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 מקפריסין "התינוקות עליית"
 צור-וצבי בן צור-: יהודה בןמאת

 
גם מאות רבות של למחנות  גורשותינוקות. בנוסף להם  2,200-קפריסין נולדו למעלה מהמעצר בבמחנות 

של  1947במחנות בתחילת נוב'  ביקורהעקבות בתינוקות לאחר שספינות המעפילים שלהם נתפסו. 
הקדימו הבריטים ושיחררו  (, 1בירושלים המחלקה המדינית בסוכנות היהודיתמנהלת אז ) גולדה מאיר

תוך "הקפצתם" לראש התור  1947נובמבר לקראת סוף  שהגיעו לחיפה עם הוריהם ,תינוקות מאות
  .יםע"ח סרטיפיקטים עתידי ,לעלייה מהמחנות

 
מחצית ממכסת רישיונות העלייה שהבריטים  –איש  750לארץ   גיעומדי חודש שוחררו מהמחנות וה

הקציבו מדי חודש. השחרור נעשה לפי תור שהתנהל תחת מדיניות "ראשון בא ראשון יוצא", אך לאור 
 ולאחרשהחורף המתקרב מסכן תינוקות רבים,  1947ריבוי תמותת תינוקות ואזהרות רופאים בסתו 

דיפות לעליית תינוקות והוריהם, וילדים יתומים. הביטוי הראשון ניתנה ע ,התערבותה של גולדה מאיר
 שנודעה)"אושיין ויגור" בריטית האוניה ה –הראשונה לשינוי המדיניות היה בואה  של "אוניית התינוקות" 

 1947בנוב'  28-שבהפלגה מיוחדת עם משוחררים הגיעה לנמל חיפה בבפעילותה כאוניית גירוש( 
הורים, סה"כ  912 -אחיות שלהם( ו/פעוטות וילדים )אחים 42תינוקות עד גיל שנתיים,   467 נושאת
לאחר שנפתרה בעיית . 2בהפלגה מיוחדת זאת זכתה האונייה לכינוי "אוניית התינוקות". נפש 1421

 .18הורחבה המדיניות וניתנה עדיפות בתור גם לבני נוער עד גיל  התינוקות 
 

 –הוריהם  2,300 -וכ וילדים אחים/אחיות שלהםתינוקות  1,136עליית  –תינוקות" של "עליית גל שני 
חלה עלייה חדה  1948)בעיקר עקב הגעת "הפאנים" לקפריסין בתחילת  1948במהלך חודש פבר'  נרשם

האוניות  .של בני נוער בחודשי מרץ ואפר' גדולהעלייה  נרשמהלאחריו ובמספר התינוקות העצורים( 
 .3'אנדריהו', 'דולורס', 'נגבה' , 'קדמה' היו שנטלו חלק בהפלגות אלה

 
)'חיי', הוצאת  1947תחילת נוב' במחנות קפריסין ב הביקורמאיר על גולדה להלן עדותה של 

  (:149, עמ' 1975'מעריב' 

 
בנוגע למאות הילדים  ין כדי לראות מה אפשר לעשותנסעתי לקפריס"

יהודים במחנות קפריסין. מדי חודש,  40,000-המוחזקים שם. באותו שלב היו כ
ממחנות  750ישראל: -יהודים להיכנס לארץ 1,500-בדייקנות רבה, הרשו הבריטים ל

מקפריסין. העיקרון של המדיניות הזאת בקפריסין היה "ראשון נכנס,  750-אירופה ו
זה נגזר על הרבה ילדים קטנים לחיות חודשים על חודשים ראשון יוצא". כתוצאה מ

בתנאים קשים מאד. הרופאים שלנו במחנות היו מודאגים מאד ויום אחד הופיעה 
 .4משלחת של רופאים במשרדי בירושלים

 
 אם יישארו חורף אחד נוסף במחנות", לא נוכל עוד לשאת באחריות לבריאותם של התינוקות"

 ישראל. הצענו מסגרת מסוימת שתאפשר למשפחות-ולתת עם ממשלת ארץ-הודיעו לי. התחלתי לשאת
עם ילד בגיל פחות משנה לצאת מקפריסין "מחוץ לתור" ואחר כך לנכות את מספרם ממספר  העקורים

 שתנהג בגמישות ובהגיון כאחד וגם לשכנע היוצאים "לפי התור". לשם כך צריך היה לשכנע את הממשלה
את העקורים לקבוע שיטה מיוחדת של עדיפויות. עבר זמן לא נעים עד שהגעתי להסדר עם הממשלה, 

 אבל בסוף הצלחתי ואפילו השגתי היתר לילדים יתומים לעזוב בהקדם האפשרי.
 

 "לעולם לא ירצו לשמוע לך"עם העקורים.  ברור היה שהצעד הבא הוא לנסוע לקפריסין ולדבר
"את סתם מסתכנת ומכניסה את ראשך בצרה. הדבר היחיד שהאנשים מחכים לו הוא הזהירוני חברי. 

                                                 
1

 היהודית בירושלים ומשה שרת המנהל בחו"ל באותה עת גולדה הייתה מנהלת המחלקה המדינית של הסוכנות  
2

 לכתבה על "אוניית התינוקות", כולל פרטים נוספים על הרקע להפלגתה הקש כאן  
3

 תחקר את נושא הגעפריסין )ע"ר(, שמראשי ארגון מעפילי ק ,עפ"י אמיר רוגל הנתונים בפסקה זאת הם 
 הארכיון הציוני ומקורות נוספים רישומי המשוחררים לארץ על סמך   

          

http://www.palyam.org/Arrests/Cyprus/BabiesAliya2.pdf
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שבועיים לקפוץ -. ואת רוצה לבקש אותם שיסכימו לתת לאנשים שהיו שם אולי שבועלצאת מקפריסין

אבל אני לא יכולתי לקבל את דעתם. נראה היה לי שצריך לנסות, לפחות ולכן לראש התור. זה לא יעבור", 
 נסעתי.

 
קפריסין התייצבתי מיד במשרד מפקד המחנה. אנגלי רזה, גבוה וקשיש, ששירת שנים בהודו. זה היה ב

נימוסים, אפשר לומר. אמרתי לו בקיצור מי אני ומה רצוני ושאלתי אם יש לו התנגדות שלמחרת -ביקור
ינוקות, אך לא "ידוע לי הכול על המשפחות בעלות התהיום אסייר במחנות. הוא האזין לי בנוקשות ואמר: 

. אמרתי", קיבלתי שום הוראות בנוגע ליתומים". "אבל זה היה חלק מההסכם שהגעתי אם המזכיר הראשי
ענה בנעימה דוחה למדי. בכל זאת המשכנו בשיחה. לאחר שעה קלה הוא אמר  "אם כן, יהיה עלי לברר"

-. לא יכולתי להבין מדוע הוא נכנע במהירות כל""אם כן, טוב ויפה. הכניסי את היתומים לרשימהפתאום 
. "היזהר ממרת מאירסוןכך. אבל בבוקר גיליתי שהוא קיבל מהמזכיר הראשי בירושלים מברק בו נאמר: 

 את העצה ברצינות".לקבל במקום החליט -אני מניחה שבוקשה".  האישהיא 

 

 

     
 בבית החולים הצבאי הבריטי בניקוסיה 1947' בסוף אוגתמונה של התינוק אורי פרברי שנולד 

של ב"אוניית התינוקות", וצילום  28/11/1947-לארץ בוהגיע עם הוריו )המחזיקים אותו בתמונה(  
 מהבריטים לותעודת הלידה הארעית ש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :28/11/1947-ב מגיעה לנמל חיפה הראשונה "אוניית התינוקות"
 את בנם עזרא בפיילהזאב ורבקה הלפנד נושאים  
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 הראשונה על "אוניית התינוקות" של מחלקת העליה דיווח
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שהו במחנה העקורים  הם כאשר 1946בספט'  , דויד ושרה פולק, שמואל פלג נולד להוריותינוק ה
רשו העפילו באוניית המעפילים 'התקווה' וגו שלשההבסנטה מריה די לאוקה בדר' איטליה; 

  הראשונה. "אוניית התינוקות"גיעו לארץ בה 1947, 28 נוב'בלקפריסין. 


