמת המדינה. מטרת הארגון בתחילתו, הייתה הגנה על היישוב צבא ההגנה
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 היה –הארגון לא היה אורגן בצורה טובה מספיק  1930היהודי מפני התקפות ערביות. עד 

 להעלות מחסור מתמיד בכספים וכל אזור פעל לבדו. אחרי מאורעות תרפ"ט, הבינו שצריך

 לניהול הארגון ברמה ("הפיקוד העליון")את רמת הארגון. הוקמו מפקדה ארצית ומטכ"ל 

 הכלל ארצית ולתאום פעילויות מבצעיות, שפעלו תחת מרות הנהגת היישוב בראשות דוד בן

 גוריון. לנוכח המרד הערבי הגדול, החלה "ההגנה" לשתף פעולה עם הבריטים בגיוס נוטרים

 ובים היהודיים ובהקמת יחידות לוחמים. מתוך אסטרטגיה חדשה שללהגנה על הייש

 התקפות יזומות כנגד הפורעים, ופתחה קורסים מבצעיים ומפעלי ייצור נשק, שהפכו אותה

 .לארגון מבצעי של ממש

 לצד שיתוף הפעולה עם הבריטים, המשיכה "ההגנה" במתן סיוע לפעולות ההעפלה. ספינות

 לחופי הארץ בכל שנות המלחמה, למרות סגירת שערי אירופה מעפילים המשיכו להגיע

 בנסיבות המלחמה ובעיות תקציביות. שליחי ההעפלה ואנשי "ההגנה" תמרנו בעיקר במדינות

 הבלקן, שבתחילת המלחמה התירו יציאת יהודים משטחן, וכמו כן בהעפלה מארצות המזרח

 ייהנאת הגירוש מחופי הארץ של הא ,על מנת לעכב 1940מעיראק, מרוקו ואלג'יר. בנובמבר 

 יה במטרה לגרום לה נזק קל ולהשביתה, אך הנזקינפאטריה", הטמינה "ההגנה" פצצה בא"

 .מעפילים 200-היה גדול מהמתוכנן והאנייה טבעה עם למעלה מ

 ההעפלה

 הייתה התנועה לכניסה בלתי (לגאלית" ו"עלייה ב'"-"עלייה בלתיהמכונה גם )ההעפלה 

 גם בדרך האוויר, אשר אורגנה 1947-לארץ ישראל בדרכי הים והיבשה וב חוקית של יהודים

-ועד הקמת מדינת ישראל ב 1934על ידי היישוב העברי בתקופת המנדט הבריטי משנת 

 גם עלייה ב', משום שנעשתה בד בבד עם העלייה החוקית שנמשכה באותהכונתה . 1948

 ממשלת המנדט הבריטית. בכלעת על פי תקנות ההגירה החמורות שנקבעו על ידי 

 .עולים מארצות שונות 120,000-כ ההעפלות עלו לארץ

 :אפשר לחלק את תקופת ההעפלה לשלוש תקופות

 די גרמניה לאחרההעפלה התגברה בעקבות החמרת מצבם של יהו - 1939-1934 .א

 עליית המפלגה הנאצית לשלטון והתגברות האנטישמיות באירופה. הבריטים הגבילו

 שניתנו, בעקבות כך החלה העלייה (סרטיפיקטים)את מספר רישיונות העלייה 

 -לגאלית. דוד בן גוריון ואיתו אנשים רבים, התנגדו אז להעפלה בלתי-הבלתי

 21ריטי. בתקופה זו הגיעו לחופי הארץ ליגאלית, מחשש מפני תגובת השלטון הב

-, כתבאמצעות התנועה הרוויזיוניסטיהועלו  12,000-כאניות.  50-אלף עולים ב

 על ידי גורמים 3,000-המאוחד וכ גנה", "החלוץ" והקיבוץעל ידי "הה - 6,000

 .פרטיים שונים, שפעלו רובם ממניעים כספיים

 את הבטחותיהם למפעל הציוני, שינה דודבעקבות ביטול הבריטים  - 1945-1939 .ב

 לגאלית לתמיכה בה, והחליט לאמץ את-גוריון את דעתו, מהתנגדות לעלייה בלתי-בן

 המוסד לעלייה ב'" שהוקם על ידי חברי קיבוצים מהקיבוץ. עם פרוץ מלחמת העולם"

 בשנת)של יהודי אירופה. בתחילת המלחמה השנייה הפכה ההעפלה למבצע הצלה 

 אלף מעפילים, אך בשנה שלאחריה צומצמה 14-ספינות עם כ 23גיעו ה (1939

 מאוד הפעילות, עקב הקשיים הרבים בשיגור אניות בזמן מלחמה. בסך הכל הגיעו

 .אוניות 25-אלף עולים ב 17-בתקופת המלחמה דרך הים כ
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 לאחר מלחמת העולם השנייה גאתה ההעפלה בניהול "המוסד – 1948-1945 .ג

 ,םבאוניות בפיקוד ימאי הפלי" 70,000-מעפילים, מהם מעל ל 84,000-לעלייה ב'. כ

 הגיעו לחופי ארץ ישראל. הבריטים תפסו את רובם המוחלט של המעפילים, התירו

 את כניסת חלקם על חשבון הסרטיפיקטים שהוקצו על פי הספר הלבן, גירשו למעלה

 בקפריסין וגירשו את מעפילימעפילים למחנות המעצר בעתלית ו 52,000-מ

 אקסודוס", חזרה למחנות העקורים בגרמניה. בתקופה קצרה זו מספר המעפילים"

 כפול ומכופל משתי התקופות האחרות. הרצון שהיה להביא את שרידי אירופה

 המעטים, היה גדול. למרות כל המאמצים מד הבריטים למנוע זאת, מספא המעפילים

 (קטסרטיפי)שנתפסו ולא היו בידם אישורי כניסה לארץ  כאמור היה גדול. המעפילים

 נכלאו במחנות המעצר. חוץ מהמקרה של אניית אקסודוס, בה הבריטים החזירו את

 המעפילים חזרה למדינות אירופה. החשיבות הגדולה של פרשת "אקסודוס" הייתה

 בסערה התקשורתית שעוררה ברחבי העולם, בייחוד בזכות עקשנותם של

 עיתונאים שנתנו יחס אוהד למעפילים והדגישו 200ים. את הפרשה סיקרו המעפיל

 את הצורך לפתרון בעיית הפליטים היהודיים ו"בעיית פלשתינה". הבריטים ספגו

 .ביקורת קשה והפסיקו להחזיר את האוניות לארץ מוצאן

 סיכום

מלכוש, ששמחה  –אני שמח לסיים את ההערכה החלופית. אני מודה מאוד למלכה 

מינה,  –על הוריה היקרים, ולהעביר את המורשת שלהם, וגם לאחותה  לספר לי

ד על אוניית מעפילים כי, שהוא בעצמו נולדמר –ולבעלה של מינה  .שהוסיפה פרטים

ודה לראות מה צריך לתקן. ת תודה למורה יעקב, שעזר ליי. , ועזר ל(כנסת ישראל)

 .ה', שאני רוצה ללכת בדרכיו-תודה לב. של להורים שלי, שעזרו לי בכל

למדתי הרבה מהעבודה על מדינת ישראל ועל השואה. אשתדל להמשיך לשאול וללמוד 

 .המורשת שלי את

 .(דוד בן גוריון)הווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל" עם שאין לו עבר, ה"


