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צוק אפרים ז"ל )1002 - 2211( -
אפרים צוק (צוקר) נולד בגרמניה בעיר פרנקפורט על
מיין .בשנת  5391עלה לארץ עם הוריו.
הוא התקבל לבית הספר הימי בחיפה למחזור הראשון
במגמת מכונאות אך לפני שסיים אותו עלה בשנת  5395על
האנייה הבריטית "ורבניה" ( ,)VERBANIAשל חברת הספנות
 . SHAW SAVILLבמקור האנייה הייתה בדגל איטלקי ונלקחה
שלל בעת המלחמה ( .)PRIZE SHIPהוא וגד הילב (היום רב
חובל בדימוס) היו בין עשרת הימאים הארץ ישראלים אשר
צורפו להפלגה זו על ידי הבריטים .האנייה הפליגה דרך תעלת
סואץ ,סביב כף התקווה הטובה לנמל הליפקס ,קנדה .בהליפקס האנייה הצטרפה לשיירה של
 521אניות אשר  551מהן הגיעו בשלום לאיים הבריטיים  .ההפלגה ארכה  3חודשים .לאחר
שהייה באנגליה ,אפרים וגד עם ימאי ארץ ישראלי נוסף ,יוסף שפירו ,גויסו לצוות אנייה
"" KOENJITבדגל הולנדי אשר אמורה הייתה להפליג מליברפול ,סביב אפריקה לתעלת סואץ.
ב 52-למאי  5392טיבעה הצוללת הגרמנית  "PLAUEN" U511את האנייה.

" " KOENJITבשמה הקודם

כל  93אנשי הצוות ניצלו בשתי סירות הצלה .הצוללת הגרמנית עלתה על פני המים,
ומפקדה צווה על הסירות להתקרב .הוא שאל את שם האנייה ,האם ידוע להם המיקום הגיאוגרפי
והאם יש להם פצועים .לאחר שקיבל תשובות מספקות צלל ונעלם.
הסירה של גד הילב ובה  29אנשי צוות ,הגיעה באופן עצמאי ,כעבור שבוע ,לאי
דומיניקה באיים הקריביים .הסירה של אפרים צוק עם  59אנשי צוות ,נאספה על ידי מיכלית
אמריקאית אשר הגיעה בשלום לניו יורק .אפרים צוק המשיך את המלחמה באניות אמריקאיות,
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באחדות מהן ביחד עם גד הילב .סוף המלחמה מצא אותו בפיליפינים .כאשר ,הוצע לו ,כמו לכל
הימאים הזרים אשר שירתו באניות אמריקאיות ,אזרחות של ארה"ב הוא דחה את ההצעה .עם
שובו לארץ הצטרף להעפלה .היה מכונאי ראשי של אניית מעפילים "חיים ארלוזורוב" ו" -פאן
יורק" ,כאשר גד הילב שימש כרב החובל שלהן.
עם הקמת המדינה הצטרף ל"-צים" .אחרי שביתת הימאים בשנת  5315התגייס לצבא
הקבע בחיל הים ,אך השתחרר כעבור שלוש שנים וחזר לצי הסוחר .בשנת  5319הוסמך
כמכונאי ראשי .היה בעל פנקס ימאי מס.539 .
אפרים לא שכח את התנהגותו האצילה של מפקד הצוללת הגרמנית .הוא חקר וחיפש
עד שעלה על עקבותיו .הסתבר ש U511-טובעה על כל צוותה ב 1-למרץ  ,5399מזרחית לאי
ברבדוס .מפקדה היה וורנר הארטנשטיין ( ) WERNER HARTENSTEINשהיה קשור במה
שידוע כפרשת "לקוניה" (" )"LACONIA INCIDENTובהמשך פקודת "לקוניה" ( LACONIA
 )ORDERהידועה לשימצה )■) .ורנר הרטנשטיין לא היה נשוי ומשפחתו הקרובה ביותר
הייתה אחיינו ( . )WERNER SCHUPPANאפרים צוק איתר אותו בגרמניה ואירח אותו עם
אשתו בארץ .בגרמניה ,בעיר מולדתו של מפקד הצוללת( "PLAUEN" ,זהה לשם הצוללת),
פועלת אגודת מוקירי זכרו של ורנר הרטנשטיין ואפרים צוק וגד הילב היו חברים בה.
אפרים היה בעל ידע היסטורי רחב ביותר ,במיוחד בכל הנוגע

לתולדות הספנות

ולמלחמה בים .שימש מקור לא אכזב של מידע על אישים ואירועים ימיים .היה בעל תואר שני
בגיאוגרפיה ,ופעיל ב .GREEN PEACE-נפטר בחיפה בינואר . 2113
______________________________________________________________
)■( "לקוניה" הייתה אניית נוסעים טרנסאטלנטית בריטית בבעלות חברת ספנות
 CUNARDובעת מלחמת העולם השנייה הפכה לנושאת גייסות.
ב 21-לספטמבר  ,2491בדיוק  9חודשים אחרי טיבוע " ,"KOENJITבמרחק של כ-
 055מיל מערבה מהחוף המערבי של אפריקה U201 ,גילתה את "לקוניה" .וורנר הארטנשטיין
משוכנע שהאנייה נושאת צבא ,תקף אותה והטביעה .האנשים נטשו את האנייה והיא טבעה
במהירות .כאשר הצוללת התקרבה אל מקום טביעתה ,נשמעו צעקות לעזרה באיטלקית.
לתדהמתו של מפקד הצוללת הסתבר שהאנייה נשאה יותר מ 2111-נוסעים ,ביניהם 2,855
שבויי מלחמה איטלקיים ,אנשי צוות ,חיילים בריטיים ,אזרחים ושומרים פולניים.
מפקד הצוללת פקד על מבצע הצלה .הארטנשטיין קרא לעזרה צוללות גרמניות נוספות,
שידר בתדר החירום הבינלאומי באנגלית ובשפה גלויה את מיקומו והודיע על הפסקת פעולות
מלחמתיות למשך תקופת פעולות ההצלה U201 .נשארה על פני המים במשך יומיים וחצי .הוא
העמיס על הצוללת מספר מרבי של ניצולים וגרר מספר סירות הצלה עם כ 155 -ניצולים נוספים.
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אדמירל דניץ )DÖNITZ( ,במפקדת הצוללות בפריז הכבושה ,נדהם מפעולתו של
הרטנשטיין ,אך ציווה על שלוש צוללות נוספות להצטרף לפעולות ההצלה .בנוסף לכך הצטרפה
אליהם צוללת איטלקית ואניית מלחמה של צרפת של ממשלת וישי ,יצאה לעזרה .מאות אנשים
עמדו על סיפונן של חמש הצוללות ,ומאות אחרות שהו בסירות הצלה סביבן .דגלי הצלב האדום
נפרסו על כלן.
ב 21 -בספטמבר ,גילה את ריכוז הצוללות הזה ,מפציץ אמריקאי  .B-19הטייס דיווח
על המחזה למפקדה ושאל מה לעשות .הקצין האחראי פקד לתקוף .המטוס חזר והפציץ את
ריכוז הצוללות .הצוללות זרקו את הניצולים לים וצללו .אחדות נפגעו .כעבור זמן חזרו צוללות
אחדות וגם אניית המלחמה הצרפתית הגיעה למקום ואספה את שאירית הניצולים .בסה"כ נספו
כ 2,111-איש וניצלו כ.5,511 -
בעקבות האירוע הזה ,אדמירל דיניץ הוציא את פקודתו הידועה לשמצה האוסרת על
הצוללות הגרמניות להושיט עזרה לניצולים .פקודה זו מכונה "פקודת לקוניה" .על פקודה זו הוא
נתן את הדין בפני הטריבונל הבינלאומי בנירנברג .הוא התחמק מעונש מוות בזכות עדותו של
אדמירל נימיץ ( )CHESTER NIMITZהאמריקאי ,אשר העיד שצוללות אמריקאיות לא עשו
שום מאמץ על מנת להגיש עזרה לניצולים מהתקפותיהן.
אולי לא אופייני לרוח הצבא הגרמני ,אך חלק ממפקדי הצוללות הגרמניות לא הקפידו על
הפקודה הזאת .וורנר הארטנשטיין עצמו ,ב 24-לספטמבר  ,2491שבוע אחרי טיבוע "לקוניה",
טיבע אנייה בריטית נוספת " "QUEBEC CITYוהגיש לניצולים את כל העזרה הדרושה.
 U201וכל צוותה טובעו בפצצת עומק שהוטלה ממטוס מדגם קטלינה ,ביום  1במרץ
 ,5399מזרחית לאי ברבדוס.
מקורות :הילב ג - M/S “KOENJIT” :.כתב יד
צוק א : .ראיון

“ Jones D. C.: “The Enemy We Killed, My Friend
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קטע מדבריו של אפרים צוק בכנס מוקירי זכרו של  HARTENSTEINבגרמניה בשנת :2119

