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 פרץ ('מוסקוביץ)מנחם של סיפור המעשה 
 .'הגנה'אונית המעפילים  –ל "מח

 
אלינו  'הסוכנות היהודית'כשנגמרה מלחמת העולם השנייה פנתה 

לקבל מתנדבים אשר יהיו מוכנים להוביל ( תנועות הנוער הציוניות)
הייתה אפשרות מכיוון שלא . פליטי השואה מאירופה לפלסטינהאת 

הצעת הסוכנות הייתה  ,לעלות ארצה מאמריקה בכל צורה אחרת
. גם לעלות בעצמנו וגם לעזור לאחרים לעלות באותו הזמן: מפתה

בלוקי : מהקומונה הקטנה שלנו בברונקס התנדבו יםחמישה חבר
אריה מלכין , (סמילנסקי)דב סליגמן , זאב ראוף, (ברקן)בלוקמן 

יחסית המעפילים בספינות קטנות רוב ת עד אז הסיעו א. ואנוכי
אמצעות אוניות מויות המעפילים בכלהגדיל את החליטה והסוכנות 

קנדיות  קורבטותשתי האוניות הראשונות שנקנו היו . גדולות יותר
חרונות היו שתי הא) בהמשך נקנו אוניות גדולות יותרולשעבר 

  (.איש כול אחת מהן 0,577-שהכילו כ' הפאנים'
 

כמובן הגיעו  - (Balboa/Norsyd)' הגנה'ו Beuharnois)לשעבר )' ווד'יאשיהו וודג' - ל"הנות קורבטה
. האטלנטי ינוסיאוקהחציית שם הכינו אותן ל ,סטטיןאי והיו ממוקמות במספנה ב ןשלה שמויא החלל

זה היה אמור . הצוותאנשי ועם התפקידים השונים שחולקו לכל  ותו הכרה עם הספינינאנחנו עש
קופסאות סיגריות ומצרכים אחרים שהיו העמיסו בחלק מהמחסנים . היות הבית שלנו למספר חדשיםל
 ךזה היה אמור לעזור לחסו" מטען". לאחר  מלחמת העולם באירופה הרעבה ללחם "שווים זהב"
 . הוצאות עבור הספינות והדלק ובכללב
 
הוא . ב באותה עת"י שהיה בארהטקס מרשים בנוכחות הגנרל יעקב דורנערך לפני ההפלגה שערב ב

זה היה חשוב . ל"ל הראשון של צה"ההגנה ולאחר מכן הרמטכארגון היה אז ראש המטה הכללי של 
 את מאמץ להעלותבוגם שותפה מלאה  תומכת בפלסטינה לדעת שיהדות אמריקה היהודי לישוב

בל כמעט כל הצוות א ,רב החובל והמכונאי הראשי היה אנשי מקצוע ותיקים. שארית הפליטה ארצה
 . קודםימי לא היה שום ניסיון  רובםשל ,היה מורכב מבני ההכשרות של הבונים והשומר הצעיר

 
וגם הקצין  נום מאתרבי .בשל חוסר מטען ל הכיווניםוכחוזקה לאניות טולטלו בהמהרגע שהפלגנו 

רכינו נפרדו די מהר אבל ד ,דיצאו מניו יורק ביחהאוניות שתי . מחלת יםבנו ילח ,הוותיק …השוודי
. Genoa -הגיעה ל 'ווד'הוודג'וMarseilles  -הגענו ל', ההגנה'אני הייתי על , אנחנו. מסיבות שונות

הכינו את הספינה כדי להעמיס עליה את המספר ם "שאנשי הפלי עתנשארנו שם כמעט חודשיים ב
אך הצרפתים , להפליגיה נוהאמ מנועבינתיים האנגלים לחצו על הצרפתים ל. המכסימלי של מעפילים

ם עד "הייתה הכי טובה מכל האניות שעמדו לרשות הפליהאוניה שלנו . היו רובם לצדנו ותמכו בעלייה
מניק וגדעוני חבר "פלי)גם גרשון עציון היה בין היתר . אז ולכן הרבה אנשים מכובדים באו לראותה

  !שאנו חברי אותו קבוץ ,פתעתי כשנודע לי לאחר מכןואז הובא לראותה ש( קבוץ עין דור
 

לפי התכנית המקורית היינו אמורים לפגוש ספינה טורקית  .את המעפילים והפלגנו לינולבסוף הע
 לחזור כדי שנוכל , שלנו "םנוסעיה"את ישנה ובלויה לא הרחק מגבולות הארץ ולהעביר אליה 

 פתאום את שינהאבל רב החובל הטורקי  ,כל זה הלך לפי התכנית. עוד מעפיליםהעלות לאירופה ול
קרו אצלו ובעזרת אקדח הצליחו לשכנע אותו לא ימניקים ב"כמה פלי. ורצה לחזור בו מהעסקה דעתו

להעביר את כל  נאלצנושנייה וה וניהאל צמדיא יכולנו להלבגלל הים הסוער  .חוזהאת הלהפר 
היה אתנו , גבא. שוב בין הספינותהלוך ו ןהמעפילים על ידי כמה סירות מנוע קטנות שעשו דרכ

גם הוא עבר לספינה . נסיעתו עם המעפיליםאת אותו לתעד  נההזמי "ההגנה"עיתונאי אמריקני ש
אחר כך הוא כתב ספר על הנסיעה הזו . עתליתב מחנה המעצר הטורקית והמשיך עם המעפילים עד

 "ההגנה" ושם ,‟Akbel„היה  הספינה הטורקיתהמקורי של שם ה. ”Underground to Palestine“בשם 
 . 'ריהיב' יהה הל ןתינש
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עכשיו שהיינו יותר מנוסים יכולנו לקחת יותר מעפילים בספינה שלנו  .אנחנו שמנו פעמינו ליוגוסלביה
שהיו  ,הנסיעה עבור המעפיליםמשך נסענו ישר לארץ כדי לקצר את . איש 2,577 עליה מעל והעמסנו

אבל באמצע הדרך התקלקל המנוע באופן רציני וגם  ,חלק לךה להכותחילה ב. דחוסים בצורה קשה
כשהגענו קרוב . היינו צריכים לפרק חלק מהמבנה כדי לספק דלק ולהמשיך לנסוע. נגמר לנו הדלק
 . שתי משחתות של הצי המלכותי הצטרפו אלינו לגבולות הארץ

לו את הספינה הם הובי. ינהנתנו לחיילים לעלות ולהשתלט על הספ כ"וע ,לא להתנגד הפקוד קיבלנו
ספינת מנוע קטנה כנראה כדי  ההתקרב למחרת. במרחק מה מהרציף למשך יומיים ועגנולחיפה 

לנו  אמרנאני ועוד שני מלחים ירדנו לסירה ו. אלינו הלהביא ציוד או אנשים לתיקונים שונים ונצמד
עמדה שם בצד ומיהרנו משאית . עשינו כך והסירה הסתלקה וחזרה לרציף הנמל. הלשכב בתחתית

לנו  וושם ניתנ הכרמל נסענו למרכז העולים בהדר. ועלינו עליה והיא יצאה את הנמל בלי להיבדק
בלו אותי בחמימות ורצו ימשם הסיעו אותי לקבוץ עין השופט והחברים ק. תעודות זהות מזויפות

וביל אותי דרך יער למחרת בבוקר הגיע אריה מלכין והוא ה. לשמוע את הסיפור של שתי ההפלגות
כל הגרעין שלנו התקבץ במשמר . קצת לפני' ווד'וודג'עם ארצה אריה הגיע . בוץימשמר העמק לק

 . טרם הוחלט איפה ליישב אותנווהעמק 
 

אני יכול להגיד שהחלטתי החלטה חשובה  ,ומנסה לסכם את מעשיי האחורל כמכל מקום כשאני מסת
אותה את הייתי שוב מחליט  ,החליט מה לעשות פעם שנייהלושוב לונכונה עבורי ואם הייתי צריך 

מבחינה כלכלית ומעמד חברתי אולי אחרים . בוץיעליתי ארצה וחייתי את האידיאלים שלי בק. החלטה
חיי וגם בידיעה שתרמתי כמיטב יכולתי  חאורמאבל אני מאד מרוצה גם  ,יהגיעו יותר רחוק ממנ

 . לבניית המדינה ובזה אתברך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


