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תרומת מפעל ההעפלה להצלחת המאבק לעצמאות ישראל
מאת :צבי בן צור
י שנה הסכמה רחבה ,הן בקרב ההיסטוריונים והן בציבור הרחב ,שמפעל ההעפלה תרם תרומה חשובה ומרכזית
להצלחת המאבק לעצמ אות ישראל .הבדלי דעות מתבטאים בעיקר בדגש על תרומה זו או אחרת .שאול אביגור
ז"ל ,ראש המוסד לעליה ב' ,הדגיש במיוחד את תרומת המפעל למוראל ולגיבוש החברתי של אנשי היישוב
והמעפילים (יש לציין בהקשר זה שלמרות שההעפלה בוצעה כמעט בלעדית ע"י המוסד לעליה ב' –זרוע של ארגון
'ההגנה' – הרביזיוניסטים קיבלו מכסות עבור אנשיהם ולכן תמכו במפעל ושתפו איתו פעולה) .אביגור מדגיש
במיוחד את תרומת ההעפלה לחיזוק המוטיבציה למאבק הלאומי בקרב קהילת הפליטים וניצולי השואה באירופה,
אנשי היישוב בארץ והיהודים בצפון אמריקה – מוטיבציה ששמרה ,בין היתר ,שהפליטים לא התפזרו ברחבי עולם
תוך איבוד זהותם הלאומית והניעה אלפי יהודים מרחבי העולם להתנדב לארגון 'ההגנה' ולצה"ל (מח"ל במלחמת
העצמאות) .תרומה נוספת שאביגור מציין היא שהניסיון המבצעי ,הספינות ,התשתית והקשרים בחו"ל שנרכשו
במפעל נוצלו בהמשך לצורך העלאת למעלה ממאה אלף עולים בזמן מלחמת העצמאות (ראה גל העלייה
ההמונית) ,העברת הנשק הקריטי בחשיבותו לארץ במהלך המלחמה (ראה מפעל הרכש) והקמת חיל הים וצי
הסוחר .לרשימה של אביגור יש להוסיף גם את תרומת רשת 'גדעון' והגדעונים למשרדי החוץ והביטחון בראשית
דרכם (לפרטים הקש כאן) .אביגור גם מחזיק בדעה שההעפלה תרמה לגידול האוכלוסייה היהודית בארץ ,שכן
ללא הלחץ שהיא יצרה סביר להניח שהבריטים גם לא היו מאפשרים את העלייה הלגאלית לפי המכסה של 1,500
עולים בחודש (לסיכום של אביגור במלואו הקש כאן).
ישנה גם הסכמה רחבה שמפעל ההעפלה תרם רבות להצלחת המאבק המדיני ,שהגיע לשיאו בהחלטת הכ"ט
בנובמבר באו"ם על סיום המנ דט הבריטי וקבלת תוכנית החלוקה .ההעפלה הדגישה והמחישה לעולם את הקשר
בין בעיית מאות אלפי הפליטים באירופה לבין פתרון מדיני בארץ ישראל שיאפשר את השתקמותם שם .ההעפלה
תרמה לתדמית של התנועה הציונית ברחבי העולם כתנועה אחראית ,מלוכדת ,שולטת באנשיה ,בעלת כושר
ביצועי מרשים ,ומתפקדת כאילו כבר הייתה ישות מדינית עצמאית – תדמית שהייתה ללא ספק בבסיס הנכונות
של מדינות העולם להעניק ליישוב בארץ עצמאות מדינית (ההיסטוריונית פרופ' חלמיש סיכמה זאת כך" :כשבעולם
ראו שיש כאן מוסדות מגובשים וציבור עם הנהגה מסודרת ,הייתה תחושה שאפשר לתת למתיישבים האלה
מדינה") .ההתנגשות הקשה בין שלטון המנדט והתנועה הציונית בנושא הזכות לעלייה חופשית ,שמפעל ההעפלה
היה ביטויה הבולט והמוחשי ,מצוינת בדו"ח ועדת אונסקו"פ כסיבה מרכזית לכישלון המנדט ,והצורך להחליפו
בחלוקה כפיתרון שיאפשר עלייה חופשית מבלי לפגוע בזכויות הלאומיות של הערבים.
מנקודת המבט הבריטית ,אין ספק שמפעל ההעפלה לחץ עליהם מאד ודחק בהם לסיים את המנדט – הם ספגו
פגיעה כלכלית ומוראלית כבדה ממאבקם בהעפלה ,ותדמיתם בדעת הקהל הבינלאומית נפגעה ממה שהצטייר
כהתעמרות בפליטים חסרי כל המחפשים לעצמם בית .יואש "צ'אטו" צידון ז"ל ,פעיל העפלה בכיר ומי שלימים היה
טייס בכיר בחיל האוויר ,תעשיין וח"כ  ,סיכם זאת כך (מתוך ספרו האוטוביוגרפי "ביום בליל בערפל" ,עמ' :)65
"הבריטים ריכזו בארץ כמאה אלף חיילים ,כלומר חייל בריטי על כל  5-6תושבים יהודיים ...הם נקלעו לצרה
בדמדומי השקיעה שלהם ,בשל התנגדותו של היישוב .יש כאלה שמתעקשים עד היום להתמיד בוויכוח אנכרוניסטי
בשאלה "מי גירש את האנגלים מהארץ?" ,האם הפעולות האלימות של אצ"ל לח"י והפלמ"ח ,או העלייה הבלתי-
ליגלית .המסמכים של השלטון הבריטי [ ]...נוטים ,הייתי אומר ,לטובת העלייה ,אבל זהו ויכוח סרק חסר טעם.
עובדה ,גירשנו אותם .מבחינה היסטורית הסתדרו העניינים כאילו יד נעלמה תיזמנה אותם היטב .היו שני ארגוני
פורשים קטנים יחסית ,שאפשר היה להתייחס אליהם רשמית כ"בלתי-ניתנים לשליטה ,מה לעשות?" וארגון אחד
מאד גדול [ארגון ה'הגנה'] ,אשר איבטח את ההתיישבות ,ביצע את העלייה הבלתי-ליגלית ,פוצץ תחנות מכ"ם,
ספינות-כלא ומסילות רכבת ,ומעל לכל ,בנה את הכוח העתיד להכריע עם פרוץ מלחמת השחרור".

אתר הפלי"ם ההעפלה והרכש

2
נספח
את הרשימה הבאה של תרומות ישירות ועקיפות של מפעל ההעפלה להקמתה של מדינת ישראל פירסם
ההיסטוריון ד"ר מרדכי נאור בספרו "בים ,ביבשה וגם באוויר  -מבט חדש על ההעפלה" (עמ'  42בספר):

