
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בשם "מקזבלנה להמבורג" במסגרת האירוע  2021 בספטמבר  23בתאריך 

מעפילי האקסודוס וקבוצת המעפילים יוצאי צפון   שאורגן על ידי צוות מורשת

  שהתקיים בבית הפלמ"ח, בתל אביב,  "הקבוצה הצרפתית"  ה אפריקה שנקרא

שלו בפלי"ם ובמוסד המבצעי פורת ביתו של מיכה פרי שהכינוי   יהוזמנה תמ

 ., לשאת דברים לזכר אביהלעלייה ב' היה "גד"

 

 מיכה פרי 



.גד בכינויו אותו מכירים כאן שרבים פרי מיכה, שלנו, שלי אבא היה מי בקצרה לכם אספר

הזההספר.שנים10-מלמעלהלפנילזכרושהוצאתילספרחזרתי,הפעם,אבאעללספרכדי
. הארץ של בהיסטוריה שלובים שחייו העברי הצעיר את, מיכה את מחייה

שוברחיבוק,משאוכלאחריותכללסחובשבנויותכתפיים.חזקהיההאחרוןיומועד,תמיד
הסובביםאתסוחףהיהשתמידנדלהבלתימרץהיהלאבא.אצבעותמרסקתידולחיצתצלעות
. שובב ילד של ניצוץ עם מיוחד וחיוך אותו

ועומקהרבדיםכלאתומביןהיטבמקשיבהיההואאחדמצד:רגילשיחהאישהיהלאמיכה
טבעימנהיגהיההוא.שלובהחלטותונחושעמדהקובעהיהשניומצדמדבריםשעליוהנושא
הרבה.הרובדעתהיתהלאאםגםברורבקולדעתואתלהגידשיחמיץהאדםהיהלאוהוא

פוליטייםבנושאיםאמונותיואתפורסהיהבהם',הארץ'לעיתוןלמערכתמכתביםכתבפעמים
. חייו ודרך מעשיו כל את הנחו ומוסר חברתי צדק. וחברתיים

רוצהאנינשימהובאותה-ואמתצדקרודףאיש,ונפשיתפיזיתחזקשהיהאבאעלמספרתאני
היתהשלוהעשיה.להיפך,חשובדברשמובפירסוםראהלאהוא.שלוהצניעותעללספר

. קרדיט איזה לטובת או עשה, היה שהוא שיספרו כדי לא מעולם אבל לעזרה התגייסות

אתואהבלטיילאהב,אמנותאהב,קלאסיתמוזיקהאהב,אותנואהב,טוטיאתאהב.אהבאבא
בניולהעריךלאהובאותנוולימדעשהשהואמהאתאהבהוא.אהבאבא:הזאתהארץאזרחי
הנחיל.תנאיבכלהשניאתאחדולקבללאהובהחוכמהאתלנוהורישאבא.וטבעחיות,אדם

בנוהשרישאבא.אותנושסובביםולחבריםלמשפחהוחברותנאמנות,כאמונהחילוניות
שפגמופוליטייםמצביםכמובןהיוהשניםלאורך.עלינוושומרתמגינהשלדעתואופטימיות
בארץטובכאןשיהיהוחשבקיווהוהואמעולםנשברהלארוחואבל-החיוביתבאווירה
. כאן לחיים גבוה מחיר שגובּה, השוחקת

אליעזר,אביועםשלוהקשר.צמחשממנוהביתאתלהזכירצריךמיכההיהמיעלכשמדברים
הקשראתהוכיחושניהםהזדמנויותבכמה.עמוקיםוהערכהאמוןיחסיעלמבוססהיה,פרלסון
משרדל"מנכאזשהיהשלולאבאמכתבשלחכשמיכההיתהאחתדוגמא.ביניהםהאמיץ
זהמכתב:ח"תשבקרבותהמשורייניםעלכשפיקד,ענביםבקרייתהמלחמהבימי,הביטחון
)מצטטת אני: (שלו מתפשר הבלתי והמוסר החשיבה דרך ועל ביניהם הקשר על מכל יותר מעיד

לאבא"

.החלליםלמשפחותעזרההואהנושא,בענייןמפורטמכתבלךלכתובזמןולאפנויראשליאין

השוניםבקרבותכאןשנפלווטוביםיקריםחבריםשלרביםפרטיםמקרובליידועים
מהחייליםרביםמטרידשהענייןיודעאנילזהנוסף.כלכליתומךללאנשארוומשפחותיהם
. הלחימה בזמן עליהם מכבידה תומך ללא תשאר שהמשפחה והידיעה והמפקדים
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לכבודםאולם,הרוגים80-מלמעלהישבגדודנושרקמפניעצומיםבסכומיםשמדובריודעאני
"מיכה.  ורצינית חיובית בצורה להפתר זו בעיה צריכה, אנו ולכבודנו החללים של

'מיכה ונמרץצעירבחור.האקסודוסעלשהיוהמעפילים4500עלכשפיקד24בןרקהיה',גד,
לפניושעמדמהשכלאפילולמופתבהולתפקדהמציאותאתלקרואויכולתהחלטהכושרבעל
,להנהיגויכולתטבעיתתושיהבעל,גבעבקיבוץחוץכילדשגדלנער,ירושליםיליד.לוחדשהיה

. בו טבועים שהיו אומץ של גדושה מנה עם

הנחישות,שהמעפיליםהדגישתמידהואאקסודוססיפוראתמזכירהיהכשאבאהשניםבכל
.האמיתיים הגיבורים הם הם ישראל ארץ לחופי להגיע שלהם האדיר הרצון וכוח שלהם

והמקיףהמעמיקלמחקרשנחשב"האמיתיהסיפור-אקסודוס"בספרהחלמישאביבה'פרופ
:כותבת 192 בעמ, הפרשה על שנעשה ביותר

שהעמידהאישיתלדוגמההודותהתחזקהמאליההמובנתשסמכותונערץמפקדהיהפרלסון
המפותחהטכניוהחושהעצמיבטחונו,שבחוףחניקים"הפלמחבריועםקשריו.המסעבמשך
שהואהתגובהאופיאתוקבעובוק-דהפורטמולבאנייתוהחייםמהלךעלהשפיעו,ניחןשבו

."לאנייתו הכתיב

:מסכמת היא אחר ובמקום

עלאחראישהיה,פרימיכההוא"47אקסודוס"בפרשתאחדמספרישראלי-הארץהגיבור"
.מגזרותיואחתעלופיקדהבריטיםעםלקרבאותםהכין,לחיפהמצרפתהמעפיליםעםהקשר

מחיפה-הדרךאורךלכלהמעפיליםאתליווה,שמוקלרוסימהכצנלסוןצביעם,מכןלאחר
". לגרמניה, שבועות שלושה במשך הרואית עמידה לאחר, ומשם, לצרפת

',נחשון'במבצעירושליםבקרבותנלחםעצמואתהואגםמצא,ם"לפלימחבריורביםכמו

.הקשה סמואל נבי בקרב משוריינים כוח כמפקד להשתתף מזלו איתרע. ׳הראל׳ חטיבת במסגרת

ועםח"פלמהנגבבחטיבתגםנוספיםקרבותעלפסחלאבנשמתוצדקולוחםאמיץכאיש
אתשצילםזהוהוארשרשלאוםהגיעו-לאילתהדרךאתשסללוהראשוניםהג׳יפים,ק"החפ

.1949 במרץ 10. העצמאות מלחמת סיום את שמסמלת הדיו דגל הנפת של האיקונית התמונה
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אתידעוהבאיםשהדורותחשובלוהיה:ח"הפלממורשתבהנצחתימיוכלמעורבהיהאבא
הוא.הבאיםהדורותלרגלינריהיוהחייםוקדושתלחימהשלשהערכים,לאשורהההסטוריה

בשערהראללחטיבתאנדרטהבנה,קרווןדניהפסלשיצרהנגבלחטיבתהאנדרטתאתיזם
. האחרון יומו עד הפלמ״ח דור בעמותת החיה הרוח והיה הקים, הגיא

היוםעדמתפקדשהואכמוויתפקדימומן,יקוםהפלמ״חשמוזאוןלכךהביאוונחישותומסירותו
.הזה
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