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 אהרונוביץ-אייק ארן-צחקי

ס תיכון "יההחל את לימודיו בב  .3211-בעם משפחתו עלה ארצה נולד בדנציג ו .3291יליד 

ס שהכין את "ביהב 3211בשנת השלים אותם ו "בורגני וימני"שהיה לדעתו , א"בת למסחר

 . תלמידיו לקבלת תעודת בגרות מנדטורית

ובגמר לימודיו הוא הצטרף להכשרה שנשלחה ' מחנות העולים'בעלותו ארצה הצטרף ל

של מדריכי התנועה ' הקומונה'כתמיכה לקיום "לדבריו , ונשלח לעבוד בנמל חיפה לקבוץ יגור

 ."ממנה כנראה לא נרפאתי כליל"' מחלת הים'ב ,לדבריו, תקופה זו הוא נדבקב ."בחיפה

. ת וים סוף"יים במזהלצוות אוניה ששוטטה בין הבסיסים הבריטאייק  צטרףה 3213 סוףב

ח "י הפלמ"נערך עש הצטרף לקורס הימי הראשוןהוא ' ניסיון ימי' חודשי 2-אחר כלבשובו 

-הסכמה בלתי"מיצחק שדה  ,לדבריו, הוא קיבלקורס ה םיובס. 3211ים בינואר -בשדות

    .        "רשמית  לחזור לים כדי לרכוש נסיון

ר קשר ושמל והמשיך (לרבות עליה על מוקש) וסףצבר אייק ניסיון ימי נ 3211-3211בשנים 

 מלח עברי'בשם ' למרחב'יצחק שדה פירסם אותם בעיתון "ם ש"מכתבים עם אנשי פלי

תקופת  בלונדון את הבחינות לתעודת קצין שני ולאחרעבר  הוא  II-ע ה"בסיום מלה ".' מספר

 .את הבחינות  לתעודת קצין ראשון 3211-הפלגה נוספת  הוא עבר ב

ולהצטרף לצוות האוניה  ב"לנסוע לארה 'המוסד לעליה ב' י"ע תבקש אייקשלב זה נב

 31-ב אך בהגיעה למרסיי ,ן הראשוןישירת כקצהוא  להפלגההכנתה  עתב .'פרזידנט וורפילד'

 העל תרומת. '11אקסודוס 'מונה אייק כרב החובל של האוניה ששמה הוסב ל ,3211באפריל 

מהאוניה שהצליח להתחמק , אין עוררין ואייק 3211' נובמברט ב"כ'לקבלת החלטת  ישירהה

עוד כמה . של כישלון לזכר בוקר"3 היטיב לסכם את הקרב עם הצי הבריטי ,בנמל חיפה

  ".כישלונות כאלו וניצחנו

אך לרוע , 'פאן קרסצנט' ',הפאנים'אחת משתי  יועד אייק לשרת כרב החובל של 3211' בדצמ

העלאת המעפילים מאוחר בעת בשלב  - 'עצמאות'ששמה הוסב ל - הגיע לאוניה מזלו הוא

 תגרום לזעזוע חשש שהדחת רב החובל האיטלקיש ,פקד האוניהמ, יק'ברצ .בנמל בורגס

 .אוניהה להצטרף לצוות מלוויאייק  את נעכש בקרב הצוות האיטלקי

 וסטההבריטים הובלו שתי האוניות ישירות לפמגבין הנהלת הסוכנות היהודית ובהסכמה 

ם מצומצמים הותר לצוותי ,שאייק היה מעורב בה, ביוזמה מקומית. והוצא נגדן צו מעצר

רב החובל של  ,הוא וגד הילב .ואייק נכנס לנעלי רב החובל לתחזק את האוניות יךשמלה

 תאתחזק לעד להכרזת העצמאות  הצליחו, ('קוממיות'שונה ל) 'קבוץ גלויות, 'אוניה השניהה

 הם הפליגוהבריטים " לעצת"בניגוד לאחר שצו המעצר בוטל ו. מידי לגהבכושר הפ האוניות

 .3211ביוני  11עד  בו שלטו שהבריטים, חיפה, הביתנמל ל לראשונה  3211ביוני 
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 ' המוסד לעליה'י "שהוקמה ע, ('צים'ה לתשונ)' שוהם'צורפו לחברה הלאומית  אוניות השתי 

     אחר מכן הביאו ביחד לרץ ואללי קפריסין עפימל נוי כילה לפיחתו משישהן "ולדברי אייק 

הסתיימו שבע שנות פעילותו במסגרת ובכך  "נמלי הים התיכוןמ ארצה יםעול 331,111-כ

 .  3211-ם ב"הביטחונית מאז הצטרפותו לפלי

ואף השלים את לימודיו וקיבל  'צים'ת בחברכרב חובל של אוניות משא אייק  השתלבבהמשך 

של  לשיפור תנאי השכר' הימאיםמרד ' הוא היה  ממנהיגי 3213-ב  .תעודת רב חובל

אייק היה ש"ספנות ' והקים חב ניסה את כוחו לאחר מלחמת ששת הימים הוא. הימאים

האוניה הזו גמרה את  . שייח -והפליג בין אילת לשארם א "  היי דרומה "  הקברניט בפועל של

 ."הקריירה שלה כשעלתה על שרטון בים סוף

 ונקבר כעבור יומיים 3002בדצמבר  32-ב נפטר
 .מאוחד, בבית העלמין של קיבוץ גבעת חיים 

 
-דות על תרומתה הבלתייעמ ,יורק-התפרסמו  בעתוני לונדון וניוש ,ת אייקפטירעל ודעות ה

 32113במבר וט בנ"כ'להחלטת ' 11אקסודוס 'נשכחת של 

Times Online RSS, 30 Dec' 2009  

Yitzhak Aharonovitch: captain of the the Holocaust 

survivor ship Exodus 

As captain of the passenger ship Exodus, Yitzhak Aharonovitch played a 

crucial role in an event that came to symbolise the Jewish struggle for a 

homeland. In 1947 the Exodus left France for Palestine — then governed by 

British mandate — with 4,515 survivors of the Holocaust on board, but as it 

neared the port of Haifa, British naval forces surrounded it and opened fire, 

killing three people. 

The NY Times:  
INTERNATIONAL / MIDDLE EAST   | December 24, 2009  

Yitzhak Ahronovitch, Exodus Skipper in 
Defiant '47 Voyage of Jewish Refugees, Dies 
at 86  
By MARGALIT FOX 

The violent interception of the ship by the British Navy 
in 1947 helped rally support for the creation of the state 
of Israel. 
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