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 מעפילים סיפורי העפלה של

 צור-צבי בן: מאת

 

יד ימינו של שאול  - כתב זאב וניה הדריבמפעל ההעפלה אחרי מלה"ע על המעפילים 
הוא יומן המבצעים של  שזאב מזכיראת הסיכום הבא )יומן המבצעים  - אביגור במוסד לעליה ב'

מפורסמים במקומות  מהיומןנבחרים  קטעיםבספר נושא שם זה;  שפורסם אףהמוסד לעליה ב', 
  המתאימים להם ברחבי אתר הפלי"ם ההעפלה והרכש(:

 
לא הירבו  לספר על  1945  - 1948שבע רבבות האנשים שהושטו באניות המעפילים בשנים "

קורותיהם בדרך הים: "נכון", אמר לנו אחד מהם, "נשארנו אילמים כמו הים". אמנם, תנועת ההעפלה 
 המוסד, אף היא נישאה בידי המעפילים עצמם.אורגנה בידי אנשי 

[ היו המעפילים משוחררים מן הפחד שמא תיתקל  1947בתקופה זו שבה עוסק יומן המבצעים ]
אנייתם במוקש ימי כמו בימי מלחמת העולם השנייה. החשש שליווה אותם היה קשור בארץ המוצא, אם 

זרח אירופה עלו האנשים על הספינות לאור יצאה האנייה מארצות מזרח אירופה או ממערבה. בנמלי מ
 היום, ואילו בנמלי מערב אירופה עשו את דרכם, בחשאי ובעלטה. 

משך השייט מנמל המוצא היה תלוי בנפחו של "הכלי" )הכינוי לאנייה ביומן המבצעים(. באניות הקטנות 
שבוע. שוני זה הכתיב נמשך המסע שבועיים ואף למעלה מזה: באניות הגדולות לא ארכה הנסיעה יותר מ

למארגנים, בעצה אחת  עם נציגי המעפילים, את הרכב אוכלוסיית המעפילים: בספינות בעלות נפח גדול 
מאורגנים. ההסתגלות אל תנאי ההפלגה היתה בעייתית למעפילים, אך יש -יותר נקלטו אף מעפילים בלתי

משטר אוכל, משטר מים,  -משטר" שכן על האניות שרר " ,לציין כי במהלך המסע הם נעשו קולקטיב
משמעת תנועה וכיוצא באלה. כמעט על כורחם היו האנשים שלובים זה בזה, חברים לאבל ולשמחה, 

   .חוקית שליחות, קטע ממאבק כולל יותר-ובעיקר לשליחות, שכן הם ראו בהפלגתם באנייה הבלתי
ליווי משפחותיהם. בכל אנייה סודרו על האניות נמצאו משפחות, חבורות נוער חלוציות ואף ילדים ללא 

דרגשים שאפשר היה לשכב עליהם, לא לשבת.  כאשר האיוורור היה תקין, היחה הרגשת הנוסעים נוחה 
יותר. אך היו לפעמים  תקלות מכניות והאיוורור לא פעל. השירותים היו מסודרים לפעמים, ובמקרים  רבים 

ה יימצא לפחות רופא אחד ובאניות הגדולות היו כמה רופאים. לא. אנשי המוסד המלווים הקפידו כי בכל אניי
אך קרו גם מקרי מוות. מפעם לפעם נערכו  טקסי קבורה בלב ים. בין המתים היו לא מעט ילדים. למרות 

  .הצפיפות נתאפשרה תמיד התפילה לאנשים שומרי מצוות. קבלת השבת היתה מנהג קבוע על האניות
ת הישראלי על הספינות היה למקור התרגשות  עבורם. כל הוראה של המפגש של המעפילים עם הצוו

 המפקדים או המלווים היתה עבורם בבחינת צו, והם  קיבלוהו מתוך רצון או הכרח.  
כדי הפלגה, למאבק עם הבריטים התקבלה באהדה. המעפילים ראו -הכנת המעפילים, בטרם ותוך

ישראל  בפני יהודים. לראשי הקבוצות מבין המעפילים -במאבק זה מאבקם שהוא מכוון לפתיחת שערי ארץ
 .היו תפקידים מוגדרים  בכל הנוגע למאבק שיתחולל על האניות, כאשר הבריטים יתקרבו אליהן

המוני של -את ההעפלה נשאו המעפילים על גבם: הם נאבקו, סבלו, וגילו גבורה בתהליך  הכמעט
אלה  מביניהם שעלו על הסיפונים מלווים בפחד  ההעפלה בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. אף

כלל במהלך ההפלגה חלק מחבורת מעפילים -מפני סערות, מגפות, התנגשות עם  הבריטים, הפכו בדרך
 ".לוחמת

 
המפורסמים אישיים הסיפורים המאות מוקדש לפעילי ההעפלה והרכש ולכן ההעפלה והרכש אתר 

 בהעדר. בהעפלהפלי"ם, המוסד לעליה ב', 'החבורה', ה'גדעונים' ומתנדבי חו"ל האנשי  - פעיליםשל בו הם 
, את (מאד ע"י צוות מצומצםבהתנדבות ו היאאתר פיתוח הכל העבודה ב) לכךהדרושים התקציב והזמן 

מפורסמים באתר יחד עם זאת, . אישיים של מעפילים השארנו לאחריםה הםמלאכת איתור ופרסום סיפורי
או מיוזמתם  אותםמעפילים שלחו לנו ש לאחר אותם הוספנוכמה עשרות סיפורים אישיים של מעפילים, 

 :אליהםהקישורים  להלן. ומצאנו בהם עניין מיוחד הם במהלך מחקרינוניתקלנו בש
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