
המעפילים

פירוש המילה ''ההעפלה'' היא עלייה לארץ תוך סכנה. לעולים 
שסיכנו את עצמם כאשר עלו לארץ ישראל קוראים ''מעפילים''.

כאשר האנגלים שלטו בארץ הם לא נתנו ליהודים לבוא בלי רשיון, 
אבל הם נתנו מעט מאוד רשיונות. היהודים חיפשו דרכים אחרות 

לבוא לארץ.
יהודים באו לארץ להשתתף במשחקי ספורט ב''מכביה'', או באו 

כתיירים ונשארו בארץ.
חלק מן הדרכים היו מסוכנות מאוד. מארצות ערב היהודים באו 

ברגל, ובלילה עברו בסתר את גבול לבנון וסוריה.
מאירופה באו היהודים באוניות קטנות. את רוב אוניות המעפילים 
תפסו האנגלים. חלק מהאוניות נתפסו כאשר הן הגיעו לחוף ארץ 
ישראל. את המעפילים שלחו האנגלים למחנות בארץ או בקפריסין. 
חלק אפילו שלחו בחזרה לאירופה, אל הגרמנים. היו אוניות 

שטבעו בים.
בכל זאת באו לארץ בדרך הזאת אלפי מעפילים. בסירות קטנות 
היו מביאים אותם מן האונייה לחוף. התושבים בארץ ישראל היו 
מחכים להם בחוף, נותנים להם את הבגדים שלהם ומלמדים 
אותם מילים בעברית. כאשר המשטרה האנגלית הייתה תופסת 
אותם, גם התושבים וגם המעפילים היו אומרים ''אני יהודי מארץ 

ישראל''.

מעובד ע''פ מקורות שונים, סרג' פרידמן - רשת אורט צרפת.
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ִ ּפיִלים ַ ּמְע ַה

ְ ּכנ ּו  ִ ּס ֶ ׁש ָ ּכָנה. ָלע ֹוִלים  ָ ּפָלה'' ִהיא ֲעִלָ ּיה ָלָאֶרץ  ּת ֹוְך ַס ִ ּמיָלה ''ַהַהְע ֵ ּפר ּו ׁש ַה
ִ ּפיִלים''. ְ ׂשָרֵאל ק ֹוְרִאים ''ַמְע ֶ ׁשר ָעל ּו ְלֶאֶרץ ִי ַ ּכֲא ֶאת ַעְצָמם 

ָ  ּׁשי ֹון,  ְ ּבִלי ִר ְ ּיה ּוִדים ָלב ֹוא  ָ ּבָאֶרץ ֵהם לֹא ָנְתנ ּו ַל ָ ׁשְלט ּו  ְ ּגִלים  ֶ ׁשר ָהַאְנ ַ ּכֲא
ְ ּדָרִכים ֲאֵחר ֹות  ְ ּפ ׂש ּו  ְ ּיה ּוִדים ִח ְ ׁשי ֹונ ֹות. ַה ֲאָבל ֵהם ָנְתנ ּו ְמַעט ְמא ֹוד ִר

ָלב ֹוא ָלָאֶרץ.
ָ ּבא ּו  ִ ּבָ ּיה'', א ֹו  ַ ּכ ְ ׂשֲחֵקי ְס ּפ ֹוְרט ב''ַמ ְ ּבִמ ֵ ּתף  ַ ּת ְ ׁש ָ ּבא ּו ָלָאֶרץ ְלִה ְיה ּוִדים 

ָ ּבָאֶרץ. ְ ׁשֲאר ּו  ְ ּכַתָ ּיִרים ְוִנ
ָ ּבא ּו  ְ ּיה ּוִדים  ָ ּכנ ֹות ְמא ֹוד. ֵמַאְרצ ֹות ָעַרב ַה ְ ּדָרִכים ָהי ּו ְמֻס ֵחֶלק ִמן ַה

ְ ּגב ּול ְלָבנ ֹון ְוס ּוְרָיה. ֵ ּסֶתר ֶאת  ַ ּב ַ ּלְיָלה ָעְבר ּו  ָ ּבֶרֶגל,  ּוַב
ִ ּפיִלים  ַ ּמְע ֹרב ֳאִנ ּי ֹות ַה ָ ּבֳאִנ ּי ֹות ְקַט ּנ ֹות. ֶאת  ְ ּיה ּוִדים  ָ ּבא ּו ַה ָ ּפה  ֵמֵאיר ֹו
ִ ּגיע ּו ְלח ֹוף ֶאֶרץ  ֶ ׁשר ֵהן ִה ַ ּכֲא ְ ּפס ּו  ְ ּגִלים. ֵחֶלק ֵמָהֳאִנ ּי ֹות ִנְת ָ ּתְפס ּו ָהַאְנ
ְ ּבַקְפִריִסין.  ָ ּבָאֶרץ א ֹו  ַ ּמֲחנ ֹות  ְ ּגִלים ַל ָ ׁשְלח ּו ָהַאְנ ִ ּפיִלים  ַ ּמְע ְ ׂשָרֵאל. ֶאת ַה ִי
ָ ּטְבע ּו  ֶ ׁש ָ ּפה, ֶאל ַהֶ ּגְרָמִנים. ָהי ּו ֳאִנ ּי ֹות  ַ ּבֲחָזָרה ְלֵאיר ֹו ָ ׁשְלח ּו  ֵחֶלק ֲאִפ ּל ּו 

ַ ּבָ ּים.
ְ ּבִסיר ֹות ְקַט ּנ ֹות  ִ ּפיִלים.  ֹ ּזאת ַאְלֵפי ַמְע ַ ּבֶ ּדֶרְך ַה ָ ּבא ּו ָלָאֶרץ  ְ ּבָכל ֹזאת 
ְ ׂשָרֵאל ָהי ּו  ְ ּבֶאֶרץ ִי ָ ׁשִבים  ָהי ּו ְמִביִאים א ֹוָתם ִמן ָהֳאִנָ ּיה ַלח ֹוף. ַה ּת ֹו
ְ ּמִדים  ָ ּלֶהם  ּוְמַל ֶ ׁש ְ ּבָגִדים  ַ ּבח ֹוף, נ ֹוְתִנים ָלֶהם ֶאת ַה ִ ּכים ָלֶהם  ְמַח
ְ ּגִלית ָהְיָתה  ּת ֹוֶפֶסת  ְ ׁשָטָרה ָהַאְנ ִ ּמ ֶ ׁשר ַה ַ ּכֲא ְ ּבִעְבִרית.  א ֹוָתם ִמיִלים 
ִ ּפיִלים ָהי ּו א ֹוְמִרים ''ֲאִני ְיה ּוִדי ֵמֶאֶרץ  ַ ּמְע ָ ׁשִבים ְוַגם ַה א ֹוָתם, ַ ּגם ַה ּת ֹו

ְ ׂשָרֵאל''. ִי

ֶ ׁשת א ֹוְרט ָצְרַפת. ָ ּבד ע''פ ִמ ּק ֹור ֹות  ׁש ֹוִנים, סרג' ְפִריְדַמן - ֶר ְמֻע
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Vocabulaire

signification פירוש

ummigration "illégale" העפלה

danger סכנה

être en danger לסכן

se mettre en danger להסתכן

dominer לשלוט

permis רשיון, רשיונות

participer להשתתף

dangereux מסוכן

bateau אונייה, אוניות

couler; se noyer לטבוע

barque סירה, סירות

plage חוף

attraper לתפוס

habitant תושב, תושבים
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שאלות

1. מה פירוש המילה ''העפלה'' ? 

2. הרבה יהודים היו מוכרחים לבוא לארץ למרות הקשיים. מדוע ?   
 

                  
3. איך עזרה המכביה ליהודים לעלות לארץ ישראל ? 

4. איך הגיעו היהודים מארצות ערב לארץ ? 

5. איך הצליחו אלפי מעפילים להיכנס לארץ ? 

6. מה עשו האנגלים למעפילים שתפסו ?
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