
 

  ...עדותו של מעפיל
אני זוכר . שהגיעו למחנות פליטים, ברומא היו מספר רב של פליטים כמונו. הגענו לרומא, כשהסתיימה המלחמה"

כך הסתובבנו . היינו צריכים לענות על שאלות בנוגע להיסטוריה של איטליה, שבבחינות הבגרות של בית הספר
לוורשה כבר לא היה לנו טעם . רץ ישראלשנים עד שהגיעו אלינו נציגי הסוכנות היהודית והציעו לנו לעלות לא

אף אחד לא חיכה לנו בשום מקום . הכל היה שם הרוס ומי יודע אם נצליח לקבל את הבית שלנו בחזרה. לחזור
 . אז החלטנו שלעלות לארץ ישראל זה רעיון לא רע בכלל, אחר

הוא אסף את . יג ההגנהנצ, מי שהיה אחראי על האנייה שלנו היה פנחס משקוב. את העלייה ארגנה ההגנה
פנחס אמר לנו כי האנייה תצא מנמל . שהיו מעוניינים לעלות לארץ ישראל בעליה הבלתי לגאלית, השמות של אלו

ראו אורות ופעילות בנמל והגיעו לראות מה , גיליתי שהמקומיים, לאחר שעליתי לארץ. יוויטאוקה שבאיטליה בלילה'צ
בדוגיות קטנות עברנו קבוצה קבוצה , כך. רט והם הביטו בסקרנותסיפרו להם שמדובר בהסרטת ס. קורה שם

אכן שם הולם לספינה , (מריה כריסטינה)=Maria Cristianaלאנייה הגדולה יותר ששמה המקורי היה 
 ...שמעבירה יהודים ניצולי שואה לישראל

 .לא תפחידונו

עולים  358באנייה נדחסו , ו כךכך א. האנייה הפליגה תחת דגל טורקי". הנוצרייה"שם הקוד שלה היה 
על הספינה . תה טובהיעל פרטיות לא היה מקום לדבר אבל האווירה הי. והצפיפות בתוך הספינה הייתה רבה

לסיפון כדי לשאוף אויר ולהימלט מהצפיפות  נועלי, כאשר רק יכולנו. יבוץ יגורפיקד גד לסקר שחי עד היום בק
 . האיומה בפנים

היה זה מטוס סיור . שמענו לפתע זמזום של מטוס 7491לדצמבר  22 -עד שבתאריך ה ,כך הפלגנו עשרה ימים
המפקד נתן את ההוראה וכולם נמלטו אל תוך האנייה ואנשי הצוות כיסו את . מדגם ליברטי של הבריטים
, יכצפו. המטוס חג כעשר דקות מעל לאנייה וגילה כמובן כי מדובר באניית מעפילים. הפתחים בבד ברזנט עבה

שתי ספינות בריטיות נצמדו לדופן האנייה . לאחר מספר שעות הגיעו משחתות בריטיות והקיפו את האנייה
אניית ההגנה על רק רשמנו על בד גדול . לא התעמתנו איתם כמו בספינות אחרות. וחיילים בריטיים זינקו אליה

אפשר להגיד שראינו . עד לנמל חיפה וכך נגררנו אחר כבוד, האנייה נקשרה למשחתת הבריטית". לא תפחידונו"

 -מרכז ציונות

 העפלה



בנמל חיפה זכינו לעשות כמה צעדים בנמל . לפחות לא באותו הזמן. את הארץ המובטחת אך אליה לא באנו
 . ומיד העלו אותנו לאנייה בריטית אחרת

מובטח לו שהוא בן  -אמות בארץ ישראל 4שבתלמוד הבבלי כתוב שמי שהולך , תספר לי מרים אישתי, לימים
שזיכו שמונה מאות  "צדיקים גמורים"נדמה לי שאולי אפשר לראות את הבריטים כ, אם להאמין לזה. לם הבאהעו

 ...מהאנייה שלנו לספינה הבריטית, ת עשרת המטרים שהלכנו בנמל חיפהבזכו, יהודים במצווה

 . במחנה מעצר, מצאנו את עצמנו בקפריסין, לאחר ההפלגה של יום -מצווה או לא
אף אחד לא איים על , ראשית: זה לא היה כל כך גרוע, אבל לנו. עצר נשמע מפחיד ולא נעיםהשם מחנה מ

 -וזה הכי חשוב, שלישית. וניהלנו את החיים שלנו בעצמנו, יכולנו להסתובב במחנה כמה שרק רצינו, שנית. חיינו
אכול למר כמעט כל יום ולפתוח קופסא של בשר משו, לפליט מקצועי כמוני ! הבריטים סיפקו לנו שפע של מזון

מלחמה , שהרי ,אנשי ההגנה במחנה ניסו לסייע לנו לברוח ולהגיע לארץ ישראל! לא דבר מובן מאליו זהלשובע 
אפילו , פעם. אך תמיד תפסו אותי, אני זוכר שנתנו לי תעודות מזויפות מספר פעמים! גדולה התרחשה כאן

יחת תנשארתי בקפריסין עד לפ, כך או כך... ר בגבר צעירחיפשו אותי לבחורה אבל הבריטים זיהו מיד שמדוב
 ."שערי המחנות

 נתן גרינשפן                     

 

 
 

 

 

 

 

 

ספינת המעפילים 

 ."לא תפחידונו"

העברת המעפילים בסירות גומי 

" לא תפחידונו"לספינה 

 .איטליה, יוויטאוקיה'בצ
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