
                                                          ע"רע"רע"רע"ר, , , , קהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרך
    9358954ירושלים   22ש"י עגנון 

  02-6786207פקס:   02-6792501טל: 
 office@mevakshei.orgדואר אלקטרוני: 

  www.mevakshei.org:  אינטרנט אתר
  

  

    קהילה ויצירה יהודית 1962מאז 
 

  כ"ה אלול תשע"ד

  2014בספטמבר  20

  

  פרשת ניצבים/וילך

  מאת עדינה עבאדי

  

  

  עלייה ב'

ה: ושב ה' אלהיך את -היום קראנו בפרשת נצבים, ספר דברים, פרק ל, פסוקים ג

שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלהיך שמה. אם יהיה נדחך 

בקצה השמים, משם יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך. והביאך ה' אלהיך אל הארץ 

  אשר ירשו אבותיך וירישתה... 

, אחרי שנות תופת ושמד, זכו מעטים מבני עמנו בהתגשמות אחרי ייסורים נוראים   

חלקית של נבואה זו. כוונתי לפליטים שכונו אחרי השואה 'עקורים', משום שלא 

היה להם בית לחזור אליו אחרי שנעקרו מבתיהם, שכלו את משפחותיהם ואיבדו 

צו , אך הבריטים במערב אירופה פרסמו 1945-את רכושם. אמנם הנאצים הובסו ב

, שאסר על כניסת פליטים יהודים נוספים לאזורי הכיבוש הבריטי 5.12.45 -ב

 –בגרמניה ובאוסטריה (לפי ספרו של זאב וניה הדרי, "פליטים מנצחים אימפריה 

גוריון בנגב, -," הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת בן1948-1945פרשיות עליה ב' 

ת הסכימו לתת מקלט ). לעומת זאת שלטונות ארצות הברי132תשמ"ה, עמ' 

לפליטים יהודים בשטחי הכיבוש שלהם בגרמניה ובאוסטריה (שם). הפליטים ששהו 

במחנות אמריקנים, שהיו מוקפים שומרים, חשו שלא חל שינוי במצבם חוץ 

  מהעובדה שעתה לא נשקפה סכנה לחייהם. 

כינינו לגאלית לארץ ישראל" ואנחנו -הבריטים נלחמו במה שהם כינו "עלייה בלתי   

"עלייה ב'". "המוסד לעלייה ב'" הוקם כזרוע של ההגנה בשנה שפרצה מלחמת 

במאי  17-העולם השנייה בתגובה לפרסום 'הספר הלבן' (השלישי) על ידי בריטניה ב

שנים, ולאחר מכן תורשה  5במשך  75.000-, שלפיו הוגבלה עליית היהודים ל1939

שאול אביגור (מאירוב). (שם, עמ'  עלייה רק בהסכמת הערבים. בראש המוסד עמד

72 .(  
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הבריטים החליטו, שנוסף לחסימת שערי הכניסה לארץ ישראל מניעת הפלגת    

 8- ספינות מעפילים מאירופה תהיה פעולה יעילה ביותר. לכן "בריטניה פנתה ל

מדינות באירופה: צרפת, איטליה, רומניה, ברה"מ, צ'כוסלובקיה פולין, בלגיה, 

). הבריטים ביקשו גם 132ה למנוע הפלגת מעפילים מנמליהן" (שם,  והולנד בבקש

מצירויות פנמה ומקסיקו בלונדון להגביר את הפיקוח על מתן אשרות כניסה 

לפליטים יהודים, כשהתברר שליהודים שהגיעו לארץ ישראל היו אשרות כניסה 

דים (שם). הבריטים שמעו שאוניות מובאות לנמלים אפלים, ויהו לארצות אלה

), אך הם נמנעו מלעצור את הספינות מחשש שהפרת 136 עולים עליהם בלילות (שם,

). עם 145החוק הבינלאומי, שאסור לעצור אוניות בים הפתוח, תגיע לתקשורת (שם, 

זאת לעתים הם ניסו לעשות זאת, ואז התנהל ויכוח בין דוברי ספינות מצוד 

שר ספינות הגיעו לתחום "המים בריטיות לבין משיטי ספינות עלייה ב'. אך כא

הטריטוריאליים" של תחום המנדט הבריטי בארץ ישראל, הבריטים תפשו את רוב 

  הספינות והעבירו את הפליטים למחנות מעצר בעכו ובעתלית ולאחר מכן בקפריסין. 

הבריטים הפעילו לחצים כדי שבנמלים לא ימכרו דלק לספינות, ולפחות במקרה    

א לא לספק מזון לפליטים שנסעו בקרונות מגרמניה לנמלים אחד ביקשו מאונר"

). בארצות רחוקות מאירופה הם פרשו רשת ריגול, ולחצו על ממשלות, כגון 146(שם, 

פנמה והונדורס, לא לאפשר הפלגת אוניות תחת דגליהן ולא לספק תעודות מסע 

  (ויזות) לעקורים. 

עלייה ב', נדהמתי למצוא על כאשר חיפשתי בספריית האוניברסיטה ספרים על    

המדף ספר שכותרתו 'הבריחה'. הספר היה למעשה אלבום צילומים של יהודים 

מארצות רבות באירופה שהיו מעורבים בבריחה. כצברית שהייתה עדה למעללי 

הבריטים בארץ ושהשתתפה כתלמידת תיכון במלחמת העצמאות, לא הבנתי מדוע 

לחמת העולם השנייה יהודים נאלצו לברוח בשנים שלאחר כניעת הנאצים וסיום מ

מאירופה, מאותה אירופה שהקיאה אותם, מפולין שהמשיכה לרצוח בהם. למעשה 

  יהודים נשארו כלואים במחנות, כשאירופה לא רצתה לבלוע או להקיא. 

תשובה לתמיהתי מצאתי בספרו של הדרי שהזכרתי: יהודים במדינות שנכללו אז    

קומוניסטי וכמה יהודים אזרחי ברית המועצות חששו -תחת השלטון הסובייטי

-שהגבולות ייחסמו תוך זמן קצר, ולכן הם פנו מערבה. הזרימה מערבה שהתגברה ב

  ).34-33כונתה "הבריחה" (שם,  1946
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'הבריחה' הייתה זרוע של ההגנה באירופה, ועסקה בהעברת ניצולי השואה    

", עורך מרדכי 1עלייה ב', סדרת עידן לנמלים לשם העלאתם על ספינות מעפילים ("

). ברית המועצות והארצות 72, עמ' 1982צבי, ירושלים -נאור, הוצאת יד יצחק בן

בהשפעתה אהדו את תביעת הציונות והעלייה לארץ ישראל, או כהסברו של מורי 

ולכן הם אפשרו  –גרינפילד בשיחת טלפון מתוך התנגדות לאימפריאליזם הבריטי 

ליג מנמלי יוגוסלביה, רומניה ובולגריה. למשל, עולים מרומניה הוסעו לספינות להפ

בין  –במשאיות לנמל בורגס בבולגריה והועלו בלילה על הספינה "מדינת היהודים" 

 .אדי עבאדימשיטיה של ספינה זו היה 

הבריטים חרגו מסמכויות המנדט שניתנו להם על ידי חבר העמים. כשר חוץ          

ארנסט בווין ממפלגת הלייבור הפעיל לחצים אפילו על ארצות הברית של אימפריה 

כדי שלא יימכרו ספינות להשטת מעפילים. לפיכך בארצות הברית ובקנדה המוסד 

לעלייה ב' נאלץ לרכוש ספינות בסתר בחסות חברות קש במחירים מופקעים, לבצע 

ו לשמש מיטות את תיקוני הספינות בסתר, ולהתקין עליהן מאות דרגשי עץ שנועד

למעפילים, תוך הסבר שהדרגשים נועדו להובלת בננות. על כך ועל הפרטים הבאים 

למדתי מספרו של מורי גרינפילד, אביה של חברתנו בקהילה מאירה פרתם, "הצי 

-מתנדבים אמריקאים שהביאו יותר מ 240סיפורם העלום של  -הסודי של היהודים 

). מורי 1994גפן,  –הוצאת משרד הבטחון " (1948-1946מעפילים בשנים  32.000

 91גרינפילד השתתף בהשטת הספינה "התקוה" לישראל (צילום שלו מצוי בעמ' 

  בספר).     

כשהניסיונות למנוע הפלגת ספינות מעפילים עלו בתוהו, הבריטים לא בחלו   

באמצעים הנהוגים אצל שודדי ים. הם ליוו את הספינות במשחתות, נגחו בהן, 

התיזו עליהן זרנוקי מים וגז מדמיע, הצניחו נחתים על גשרי הפיקוד ותפסו בכוח 

זרקו על הבריטים קופסאות את תאי ההגה. המעפילים לא ישבו בחיבוק ידיים אלא 

שימורים, ברגים, אלות ואף תפוחי אדמה. לעתים ניהלו אף קרבות פנים אל פנים.  

יציאת אירופה', כאשר בסוף  –שיא המאבק היה בספינה הידועה בשם 'אקסודוס 

נפצעו, הבריטים החזירו  200- סדרת מאבקים קשים, שבהם נהרגו כמה מעפילים וכ

(הדרי,  1947בספטמבר  10-יתה באזור הבריטי בגרמניה באת נוסעיה להאמבורג שה

). כיוון שבמקרה זה הם הגדישו את הסאה, ודעת הקהל בעולם ואפילו 295, 281

בבריטניה ארצם פנתה נגדם, הם לא חזרו על מעשה זה, אלא גררו או הובילו את 

הספינות ששטו אחרי 'אקסודוס' למחנות מעצר בקפריסין, למשל את הספינה 
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דינת היהודים' (שסמדר, בתי, תדבר עליה). (הם נמנעו מלכלוא אותם במחנות 'מ

  מעצר בעתלית, או בעכו, כפי שנהגו בעבר). 

הואיל ורוב הספרים על עלייה ב' הנציחו את פעולותיהם של אנשי ההגנה    

והפלמ"ח, מורי גרינפלד  מצא לנכון לתעד ולהנציח את פעולותיהם של המתנדבים 

 240והקנדים שפעלו בעלייה בית. הוא תיעד את שמותיהם של האמריקנים 

מעפילים  32.000- מתנדבים מארצות הברית, קנדה וכמה ממקסיקו, שהביאו יותר מ

ספינות. הוא ציין את שמות הספינות, תיאר בפרוטרוט את תלאותיה של כל  11על 

ה נוסעים ספינה שהם השיטו. הוא עצמו שירת בספינה "התקווה". ספינה זו העמיס

המעפילים שעל סיפונה  1.414-במשך שני לילות רצופים בחופי איטליה, נתפסה ו

  ).  92-81הובלו לקפריסין. (גרינפילד, 

      

טבעה  1940:  א) הפלגת ספינות בזמן המלחמה גרמה לאסונות: בדצמבר הערות 

, על ידי מעפיליה 720מעפיליה. האוניה 'סטרומה' טבעה על  180האוניה 'סלבדור' על 

 5-). ב18צוללת סובייטית שמפקדה חשב שזוהי ספינת אויב (לפי הדרי, עמ' 

מתוך  5הוטבעה הספינה 'מפקורה' על ידי צוללת בים השחור, ורק  1944באוגוסט 

  ). 19מעפילים ניצלו (הדרי, עמ'  394

הריוויזיוניסטים והאצ"ל עסקו בהעפלה. על  1939-1936ב) ראוי לציין שבשנים     

ההעפלה הרייזיוניסטית ועל האוניה 'אסתיר' נכתב ב"אטלס כרטא, לתולדות ארץ 

). זכורה גם האוניה 17, ערך י. ואלך (הדרי, עמ' 1972ישראל," כרטא, ירושלים 

-'אלטלנה', שהסיעה מעפילים והביאה גם נשק לאחר קום המדינה, אך בהוראת בן

  אביב. -גוריון הוטבעה מול חופי תל

ג) נחמן כהנא, חבר קהילת מבקשי דרך, עלה ארצה בספינה "ביריה (עקבל)". (ראו  

  ).59-57ספרו של מורי גרינפילד, עמ' 

  

  

  

 
  

 


