מתוך האינטרנט -אנציקלופדיה יהודית -דעת:

האנייה טייגר היל
ספינת המעפילים האחרונה שהגיעה לפני פרוץ מלחמת-העולם השנייה

"טייגר היל" הייתה ספינת המעפילים האחרונה שהגיעה לפני פרוץ מלחמת-העולם השנייה .היא נשכרה על-ידי המוסד
לעלייה ב' של ההגנה ,הועברה לרומניה עבור שיירה של עולים שאמורים היו לבוא מפולין .אולם ממשלת בריטניה
הפעילה לחצים על ממשלת רומניה ,וזו עצרה את השיירה על גבול פולין-רומניה .מיד הוחל במערכה לבטל את רוע הגזרה
ולבסוף הגיעו שלטונות רומניה להסכם עם הבריטים לפיו תביא הספינה את העולים בגלוי לארץ-ישראל ומספר העולים
ינוכה מן המכסה הרשמית.
ב 3-באוגוסט  1939הפליגה הספינה מנמל קונסטנצה ,כשעל סיפונה  930עולים .כשהגיעה הספינה אל מול חופי הארץ,
הצליחו מארגניה להוריד לחוף בחשאי  180עולים .בינתיים נתקבלה בספינה הוראה מן הארץ לצאת לבירות כדי לקלוט
שם  658איש מפליטי האנייה "פרוסולה" .ה"טייגר היל" יצאה לבירות ומשם הפליגה ארצה עם  1,400נוסעיה.
כשהגיעה ב 1-בספטמבר אל מול חופי יפו ,נתקלה בסירת משטרה שפתחה עליהם באש .מן היריות נהרגו שניים מנוסעי
הספינה .הקברניט הפעיל את המנועים במלוא הכוח והספינה עלתה על שרטון בחוף תל-אביב 400 .מן העולים הגיעו
בשלום לחוף ונקלטו על -ידי תושבי העיר שהצטופפו על החוף כדי להגיש עזרה .בינתיים הגיעו שוטרים בריטים שפיזרו
את ההתקהלות והעבירו את המעפילים שנותרו למחנה המעצר בסרפנד (צריפין(.
ביום בוא הספינה ארצה ,פלשו צבאות גרמניה לפולין .כמה אירוני וכמה עצוב שהחללים היהודים הראשונים של
מלחמת-העולם השנייה נהרגו על-ידי הבריטים מול חופי העיר העברית הראשונה.
האוניה טבעה במקום בו שוכנת היום המרינה של תל אביב .שרידי האוניה עדין קבורים בחול בצידה הדרומי של
המרינה.

מוסיפה רחל זיו (סלעי-סויניוך):

אבי ואמי -בן ציון וגולדה -עזבו עם האוניה את נמל קונסטנצה שבים השחור במטרה להגיע ארצה ,בעלייה בלתי לגאלית.
אבי היה אחראי על חלוקת המזון באוניה .הפרה שרואים בצילום נועדה לשמש מזון למעפילים במהלך ההפלגה .תושבי
תל -אביב חיכו למעפילים על החוף במטרה להתערבב במעפילים ולהקשות על הבריטים בזיהוי העולים.
לאחר שהבריטים ירו על האוניה והאוניה עלתה על השרטון ,אבא שחה לעבר החוף תוך כדי כך שהוא גורר את אמא (שלא
ידעה לשחות) באמצעות גלגל הצלה .הם הגיעו לחוף ומיד נעצרו ונשלחו למעצר במחנה סרפנד .שם הם שהו כחודש ימים.
לאחר הפגנות ולחץ מצד הנהגת היישוב ,המעפילים שוחררו .הורי הצטרפו אל חבריהם ואל אחות אבי -אסתר ורבר-
לקיבוץ עין הים (לימים עין הכרמל).
מכל רכושם שהביאו ההורים באוניה נמצאה רק קופסת העץ שצפה במים ונפלטה לחוף.
בין החפצים והמסמכים שנמצאו בקופסת העץ נותר היום רק ספר התנ"ך הזעיר ,בתוך קופסת הכסף שהביאו מקובל
לספר התנ"ך בקופסת הכסף
ראה :מוזיאון "חפצים" ,מדור "ספרי קודש".

אמי גולדה יושבת מימין .אבי בן ציון עומד לשמאלה וצופה.
הפרה למטה נועדה להישחט ולהיאכל במהלך ההפלגה...
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