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 צור-יהודה בןמאת 
 6491דצמבר  –' רפיח'פרשת ספינת המעפילים 

 
 .אתר הטביעה במפרץ הדרומי הגדול -סירנה         .י סירנה במרכז המפההא
 

במניין אוניות  49-יצאה לדרכה מיוגוסלביה ספינת המעפילים ה 6492נובמבר ב 62-ב
, ספינת המשא הקטנה. II-ע ה"ישראל לאחר מלה-המעפילים שעשו דרכן אל עבר חופי ארץ

S/S Athena , פילסה  - טון 256 -מונעת פחם בעלת תפוסה של כ - 6944שנבנתה בשנת
בהגיעה לאחר כשבועיים . 1מעפילים 966-כ" מחסניה"כשהיא נושאת ב, את דרכה בים סוער
בשל . Syrna אל באי סירנה-היא נאלצה להיכנס למחסה במפרץ שכוח, לאזור איי הדודקאנז

רוב . דקות 96התנפצה הספינה אל סלעי האי וטבעה תוך , ן עגינה לא מוצלחתמרו
שמונה מהם נמשו מהים ללא רוח חיים ונקברו . קפצו על סלעי האי הצחיח-המעפילים עלו

  (.מספר מדויק של הנעדרים אינו ידוע)מתחת לסלעי האי 

 אברהם ליכובסקי( אלחוטן) 'הגדעוני' 
 –פרשת הספינה גיבור  בלהיחשראוי 
חילץ את המשדר בעת הטביעה הוא 

בו הצליח להפיח ולמרות שהיה רווי מים 
' המוסד'שלוחת עם  ולהקים קשרחיים 

, לבקשת הסוכנות היהודית. באתונה
 הצי הבריטיו מנדטהו שלטונות נענ

שתי . לחלץ את המעפילים נצטווה
 HMS Shevron and ,תוהמשחת

Providence ,באותה עת  ושעסק
בציד ' הסיירת הפלסטינית'במסגרת 

לאי ובתנאי ים  וחש, אוניות המעפילים
אותם  ואת האנשים והוביל וחילצ, קשים

לא , המעפילים. מעצר בקפריסין...ל
 ,שכחו את חבריהם ולאחר שנים רבות

הצליחו בסיוע חיל , 6496באוקטובר 
לאתר את הקברים ולהביא את , הים

  .2שרידי גופותיהם לקבר ישראל בחיפה

נערך , 6449אוקטובר ב 69-ב
כנס ההעפלה בהשתתפות בחיפה 

, ו במשחתותקצינים בריטיים ששרת
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אל תדמוררפהמעפיל . 
  

.ללא הסבר ,"858לא רשמית היינו , עולים 587רשמית היינו ": טוען
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 .בחיפה את השרידים לקבר ישראל 6496 -בחבר הועדה שהעבירה . מעפיל ,קופמר בנימין.  
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לסקור בקצרה את פעילות נפלה בידי הזכות , במסגרת הכנס. שנטלו חלק בלחימה בהעפלה
אינני יודע אם : "פניתי לעבר הקצינים הבריטיים, 'רפיח'כשהזכרתי את פרשת . ם"הפלי

לכל “]אך למה , כעת עושה זאת אני, אם לא. בזמנו הודו לכם על הצלת ניצולי הספינה
איש לא קם ". ישראל-קפריסין ולא לארץלהעברתם אותם [ י בלביכך חשבת, ”הרוחות

ון דאילנד 'געם אדמירל , ם האחרון"מפקד הפלי, סמק ינאיהתכתב  ,לאחר הכנס .לענות
ציין , 6449לנובמבר  69 -במכתבו מה. 'שברון' תתמי שהיה בזמנו מפקד המשח, בוש

ירדו גשמים והיה , ה בחוזקההרוח נשב. זוכר אני היטב את פעולת ההצלה: "...האדמירל
הוקל לי מאוד על שהצלחנו להוריד את כולם מהאי לפני שהם סבלו . זה לילה איום

 ...".מהתיבשות וחוסר מזון

 3"הקשר היוגוסלבי", ל"זמנחם שלח . באותה עת היה בידי מחקרו של פרופ
או לכבוד המעפילים אסירי התודה נש". א :בין היתר, נכתב בו, 'רפיח'לפרשת  מתייחסה
לפנים משורת , וילדיהן הועברו 'רפיח'ניצולות " .ב". נאומי תודה" מציליהם-אויביהם"

פניית הסוכנות היהודית לנציב . הגברים נכלאו בקפריסין. ארצה, הדין המנדטורי
   ".נדחתה, 'רפיח'בעליהן של נשות ל[ ביחס]... העליון

:  אחר מכן הוא הגיש חשבוןאך חודש ל, אכן נחלץ להצלת המעפילים, הצי הבריטי
יכון שדר לאדמירליות בלונדון שיגרה מפקדת הצי הבריטי בים הת 6495בינואר  1 -ב"

 Ex-Athina של היהודים ניצולי [!למעצר בקפריסין]מחיר הצלתם והעברתם : הלשון  בזו
אנו תקוה כי הדבר יילקח בחשבון . שילינג 68-ש ו"לי 4.430מסתכם בסך   ['רפיח']

מר בייט ממשרד החוץ . התביעה הועברה למשרדי החוץ והמושבות...". "והסכום ישולם
אולי כדאי ... פעם יושב הכסף-מסופקני האם אי: שירבט על המכתב את הדברים הבאים

 מנחםהוסיף , ןבהתייחסו לעני. יתכן? הומור בריטי ". לפנות לסוכנות היהודית [לצי]להם 
היה חסר חוש , אשר טיפל בחריצות רבה בלכידת מעפילים, בהנחה שמר בייט": שלח

מסתבר כי ממשלת . חייבים להתייחס לדבריו במלוא הרצינות, הומור ונעדר אירוניה
עדיין חייבת לאדמירליות הבריטית בלונדון סכום , יורשתה של הסוכנות היהודית, ישראל
 .4נשאר פתוח -תרתי משמע  –החשבון ". עלול לרוששה( רביתבתוספת הצמדות ו)אשר 

גד לאחרונה שוחחתי עם 
 'רפיח'ם שהיה מפקד "ימאי הפלי, לסקר

, וחלק את הטראומה יחד עם המעפילים
לא . א: לדבריו. עד הגעתם לקפריסין

 זכור לו מעמד בו נישאו נאומי תודה 
נשים , כל מעפילי רפיח. ב. לבריטים
, ו למעצר בקפריסיןהועבר, כגברים

י "שפונו ע, למעט כמה חולים ופצועים
 <         ספינה יוונית לרודוס

 

ראש אביגור  שאולשהיה יד ימינו של , זאב וניה הדרימציג  5במבוא ליומן המבצעים
אספה את "ש" תמיסטוקלס"המשחתת היוונית . א: את ספור הספינה ,'המוסד לעליה ב'

, קבוצה קטנה זו]" לאי רודוס... [אותם]והעבירה ... םהפצועים והחולים ומשפחותיה
הובילה את יתר האנשים ... 'שברון'המשחתת הבריטית " .ב. [הועברה בהמשך ארצה

שהביאה אותם ישירות , לספינה אחרת... בכרתים הועברו האנשים" .ג." לכרתים
... לחוף ביקשו להורידם... כאשר, הם לא שיתפו פעולה עם הבריטים" .ד." לקפריסין

... אך לא רצינו שיקבלו את הרושם שהשלמנו, ידענו שאין בכוחנו להתנגד הרבה זמן
זאת ... והכניסו פצצת עשן... סגרו את המחסן בצורה הרמטית[ הבריטים]... קמה מהומה

גד לסקר ." כך הגענו לקפריסין... נוכחנו שאין טעם להמשיך... היתה תמונת זוועה
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 .174-80' עמ 6449', עם עובד' –ש שאול אביגור "העמותה לחקר מערכות ההעפלה עבהוצאת 
4
להבין שהייתה התחייבות של הסוכנות היהודית לתשלום  יתןנ, סטיוארט. נ, י הבריטיהצמספרו של היסטוריון  

 .ההוצאות
 .נא-מח' עמ. 6446, גוריון-בהוצאת אוניברסיטת בן, ' 6499פאריס  –יומן מבצעים '. 'המוסד לעליה ב' .5
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תוך הדגשה שהם הועברו ישירות , מאשרים גירסה זו, צולי הספינהאחד מני, ובנימין קופמר
  .מהמשחתת לאוניה שהובילה אותם לקפריסין

                  

 . על קרקעית הים' רפיח'

בשנת ) ניםהצוללבין 

 שלמה רייכמן היו (1991

ו ליעפשניהם ה .רפי תדמורו

 שבועות 3בן  אחד ,'רפיח'ב

 .11 בן והשני 


