
 

1 

 רקע היסטורי

ראשיתה  ,פי"-לע-עלייה ב' של התנועה הרוויזיוניסטית, שכונתה גם עליית "אף
לת סופה בנסיון נואש להצת ההסגר הבריטי על שערי הארץ, ובמאבק לפריצ

יש מידה רבה של  –י" פ-על-"אף –יהודי אירופה מן השואה. בבחירת השם 
ם והמתנגדים בארץ התרסה כנגד הגורל היהודי, הנאצים, הבריטי התרסה:

ינה, שנמלטו וובגולה. זהו גם השם שניתן לארבע ספינות של עולים מו
 , לאחר סיפוחה לגרמניה הנאצית )ה"אנשלוס"(.1938בשנת מאוסטריה 

 ה( והתסיסה בקרב האוכלוסיי1929תרפ"ט ) שנת מאורעות הדמים של
צנת שראל נגד המפעל הציוני והישוב היהודי, הביאו להקי-הערבית בארץ

-תר"ף השניםהמדיניות שבה נקטו שלטונות המנדט הבריטי לאחר מאורעות 
 (.1921-1920תרפ"א )

העלייה היהודית לארץ היתה אחד הנושאים העיקריים שנפגעו מהתפנית. 
( ניתן ביטוי לקו המדיני החדש בנושא 1930ב"ספר הלבן" של לורד פאספילד )

פיקוח צמוד בהתאם לשיקולים העלייה: צמצום ניכר של מספר העולים והטלת 
 כלכליים ואחרים.

"הספר הלבן" עורר זעם בקרב הישוב היהודי והפגנות מחאה. גם הבטחתו 
באגרת לד"ר חיים ויצמן, נשיא  , ראמזיי מקדונלד,של ראש ממשלת בריטניה

המדיניות ן יה מיסט ך משוםכבההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית, שאין 
 ת החששות.הקודמת, לא הפיגה א

ביטוי לחשש ולחוסר האמון המתגברים נגד מעצבי המדיניות הבריטית 
טינסקי, ראש בית"ר ומנהיג הסיעה הציונית ידי זאב ז'בו-בלונדון ניתן על

הרוויזיוניסטית )הצה"ר( בהסתדרות הציונית. במאמרו "על אוואנטוריזם" 
 סוריו:קרא ז'בוטינסקי למאבק מדיני בספר הלבן ובאי 1932מפברואר 

מה יקרה עתה? עכשיו לא תהיה בכך נחמה, אף אם יינתנו 
]רשיונות  השנה, או בשנה הבאה, מספר אלפי סרטיפיקטים

, מכיוון שעכשיו נתברר כבר למעלה מכל ספק, עלייה[
שרו עליה בממדים ישראל לא יאפ-ששליטיה של ארץ

מתקבלים על הדעת ותשעים אחוז מבין אלה שהכשירו את 
ות בבניין אין להם אף צל של תקווה )כל עצמם להשתתפ

ם דהיום( לשתף עצמם ישראל השליטי-עוד יישארו בארץ
 ... במו ידיהם בבניין הארץ.

של יחס כבוד מוסרי  צילו-לבריטניה אבדה הזכות לתבוע צל
ישראל הנה -ולתה בארץישראל. כל פע-תחיקתה בארץ פיכל

ל שלטון זה כל פעולה נגד חוקיו ש ... פגיעה במוסר וביושר;
הוא צו המוסר, בכל מקום הניתן לפגיעה, בכל הזדמנות 

יש למהר ולעשות זאת למען לא  –עליהם  "צפצף"שאפשר ל
 יהיה מאוחר...

רגנו: יאאותו מאמרו זה של ז'בוטינסקי הניח את היסוד למפעל ההעפלה ש
 הצה"ר, הצ"ח, בית"ר והאצ"ל.
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וטינסקי כל מאמץ ( לא חסך ז'ב1933לאחר עליית הנאצים לשלטון )
( 1936בעשיית נפשות לרעיונו זה, שתכליתו הצלת יהודים. בקיץ תרצ"ו )יוני 

יחיד לבעיה היהודית.  מועילהעלה את רעיון ה"אוואקואציה" )הפינוי( כפתרון 
הוא קרא ליהודים לחסל את הגלות, בעיקר באירופה, בדרך ה"פינוי": "אם לא 

. עניין העלייה נהפך לנושא קיומי של הגולה תחסל אתכם" –תחסלו את הגולה 
 העם היהודי.

(, חזר ז'בוטינסקי וקרא להמשיך 1939במאמרו "ספורט לאומי" )מאי 
באותה שיטה מחנכת של ניפוץ משמעת )ולעיתים שמשות(, בהתאם לנסיבות 

 הנדרשות:

הספורט הלאומי, שאני ממליץ עליו בלבביות בפני הנוער 
 .פשיתוהעליה החהיהודי, שמו 

הספורט הלאומי היהודי עוזר לפרוץ שער, שלפניו עומדות 
-מיליוני נפשות רעבות; הוא עוזר לרכוש מולדת להמון חסר

בית והופך אותו לאומה. שאר מיני הספורט הינם בסופו של 
 דבר רק משחקים; הספורט שלנו הוא רצינות קדושה.

ם השפעתו של המאמר היתה עצומה. בנאום שנשא במסיבה חגיגית מטע
 ימים אחדים לאחר פרסום המאמר, הוסיף ז'בוטינסקי ואמר:  ארשהווהצ"ח ב

... הדבר השני הוא עלייה ב', היא לא בלתי ליגאלית. 
כפי שאומר ידידנו ]יאשיה[ ווג'ווד, "ההגבלות הן בלתי 
ליגאליות". כוחו של חוק אינו בכך שהוא כתוב בספר 

שעובר חוקים, אלא בכך שהוא מבוצע בחיים, וכל כמה 
כוחו מתחזק. האמצעי הטוב ביותר לבטל את  –יותר זמן 

 החוק הוא שבירתו המתמדת, וזוהי משמעותה של עלייה ב'.

( כמינוח רשמי Illegal immigration" )לגאליתאת המונח "עלייה בלתי 
ומשפטי טבעו שלטונות המנדט הבריטי. הם השתמשו בו בפסיקות בתי 

ישראל -יות והתכוונו לכניסת אדם לארץהמשפט, בפקודות ובהוראות מנהל
-לצורכי התיישבות דרך קבע ללא אישור בריטי רשמי, או למי שנכנס לארץ על

פי אישור רשמי שהשיג שלא כדין. העמדה הציונית ראתה בכניסתו של כל יהודי 
לארץ כניסה חוקית, מתוקף זכותו הטבעית, ולכן היהודים השתמשו במונחים 

 לה"."עלייה ב' " או "העפ

נוסף על הקשיים שהערימו שלטונות המנדט על העולים ללא אישורים 
מתאימים, נתקלו העולים גם בקשיים מבית. מוסדות הישוב המאורגן גילו 

". הם לא ראו בעין יפה את עלייתם לגאליתהתנגדות נמרצת לעלייה ה"בלתי 
בדרך  ארצה של עולים בית"רים, חברי התנועה הרוויזיוניסטית ואוהדיה, שלא

ה ובהתאם להסדר המוסכם בין ממשלת פי חוק ההגיר-קבלת היתר עלייה על
 המנדט לבין הסוכנות היהודית. 

* 
האניות הראשונות של מפעל עלייה ב' מיסודה של התנועה הרוויזיוניסטית 

, כשהן נושאות על סיפוניהן עשרות 1933בשנת הגיעו לחופי הארץ כבר 
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עה האניה "כוכב", שיצאה מאלכסנדריה הגי 1934מעפילים בלבד. בינואר 
עולים ובאוגוסט אותה שנה הגיעה "אוניון", שהפליגה מנמל  50שבמצרים עם 

עולים. הגיעו גם מספר ספק סירות ספק אניות שעברו אל מימי  117פיראוס עם 
נכנסו לים השחור וממנו דרך מיצרי  ,הים התיכון לאחר ששייטו בנהר הדנובה

 הארץ.הבוספורוס אל חופי 
פי", -על-על עליית "אף 1936בשנת אחרי שהתנועה הרוויזיוניסטית הכריזה 

ישראל עשרות -יצאו בדרכן לארץ 1937קיבל המבצע תנופה חדשה. החל משנת 
 אניות מעפילים )ראו רשימה מפורטת(.

פוגרום הנקמה של אנשי  –אירע "ליל הבדולח"  1938ר בנובמב 9-ב
די ברלין, בעקבות ההתנקשות של הרשל המשטרה הפוליטית הנאצית ביהו

גרינשפן ביועץ השגרירות הגרמנית בצרפת ארנסט פון ראט. במהלך הפוגרום, 
שהתפשט בכל רחבי גרמניה ואוסטריה, התנפלו הפורעים על בתי היהודים, 

אסרו וספר וחנויות -היכו אלפים, הרגו עשרות, שרפו מאות בתי כנסת, בתי
. שברי הזכוכית שכיסו את המדרכות נתנו לפוגרום המוני יהודים במחנות ריכוז

 את שמו "ליל הבדולח" או "ליל הזכוכיות המנופצות".

בערב תשעה באב תרצ"ח  ווארשהשל ז'בוטינסקי מ מופרעות אלה ונאו
( שקדם לו, בו קרא ליהודי פולין להציל עצמם כל עוד יש זמן לכך 1938)אוגוסט 

את אש ההשמדה", הגבירו את תחושת  לפני ש"הר הגעש שיתחיל תיכף לפלוט
הדחיפות. ההכרח לעזוב ללא שהות את אדמת אירופה ולהתרכז במולדת, מצא 
את ביטויו בהוראות שיצאו משלטון בית"ר בלונדון, אל פעילי עלייה ב', 
הפרוסים בנקודות המעבר על גבולות מדינות אירופה. המגמה היתה לפתוח את 

 אפשרויות העלייה לכל דכפין.

תנאי ההפלגה של המעפילים היו גרועים ביותר. הספינות היו רעועות, 
הצפיפות היתה איומה, מתחים ויחסים קשים בין קבוצות עולים שונות באניה, 
ותלונות על יחסה של הנהגת האניה לעולים. יתר על כן, לא כל האניות הגיעו 

והיה צורך  בשלום אל חוף מבטחים. מספר ספינות טבעו, אחרות עלו על שרטון
-(, כאשר ספינה שנרכשה על1942לחלץ את נוסעיהן. קרה גם אסון )בפברואר 

בים השחור ליד חופי "סטרומה", טובעה די ועד העלייה של הצ"ח בבוקרשט, י
בחוף התורכי, ומעפיל  נשארוש מלבד שלושה מעפילים אנשיהכל על תורכיה 

 אחד שניצל מהטביעה בים.

, עם 1939בשנת ת מפעל ההעפלה בעין יפה. והבריטים, כאמור, לא ראו א
פרסום "ספר לבן" נוסף והחמרת המצב באירופה, הידקו את השמירה על חופי 

טוסי פני המים, ומ-הארץ. אניות ההסגר הבריטיות ארבו לספינות המעפילים על
חיל האויר המלכותי הבריטי עקבו מעל, ואילו הבולשת הבריטית ארבה לפעילי 

 אירופה השונות, ובעיקר באתרי ההורדה שלאורך חופי הארץ.העלייה בארצות 

פי", באניות -על-ים עלו ארצה במסגרת עליית "אףמעפיל 20,000-קרוב ל
רבים מהם הצטרפו  שפרצו את ההסגר הבריטי, וזכו להינצל מן התופת הנאצית.

 במולדת אל שורות לוחמי האצ"ל.
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 ת הצ"ח, בית"ר ואצ"לירשימת הספינות בעלי
 עדר מסמכים ובשל חשאיות הארגון, יתכן שנפלו פה ושם טעויות בנתונים המופיעים להלן()בה

 תאריך ההפלגה נמל ההפלגה שם האוניה מס'

 1934ינואר  אלכסנדריה, מצרים כוכב 1
 1934תחילת אוגוסט  פיראוס, יוון אוניון 2
 1937תחילת מרס  פיראוס, יוון 1י פ-על-אף 3
 1937תחילת ספטמבר  ו, אלבניהדוראצ' 2י פ-על-אף 4
 1938סוף ינואר  וורינטו, אלבניהק-סנטו 3י פ-על-אף 5
 1938מאי  פיראוס, יוון 4י פ-על-אף 6
 1938באוגוסט  31 פיומה, איטליה דראגה א' 7
 1938נובמבר  גאלאץ, רומניה דראגה ב' 8
 1938נובמבר  גאלאץ, רומניה אלי 9
 1938מבר דצ קונסטנצה, רומניה דלפה 10
 1938בדצמבר  5 קונסטנצה, רומניה ג'פו א' 11
 1939בפברואר  20 קונסטנצה, רומניה ג'פו ב' 12
 1939בינואר  18 באלצ'יק, רומניה קאטינה 13
 1939מרס  טולצ'ה, רומניה אגיוס ניקולאוס א' 14
 1939במרס  16 פיומה, איטליה אגיה דז'וני 15
 1939מרס  דאנציג אסטייה 16
 1939מאי  סולינה, רומניה ליזל 17
 1939במרס  6 רנה, רומניה אסתיר 18
 1939סוף יוני  מנגליה, רומניה פרלס-לאס 19
 1939יולי  וארנה, בולגריה אוסיריס 20
 1939יולי  פיומה, איטליה ניקו 21
 1939ביוני  26 קונסטנצה, רומניה רים 22
 1939יולי  קונסטנצה, רומניה פאריטה 23
 1939באפריל  20 בורגוס, בולגריה אגיוס ניקולאוס ב' 24
 1939אוגוסט  וארנה, בולגריה טריפולי 25
 1939אוגוסט  פיומה, איטליה קרוטובה 26
 1939באוגוסט  29 סולינה, רומניה יוליה-נעמי 27
 1939אוגוסט  קונסטנצה, רומניה פרוסולה 28
 1940בינואר  31 סולינה, רומניה סאקאריה 29
 1940מאי  ברטיסלבה, צ'כוסלובקיה פנצ'ו 30
 1940יוני  וארנה, בולגריה ליברטאד 31
 1941לדצמבר  12 קונסטנצה, רומניה סטרומה 32
 1947פברואר  פורט דה בוק, צרפת בן הכט 33

   
מה " טבעו, וכג'פו", אחדים ממעפילי בקאלאמיקה, יוון "קאטינה"טבעה בים, מעפיליה חולצו ע"י  (1)

 " נפטרו במהלך ההפלגה.קאטינה"ממעפילי 
הועברו ע"י האיטלקים מעפיליה לאחר שפרצה בה דליקה והיא עלתה באש.  ליד רודוס,טבעה בים  (2)

 "אגיוס ניקולאוסה" באוגוסט הפליגו לא"י על סיפוןלרודוס. 
 .מעפילים נהרגו על האוניה מיריות הבריטים שני (3)
בשליטת האיטלקים ואנשיה ניצלו. המעפילים "קמילה ניסי" שי אהעלתה על שרטון בקרבת  (4)

 .1944/5 ניםשישראל ב-והגיעו לארץ מונטי, איטליהארילפלמעצר ברודוס ומאוחר יותר הועברו 
 אחדבחוף התורכי, ומעפיל  נשארוש מעפילים שלושהמלבד  אנשיהכל טובעה בים השחור, על  (5)

 שניצל מהטביעה בים.
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 לית הצ"ח, בית"ר ואצ"לרשימת הספינות בע
 )בהעדר מסמכים ובשל חשאיות הארגון, יתכן שנפלו פה ושם טעויות בנתונים המופיעים להלן(

 מס' עולים תאריך הגעה מקומות נחיתה והורדה

 50 1934ינואר  רובין-ציון ונביל-ראשון
 117 1934אוגוסט  28 אביב-חוף תל

 15 1937באפריל  13 נמל חיפה
 54 1937סוף ספטמבר  חוף בנימינה
 86 1938בפברואר  19 חוף בנימינה
 381 1938יוני  חוף בנימינה
 170 1938באוקטובר  5 חוף בנימינה
 550 1938נובמבר  חוף נתניה
 550 1938דצמבר  חוף נתניה
 250 1938דצמבר  חוף נתניה
 734 1938בדצמבר  20 חוף נתניה

 750 (1) 1939מארס  
 713 1939בפברואר  6 יה וכפר ויתקיןחוף הרצליה, נתנ

 688 1939יולי -מרס חיפה )נתפסו בנמל חיפה(
 465 1939באפריל  22 חוף אשקלון 
 699 1939אפריל  חוף הרצליה

 921 1939ביוני  3 סמוך לנמל יפו )נתפסה(
 720 1939ביוני  28 חוף אשקלון )נתפסה(

 370 1939ביולי  1 מול חוף נתניה )נתפסה(
 650 1939יולי  שראלי-פי גבול לבנון וארץחו

 560 1939יולי  רובין-חוף נבי

 569 (2) 1939ביולי  2 
 860 1939באוגוסט  22 אביב-חוף תל

 ?( 600) 245 1939באוגוסט  19 חוף נתניה
 700 1939אוגוסט  שראלי-חופי גבול לבנון וארץ
 650 1939אוגוסט  שראלי-חופי גבול לבנון וארץ

 1,130 1939ספטמבר  חיפה )נתפסה(חוף 
 658 (3) 1939ספטמבר  אביב-חוף תל

 2,300 1940בפברואר  13 מפרץ חיפה )נתפסה(

 700 (4)1940באוקטובר  8 
 700 1940יולי  יעקב )נתפסה(-מול חוף זכרון

 769 (5) 1942בפברואר  24 
 600 1947במרס  9 תפסה(אביב )נ-חוף תל

 19,374 סה"כ 
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 בריו של זאב ז'בוטינסקימד
 

 על אוואנטוריזם

אפילו עשירה מדי. לפעמים, הופכת בלשון  –ידיש; לעתים יעשירה היא שפת ה
זו מלה זרה אחת לשתי מלים כשמשמעותן משולשת: והיכן האיש שימצא את 

הרפתקה ואוואנטוריזם.  –מובנה האמיתי, אליו התכוון המשתמש בה. למשל, 
ורה", ופירושה שערורייה, פשוט קטטה בפומבי; שמעתי בפולין אומרים "אוואנט

צ'ב. איזו משתי יגם את ההגדרה "אבענטויער" )הרפתקה(, וזאת דווקא בברד
ההגדרות מתאימה לכוונתי הנוכחית? הנני מתכוון לחיוב: לדרשה לכבוד 
ה"אוואנטוריזם", להגנתה של תופעה, השנואה על כל אדם רציני, שהיא מטרה 

ל צעירים ודוגמותיה מפוזרות בכתבי ז'ול וורן או אלכסנדר לחלומותיהם ש
 הראינוע והיא-לחזות בה מעל בד לכן אפשר היה-ואשר  קודם –האב, -דיומא

 נעלמה עתה לצערנו, אף מהבד, לאחר שהראינוע החל להשמיע צלילים.

תאר את תכונותיה של התופעה, אשר את ל –על כן אין אלא מוצא אחד 
ין מכירים. הסימנים הם: ראשית, זוהי פעולתם של יחידים, הגדרתה המדויקת א

 –עיקר של יחיד על חשבונו הוא ואחריותו. המונים אינם יכולים לארגנה ב –
על כל פנים, לא לעתים קרובות. שנית, זוהי פעולה שהסיכון עמה, שיותר 
סיכויים לה לכישלון, מאשר להצלחה. רחוקה משכר וקרובה להפסד. משום כך 

ל תופעה זו עדעת. ודווקא -ים אנשים רציניים, כי זו תמיד שטות וקלותבטוח
 זכות.-ברצוני ללמד

סיכויים להצלחה... אנשים מיושבים בדעתם בטוחים ששיטתם, המחושבת 
והשקולה, בעלת "סיכויים" היא. ומה מוכיח הניסיון? גזלן הוא הניסיון, שקץ 

ים לא רחוקות יותר, מאשר וחצוף, השם ללעג ולקלס "חישובים מדיניים" לעת
קלות דעת אוואנטוריסטית. ודוגמה לכך משמשים מאורעות השנים האחרונות 
בציונות: הכל היה בה מחושב, מעשי ללא סיכון כלשהו, ללא כל שמץ של 

פר הלבן של פאספילד. לעומת זאת, עדיין יוצא, הוא הס-הרפתקנות... והפועל
ם היו קוראים להרצל "אוואנטוריסט"; לא מש מזיכרוננו, כי כל המיושבים בדעת

למשל את  –ושנים רבות, בטרם הופיע הרצל, היו מכבדים בתואר זה אחרים 
גאריבאלדי, וושינגטון, קולומבוס. אין ספק שאותו יהודי, אשר איים בהלשנה 
על משה רבנו על כי הוא הרג את קצין המשטרה במצרים, הוסיף לאיומו בשפה 

יסט שכמותך". קשה, קשה מאוד לקבוע היכן מתחילה המצרית דאז: "אוואנטור
 –האוואנטורה, והיכן מסתיימת המדיניות המעשית. שילר אמר: "תכנון בלבד 

י אחר, ציניקן דעות לא יהוד-זה הישג נצחי". הוגה –זה כשלון מחפיר, הגשמה 
)אך לא כסיל(, הביע אותה המחשבה בזה האופן: כל התחלה נחשבת 

 רגע, בו היא הופכת להצלחה.עד ה –לאוואנטורה 

ברורים הם תחומי מושג זה שאין ביכולתי להגן -כה מטושטשים, כה בלתי
. יש ואוואנטוריזם הוא טוב, ויש והוא רע. ברגע זה, במסיבות .. עליו בכל עת.

ראשית כל בגלל כך שהוא הנו  –הנתונות, יש לדעתי להגן על אוואנטוריזם 
מאומה, אף אם כולנו נזעק: "שקט". הלוא כל נמנע. לא יועיל לנו -היום בלתי

ודווקא משום שאין אנו היהודים  –אחד מאתנו מבין ששקט לא יהיה בתוכנו 
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לב, -עדיין פגר, אלא עם חי, וגם הציונות טרם מתה, אלא להפך, היא הפכה קשת
לב וקנאית יותר מאשר בזמן מן הזמנים. ומשום כך, יש -קשת –תודה לאל  –

מיק חשוב, באם אין זה דבר מועיל ומתאים יותר, לתת הכשר לבדוק יפה ולהע
 רגילות.-לאוואנטוריזם כלתופעה רגילה במסיבות בלתי

... 

סורה. מה פירושו ישראל. היא א-נטפל נא בראשונה בבעיית העלייה לארץ
של איסור זה בשביל ההיגיינה הלאומית שלנו, מובן כבר היום לרבים, ואלה 

ה לעומקה, ילמדו על חשיבותה בקרוב, ודווקא בצורה אשר טרם הבינו את הבעי
לא נעימה ביותר. הנני אומר "היגיינה לאומית", מכיוון שהמדובר הוא באמת 
במצב הרוחני של כל הנוער שלנו. עשרות אלפים מטובי דור שלם קשרו במשך 
שנים את גורלם בעלייה; אלפי מובחרים מבין הטובים התכוננו לעלייה באופן 

ים הקשור ספר ואורח חי-יותר, הפכו על פיהם סדרי חינוכם, נטשו בתיהמעשי ב
הפחות, -בלימודים, נכנסו בריב עם הוריהם. כל זמן שאפשרית הייתה, לכל

עליית אלפים אחדים בשנה, היה בכך כדי לנחם ולהשקיט את האחרים, ואף 
לנטוע בלבם זיק של תקווה. מה יקרה עתה? עכשיו לא תהיה בכך נחמה, אף 
אם יינתנו השנה, או בשנה הבאה, מספר אלפי סרטיפיקטים, מכיוון שעכשיו 

שרו עליה ישראל לא יאפ-נתברר כבר למעלה מכל ספק, ששליטיה של ארץ
בממדים מתקבלים על הדעת ותשעים אחוז מבין אלה שהכשירו את עצמם 

שראל י-להשתתפות בבניין אין להם אף צל של תקווה )כל עוד יישארו בארץ
טים דהיום( לשתף עצמם במו ידיהם בבניין הארץ. רק סומא לא יבחין מה השלי

 מוכרחה להביא בעקבותיה שאיפה שהושמה לאל, ומאמץ המוני שדוכא.

זו בעיה בפני עצמה וגם צדדית  –מה המוצא האמיתי, הפוליטי, ממצב זה, 
, היום מעניין אותי צד אחר של אותה בעיה: הנה ביחס לנושא עליו מדובר כאן.

יושב לפניכם צעיר או צעירה, אולי בן או בת שלכם, והם שואלים: "מה עלי 
לעשות? לא 'אנו' ככלל, אלא אני כפרט, כיחיד? האם עלי לקבל את הדין שגזרה 
בריטניה? להרכין ראש ולומר: טוב, אהיה ממושמע ואמתין כל עוד אינני מקבל 

, וגם אעזור לך במכירת רשיון חוקי, אהיה ילד טוב ואהיה סמוך לשולחנך, אבי
דווקא את  –לנסות שיטה אחרת לגמרי  כן אולי מוטב-ועל ...תפוחי אדמה? 

שיטת האוואנטוריזם? היכן זה כתוב שכניסה לארץ תלויה אך ורק בוויזה? האם 
 לא מספיק שמעתי את הסיפור על הימים, בהם היו נוהגים 'לגנוב את הגבול'?"

פשר ללא הערות אלו. א-שיב לשאלותעלינו להיות זהירים מאוד בטרם נ
מאמץ, כהסבר חשבון השניים כפול שניים, להסביר לצעיר שבמקרה זה קשה 
-"לגנוב את הגבול" פי כמה משזה היה בימי רוסיה הצארית. גבולותיה של ארץ

ישראל אינם קלים מבחינה זו: מי הים מצד אחד, תעלת סואץ מהצד השני, 
לישי והרביעי, ועוד ועוד, מצב הידוע לכולנו, אוכלוסייה ערבית עוינת מהצד הש

 ...וגם לצעיר המעלה שאלות אלו. 

ישראל, -. הנני מכיר יפה את גבולות ארץזה חישובעל  תסתמכו מדיואל נא 
הם אמנם קשים, אך לא כל דבר קשה הוא גם בלתי אפשרי. אין ברצוני להיכנס 

ות וסיכויים לה גם אולם אוואנטורה זו איננה גרועה מרבות אחר –בפרטים 
, אסור להם והנוער של בעיקר בניברור: עם, ו דבר אחדלהצלחה וגם לכישלון. 

המשטרה אסרה עלינו את הגאולה, מכיוון שלהרכין ראש ולאמור תוך אנחה: 
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נוותר כולנו על הגאולה ונישאר בצייתנות בבתינו. ברור שנמשיך במלחמה למען 
המסקנה הבלתי מעורערת, שבין  גאולתנו. והיכן כתוב הדבר, ומה מקור

אמצעיה הרבים של המלחמה נעדר מקומו של האוואנטוריזם? לקחה של 
אוואנטורה  גםההיסטוריה הוא אחר. ההיסטוריה מלמדת שלעתים קרובות 

כשאין זו אוואנטורה של יחיד, אלא  –נה אמצעי במלחמה. בפרט ישלא צלחה, ה
יו הבריטים נאלצים לערוך מדי של יחידים רבים. לא היה רע כלל וכלל לו ה

סוהר ואפילו משלחים -ד על צעירים יהודיים, מושיבים אותם בבתיוצמבוקר 
לא היה ש פשרחוזר גם מחר וגם מחרתיים. ואהיה מחזה זה ואותם מן הארץ, 

, לו היו הבריטים מגלים פתאום בתוכנו ארגון מושלם של נוראכל כך 
יים" לבית הלאומי היהודי, ותובעים לגל-"מבריחים", המביאים יהודים "בלתי

אולי היה המשפט הזה הופך  –לדין פומבי את העבריינים האלה: מי יודע 
 למשפט בעל פרסום עולמי נגד בריטניה עצמה?

במישרין.  העצרשאי לתת  איניגילי, שהוא רחוק מלהיות צעיר, מחמת 
-להם. בלתיאולם, אילו הייתי צעיר, הייתי לועג לוויזות שלהם ולאיסורים ש

כן; אבל בכך  –כן; קשה מאוד  –אפשרי? ספרו זאת לסבתא, ולא לי. קשה 
עיקרה של האוואנטורה שמדובר הוא בטיפוס על הרים גבוהים; לגבעות נמוכות 
אין צורך להעפיל. אילו הייתי צעיר הייתי אולי מתחיל בשיטה חדשה של 

גרושים ספורים.  תעמולה שסמלה היא צפצפה: כן, צפצפה פשוטה מפח, העולה
לבריטניה  !וסיסמתה של תעמולה זו היתה: צפצפו על חוקיהם ועל איסוריהם

ישראל. -תחיקתה בארץ פישל יחס כבוד מוסרי כל צילו-אבדה הזכות לתבוע צל
יעה במוסר וביושר; כפי שבזנו לתחיקה ישראל הנה פג-כל פעולתה בארץ

ארצנו. בידיה של בריטניה הצארית, כן עלינו להתייחס לשלטונה של בריטניה ב
שם אין לה יותר תוקף הכוח הפיסי, והיא יכולה לעשות שם כרצונה; אבל 

הרגשנו שמחובתנו לתמוך בשלטון הבריטי בכל יכולתנו בו מוסרי. חלף הזמן 
. עבר, חלף! עתה, השלטון נעים ולא נוח-המוסרית, גם כשהיה הדבר בלתי

ולל כל הצדקה צדק ציני, מש-ה של איעוול גלוי, מעשהינו ישראל -הבריטי בארץ
מוסרית: כל פעולה נגד חוקיו של שלטון זה הוא צו המוסר, בכל מקום הניתן 

יש למהר ולעשות זאת למען  –עליהם  "צפצף"לפגיעה, בכל הזדמנות שאפשר ל
 לא יהיה מאוחר...

 

 (.02.193226, ווארשה, "היינט", אוואנטוריזם גןעוו , המקור ביידיש:על אוואנטוריזם) 
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 ניה "קאטינה"ומעפילים על סיפון הא

 !"מתקרבת הקטסטרופה –מזהיר אתכם אני "

בקריאה.  ,םיהודי פולין, עטרת יהדות העול אליכם, פונהזה שלוש שנים אני מ
זקנתי ו נוהלבי ותי. שערמתקרבת הקטסטרופהש ה,הפוג אמזהיר אתכם בלאני 

ואחיות יקרים, אינכם רואים  אחים ,שותת דם על שאתם, כי לבי ואל בשנים
 ם;איו מראהואה רההשמדה. אני אש לפלוט את  תיכף הגעש שיתחיל-את הר
כי אתם טרודים , יםאינכם רוא :. אני יודעקצר בו אפשר עוד להינצלהזמן 

 .יום-דאגות יוםב ובהולים

את  חדכל א נא-יציל !שםה למען :עשרה-לדברי בשעה השתיםהאזינו 
 קצר! הזמןו  –, לכך ןזמ, כל עוד יש נפשו

את באב זה: אלה שיצליחו למלט -יום תשעהבלומר לכם  ברצוניועוד דבר 
חדש לידתה מ חגיגי של שמחה יהודית גדולה:היזכו לרגע  נפשם מהקטסטרופה,

! אני כן – בני זאת,איני יודע אם אני אזכה ל .מתה של מדינה יהודיתוקתו
תזרח השמש. אני מאמין ב שושאני בטוח שמחר בבוקר  כשם בזאת מאמין

 .אמונה שלימהב

. מובא ב "זאב 06.08.1938, ט' באב תרצ"ח, וארשהורוח של ט' באב", מתוך נאום ב-)"בהלך
בעריכת פרופ' יוסף נדבה, הוצאת מכון ז'בוטינסקי  ,עקרונות מנחים לבעיות השעה" –ז'בוטינסקי 

 (160, עמ' 1981

 העליה החופשית – לאומיהספורט ה

אומה יש ספורט לאומי משלה; ואם ישנו, הרי מיד באים שאר העמים לא לכל 
ולומדים אותו ממנה ומיד הם מתחילים לשחק בו, אולי טוב יותר מהממציאים 

למשחקי הספורט הלאומיים יש  … וא חדל להיות לאומי.ידי כך ה-עצמם, ועל
 נטיה להיהפך לבינלאומיים.

מקום ובאקלים, אותו הדין. אפילו במשחקי הטבע, כלומר, אלה התלויים ב
בימי נעורי חשבתי שהכרחי הדבר להיות קווקזי או שוויצרי כדי להיות מטפס 
הרים; אבל עד מהרה נודע לי שאחדים מטובי המטפסים על הרי האלפים חיים 

בסיציליה שטופת השמש  דדווקא בהולנד המישורית; ממש כשם שאפשר להיוול
הגם שבימי נעורי היה הספורט הזה ספורט ולהיות מטובי מחליקי הסקי בעולם, 

 –לאומי של עמי סקנדינביה. אין מה לעשות, אין אמצעי ואין יוצא מן הכלל 
 אין יוצא מהכלל, איפוא, פרט לאחד.  …הספורט הופך לבינלאומי

אנו היהודים יוצאים מן הכלל. רק לנו יש עדיין ספורט לאומי, לאומי כל 
תו מאתנו. ולוואי ואנו עצמנו לא נשכחנו ולא כך, ששום עם בעולם לא ילמד או

 נזניחנו, אולם מתחרים לא יהיו לנו.

הספורט הלאומי, שאני ממליץ עליו בלבביות בפני הנוער היהודי, שמו 
 .פשיתוהעליה הח

ללא כל ספק זהו הספורט האציל ביותר בעולם. ראשית: מטרתו אצילה, 
לוט" ה לה. טניס וכדורגל ו"פ  ששום ספורט לאומי אחר לא יוכל להצביע על דומ

שעשועים, אתה מפתח את שריריך, אתה רוכש -סוף אלא משחקי-אינם סוף
כבוד לעצמך, או לכל היותר לקבוצתך, וזה הכל. הספורט הלאומי היהודי עוזר 
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לפרוץ שער, שלפניו עומדות מיליוני נפשות רעבות; הוא עוזר לרכוש מולדת 
שאר מיני הספורט הינם בסופו של דבר רק  בית והופך אותו לאומה.-להמון חסר

 משחקים; הספורט שלנו הוא רצינות קדושה.

אולם בה בעת יש בו המעלות של שאר מיני הספורט, ובנוסף גם מעלות 
רבות משלו, שבמשחקים אחרים אינן בנמצא. אותו העורך סקוט, כשהוא כתב 

שנות על שחקן הקריקט גרייס, אמר: "הכל למדנו ממנו, סבלנות, עק
אולם מה אפשר היה ללמוד מקריקט, בהשוואה לים ההשכלה " …ונאמנות

והחינוך, שדור צעיר יכול לשאוב מספורט העליה? סבלנות ועקשנות? שאלו נא 
 אנושית, איזו-את אותם שעברו את כל זאת ויגידו לכם, איזו סבלנות על

ב ספר הטוה-עקשנות מפרכת דורש הספורט שלנו. נאמנות? אבירות? בית
ביותר, שאפשר לשער. בסוגי הספורט של הלא יהודים כמעט שאין הזדמנות 

יחס אבירי לחלשים, לזקנים  –לגלות את הטיפוס החשוב ביותר של האבירות 
לנשים וטף, משום שבמשחקיהם אין כלל מקום לחלשים. הספורט שלהם הוא 

שונים רק לאנשים צעירים ובריאים. ההיסטוריה הקצרה עדיין של הצעדים הרא
שבספורט הלאומי שלנו, מכילה כבר פרקים גדולים של ויתור על כוס המים 
האחרונה לילדה, כיצד עומדים בפינה כל הלילה, כדי שלחבר חולה יהיה יותר 

או אומץ לב? הסתכנות? מגוחך להשוות. באותו הסוג הפרוע  …מקום לישון בו
 –קיעת רגל, באיגרוף מסתכן השחקן לכל היותר בנ –של כדורגל הנקרא "רוגבי" 

 במעיכת אף, ואילו בסיף נושאים בכלל מסכת ברזל. מגוחך להשוות.

בדברי על הספורט הלאומי אינני מתכוון לאותן השיטות שמשתמשים  …
צדדים שונים. אלו הן שיטות קולקטיביות; שיטות בהן )או כך אומרים( מ  

רי על ספורט אבל בדב … חשובות מאוד, ואני מתייחס אליהן, בכל הכבוד.
לאומי איני חושב על השיטות האלו אלא על דבר אחר לגמרי: אוואנטורה 

 נועזת.

הורים יהודים יקרים, מאז התחלתי למשוך בעט סופרים עסקתי רק 
במלאכה אחת: קלקלתי את ילדיכם, לימדתי אותם לנפץ משמעת )ולעיתים גם 

" אינו "לימדו ָא –שמשות(. ניסיתי לשכנעם שהתרגום המתאים, של "קמץ א' 
לקרוא" אלא "לימדו לירות". כל זאת עשיתי תמיד, וחוששני, שעד עכשיו הדבר 
לא הזיק לילדים. אני גם מקווה, שהגורל לא ישלול ממני את הכוח והכבוד, 
להמשיך גם להבא בשיטה הפדגוגית הזאת עד סוף הקריירה הפובליציסטית 

אמונה, האמנתי בכך עוד בימי שלי. אין זאת עקשנות, אני משוכנע בזה. זוהי 
משום שלדעתי, ההישג העילאי ביותר,  …ילדותי ואני מאמין בזה עד היום. 

הדרגה הגבוהה ביותר של האנושיות שאליה יכול בכלל להגיע אדם בראשית 
כל זה מוצא את ביטויו הטהור ביותר במלת הקסם הנפלאה:  –דרכו בחיים 

 "פרחח". –"שייגץ" 

בגיל המבורך שאפשר להיות בו "שייגץ", כי אז ידעתי אילו הייתי עתה  …
למה אנו זקוקים בעצם לצורך הספורט הלאומי שלנו? אני  … מה עלי לעשות.

אינני יודע, ימי נעורי עברו עלי ולא חלמתי אפילו שיבואו ימים כימינו אלה. 
נחוץ לנו לצורך  מהאבל אילו חזרתי להיות צעיר, הייתי קודם כל יושב וחוקר 

ספורט שלנו. מה צריך להיות גודלה של הסירה שתאפשר לי ולעוד תריסר ה
 30טון? ואולי גם  50שקצים מחברי, לעשות את הקפיצה הזאת? הנחוצים דוקא 

מובן, כי לשם כך יש ללמוד להיות מלח, ואף ספינה כזאת עולה  … יספיקו?
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מלח  כסף. אולם אז הייתי מתחיל ללמוד, יחד עם השקצים האחרים, להיות
טוב; והייתי מתחיל לאסוף גרושים, ביחד עם עוד תריסר שקצים, כדי לקנות 
ספינה ישנה. אמנם ספינה אפשר לקנות רק לחופו של ים, ואילו אני עצמי 

 אבל כשיש רצון, מוצאים את הדרך. –יכולתי לגור בבריסק או לוצק 

. גם כן ומה יהיה סופה של האוואנטורה? מי יודע: אולי נצחון, אולי מפלה
 דאגה!

, ווארשהמענט", )זאב ז'בוטינסקי, ספורט לאומי, המקור ביידיש: נאציאנאלער סּפארט, "דער מָא
28.04.1939) 

 

 

 "קאטינה"ניה וקבוצת בית"רים על סיפון הא

 

 צעד קדימה של האומה כולה

כאשר מתפרסם חוק גרוע, והעם מציית לו באמונה, הרי עצם הצייתנות הזאת 
משנה. שתיקת הציבור היא אישורו של המעשה, שהציבור -כוח מוסיפה לחוק

חייב למחות נגדו. כל יום, כל שבוע אחרי פרסום החוק צריך להביא עמו 
דוגמאות מוחשיות, כי מצפון העם לא השלים עמו. אזי כל יום פורץ בחוק 

חדשה. וכך נוצרת לעיני העולם מחאה עצומה, שהכל אנוסים להבינה.  פירצה
עליה חפשית. כל נסיון לעליה חפשית, בין שהוא  –עותה של עליה ב' זוהי משמ

מצליח ובין שאינו מצליח, הוא מחאה נגד העקרון של "סטֹוּפ אימיגריישן". 
במידה שהעליה החפשית תלך ותגבר, במידה שילכו ויגברו האמצעים שנוקטים 

עשה לעם נגדה, כן יגדל ויעצם לעיני תבל ולעיני לונדון הרושם של העוול שנ
ישראל. ידידי, יכול אדם להבין עוול, לדעת עליו ולא לחוש אותו.עשרים פעם 

לב את ילדו, אך רק אז -תעברו ליד מקום, שבו, כפי שידוע לכם, מכה אב רע
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תחושו את העוול, כשתשמעו במו אזניכם את צעקות הילד. סוף סוף יצטרך 
ם אמצעי פוליטי, ואולי העוול להדריך את מנוחתו של שותפנו, ואולי יהא זה ג

 גם אמצעי לגרוף עמנו את אלה העומדים היום מנגד.

מכל הנסיונות, שנתנסיתי בהם בזמן האחרון, היה זה המר ביותר: הפליגה 
ספינה עם אנשים, שעליה מדברים עתה בלי הרף ומזכירים אותה בעתונות 

 –ספינה הפולנית; שליש של קהילה הפליג באותה ספינה. באילו תנאים יצאה ה
זאת שאלה אחרת. עובדה היא, שערב פסח, אחרי נדודים רבים, הגיעה הספינה 

יהודים יושבים באותה עיר יפה, והם ראו את הספינה.  50,000לנמל חיפה. 
האנשים על הסיפון ראו את הר הכרמל, הביטו על העיר, והיה חג הפסח, חג 

הודי חיפה? כיצד י 50,000והספינה נשלחה חזרה. היכן הייתם,  –הגאולה 
 הרשיתם שישלחום חזרה?!

אבל עוד לא אבדה תקוותי. אם הפעם לא הצליחו להתפרץ, אולי יצליחו 
 בפעם הבאה.

שיבותה הפוליטית נא תמיד את ח-כשאתם שומעים על עליה ב', זיכרו
ירופה. וביחוד זיכרו את הערך הפוליטי א-זרחמ-הרבה לגבי היחסים במרכז

לום ּבלַאן, אך כ-בק יהודי. יש המטפסים על ההר מֹוןשל מא זוהעצום שבצורה 
אפשר להשוות את הספורט הזה אל הספורט הלאומי שלך? וכאשר אתה פורץ 
את כל המכשולים, כלום רק שיא הוא זה? הֹו, לא! זהו צעד קדימה של האומה 

 כולה.

, 1940 - 1927ים . כרך נאומ1939, מאי ווארשהצלה עצמית", נאום באסיפת עם בסיים' לה-)"'ציון
 (339-338עמ' 

 

 שוטרים בריטים על החוף ליד ה"פאריטה"
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 פעילסיפורו של 

 ד"ר ראובן הכט מספר:

אמר לי דוד רזיאל שברצונו לשלוח אותי לאירופה, כדי לפתוח משרד  1938בסוף 
עליה בשווייץ. החזקתי בדרכון שוויצרי ובהמלצות טובות מצ'רלס לוץ. לוץ נתן 

המשטרה ולראש המחלקה המדינית. כשהגעתי לציריך, פתחתי  לי מכתב למפקד
הראשונה היתה  –. למשרד היו שתי מטרות 14את המשרד בשוואיצן גסה מס' 

ליצור קשר עם כתובות, שקיבלתי קודם לכן, בערים שונות באירופה, בהן ניהל 
הארגון לבד, או בשיתוף עם בית"ר, משרדי עליה. המטרה השניה היתה להסביר 

המטרות ואידיאולוגיית הארגון. לפעמים הן השתלבו אחת בשניה, היות  את
ועליה ב' היתה חלק מהעבודה המעשית ומבוססת על האידיאולוגיה שלנו, 

 שללא עבודה מעשית, לא היתה לה משמעות.

בציריך נקרא המשרד "אמיגרנטנביורו". הוא שימש כמשרד הארגון 
ד בפריז וכמרכז המערב אירופאי באירופה המערבית, עוד לפני שנפתח המשר

, וינה וכו', וכן לקבלת הוראות בודפשטלקשרים טלפוניים ואחרים עם בוקרשט, 
 המטה הראשי. –משלמה יעקובי ויוסף כצנלסון. שניהם ישבו בלונדון 

קיבלתי תמיכה ישירה ממפקד המשטרה בציריך, ד"ר מאיר. הוא היה אדם 
-יא של ציריך, ד"ר ברינר, שהיה סוציאלמחונך מאוד וידיד של הארגון. גם הנש

דמוקרט, הפך לידיד טוב שלנו. זה היה חשוב מאוד מפני שאויבנו לא היה רק 
" Jד"ר רוטמונד, האנטישמי הידוע  לשמצה, שהמציא מאוחר יותר את האות "

 ליהודים הגרמנים בדרכונים, אלא גם הממסד היהודי.

וייץ מפני שחצו את הגבול משימתי היתה לאסוף את היהודים שנכלאו בשו
ם שלטונות המדינה והקנטון למניעת גירושם לגרמניה. חוקי ולדון ע-באופן בלתי

צות, בעזרת המשטרה אחד, או בקבו-היה עלי להעבירם את הגבול בג'נבה, אחד
השוויצרית. יכולנו לצרפם לאחד המשלוחים שלנו. אנשים חיכו בצד הצרפתי 

פריז. כשהתאספה קבוצה גדולה, היא הובאה וכיוונו אותם למלונות קטנים ב
לֵסט או למקום אחר. היה עלי לשתף פעולה עם משרדינו באוסטריה, הונגריה, 

 צ'כוסלובקיה, רומניה, איטליה, צרפת וכו'.

המשימה השניה שהיתה חשובה גם היא, היתה הפעילות הפוליטית, 
 ת החדשה.להסביר את המדיניות והפעולות של הארגון וההסתדרות הציוני

למדתי על המתרחש בשוויץ רק כשהגעתי לשם. יצרתי קשר עם אליהו 
כדי לנסות לארגן קבוצות, לכוונן לים  בודפשטגלעזר בפראג ועם אנשינו ב

 השחור ולהעלותן על ספינות שתפלגנה מהדנובה.

 משימה שלישית היתה לאסוף כסף עבור עליה ב'.

ם של הממשלה בתחילה הייתי בקשר הדוק עם המשרדים השוני
כלומר, המשטרה,  –השוויצרית בברן, משרד החוץ, הנשיאות, משרד הפנים 

וכמובן עם ראשי המחלקות האלה במחוז ציריך. בקונפדרציה של שווייץ יש 
ממשלות עצמאיות לכל קנטון, במקביל לממשלה הפדראלית. ללא הסכמת 

. ללא ממשלת הקנטון לא יכולנו לעבוד. במיוחד בזמנים הסוערים ההם
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הממשלה הפדראלית לא הייתי יכול לקבל אישורים מממשלת הקנטון, במיוחד 
 בהתחשב בעובדה שהפעילות לא היתה במסגרת רגילה.

לאחר מכן יצרתי קשרים עם השלטונות הממשלתיים במדינות בהן פעלתי 
כמו אוסטריה, הונגריה, בעזרתו של ד"ר קלמן, ורומניה. מאוחר יותר בבלגרד, 

, בעזרתו של ד"ר דוהני, כולל חבריו במטכ"ל הסרבי. היתה להם יוגוסלביה
מדיניות משלהם שלא עלתה בקנה אחד עם המדיניות הקרואטית ובהחלט לא 

  עם מדיניותו של הנסיך פאבל.

 
 מעפילי האוניה "בן הכט" מביט מתוך גלגל ההצלה יצעיראחד מ

 מבצע שבעת המטוסים

פל בפליטים, שהגיעו לשווייץ באורח לאחר שקיבלתי רשות ממשטרת ציריך לט
ליהם סכנת עסוהר ואיימה -ים מהם היו חבושים בבתיחוקי ואשר רב-בלתי

גירוש בחזרה לגרמניה, אוסטריה ופולין, התחלתי בהכנות מעשיות להוציאם 
משווייץ ולהעבירם לאחד ממרכזי עליה ב' שלנו. הפור נפל על פראג שבה עמדו 

בית"ר בצ'כוסלובקיה נפתלי פלטין ואליהו  באותו זמן בראש המשרד נציב
 גלעזר.

במשרדי בציריך נרשמו כחמש מאות פליטים. הבעיה היתה איך להוציאם? 
שווייץ היתה כבר מוקפת בארצות הציר ולא ניתן היה להעביר דרכם יהודים. 
הדרך היחידה שנראתה לי כמעשית היתה בדרך האוויר. פניתי להנהלת חברת 

שבעה מטוסים שיעבירו את הפליטים  אייר" ושכרתי-"סוויסהתעופה השוויצית 
במרץ ועל כן גם נקרא שמה של השיירה "יהודי  15-לפראג. המבצע נקבע ל

 מרץ".

המטוסים אמורים היו להמריא בשעה שבע בבוקר. הכל היה מוכן ומזומן 
 להמראה.

במרץ, קיבלתי טלפון מד"ר מאיר, ראש  15-בשעות הבוקר המוקדמות של ה
טרת ציריך, שאמר: "יש לי חדשות רעות מאוד עבורך. אנשיך אינם יכולים מש

 לטוס לפראג."
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 "מה קרה?"

"הגרמנים השתלטו הבוקר על פראג ואיננו רוצים שהיהודים, הבורחים על 
 נפשם, יכנסו לאזור סכנה חדש."

היו מעשיות  1939כאמור לעיל, הפעילויות לאחר פתיחת המשרד בשנת 
ים שרצו לעלות, לשחרר את הכלואים, לרכזם לקבוצה מאוד. לאסוף אנש

שתעלה דרך הדנובה. לאחר מכן, כשהוקפה שווייץ על ידי מדינות הציר, היה 
עלינו להעבירם בדרך לא חוקית, אבל בידיעת השלטונות, את הגבול ברגל ליד 
ט. הם הועלו  בזל לצרפת, להעבירם לפריז ולהכניסם למשלוחים שאורגנו בס 

 פאריטה".לאניה "

 

 וינה

בווינה היו משא ומתן עם הקהילה  1939הפעילויות של אוקטובר ונובמבר 
שלטונות הישראלי[ ועם -ארץאמט ]המשרד ה-היהודית, עם הפלסתינה

י ליציאתם ישראל. ככיסו-הגרמניים, על מנת לקבל אישור להביא יהודים לארץ
יה שהוויזות שימשו מדינות שונות כפנמה או פרגוואי. המצב האירוני ה

שקיבלנו לא היו תמיד למדינה שהיה בה נמל. היינו בטוחים שאם יש לנו ויזות, 
נו באוסטריה. לישראל שעזרה -יש גם נמל להפליג אליו. היתה זו בעיקר אגודת

אנשים כמו מר פפנהיים החכם, הבינו את חשיבות העניין. אנשי "האגודה" היו 
א ראו עצמם, כמו יהודים רבים תמיד מאוד מציאותיים ומעניינים. הם ל

אחרים, כפטריוטים מומרים. הם הבינו שהם חייבים לעזוב במהירות האפשרית 
 ולשתף איתנו פעולה מפני שזה יהיה קל ומהיר יותר דרך הארגון. 

 

 טשבודפ

. ניהלתי יחד עם ד"ר וילי פרל משא ומתן עם בודפשטביקרתי בהונגריה, ב
ל מספר האנשים שיצטרפו אלינו ועבור כמה ישראל והקהילה היהודית ע-אגודת

ישלמו. ניהלנו דיונים עם המשטרה על מנת שיתנו לאנשים שיהיו ברשימה 
, בין אם בודפשטשנמסור להם אשרות יציאה מהונגריה ואישורי עליה לספינה ב

 היו הונגרים או פליטים במעבר מגרמניה, אוסטריה ופולין.

ו ספינות. אלו היו ספינות קיטור . שכרנ1939אוקטובר -היה זה בספטמבר
שהוציאו את האנשים מחוץ למדינה. ניהלנו משא ומתן עם השלטונות 
הלאומיים ההונגריים. למרות שהונגריה טרם נכבשה, היו בה הרבה קצינים 
גרמנים. המשא ומתן עם המפלגות הדתיות הביא לתוצאות חיוביות ועם ד"ר 

 היו לו קשרים מצוינים. קלמן ביקרנו במטה המשטרה ההונגרית, שם

 

 בוקרשט

י של עליה ב' הוא רומניה, וממילא מתרכז חלק גדול של היציאה העיקר-שער
 הפעילות לארגון העליה בבוקרשט.
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ביקר ברומניה זאב ז'בוטינסקי ונפגש לשיחה ממושכת עם ראש  1938בקיץ 
יה. הממשלה קאלינסקו, המבטיח לו לסייע לתוכנית האוואקואציה ולענייני העל

ואמנם הוא עמד בדיבורו. ניתנות הקלות רבות ליציאה מרומניה ומתאפשרת 
יציאה של ה-עולים מהנמלים השונים. כך נהפכת רומניה לשערה-הפלגת אוניות

 עליה ב'.

בוקרשט יורשת את מקומה של אתונה. כאן מתנהלים כעת כל העניינים 
היא יורשת גם  הקשורים בשכירת אוניות, הכשרתן להפלגה ובאספקת המזון.

עולים מהארצות ה-את מקומה של וינה. כאן הוא כעת מקום ריכוזן של שיירות
 השונות.

רק תנאי אחד מתנה ממשלת רומניה: מאחר שהיא מעוניינת להיפטר 
מיהודיה, וביחוד מפליטי גרמניה ואוסטריה היושבים ברומניה, על פעילי עליה 

ם מרומניה, כדי עשרה אחוז ב' להתחייב לצרף לכל שיירת עולים גם יהודי
 המעבר שתאשר הממשלה.-ממספר ויזות

בבוקרשט יושב בקביעות יוסף כצנלסון, המזכיר הכללי של השלישיה 
העומדת בראש ארגון עליה ב', וכן יצחק ז'רז'בסקי, הממונה מטעם אצ"ל על 

רורי, ד-מגיע לשם גם ראובן פרנקו 1939ענייני עליה ב' באירופה. בראשית 
 אחד מעמודי התווך של המפעל.ההופך 

עד הגיעו לבוקרשט שימש פרנקו כמורשה מטעם שלטון בית"ר בהונגריה 
קיבל הוראה טלפונית  1939. באחד מימי האביב של בודפשטומקום מושבו 

 מיעקבי בלונדון לצאת לבוקרשט ולהקדיש את כל זמנו לענייני עליה ב'.

בולגריה.  –בארץ מוצאו  פרנקו מנצל את המהלכים שיש לו בחוגים רחבים
הודות לקשרים אלה מקבל פרנקו דרכון דיפלומטי המאפשר לו לנוע באורח 

פסה, -ת, ליסהמעבר בולגריו-חופשי על פני אירופה. הוא משיג גם תעודות
-נות רומניה מסרבים לתת להם ויזותתעודות ששלטו-לקבוצות עולים מחוסרי

בשכירת רכבות להעברת עולים, מעבר. הוא משיג את עזרת שלטונות בולגריה 
 רשיון הפלגה לאוניות עולים מנמלים בולגריים וכדומה.

באותה תקופה הוברחו יהודים רבים מהונגריה וסלובקיה לרומניה, והוסכם 
-בין פעילי העליה לבין מפקד משטרת בוקרשט כי כל מי שייכנס באורח בלתי

ה אלפי ליי. אולם ישוחרר תמורת דמי כופר של כמ –חוקי לרומניה ויתפס 
משהחמיר מצב יהודי סלובקיה החלו פעילי עליה ב' מחפשים דרכים אחרות 
להוציאם. הם הצליחו לקשור קשרים עם סגן שר החוץ הסלובקי והסיעוהו 
לטיול לסופיה. כאן שידלוהו לפתוח במשא ומתן עם ממשלת בולגריה שתסכים 

קוח המשטרה. המשא להתיר לשיירות יהודי סלובקיה לעבור דרך ארצה בפי
ומתן עמד להסתיים בהצלחה, אלא שהבולגרים דרשו שתבוא פניה רשמית של 
ממשלת סלובקיה וזו לא נטתה לעשות כן. הרוח החיה בפעולה זו היו ראובן 

 פרנקו וד"ר אימרה קלמן.

גם יתר פעילי עליה ב', ערי ז'בוטינסקי, שלמה יעקבי ואברהם סטבסקי 
כן יש לציין את עזרתם המסורה של -וקרשט. כמומזדמנים לעתים קרובות לב

-העסקנים המקומיים כנציב בית"ר ברומניה, ד"ר יעקב שיבר, שבתאי נדיב
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ציון שטרנברג, אדגר קנר, מיכאל גורנשטיין, הרמן פקלר -גוטנמכר, ד"ר בן
 ואחרים, המקדישים את זמנם ומרצם להצלחת הפעולה הכבירה.

ת לודמילה אפשטיין, בתו של ד"ר לציון מיוחד ראויה ללא ספק הגבר
אפשטיין, כירורג ידוע בבוקרשט ודודו של ערי ז'בוטינסקי. מעונו הוא מעין בית 
ועד לפעילי עליה ב'. בבית זה נערכות ההתייעצויות והשיחות החשובות ביותר 
וכאן מתקבלות החלטות מכריעות. בתו של ד"ר אפשטיין, לודמילה, או כפי 

י, הופכת אף היא לאחת הפעילות בענייני עליה ב'. מול –שכונתה בפי כל 
במיוחד רבה עזרתה, הודות לקשריה הטובים בחוגי הממשלה הרומנית, 
באספקת המזונות לאוניות העולים. היא גם הרוח החיה בעת העלאת האנשים 
לאוניות בנמל ההפלגה. בקיצור, שום אוניה אינה עוזבת את רומניה, מבלי 

 ון הפלגתה.שיהא למולי חלק בארג

 
 מעפילים על סיפון האוניה "אלי"

*
. זה היה אחד החורפים הקרים 1940עד סוף ינואר  1939שהיתי ברומניה מסתיו 

 ביותר שידעתי והמעפילים על הספינות בדנובה סבלו באורח קשה מאוד.

הייתי בגאלאץ, בראילה ובעיקר בסולינה. חלק מהזמן הייתי עם ערי 
 עם לודמילה וחלק עם מייזנר.ז'בוטינסקי, חלק אחר 

ניהלנו משא ומתן עם הרבה בעלי אוניות. כולם נכשלו מפני שאף פעם לא 
היה לנו מספיק כסף, עד שנתקלנו באחים כמאל. מצאנו את התורכים האלה 
עם הספינה "סאקאריה" וניהלנו איתם משא ומתן. אם אמרנו אנחנו "מאה" הם 

ועשרים, הם דרשו מאה ושלושים. אמרו "מאה ועשרים", אם הסכמנו למאה 
כמו כן היה עלינו לשחד את הקפטן, על מנת להעלות יותר אנשים מכפי שתוכנן 

 בלילה.
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בתחילה מצא פרל את הספינה, לאחר מכן ריכז את רוב הכסף שהיה דרוש 
דרך לולה ברנשטיין. לכשנשכרה הספינה, החל המשא ומתן. לכשהסתיים, 

 העלינו את האנשים על הספינה.

אני זוכר ערב אחד, מולי ואני היינו לבד במשרד בסולינה, פרל היה 
בבודפשט. לפתע נכנסה בסערה קבוצה של בית"רים. היות והיו בסכנת גירוש 
לפולניה הם דרשו שניקח אותם בספינה, שהיתה כבר עמוסה מדי. מולי היתה 

יא אחראית על המזון והמים. כל הדרגשים הותאמו לשינה לפי הוראותיה וה
אמרה שאין מקום לזוז על הספינה. אמרנו לבית"רים שאין לנו אפשרות לקחת 
אותם. לפתע שלף אחד מהם אקדח ואמר: "אם לא תעלה את הקבוצה של 

תמות אתה איתנו או  –עשרים עד שלושים איש שלנו, נירה בך. אם נמות 
 שנקפוץ לתוך הדנובה."

, יש לך אומץ. פתחתי ברגעים כאלה, כשאתה צעיר ומתמודד עם איום כזה
את החלון ואמרתי: "רבותי, אם אתם רוצים לקפוץ, הנה החלון פתוח. בבקשה 
קפצו." היתה שתיקה קפואה והם עזבו. למחרת הם באו להתנצל ואמרו: "אנחנו 

 יודעים שאתם חברינו, מה אנחנו יכולים לעשות?"

ו כולן הפעולות של ערי ז'בוטינסקי, פרנקו, לודמילה ושלי בבוקרשט הי
 דומות.

מדובר בפעולות של עליה ב' והפעולות הפוליטיות. האינטרסים היו 
מחולקים, אנחנו רצינו בית"רים וגם יהודים שאינם בית"רים על האוניות. רצינו 
להציל כמה שיותר, ללא קשר להשתייכות מפלגתית, וגם לקחת את הבית"רים 

 שהיו איתנו בסולינה.

, הוצאת הוועד הציבורי לציון יובל יה ב' של תנועת ז'בוטינסקיעל פי,-על-אףליטאי, -)חיים לזר
 (102-97, עמ' 1988י האצ"ל, פי, ברית חייל-לע-עליית אף

 
 מעפילים על סיפון "אגיוס ניקולאוס"



 

19 

 סיפורו של מעפיל

 בצלאל עמיצור )סטולניצקי( מספר:

 85וד שראל. יחד עם עי-דרכו רגלי על אדמת ארץ 1938בפברואר  19-בליל ה
בית"רים מכל קצווי אירופה ירדנו מהספינה הרעועה שנטלטלה במשך 

, כשאנו דחוסים בבטן הספינה, בשטח צר התיכון הסוער-שבועיים על גלי היםכ
ולחמנו צר ומימנו במשורה, מהול בריח נפט  המיועד להובלת עשרים ראשי בקר

 חריף.

ו להגשים חלום אך מי ידמה לנו הבית"רים בני העשרים. סוף סוף הצלחנ
ישראל. -לארץ –הנכספת והרחוקה גיע למטרה שעליו חונכנו במשך שנים ולה

ינה. הנה הגענו הים מול בנימ-אושר וסיפוק מילאו את ישותי בעומדי על שפת
למרות כל המכשולים והמעצורים, וזוהי התשובה של המחנה הלאומי ל"ספר 

ולאפליה מצד המחנה  רהלבן" ולגזירות על העליה מצד השלטון הזר והמתנכ
 הציוני לגבי הבית"רים.

אנו עומדים כאן ושלושה פרשים בלבוש בדווי מקבלים את פנינו. אלה הם 
-אנשי הארגון הצבאי הלאומי שתפקידם וחלקם באפופיאה של העליה הבלתי

ליווי שיירות העולים  העולם השניה רב הוא:חוקית לפני ובראשית מלחמת 
הנחיתה בחופי הארץ, קבלתם בחופים והעברתם  מנמלי היציאה ועד לנמלי

 למקומות מבטחים.

ואני, מפקד קן בית"ר בסובאלק, קיבלתי הזמנה דחופה  1937במחצית 
 לין להתייצב בפניו בעיר גרודנה מקום מגוריו.י-מקצין הנציבות נתן פרידמן

י". הוטל עלי לגייס מקן סובאלק פ-לע-הגעתי והוכנסתי לסוד עליית "אף
ור מועמדים מתאימים לעליה שאז עדיין היתה בראשיתה. אם כי ומהאיז

נסיונות עליה רבים שנעשו בשנים עברו נכשלו בחלקם. ידענו על קבוצה של 
ת לפרוץ א 1932-לבד, שהצליחו בבמסובאלק  15-בית"רים, וביניהם כ

המחסומים של שערי הארץ. הם הגיעו כתיירים בהפלגה ממרסיי בצרפת דרך 
וס של ביירות ולאחר תלאות מרובות, בעזרת מרכז פלוגות הגיסעיד ל-פורט

 שראל.י-בית"ר, הסתננו דרך הגבול הצפוני לארץ

-הבלתי בסודיות מוחלטת התחלתי להעביר את הבשורה על חידוש העליה
חוקית, בין הבית"רים הבוגרים שנראו לי כמועמדים אפשריים, אולם בגלל 

דם של תוכנית דומה שתוכננה בזמנו חוסר הוודאות להצלחה, לאור כשלון קו
בלודז' וארבעה בית"רים מסובאלק היו מעורבים בה והסכום הכספי הניכר 
שהיה דרוש, נמנעו המועמדים הרציניים להצטרף, הייתי היחידי באותה תקופה 
שהחלטתי לנסות פעם שניה למרות הכשלון של לודז' שבו הייתי מעורב. לא קל 

רק בעזרתה  לאסוף את הסכום הדרוש.קשה היה היה לשכנע את ההורים וגם 
של הניה לבית קברונסקי, חברתי באותם ימים, הצלחתי להתגבר על המכשול 

 הכספי ויחד עם עוד בית"רי מסייני הודענו על השתתפותנו.

. את כל 1937נסתיימו בשלהי חודשים של ציפייה ומריטת עצבים 
שגתי בקלות רבה, מאחר האישורים מצד שלטונות פולין והשחרור מהצבא ה
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בית"ר והאצ"ל לבין  –שכבר אז היה קיים הסכם בין מארגני העליה: הצ"ח 
 השלטון המרכזי של פולין, להקל על יציאתנו.

נפרדתי מקן בית"ר סובאלק באמתלה שאני יוצא  1938בראשית ינואר 
ב ד-להמשיך בלימודי בעיר אחרת ומסרתי את הפיקוד על הקן לבערקה

מתי מספר מחברי הקרובים ביותר ממפקדת הקן ואחי הצעיר באו  שצופצקי. רק
אפילו מהורי נפרדתי בביתי בכדי שלא יתגלה חס להפרד ממני בתחנת הרכבת. 

וחלילה שמץ דבר הרומז על הדרך בה אלך. סודיות מוחלטת אפפה את התוכנית 
 כולה.

בווארשה מתרכזים חלק ממשתתפי העליה ולאחר מספר ימים יוצאים 
בתחנות השונות, על בת לכיוון הגבול הצ'כי. לאורך הדרך לגבול עולים ברכ

ך כ-אותה רכבת, בית"רים נוספים. אנו חוצים את הגבול לצ'כיה ואחר
מגיעים לווינה  כקבוצת נוער היוצאת לטיול לחו"ל, תיירים לכל דבר.לאוסטריה 

ירופה ומשם למחנה נוער באחוזה קוטינגברון. בית"רים נוספים מכל קצות א
 מגיעים גם הם לאותו מקום.

שהייה במקום כחודש ימים בתנאי משמעת קפדניים והווי בית"רי, בפיקודו 
של משה גלילי )קריבושיין( הופכת את הקבוצה, ממוצא והרגלים שונים, לגוש 

 אחד שהיה מסוגל בהמשך הדרך להתגבר על כל התלאות.

ת רכבת מרוחקת, בכדי בחצות הלילה אנו יוצאים מקוטינגברון לכיוון תחנ
לא להתקל בפלוגות סער של נאצים אוסטריים ששרצו בסביבה בימים שלפני 

ומגיעים לפיומה שבאיטליה. יחידת נוער מאורגנת ממושמעת ה"אנשלוס", 
צועדת בחוצות העיר ומקיימת בכיכר המרכזית מסדר, שאותו מקבל בטקס 

 ותנו וצופים בנו.צבאי המפקד גלילי, לקול תשואות ההמונים המלווים א

אנו יורדים לנמל ועולים על ספינת טיולים השטה עם תיירים בנמלי הים 
האדריאטי, מתמקמים במחלקה השלישית על סיפון האוניה, ועליה אנו מבלים 
כשישה ימים בשיט ארוך לאורך החופים, בשירה, ריקודים וערבי הווי, לשמחתם 

 והנאתם של הנוסעים האחרים.

-ד הביניים, נמל קטן שכוח אל באלבניה ושמו סנטהאנו מגיעים ליע
התיכון -במקום זה נקבע המיפגש עם הספינה שצריכה לחצות את היםקורינטו. 

 ישראל.-ולהביאנו לארץ

הספינה אינה מגיעה בזמן המיועד ואנו תקועים בעיירת הנמל בשלושה 
מנית ז-לון קטנים, מעבירים את הזמן בטיולים ובטיפוס על ההרים. בומ-בתי

 מנסה המפקד בטלפון ובמברקים לזרז את בוא הספינה ששכר.

לבסוף מגיע הרגע הנכסף. אנו יורדים בשקט לנמל ושם מחכה לנו, 
ובעלותנו על סיפונו מתגלה לנו מה צר ב למראה, שיט קטן, עלו-לאכזבתנו, כלי

 המקום ומה רב יהיה הדוחק והצפיפות בו נהיה שרויים במשך ההפלגה.

את הוראת המפקד וסגניו על הסדרים בקשר לאוכל, שתיה,  אנו מקבלים
סוכנים בריטיים רחצה ושינה והעיקר לא להתרכז על הסיפון מפאת עינא בישה, 

 ואווירונים, העלולים לגלות את מטרת נסיעתנו.
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השבועיים הבאים לא היו מסע תענוגות. עד ליוון ולאיים מסביב היינו 
והלאה חסל סדר תיירות. הדרכונים רוכזו  עדיין בחזקת תיירים חוקיים. משם

בידי המפקד ומאוחר יותר הושמדו בכדי לא לתת לאנגלים כל אפשרות 
 להחזירנו לארצות המוצא.

ת רוב האנשים, האוכל אהים שהכריעה -למרות הדוחק, הסערות, מחלת
רוח הטוב לא נפגם. הסתדרנו ה-הזעום והמים במשורה, לא נפלה רוחנו ומצב

 שראל.י-מפליגים ליעד, לארץ –ה כסרדינים בקופסה והעיקר בבטן האוני

זכורני שבליל שבת, לפנות ערב, פרצה סערה עזה שטלטלה את האוניה 
מצד אל צד כקליפת אגוז על פני הגלים הסוערים. זרמי מים אדירים שטפו את 

ים הכריעה אותם, ואני ביניהם, שכבו אין אונים על ה-הסיפון ואלה שמחלת
 .כנה רובצת עליהם להשטף עם גלי הים לתהוםהסיפון וס

רק מעטים שהמחלה לא הכריעה אותם טיפלו במשך הלילה בחולים ושמרו 
כך כנראה עשו גם נוסעים ל במרומים, ו-עליהם. נשאתי תפילה בליבי לא

 שעה לתפילתנו וחס עלינו. לפנות בוקר שככה הסערה. ל-נוספים. הא

וחיכינו בכליון עיניים לאות המוסכם קרבנו לחופי הארץ בפברואר הת 18-ב
מהחוף שבושש לבוא. בלב כבד אנו מפליגים לפנות בוקר ללב ים וחוזרים 

ות. לפי סדר שנקבע מראש ואכן הפעם הגיע הא בפברואר 19-בלילה של ה
יורדים הנוסעים לסירות השטות לחוף, קופצים לתוך מי הים בטרם הגיעו לחוף, 

חוף. נרגשים עד כלות הנשמה אנו נופלים נרטבים וממשיכים, ואנו על ה
ם במסדר חטוף, שקט ומרגש מהמפקד ישראל. נפרדי-ומנשקים את אדמת ארץ

 היוצא באותה ספינה חזרה לאירופה להביא עולים נוספים.

אנו יוצאים בצעד מזורז לעבר פרדסי בנימינה כששלושת "הבדווים" 
וחלט. אנו כולאים את מזרזים אותנו, עוזרים לנכשלים ומקפידים על שקט מ

רגשותינו ולא נותנים להם דרור. הסביבה מוקפת כפרים ערביים והימים ימי 
 מאורעות.

הגענו לפרדסי בנימינה וכאן פורצת השמחה, מתחבקים ומתנשקים 
ומחכים לאוטובוסים של "אגד". בינתיים מחסלים את ערימות התפוזים שליד 

קר והם מסיעים אותנו למקומות . האוטובוסים מגיעים לפנות בוהאריזה-בית
 הקלט הראשונים.

יום מתחיל סבא. למחרת ה-כפרבאריזה בפרדס -קבוצתנו מגיעה לבית
גיוס המיון והעברת האנשים לפלוגות הגיוס של בית"ר, לשירות של שנתיים. 
 מרצון לכל המשימות הלאומיות במסגרות בית"ר והארגון הצבאי הלאומי.

ן. בוועדת המיון יושב מפקדי ורעי דוד שטרן, לפני ועדת המיואני מתייצב 
אז מפקד פלוגות הגיוס של בית"ר. השמחה רבה, החיבוקים עזים ועוד באותו 

פגוש את הינדה רעייתו לאביב, -להתארח בביתו שבתליום אני מגיע עם דוד 
יאיר, לימים מחולל לוחמי חירות  –ומאוחר יותר את אחיו אברהם שטרן 

היה יאיר חבר המפקדה הראשית של הארגון הצבאי ישראל. באותם ימים 
הלאומי, ולדידי היה אז רק אחיו של דוד. הוא חוקר אותי בעדינות על כל 

 האירועים של העליה.
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 14ספינה עם  פי". קדמו לה-על-אנו היינו הקבוצה השלישית לעליית "אף
בית"רים שנחתה גם היא בחוף  54איש שנחתה בנמל חיפה וקבוצה שניה של 

 פי" רצה לדעת-על-בנימינה. יאיר שטיפל מטעם מפקדת האצ"ל בעליות "אףמול 
 הכל בכדי למנוע תקלות בעתיד.

הוצאת הוועד הציבורי לציון יובל , ועת ז'בוטינסקיפי, עליה ב' של תנ-לע-אףליטאי, -חיים לזר)
 (34-31עמ'  ,1988לי האצ"ל, פי, ברית חיי-על-עליית אף

 

 
 ן )גרינברגר( על סיפון "ארטמיסיה"קב, וגדעון גבעו האחים ג'ורג' וארנסט וודק, חברי בית"ר אוסטריה,
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 סיפורו של מוריד

 

 :מספר לנקיןאליהו 

. כל בני יעקב מלא מפה לפה-בית הכנסת היחיד בזכרון"ח. ליל כל נדרי תרצ
המושבה, מקטן ועד גדול, נאספו בו, לבושים חג, לשמוע אל התפילה ולהפיל 

 תחינתם.

 שבחול-חול – תרמיל רחגּו ,לבוש חאקי; יד הייתי ברחוב הריק והחשוךיח
חלון הבית ב דופקיצונית משמאל אני קבחצר ה'. זכרון העתיקה'התגנבתי אל  –

 :וקורא בקול נמוך

 גם הוא לא הלך לבית הכנסת, מחכה לי.." יוסף"

 .שאלתי –?" הסוסה מוכנה"

 ה.עונה יוסף ומוליכני אל האורוו –," בוא"

חרחת , מררצון לחצר החשוכה-יוצאת באי. היא הסוסה כבר מאוכפת
בי בחשד. אני  . היא מסתכלתאוזניה מזדקרות, נחיריה רוטטים עצבנית, באויר

מלווני: אוכף ויוצא מהחצר. קולו של יוסף בצווארה, עולה ומתיישב  מלטף את
 ה!"הצלח"ב

ת דרך שדובסחור -סחור כדי לעקוף את בתי המגורים אני רוכב לאיטי
 ..."נדרי כל: "החזן ו שלוכרמים. מרחוק נשמע קול

לרווחה, פותח את  בנימינה. אני נושם לאסוף הדרך היורדת -ףהנה סו
 .התרמיל, מוציא את האקדח, טוען אותו ותוחבו בחגורתי

על  .לבוש כבדואי חכה לי פרשמבכניסה לבנימינה, ליד שדרת הברושים, 
לוף יגאל )אחיו של מי שנעשה הא אלון,-קוביץמרדכי פיי ורובה. זה – ברכיו
 .בנימינה השומרים של-ראש אלון(

יוצאים מבין  כשאנו שואל פייקוביץ –'?" אגד'איך הסתדרת הפעם עם "
 .הברושים ורוכבים לכיוון הים

לבולים  לשכנעם, אך עד היום לא שכחו את יותר הפעם כבר היה קל" הּב 
 .אניעונה  –," שגרמתי להם בפעם הקודמת

 ת...כן, הפעם הקודמ
 - - - 

-לקבל את פני האוניה הראשונה של עליית "אף –ני יץ ואפייקוב – יצאנו"אז" 
 'אגד. 'במקום המותנה היינוכבר  חשיכה הים של בנימינה. עם בחוף", פי-על

 ם.עפילילהסעת המ אוטובוסיםכמה  להעמיד םהסכי

 .בלילה 11שעת האפס הייתה 

 .כלום-לא פה.וחל – שעת האפס הגיעה
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 .ריקם חזרנו בבוקר הביתה

 .שוב אותו הדבר –למחרת בלילה 

אף כי ידענו . וירוק אכן, בחצות הבחנו בים בסירה מוארת באורות אדום
הסירה . כמה סימני איתות מה-פלטנו משום ,שספינתנו צריכה להיות מואפלת

 ים שלהחופ-פנתה מיד לעברנו, ובטרם תתקרב הבינונו כי זוהי סירת משמרנ
 .המשטרה

תפילה שלא תגיע  מיהרנו להסתתר בין השיחים מאחורי הגבעה, ובליבנו
 .ממילא לא הגיעה היא ברגע זה. אך אספינתנו דווק

 גם בלילה השלישי 'חרבון'.

זה לי ואני, החוף. ת על לבסוף החלטנו שאין עוד טעם להמשיך במשמרו
'פנצ'ר'. התנצל על הל' אגד'מנהלי  אביב אל-נסעתי לתלשוב  ,בוקר שלישי

 ה...שינ חפץכה עייף הייתי ו. ל המיטה בלבושיאכשחזרתי בערב לביתי נפלתי 

 .הגיעוי רביעהלילה ב ודווקא

 .חוףבבאו ולא מצאו איש 

שלושה  נעצרה רך, והיאחל קלקול בד ,לה צפינו', הספינה אשר פי-על-אף'ב
את  לא מצאו ,הארץ ףמשקרבו לחו. לצורך תיקונים נמל יווניבאיזה ימים 
ם נה מבלי דעת היכן ההנה והולא ראו כל סימני איתות. שטו המותנה  המקום

 ה.קיסרי עצרו לידנ –

הקשר.  לחוף בעצמו ולחפש אתלרדת גלילי, מארגן ההעפלה, החליט  משה
הצליח להתחמק. בנדודיו ך ים, אובדו םהליואת הסביבה לא הכיר, נתקל בא

שומרים יהודים . כיוון הקוללופנה ללכת  מים-מנוע של משאבת נהמתהבחין ב
פני  העמיד .נדרש להזדהותהוא עצרוהו ליד פרדסי בנימינה והחלו לחקרו. 

עליה היה ממונה סמל , שבבנימינהשהנוטרים -לקחוהו השומרים לתחנת. שיכור
ק לתומו ושרלהחל ובית"רי לשעבר. גלילי החליט לנסות את מזלו,  – יהודי

 רי.בית" קטעי מנגינה של שיר

את רכיבותיו  הסמל תפס מיד כי הבחור אינו שיכור סתם. הוא זכר
. החליט כי יש קשר בין הדבריםוהמסתוריות של פייקוביץ בלילות הקודמים 

 .א לפייקוביץוקרהחליט ל

 .העניין חדר סגור, גילה משה גלילי אתבפני פייקוביץ, ל

וסה ודהרתי שוב עליתי על הס. שלח פייקוביץ רץ להזעיקני בינתיים
לפייקוביץ כבר האיר הבוקר. הלה סח לי את כל המעשה  לבנימינה. משהגעתי

לילה תבוא הספינה הונקבע ביניהם שלמחרת  והודיע כי גלילי חזר אל ספינתו
 המותנה.למקום 

כי חשבו שאני  , ואם'אגד'אנשי  פניאותו בוקר כבר דיברתי בביטחון ל
 .פעם אחתעוד ו להסתכן , בכל זאת החליט'את המוח לסתם מבלב'
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הראשונה של מעפילי  חוף בנימינה הקבוצה המאורגנתל ירדהאותו לילה 
משנה  וסף, שכעבור פחותי-איש. ביניהם היה צעיר בשם שלמה בן 54 :בית"ר

 .ועלה לגרדום בכלא עכו ,, נתפס, נשפט'הבלגה'יצא לשבור את ה

- - - 

 

 
 ניהובבטן הא "ריהאקאס"מעפילי ה

 

 .איש 100-ובה כ אחר הגיעה עוד ספינה – – –ת' פעם הקודמקרה 'בכך 

 הקבוצה השלישית. גיעתבליל הכיפורים,  ,עתה

"לא נוכל  .פייקוביץ אומר – "ים!כיפור דווקא ביום !ביש איזה מזל"
לרשותנו ואיש לא  יהיההמקום . 'זרקניה'דאגתי לקבל את ה. להסיעם מייד

 ."ון. ודאי יהיו רעביםמז ם. הכינותי גםנייגש אליו. שם נשכ

 .חיפה–אביב-תלהראשי קרבנו לכביש  – באפלה נמתח לפנינו פס צר וארוך
 רום. עוצר לילה בכבישים.ח-. הימים ימי 'מאורעות'. בארץ חוקייש להיזהר

הצבאיות אינם  הסיור-. אורותיהן של מכוניותכה וכהנו מסתכלים א
 .והשיחים גבעות החולבדהרה אנו חוצים את הכביש ונעלמים בין . נראים

 ם.רחוק כבר נשמעת המיית גלי הימ

                                                 
 ה בנימינהמוקף חומה שהקימה פיק"א, כמקום מגורים לבוני המושב מידות-בית 
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הקודמת? הסברת להם  כבפעםת הבנו-דאגתם לכך שלא תהיינה כל אי"
 חברי. אלוש –?" בדיוק את המקום

המפה את שני האיים הקטנים.  הראיתי להם על. עשיתי כל מה שיכולתי"
ספק שמהים כל  שמסתיים שם מנגד. איןההרים  לבם לרכס-שומתת תאהפניתי 

 ת,פתאומיבצורה  אפשר לראות באופק את קצה שרשרת ההרים המסתיימת
 ".כאילו נחתכה בסכין

דקה. אנו מאמצים עינינו  חוף הים. עוד חצי שעה לפנינו. דקה רודפת
גם ר! שחו איזה גושרואה אני כי לי  נדמהפתאום . וומסתכלים לתוך החושך

 ש.פייקוביץ נותן עיניו באותו גו

 ת?""אתן או

 ".נסה"

מחכה  קו. נקודות קו, שתי קו, שתי נקודות שתי נקודות: נסי מאותתפ
 דקה. הגוש מתקרב אלינו.

שוב הפסקה.  קו. נקודות קו, שתי קו, שתי נקודות שתי נקודותעוד פעם: 
 המותנה!קו. האות  נקודות ופתאום אור עמום, רפה, מנצנץ מתוך הגוש: שתי

 !אלה הם

 – וקרב אל החוף שחורהגוש ה ןניתק משהו מהנה עובר עוד זמן רב עד ש
 ראשונה. סירה

תוך מישהו קופץ מ. מאיתנו כמה עשרות מטריםבמרחק עצרת נ יאה
בתוך המים. הראשון מתקרב רצים הם  – עודו אחריו שני, שלישי ,הסירה למים

. רץ אליוו – זה בסדר" ,אני צועק: "בוא, בוא. עצרנו אלינו, רואה לפניו בדואי
 .נופל על צווארי. זהו מפקד האוניה, שמואל טגנסקי הוא

 "כמה באו?"

הוא  ,טעות המחבר, המספר הנכון הוא מאה ושבעים[] "ארבע מאות"
 משיב.

ידיש יב הוא לוחש – דרארף קושן די ערד"'הגיע לחוף. "מ הראשון בהם
 .ומשתטח על החול הרטוב

מגיעות ק. ולשתו חול קטנה ומצווים לשבת-אנו מכוונים את הבאים לגבעת
פקח על ההורדה. אנו מקבלים את פני ספינה לעוד סירות. טגנסקי חוזר ל
תינוק  ףאפ ,גם ילדים קטנים בחורים ובחורות. יש .הבאים בחוף. כולם צעירים

 .אחד נישא בידי גבר

ת להביא חדש. יש רק שלוש סירות ובכל ווחוזר 'מטענן' מביאות ותהסיר
אשר חוף וחזור עד ה לאהספינה ן מ נהתשוט יםפעמ 10איש.  13אחת נכנסים 

 .אחרוןה יירד

רטובים עד מתניהם, , הם מופיעים מתוך המים כצללים ורצים אל הגבעה
הם  ם, הולכים הם בזה אחר זה, ובעוברם על פנינויהכבדים על גב ילקוטים

 ם".לוחשים: "שלום, שלו



 

27 

 אני חולם בהקיץ:

ד מהם נושא רובה עם כדורים. אותו "לּו... לּו במקום הילקוטים היה כל אח
 –ונים א-הסיכון, אותה העבודה, אותו המאמץ לכולם! במקום 'פליטים' חסרי

 –חת בכמה מקומות א-חיילים חוגרי נשק. גדודים שלמים, מספינות רבות ובבת
חוף ארצנו ארוך. בלילה אחד היינו יכולים להוריד כוח צבאי שהיה משתלט על 

על כך את התקוממות אנשי המחתרת באותו לילה בכל הארץ בזמן קצר. הוסף 
 מרכזי המדינה. האם יעמדו הבריטים בפני הפתעה כזאת?!"

 פתאום קורא לי פייקוביץ:אני משתכר מהרעיון ומפליג בחלומי. רק ש

 ".כולם כאן "בוא, כבר

במקום  ההז משלוחה בראש באליק טגנסקי שאנפרדים משמו .אנו ממהרים
 .נובמבר פיק להבטיח בחטף אלף איש בסוףמשה גלילי. הוא מס

יוצאים למסע.  את האנשים מסדרים בשלשות וסופרים אותם. אחר כך
 .התינוק – בזרועותי .מאסףהפייקוביץ בראש, אני 

ימשך ת – חול גבעותבכמעט כולה  – והדרך. השעה כבר אחרי שתיים
 טבו במיםשנר, הכבדים הילקוטיםשעתיים. האנשים עייפים ורגליהם כושלות. 

מוסיפים על הקשיים. מדי פעם נופלת אשה ואנו מושיבים אותה מאחרינו על  –
 תנוח.ש הסוסה עד

גדלים,  טים הילוכם. הרווחים בשורהיהאנשים מא הראשונהשעה האחרי 
 .רבים משרכים רגליהם בשארית כוחם. השורה מתארכת כדי מאות מטרים

הקטע האחרון  שבת. אתלעליהם ואנו עוצרים ופוקדים , עוד כחצי שעה
 עלינו לחצות את הכביש, ואוי :של הדרך יש לעבור במהירות וללא כל תקלות

 .לנו אם ברגע זה תופיע שיירה צבאית. זאת מסבירים לאנשים

גוערים בהם: "אמרנו  עוברים בין השורות. רבים השתטחו על האדמה. אנו
 (.להקימם לא נוכל – אם ישכבו) ולא לשכב" לשבת

 .דקות וניתנת הפקודה לזוז עוד עשר

 ץ...ת. פקדנו להשתטח על הארומשקרבנו אל הכביש ראינו אורות מכוני

אני דוהר כמטורף לאורך  ינוק אחרון, בריצה. שובז –המכוניות עברו. ואזי 
 !"השורה ומאיץ: "מהר, מהר

 .אינה זזה היא – "קומי, מהר!": אשה אחת נופלת. אני גוער בה

 :נשימתה בסדר. פוקד: סתכלאני יורד מהסוסה ומ

 ?!"מובן, אל תזוזי ואל תוציאי הגה מפיך ך,עד שאחזור לקחת פה י"שכב

 .היא מניעה בראשה ואני דוהר קדימה

 .ם לתוך גוש הפרדסיםנכנסי –מעבר לכביש 

 '.זרקניה'הנה ה
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 .ארצה ונופלים ילקוטיהםהאנשים נכנסים לחצר, זורקים 

היא התאוששה . מאחרינו שנשארהאני יוצא מהשער ודוהר אל הבחורה 
לחצר  , מתנצלת: זמן רב לא אכלה ולא ישנה. העליתיה על סוסתי וחזרתיקצת

 '.זרקניה'ה

קבוצה לתפילת יום  תארגנהנכל יום הכיפורים וכל הלילה בילינו שם. 
 התנפלה על המזון. ואנו שומרים, משגיחים, משוחחים – הצום. קבוצה אחרת

 .איתם

האוטובוסים שהיו  ים, בשעה חמש בבוקר, הוזעקולמחרת יום הכיפור
בדייקנות מופתית. טובי  פזורים בכל המושבות בסביבה. הם הופיעו בזה אחר זה

 .להם נבחרו הפעם. כל דרכי הארץ נהירות 'אגד'הנהגים של 

לכל עבר. בכל  והאוטובוסים התפזרו ילקוטיהם,העלינו את האנשים על 
-אנשים לפלוגותה את ים צריכים להביאאוטובוס ישב שליח שלנו. השליח

 .של בית"ר בכל פינות הארץ ולחזורהעבודה 

חמישים שעות  יעקב היתה השעה תשע בבוקר. בדיוק-שחזרתי לזכרוןמ
 י.מאז קמתי ממיטת

הראש כבד. העינים אדומות וריסיהן נדבקים. אך במוח מנקרת המחשבה: 
 "אכן, לו במקום ילקוטים היו להם רובים!..."

ביב, מהדורה שלישית א-, הדר הוצאת ספרים בע"מ, תלספורו של מפקד אלטלנהיהו לנקין, )אל
 (35-27, עמ' 1974

 

 תם חבורת ילדים מקומייםפי" מפליגים מפיומה בספינת טיולים איטלקית ואי-על-מעפילי "אף
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העפלה, ב מרכזייםיזיוניסטים וואישים ר

1934 – 1940 
 

 (1940 – 1880זאב ז'בוטינסקי )

יזיוניסטית. וואדריכל רעיון ההעפלה הרמייסד בית"ר והתנועה הרוויזיוניסטית, 
התווה את הדרך והניח את המסד להגשמת רעיון ההעפלה בשני מאמרים 

, שבו קרא לנוער היהודי "לצפצף" 1932שפרסם: "על אוואנטוריזם" מפברואר 
לאומי" שלת המנדט ו"לגנוב את הגבול", ו"ספורט על חוקי ההגירה של ממ

חופשית" בתור ה, בו המליץ לבני הנוער לאמץ את "העלייה 1939 מאפריל
 ספורט לאומי.

גילה מעורבות רבה במפעל ההעפלה, אשר באה לידי ביטוי בשני היבטים 
יזיוניסטיים: וועיקריים: ניסיון ליצור חלוקת עבודה בין שלושת הגופים הר

נות ההגירה הראשיות, פולין הצ"ח, בית"ר והאצ"ל; התערבות דיפלומאטית במדי
עסק  1939ן. למן אביב לגאלית" משטח-ורומניה, למען יקלו על העלייה ה"בלתי

ברעיון עלייה ג' )העפלה המונית וחמושה( אך לא הצליח להביאה לכלל ביצוע 
 מחמת מורכבותה הרבה.

 

 (1969 – 1910ערי ז'בוטינסקי )

ל ומראשוני הפעילים למען שראי-בנו של זאב ז'בוטינסקי, נציב בית"ר בארץ
הגיע להסכם פרטי עם נציג האצ"ל באירופה הלל קוק על  1938עלייה ב'. בקיץ 

תיאום הפעולה בין בית"ר והאצ"ל בענייני ההעפלה, ואולם ההסכם לא מומש. 
הוטל עליו לארגן את שיירות העולים במדינות  1939בוועידת פאריס מפברואר 

ועד לנמלי היציאה. למן אמצע אותה שנה  אירופה מנקודות האיסוף השונות
יזיוניסטית, ווהתמקם בבוקרשט, שנהפכה למרכז העלייה הראשי של התנועה הר

וניהל משם את ההעפלה. היה ממארגניה הראשיים של אוניית המעפילים 
 ".ה"סאקארי –הגדולה ביותר באותה תקופה 

 

 (2002 – 1906משה )קריבושיין( גלילי )

ה ללימודים. בטיוליו ישראל לאיטלי-ץנסע מאר 1936-פי". ב-לע-יוזם עליית "אף
לצרפת התוודע לבעיית הפליטים היהודים מגרמניה, ועל רקע זה החל לרקום 

שראל. הוא חיפש אנשים בעלי השפעה י-לגאלית" לארץ-תוכניות לעלייה "בלתי
יעו לו יזיוניסטים בווינה סיוושיסייעו לו להוציא את תוכניותיו לפועל. פעילים ר
. הצלחתה של זו הביאה 1937לארגן את ההפלגה אשר הגיעה לארץ באפריל 

יזיוניסטית. שיתוף הפעולה נמשך עד לקיץ וולהידוק הקשר בינו לבין התנועה הר
ושלוש שיירות נוספות הגיעו במהלך פרק זמן זה. חילוקי דעות כספיים  1938

יזיוניסטית הביאו וולילי לבין פעילי התנועה הרג-ואחרים בין קריבושיין
 להפסקת ההתקשרות ביניהם.
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 (1989 – 1912אליהו גלעזר )

נציב בית"ר בצ'כוסלובקיה. עמד בראש משרד העלייה בפראג, שהיה אחד 
יזיוניסטית במרכז אירופה עד אביב ווממרכזי העלייה החשובים של התנועה הר

ניה, הונגריה . נטל חלק בארגון שיירות רבות של פליטים מאוסטריה, גרמ1939
ופולין. לאחר נפילת צ'כוסלובקיה לידי הנאצים ברח לצרפת והמשיך משם 

 לעסוק בעלייה ב'.

 

 (1994 – 1909ראובן הכט )

נשלח על ידי  1938איש האצ"ל ומפעילי ההעפלה הבולטים באירופה. בסוף 
מפקד האצ"ל לשוויץ כדי לפתוח שם משרד לעלייה ב'. הקים את המשרד בעיר 

דאג לארגונן של שיירות עולים רבות, בעיקר של פליטים יהודים ציריך ו
גאלי לשוויץ. היה בין מארגני שיירת ל-מגרמניה ואוסטריה שהגיעו באופן בלתי

 ".ה"סאקארי

 

 (1939 – 1887שלמה יעקבי )

פיקד על ההגנה  1919–1918וניסטית. בשנים רוויזימהנדס, מראשי המפלגה ה
דסה באנגליה, , למד הנ1919-ישראל ב-לארץ העצמית היהודית באודסה, עלה

, הזמינו ז'בוטינסקי לכהן בתפקיד המזכיר הכללי של 1925-ועם סיום לימודיו ב
ז'בוטינסקי, ונמנה עם המקורבים  ימינו של זאב-וניסטית. ידרוויזיהמפלגה ה

 1938אליו ביותר. חבר נשיאות הצ"ח. חבר "ועדת השלושה" שהוקמה בפברואר 
אות הצ"ח לשם טיפול בענייני ההעפלה. בפועל, הממונה על ענייני על ידי נשי
 עלייה ב'.

 

 (1995 – 1907מרדכי כץ )

וניסטית, רוויזימזכיר ראשי של שלטון בית"ר העולמי. חתם, מטעם התנועה ה
פי" -על-ת הפלגתן של שיירות "אףאגלילי שאפשר -על הסכם עם משה קריבושיין

 ף לעסוק בארגון שיירות גם בחודשים לאחר מכן.. הוסי1938לקיץ  1937בין קיץ 

 

 (1940 – 1896יוסף כצנלסון )

 "היה מפקדנומנחם בגין כתב עליו כי  יזיוניסטי.וומראשי מפעל ההעפלה הר
הגיע לאירופה כדי  1938בקיץ במפעל ההעפלה, בצדק קראנוהו: אביר ההעפלה". 

מינה אותו בשלהי להשתלב בפעולות הקשורות בעלייה ב'. זאב ז'בוטינסקי 
אותה שנה לקצין שלטון בית"ר ולחבר הוועדה הזמנית האחראית על עלייה ב'. 

הוטל עליו לעמוד בראש מרכז העלייה  1939בוועידת פאריס מפברואר 
יזיוניסטי שזה עתה הוקם, וכן לנהל את המחלקה האחראית על כל ווהר

שט ומשם ניווט העניינים הכספיים של ההעפלה. קבע את מקום מושבו בבוקר
 נפטר בווארשה המופצצת, בפרוץ מלחמת העולם השניה. את פעולות העלייה.
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 (1985 – 1910נפתלי )אמי( פלטין )

ת"ר בפראג. פעל, יחד עם יוסף כצנלסון עזר, נציב בי-ממלא מקומו של אליהו גל
להצלתם של מאות צעירים יהודיים מצ'כוסלובקיה ערב מלחמת העולם השניה. 

ידי -ה עם חניכיו על סיפונה של אנית המעפילים "סאקאריה", נעצר עלעלה ארצ
הבריטים וישב במחנה המעצר בעתלית. עם שחרורו הצטרף לפלוגת בית"ר 

 לציון ולאצ"ל.-בראשון

 

 (1998 – 1906וילי פרל )

וניסטית בווינה. סייע בידי משה רוויזימראשי הזרם הרדיקאלי בתנועה ה
ותקו פי". לאחר שנ-על-יירות "אףשאל הפועל את גלילי להוציא -קריבושיין

רל, בעזרתם הפעילה של פגלילי, ארגן -היחסים בין התנועה לבין קריבושיין
חברי התנועה פאול האלר והרמן פלש, שיירות מעפילים נוספות. בין הוגי 
הרעיון להשתמש בנהר הדנובה להעברת שיירות מעפילים. בכך סייע בפתרון 

ים, והוא השגת רשות מעבר ליהודים בארצות השונות, כדי אחד הקשיים הגדול
להגיע לנמל בים התיכון או בים השחור. לאחר שפרש מן התנועה 

  , המשיך בארגון שיירות מעפילים באופן עצמאי.1939יזיוניסטית בראשית ווהר

 

 .בהעפלה מפאת קוצר היריעה לא נכללו עוד אישים רבים, שהיו אף הם פעילים *

 

י "קמילה ניסי" לאחר שעלו על שרטוןיורדים לחוף הא "פנצ'ו" מעפילי
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  שיר מעפילי בית"ר
 משה גלילי מילים:

 וינה תרצ"ז
 

 קדימה!
 לארץ!

 למרות המכשולים
 על אף המעצורים,

 קדימה, קדימה בית"רים,
 לגאול את מולדת העברים

 להתנער מרפש הגולה
 לקרוע כבלי מאסרנו.

 אז בדמנו,
 במחיר חיינו

 בארץ דור חדש, יקום
 ,דור חיילים וגיבורים

 דור של הדר,
 –דור של עברים 

 !חי-תל

 הן לא איכפת לי
 טוביה ויטקובסקי מילים:

 
 עהן לא איכפת לי מאין ומדו

 זה.אח, על הסיפון ה ,עלית
 הא רק לך ידועידרכך ההן 
 .וונהיבכ רוךתד תרצה, םוא
 

 הזאת אשר שטה בים,האנייה 
 ,תחתית ועד הארובהן המ
 .בלי לוע של תותח מורם גם הן
 .בלי לוע של תותח מורם גם הן
 

 מלחמה,ניית וא זאת
 ,צבא גדודי המביאה

 שגם בלי נשק כוחם גדול,
 יסודן המ לבנות להתחיל

עתיד העם על אדמתו

 

 אביב-הורדת מעפילי "פאריטה" לחוף תל 


