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  י, איטליהבבאקול כשרה וההעפלהה
 1יונהססמואל גוארד מאת)באיטלקית(  כתבהעל ברובו הגדול מבוסס 

 צור-צבי בן :תוספות/עריכה
 2לאנט דיזןמגיעות על תרגום מאיטלקית  ותתוד

 בלזן, בוכנוואלד ומאטהאוזן, הגיעו לבאקולי-מחנות הריכוז אושוויץ, ברגן יהודים פליטי  90-, כ1945בסתיו 
בוילה סקלרה שם שוכנו לצורכי הכשרה והעפלה בסיומה. הם   – ממערב לנאפולי ,היום עיירה ,אז כפר דייגים  –
(Scalera Villa )–  מעגן מיסנו שהייתה שייכת לפאשיסט עשיר ושהוחרמה ממנו עם הצפונית של  השפהעל וילה

 . כמרכז לאירועי שמחה( היום ומשמשתעד קיימת סיום מלה"ע )הוילה 

 ,במסגרת מפעל ההעפלהלאחר מכן לארץ שלה  ההפלגהאת ו ,המסע של הקבוצה מגרמניה לבאקולי את
, מבצעי 'הבריחה' וההעפלה. עדה סרני, בכירת המוסד באיטליההגוף שהיה אחראי על  – 'רגון המוסד לעליה ביא

 ... במצב פוליטי עדין במיוחדהיתה , בהיותה תחת כיבוש צבאי בריטי, איטליה: " "ספינות ללא דגל" כתבה בספרה
 לספינותעד , סירותעם , בחרנו בין חופי איטליה הארוכים מקומות קטנים מבודדים להבריח מהם את האנשים

. אתרי עגינה אלה לא היו תחת פיקוח מאחר ורק בקושי ניתן היה לעשות בהם שימוש. מטרים מהחוף 500שעגנו 
מכלול של תנאים שהעמידו במבחן קשה את עבודת . היכו בהםהקרקעיות שלהם היו נמוכות ורוחות חזקות 

למאפיינים הנדרשים עליהם מדברת עדה  הבמלוא תהענבאקולי  ."להגיע מהחוף לאוניה היה גיהינום. הימאים
ביניהם , בשל מכלול של סיבותהיה מבודד , קילומטר מנאפולי 25רק הוא מרוחק הגם שאזור העיירה, : סרני

באותה , ומקום מושלםלהכשרה מחבוא מושלם  שמשל מאד והתאים, ומורפולוגיות של השטח בעיקר גיאוגרפיות
 .  לארץ ישראלבחשאי ממנו  הפליגל, המידה

איתם , בשכונה התגוררושהאיטלקים קשרו קשרי חברות עם בני גילם , צעירים רוב רובם, חברי הקבוצה
, בן ציון גסנר, בין הנוכחים נזכור את מאיר וייס. ותודות להם למדו לדבר איטלקית ולשחות ,בילו את רוב הזמן
יעקב , יונה קאלוש, צבי רנגל, דוד וייס, מרדכי פלד, משה ברגר, משה פרוכטר, שמואלביץ', אליעזר מאיירוביץ

( איבי)ציפורה . פולה, חביבה גוטמן ,מלי דויטש, וייס( אווי)חיה , מלכה גוטמן, מרים גוטמן, אריה בן חורין, גוטמן
דינה , מרדכי רויטמן, אלכס קונסטלינגר, יצחק קאליט, גיזה סורקיס, ריבקי גוטמן, ברטה גוטמן, י גוטמן'רוז, וייס

 . אקרמן

שהדגש יהיה על לימוד מקצוע והוחלט מקור ברוך, קיבוץ  אורגנה הקבוצה כהכשרה בשם 1946במרץ 
לבנות כיצד על מנת ללמוד השכנה ולי זפוהעיירה  אתחברים מההכשרה  פקדו, הלימודיםכחלק מתוכנית  .הדיג

( ביוזמת הרב 1946קיבוץ מקור ברוך הוקם בחודש אדר א ה'תש"ו )מרץ  מתוך ויקיפדיה: ". דיג ולתקן ספינות
האמריקאי, ועל  הצבאי ברוך אפשטיין, איש ארץ ישראל בצבא הבריטי, ובסיועו של הרב ברוך זיסקינד איש הצבא

שרובם השתייכו לתנועת תורה  26-16חברים וחברות בני  90-שמם נקרא המקום "מקור ברוך". בקיבוץ היו כ
. במקום הכשירו את הצעירים לעסוק בדיג, בחייטות ובמלאכות אחרות. כמו כן קיבלו חינוך והכשרה. 3ועבודה

יהדות ותפילה היו מרכיב מרכזי בהכשרת הפליטים לימוד השפה העברית, תולדות ארץ ישראל, הווי ישראלי, 
איש. הטקס היה לכנס  600-הקיבוץ נחנך בטקס חגיגי ביום ראשון, א' באדר א' ה'תש"ו, בהשתתפות כ בקיבוץ.

ופעילים מרכזיים בתנועה  הארצי הראשון של אנשי תנועת תורה ועבודה והשתתפו בו רבנים צבאיים, שליחים
 ".באיטליה

 יש בידנו כיום את ,הקיבוץיוצא הצבא הבריטי שהצטרף לצוות המנהל של (, טייטלבאוםטל )לשלמה  תודות
אולם בשלמה  במהלך שהותו בקיבוץ העבירשיעוריו את  . את נוכחות הקבוצה בוילה סקלרה המנציחותהתמונות 

תנכיות ובדמויות של  בסצנותהוסב לבית כנסת וקירותיו קושטו ש אולם   – בוילה הגדול ביותר מבין הזמינים

                                                           
 

1
הוא תושב באקולי ששם לעצמו מטרה לשמר את מורשת ( Elio Samuele Guardascione)ונה יאליו סמואל גוארדס 

הכתבה של סמואל באיטלקית . סיפור ההכשרה בבאקולי מפורסם כאן באתרבזכותו היהודים ומפעל ההעפלה בעיירתו. 

 IT.pdf-BACOLI-A-EBREI-http://www.palyam.org/Hahapala/Teur_haflagot/GLIשהיוותה את הבסיס לכתבה כאן: 
2
לי, והם גם מופיעים בצילום הקבוצתי של חברי ההכשרה שמופיע אמה ודודיה של אנט היו בין חברי ההכשרה בבאקו  

 בהמשך הכתבה.
3
 חבריה השתייכו לתנועת תורה ועבודה הדתית. לא כלדתית, -למעשה הייתה ההכשרה מעורבת חילונית  

http://www.palyam.org/Hahapala/Teur_haflagot/GLI-EBREI-A-BACOLI-IT.pdf
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בתום הטקס הייתה . זוגות יהודיים 4חגגו את נישואי , 1946באביב , באולם הזה בדיוק. ציוניים מפורסמיםאישים 
שהוזמן עם נציגים אחדים של , ארנסטו סקיאנו, כאשר ראש עיריית באקולי, התרגשות גדולה בין האורחים

. ת השותפות היהודית הבסיסית בלידתה של באקולי החדשהנשא דברים והזכיר א, פאשיסטיות-המפלגות האנטי
אחרי רגע של תדהמה מאחר והם לא היו מודעים , מחיאות כפיים  נרגשות וסוערות עלו מצידם של הנוכחים

 . לסיפור הזה

שבאו לרוב מהמחנות סנטה מריה די לאוקה , הגיעו לוילה סקלרה יהודים נוספים 1946לקראת סוף יוני 
. ארצה להתכונן להעפלתםעל מנת , והצטרפו לאלה שהיו כבר בבאקולי, במחוז פוליה, אל באניווסנטה מריה 

, אנשים 71מתוך משפחה של , ביחד עם דודתה, הניצולה היחידה. ממוצא הונגרי, 14בת , ביניהם חנה בר ישע
מנחם פניני ואשתו , בלחודשים באושוויץ ובעלה אליעזר וול 33ששרדה , לאה מורטקוביץ; שכולם גורשו לאושוויץ

 בניהולשעזר בסיפורו האישי )מפורסם באתר, ראה סיפורים אישיים( גד ליפשיץ מעיד  חבר הפלי"ם הגדעוני .מרים
 ההכשרה.

מול ועלה  1946באוגוסט  5 -עזבה את באקולי בערבו של ה בוילה סקלרה התגוררהחלק מהקבוצה ש
. היא ספינת המעפילים 'עמירם שוחט' ,IDEROSבשם צרפתית  ספינהעל  ,ים, יחד עם מעפילים נוספחופי מיסנו

 16 -לשם הגיעו ב מעפילים, 183ארצה נושאת  ה הספינההפליג, תשעה באב, ביוני 6 -ביום ה  3.00 -בערך ב
 .באותו החודש

( קיסריה הרומית)שדות ים  חוף התרחשה ב מעפיליההורדת הספינה הצליחה להתחמק מהצי הבריטי ו
מאחר ובהפלגה  IDEROSהייתה זאת ההפלגה האחרונה של  .והסתיימה עם אור ראשון של שחר 3.30 -החל מ

נכנסה להיסטוריה  'עמירם שוחט'. )אנשי צוותה ניצלו( מול חופי כרתים וטבעה ןחזרה היא עלתה על שרטו
תו באופן שהצי הבריטי החל לאכוף אוהצלחה ראשונה של ספינת מעפילים לפרוץ את הסגר הבריטי מאז כ

  .1945 אפקטיבי ביותר החל מסוף

 באוגוסט 23-ב. באוגוסט 21 -בליל ה, ליגוריה, לבוקה די מגרה והוסע בבאקולי ושנשאר חברי ההכשרה
 היא ספינת המעפילים, FEDE ספינה בשםעל , במספר 900, סה"כ נוספיםמעפילים ביחד עם משם הפליגו הם 

היא , ם שוחט'ר'עמי עם בניגוד למה שקרה , אך כאן, הגיעה לחיפה ספינהימי הפלגה ה 10אחרי . 'ארבע חרויות'
, בקבוצות גדולות פחות או יותר, מכאן. בקפריסין המעצר ותנשלחו למחנ המעפיליםנעצרה על ידי האנגלים  וכל 

 הגיעו בתוך שנה לארץ. , ובאישור אנגלי

מאוחדים העם היהודי  ם שלובניאקולי שראה כשחקנים ראשיים את ב, מוכרלא כמעט , כך הסתיים סיפור
ה צכעשרה מחברי אותה קבו, שנים 30 -אחרי כ: ר היה המשךולסיפ... פעם נוספת בקשר בעל מקורות עלומים

את אותו הדבר . למולדתם השניה, לדבריהם, חזרו לבאקולי על מנת לראות שוב את המקומות של מה שהפכה
, אשר ביקר בכפר ובוילה סקלרה, לפילוסופיה באוניברסיטה בירושליםפרופסור , מרדכי פלד' פרופ 1998 -עשה ב

צור, וכך -ונה ליהודה בןיבאמצעות אתר הפלי"ם ההעפלה והרכש הגיע סמואל גוארדס .בה היה אורח של הבעלים
  חודש הקשר בין המעפילים לאנשי הפלי"ם שליוו אותם ארצה וסייעו להם לרדת בחוף שדות ים.

צור( דבר הפלגת -ך נוסף לסיפור כאשר התגלה לסמואל גוארדסיונה ולי )צבי בןנוסף נדב 2022 -ב
ה אנשי קיבוץ 'מקור ברוך' את וילה סקלרה הגיעאחרוני עזיבת  לאחרש התבררמעפילים נוספת שיצאה מבאקולי. 

חלקי מ אנשים בהלוילה והתמקמה בה, כמחנה מעבר לקראת העפלה, חבורה של מעפילים. היו  )מאזור בארי(
'אבא ברדיצ'ב', כולם  וקבוצתקבוצות: קבוצת 'להגשמה' )שלימים הקימו את מושב שורש שבהרי יהודה( שתי 

באזור באקולי על הספינה  1946באוקטובר  9-איש, עלו בליל ה 200-המעפילים, כ חברי 'הנוער הציוני'.
פליגו עד אזור רודוס/קפריסין שם ואיתה ה –ספינת עזר של שלוחת המוסד לעליה ב' באיטליה   –'אלברטינה' 

מסעם לארץ. ראה בנספח עדותה של חברת  איתה השלימו אתהועברו בלב ים לספינת המעפילים 'ברכה פולד' 
רחל אביעד )רוז'יקה( על השהות בבאקולי והפלגת המעפילים משם ע"ג הספינות 'אלברטינה' ו'ברכה 'להגשמה' 

 פולד' לארץ.

ר למפעל הרכש. כמו הרבה הכשרות אחרות באיטליה, ההכשרה שימשה לבאקולי ולהכשרה היה גם קש
על רכש הנשק באיטליה בשנים מסווה גם לפעילות רכש. אורגן בבאקולי סליק בו הוחבא נשק שנאסף באזור )

)ראה דף 'סיפורים אורי הורביץ  ה'הגנה'באתר(. ישנה עדות של איש והרכש 'החבורה'  פיראה דאחרי מלה"ע 
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הנשק  לשם איסוף עם איש הפלי"ם מנחם "צ'רצ'יל" כהןיחד הגיע פעם לבאקולי הוא לפיה תר( אישיים, בא
מוניה בכיר הרכש משם יש להניח שנשלח לארץ במשלוחים ש) למרכז במחנה א' במג'נטה רתומהסליק והעב

 .(רגןימרדור א

with  illustrate this articleA proper thank you, as written by Elio Samuele Guardascione: If we can 
who acquired Ettore de Vita  images of moments lived in our country, it is thanks to the gift of dearest friend

and gave to our community photos stored in the United States Holocaust Memorial Archive Washington 
ges, owned by Shlomo Teitelbaum (who changed his last nameMuseum. These ima in Israel to Tal) came to 

.the museum through the donation of his son Michael Tal who immigrated to the USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תמונה קבוצתית של פליטים מקיבוץ מקור ברוך

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ההכשרהסקלרה, באקולי, בימים בהם שהתה בה וילה 
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 מצויינת בחץ אדום הבאקולי ומעגן מיסנו, צילום עכשווי; וילה סקלר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 
 ספינת המעפילים 'עמירם שוחט'
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 הורדת מעפילי 'עמירם שוחט' בחוף שדות ים

 

 
 קיבוץ מקור ברוך שלשה יוצאי הצבא הבריטי שהצטרפו לצוות המנהל של

 שלמה טל )טייטנבאום( הוא השמאלי שבהם



ההעפלה והרכשאתר   
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתונה בקיבוץ מקור ברוך 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שלט 'ברוכים הבאים' בכניסה לוילה סקלרה                               
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Miriam Pnini andMenachem  

 
Eliezer Welbel andLeah  

 
 

                                                                                   
Hanna Bar Yesha 
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 קיבלה העיירה באקולי את הפרס היוקרתי האיטלקי של 'המגן דוד המוזהב' 2021-ב
 בזכות העזרה שהושיטו תושביה אחרי מלה"ע לניצולי השואה שהתאחסנו בהכשרה
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 ,צור, יוצא הפלי"ם וממיסדי אתר הפלי"ם ההעפלה והרכש,  הוא אזרח כבוד של העיירה באקולי-יהודה בן
 מפעל ההעפלה לבאקולי  של באתר על הקשרפרסום הבזכות השתתפותו בהורדת מעפילי 'עמירם שוחט' ו
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 נספח: 
 הפלגההשהות בבאקולי וה עדותה של חברת 'להגשמה' רחל אביעד )רוז'יקה( על

 4'אלברטינה' ו'ברכה פולד'המעפילים ע"ג ספינות לארץ משם 
 

 , מאחורי גבעה אנכית ממש. ממרתף הבניין5נקודת העלייה הייתה בבית גדול על שפת הים

 אפשר היה להפליג ישר לים בעזרת סירת מנוע גדולה. דומה שהבית היה פעם בית מותרות

 האוכל שלנו היה לפנים ה"בר" של הבית, והמטבח היה מצוידשל משפחת אצילים. חדר 

 כהלכה. המפרץ שכל עומקו היה כקילומטר וחצי היה הסתעפות קטנה של מפרץ נאפולי

 ועמדו בו עדיין שלוש סירות מלחמה של הצי האמריקאי. במרכז הכניסה הצרה למפרץ עמד

 .פסל בנוי של פעמון גדול, ששימש מטרה לשחיינים שבינינו

 

 תענוג מיוחד הסבו לנו הטיולים בסירת קיאק במי המפרץ. בכל לילה נהגנו לצאת לשייט

 בסירה מלאה בדיירי הבית, כדי להרגיל את הסביבה האיטלקית לעובדה שאנו חובבי שיוט

 שכאלה. בבוא הזמן, כאשר בסופו של טיול כזה נעלה על ספינת המעפילים והסירה תחזור

 ., לא יעורר הדבר תשומת לב מיוחדתריקה כדי לקחת משלוח נוסף

 

 בבית בבאקולי התגוררה קבוצה של אבא ברדיצ'ב, ולכן נאלצנו להצטופף בשלושה חדרים

 גדולים ולא יפים במיוחד, שאחד מהם שימש מעבר למגורי הקבוצה הפולנית. בבית לא

 ,היוםהייתה תאורה, וכאשר חברי הקבוצה הפולנית היו עוברים בחדרנו לאחר שהחשיך 

 נתקלו פעמים רבות בחברים שלנו שישנו על הרצפה. כדי לגמול אותם מההרגל המגונה

 הזה, הנהגנו משחק מאיים: בכל פעם שמישהו מהם עבר בחדרנו, החברים היו פורצים

 בשאגות קרב מפחידות: "תן לו, תן לו בראש..." המסכן היה פותח בריצה מטורפת, ואנחנו

 .ו. כעבור זמן קצר הבינו שמוטב להם לחזור למגוריהם באור יוםהיינו שמים מכשולים לרגלי

 ביום השלישי לשהותנו בבאקולי, חזרנו לתוכניותינו הרגילות. צ'ימבי ניסה לבצע את התוכנית

 התרבותית במלואה, אך תמיד היו מי שהתחמקו. ערכנו דיונים בנושא וניסינו לשכנע את

 צאות הדיונים הללו היו חלקיות בלבד. כמה מןהחברים בחשיבות שבביצוע חובותיהם אך תו

 .החברים ביצעו את המוטל עליהם רק כאשר הדבר היה לפי טעמם האישי

 

 בערב יום כיפור התחוללה סערה נוראית באזור. רעמים רעמו וברקים האירו את הלילה בלי

 .רחבתהפסק, הים סער והגשם הלם באכזריות. באותו ערב הופיעו שני העיתונים במהדורה נ

 עיתון הבחורים שינה את שמו לרגל היום המיוחד ונקרא "הכותל המערבי", והוא כלל

 ,מאמרים רבים בענייני היום. חברנו דן, לדוגמה, התלונן שהבנות דואגות בעיקר לבני זוגן

 ואילו יתר החברים נותרים ללא פריטים בסיסיים כמו למשל בגד ים. המאמרים אמורים היו

 .להיטיב את המצב

 

 צ'ימבי וראשי הגרעינים דנו בבעיות החברתיות של הפלוגה והחליטו לשנות את הרכב

 8הגרעינים. אך לפני שהספקנו להוציא את התוכנית אל הפועל הגיע יום העלייה. בליל 

 הופיעו בקצה המפרץ קווי המתאר של האנייה. סירת מנוע יצאה לעברנו 1946באוקטובר 

 ייתה שבאותו ערב לא נוכל לצאת לים בגלל הסערה, אךוגבר משופם נהג בה. השמועה ה

 בלילה הבא סירותינו העמוסות חזרו ריקות אל החוף. יום העלייה הגיע!

                                                           
4
' חלומםולהגשים את  סיפורה של קבוצת צעירים אמיצים, בני דור הנפילים, שידעו לחלום - להגשמה מתוך הספר '  

 2012(, הוצאה פרטית, ז"ל שהוציאה לאור חדוה אלהרר )בתם של חברי 'להגשמה' רחל ואברהם אביעד
5
 וילה סקלרה, באקולי  
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 האנייה "אלברטינה" עמדה מחוץ למפרץ הקטן שלנו, בתוך מפרץ נאפולי. עמדנו עם תרמילי

 ה שהתנודדהאיש. סירת המנוע התקרבה לאנייה הצרה והחשוכ 60הגב שלנו בקבוצות של 

 .קלות, ועלינו עליה בזה אחר זה

 

 במרחק ,במחסן האנייה אוחסנו דרגשים שהורכבו על מסגרות ברזל. חמש קומות של דרגשים

 שדרש  של כחמישים סנטימטר זה מזה. קיבלנו הנחיה למצוא את מקומנו על הדרגשים, מה

 האנייה,  מלא את ירכתימאיתנו לזחול לתוכם כמו לתוך מאורה ולשכב עליהם. ריח של גומי 

  206של  אולי בשל גלגלי ההצלה שהיו תלויים מסביב. בתוך כשעתיים הסתיימה העמסתם

 .נאפולי עולים והאנייה יצאה לדרכה. מי שעמדו על הסיפון ראו את אורותיה המתרחקים של

 

 טון שבה הפלגנו 140למחרת בבוקר, לאור היום, עשינו היכרות עם תיבת העץ בתפוסה של 

 ללב ים. במחסנה היחיד של האנייה, שבימים כתיקונם הועמסו בו סחורות שונות, הצטופפו

 עכשיו כל העולים. בירכתי האנייה, ליד מגורי הצוות והחיילים, נמצא בית המרקחת שבו ניסו

 .החולים או מי שסבלו ממחלת ים, למצוא הקלה

 

 ריצות את שקיות הנייר שנועדוביום השני להפלגה, רוב העולים חלו במחלת ים ומילאו בח

 "למטרה זו. ריח הקיא מילא את חלל הספינה. המחלה קיבלה את הכינוי: "זקס אונד זכציג

 . ביום השלישי בים היווני פקדה אותנו סערה. הספינה היטלטלה על גלי ענק(ביידיש 66)

 ים שטפו אתכקליפת אגוז חסרת אונים. בפנים נשמעו אנחות קולניות של החולים, ובחוץ הגל

 .הסיפון. כעבור זמן מה הים נרגע מעט, וחלק מן הנוסעים חזרו לתפקד

 

 .המזון חולק לפי קבוצות וכלל לחם למנה ראשונה ועיקרית וביסקוויט קשה ועבה לקינוח

 אחדים מאיתנו רחצו את פניהם במי הים, ומעטים גם התגלחו. מי השתייה הוקצבו במנות

 .לושה ימיםשל מימייה אחת ליומיים עד ש

 

 .במשך כמה ימים עברנו בין איי דודקנס וגם עגנו במפרץ תורכי אחד כדי להצטייד במים

 הימים עברו בעצלתיים, וגם הלילות היו אינסופיים. הגשם החזק שניתך עלינו מדי פעם

 בפעם אף הגדיל את הסבל. לעתים שוחחנו בינינו על העתיד הצפוי בארץ, על תוכניות לבקר

 והאם עלינו להתחיל בהן או בהתארגנותנו שלנו. אך רוב הזמן שכבנו על הדרגשיםקרובים, 

 .באפיסת כוחות וניסינו לגבור על מחלת הים

 

 ”.לאחר כשבועיים ימים קרבנו לקפריסין ופגשנו בלב ים את אוניית המעפילים "ברכה פולד

 יה נפגשות בלבהיה זה מעמד מרגש לכל הדעות: שתי אוניות של בני עמנו המתעורר לתחי

 ים. אמנם המראה של שתי האוניות הללו היה עלוב למדי, אך על גשרי הפיקוד עמדו חיילים

 שדיברו ביניהם בקשר ימי. האם בעברית? אנשי הפיקוד היו באיכות מעולה וקיווינו שבבוא

 .היום גם כלי השייט יגיעו לרמתם

 

 נו באנייה שהייתה ענקיתהועברנו ל "ברכה פולד" במהירות, ובתוך שעה כבר התפזר

 . למחרת היום חלף)טון 140טון לעומת  400תפוסה של (בהשוואה לספינתנו הקודמת 

 מעלינו מטוס תצפית אנגלי, ובקרבת העיר טריפולי בסוריה, נצמדה אלינו משחתת של הצי

 המלכותי האנגלי. אנשי הצוות האנגלים דיברו איתנו באנגלית ובגרמנית באמצעות מערכת

 ה, וניסו לשכנע אותנו לעצור ולהיכנע. המשכנו לשייט. בהמשך הלילה הצטרפה אלינוכריז
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 .משחתת נוספת שהאירה עלינו בזרקורים, זיקוקים ושובלי אור כחולים וצהובים

 

 למחרת בבוקר הגענו לחופי ארץ ישראל, כשלצדנו משייטות שלוש משחתות וסירת מנוע

 לא לגלות התנגדות כנגד האנגלים. בתוך זמן –מהירה. מהארץ התקבלה פקודה לחיילינו 

 קצר, חיילים אנגלים שאומנו למטרה זו כבשו את האנייה ואת גשר הפיקוד. אחת המשחתות

 התחברה אלנו וגררה אותנו לחיפה. עצב גדול אפף את כולנו. נציג של מפקד הנמל עלה

 ת היא להעביר אותנולאנייה במטרה לשכנע אותנו לא לגלות התנגדות, כי בכל מקרה התוכני

 ...".לקפריסין. המעפילים הגיבו בצעקות קצובות: "חיפה... חיפה

 

 

 עם רדת הערב, מותשים מאירועי היום, נכנסנו למקומותינו ושכבנו לישון. בשעה שלוש לפנות

 בוקר התעוררנו וגילינו שאנייתנו שהייתה מלאה חיילים אנגלים, נקשרה למעגן בנמל. ללא

   Ocean Vigour, מקום ראויים הועברנו אל שתי אניות גירוש שעגנו בקרבת גילויי התנגדות

  באוניית התמקמנו בחדרים נוחים יחסית בהשוואה לתנאים. Empire Heywood -ו

 .המעפילים. שוב אובקנו נגד כינים, התרחצנו, קיבלנו פריטי לבוש ואפילו אוכל לא רע

 עמדה פוליטית עצמאית והתנהגותנו הושפעהאף שהיינו קבוצה מאורגנת, לא הייתה לנו 

 התעמתו עם החיילים על רקע החרמת  Ocean Vigour -אחדים מנוסעי ה. מהתנהגות ההמון

 , )בארץ שינה את שמו והיה לעו"ד אריה שם טוב(הדגל, ואחד המעפילים, אריה הסנברג 

 .נשא נאום נרגש באנגלית

 

 המשך רובנו הועברנו במכוניות צבאיות אלסירות הנמל בקפריסין העבירו אותנו לחוף וב

 בקפריסין. כמה יולדות וחולים, וביניהם חברנו שלמה אדלר, הושארו בחיפה. בזמן 62מחנה 

 שהאנגלים השתלטו על האנייה, הוא עלה על גשר הפיקוד ומצא שם בקבוק שחשב שיש בו

 ם. שלמה נכווה בפיויין איטלקי. לרוע המזל התברר כי הייתה זו חומצת אלקטרוליט למצברי

 ובלשונו והועבר לבית חולים. נקודת האור בסיפור היא שהתקרית חסכה לו שהות של שנה

 בקפריסין.

 

 
 שנה לאחר שהפליגה משם כמעפילה 20רחל אביעד )רוז'יקה( בביקור בבאקולי,  


