אתר הפלי"ם וההעפלה

1

פניות למעפילי 'אקסודוס  '7491שגורשו לגרמניה
להלן פניית היישוב היהודי בארץ ישראל למעפילי 'אקסודוס
 .'9174המסמך המקורי ,שנכתב באידיש ותורגם לעברית ,נמסר לאתר
באדיבות היילי ,בתו של לני שקלר ,מח"לניק ששירת באוניה' .המוסד
לעליה ב' הבטיח למעפילים ,שהוחזרו ע"י הבריטים לגרמניה ,להעלותם
ארצה .רובם אכן עלו ,בדרכים חוקיות וחוקיות פחות (דרך עליה ד' ,עם
מסמכים מזויפים) ,עוד לפני סיום המנדט הבריטי:
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:ישראל-תרגום פניית הישוב היהודי בארץ

:)בתרגום לאנגלית (ע"י אריה מלכין

"Sisters and Brothers, Ma’apilim of the Exodus 1947"
"We are shocked by the cruel actions of the British Government. We send you, our dear
brothers and sisters – our deepest expressions of solidarity with you. We stand at your
side in this difficult struggle; a struggle that you are carrying on with the remainder of
your strength. We angrily refuse the hypocritical offer of help of the English. You are
well aware that we are ready to divide with you whatever we have left to eat and to give
you every manner of help possible.
However, we shall never agree to make the job of the English easier for them. They have
undertaken this travesty in cold blood. There is no other example of such a crime in
recent history. They have brazenly lied and said that the Jewish Organizations are ready
and willing to help them do their dirty work.
We declare categorically: We will not help in building concentration camps for our
brothers and sisters! They only say this in order to weaken your determination to resist.
How could the English stoop so low as to say that we are kidnapping children? How
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could they spread such false rumors about Communists among the Ma’apilim on the
ship?
The Jews in the camps in Germany are in turmoil of anger and protest. All eyes are
turned upon you now. You, the Ma’apilim of the Exodus have brought pride and honor to
the Jewish Nation everywhere. You are the symbol of Jewish rebellion and loyalty in
1947 to the Land of Israel!
We cannot reach you now because our road is blocked by guns and bayonets, by barbed
wire and machine guns; but we reach out to you.
Do not identify yourselves! Declare that you come from the Extermination Camps and
the Gas Chambers and your only address is the Land of Israel!
Jews all over the world are with you in protest against the brutal acts of the British
Government!
The Jewish Yishuv in the Land of Israel stands solidly by your side!
Be strong and be brave!
Your Comrades".

' לפני גירושם לצרפת ומשם לגרמניה91 פנייה בריטית למעפילי 'אקסודוס
 המעפילים הוטעו. אוניות הגירוש בנמל חיפה3-הפנייה נמסרה למעפילים לפני העלאתם ל
לחשוב שהם יובלו לקפריסין בשעה שהמדיניות הבריטית שונתה והם החליטו להחזירם לארץ
. לצרפת, במקרה זה,המוצא
. גרמנית ורומנית, אידיש,המסמך נכתב בשפות עברית

"אנו מצטערים שלא תוכלו לעלות לחופי פלסטינה ותצטרכו לנסוע באוניה אחרת
.לקפריסין ולחכות שם לתורכם לחזור הנה
! קחו את כל חפציכם איתכם ! שימו תווים עם שמכם עליהם
 תורשו להשאיר.חפציכם יילקחו מכם ויבדקו ע"י חיילים ויוחזרו לכם בקפריסין
, החזיקו אותם לחוד מכל יתר ניירותיכם.בידיכם את צילומי משפחתכם וכן כסף
.ספריכם ותעודותיכם
 אך אלו צריכות להיות פתוחות וכל,תורשו להשאיר בידיכם גם את מצלמותיכם
.הסרטים שבידיכם יבדקו
 מסרו אותם.)אתם יכולים לכתוב מכתבים לקרוביכם וחבריכם בפלסטינה (א"י
." ישלחו...  הם.לאחד החיילים על הרציף

