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תודות
העמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב מודה לכל אלה שתמיכתם ועבודתם איפשרה הפקת
ערכת מורשת זו.
בראש ובראשוה ציין את חברו ההיסטוריון סא"ל )מיל'( גבי שריג ז"ל ,שעבודותיו וארכיוו הם
הבסיס למידע המוצג בערכה.
תודה לגדעוים שסייעו לו במידע ובעצה ,בייהם אל"ם )מיל'( אורי ומרגה גורן ,יוכי יהל ,חיה
קוזלובסקי ז"ל ,צפורה רוזן ,אל"ם )מיל'( פתחיה פייג ,רס"ן )מיל'( אברהם רייס ,ראובן אורן ,חום
מור ,יחיאל אדמוי ,בי גפן ואברהם בכר.
תודה לסופר וחוקר תולדות ארץ ישראל ,ד"ר מרדכי אור ,על הערותיו המועילות.
תודה לבמאי גדי אייזן ,על תרומתו המיוחדת בעיצוב ובימוי סרט המורשת ,המהווה חלק מערכה
זו.
תודה לוועדת המורשת ולצוות העוסק בושאי מורשת ,חבריו סא"ל )מיל'( חגי גרי ,מעפיל בספיה
"יציאת אירופה תש"ז-אקסודוס" ,תא"ל )מיל'( צבי אמיד ,אל"ם )מיל'( אליעזר )מוטי( הררי,
סא"ל )מיל'( משה לב ,אל"ם )מיל'( אפרים לוריץ ,אל"ם )מיל'( איתן בן-משה ,סא"ל )מיל'( די
מטודי ,רס"ן )מיל'( אבי גולן ,סא"ל )מיל'( תן גדרון ,אל"ם )מיל'( מיכה גל ואל"ם )מיל'( יר שריג.
תודה למרק שטרן ,שסייע בציוד ובשידור מורס בסרט המורשת .תודה לסא"ל )מיל'( יהודה
מתיתיהו והצוות המסייע.
תודה לחבריו אל"ם )מיל'( אהוד בן-דור ואל"ם )מיל'( יעקב בעל-שם ,שעסקו בבקרת המוצר
המוגמר.
תודה מיוחדת לרס"ן )מיל'( יצחק וייס לבת ,מעפיל בספיה "שבתאי לוז'יסקי" ,על סיועו הדיב.
תודה לאל"ם )מיל'( די רוזן ,שהוביל את כתיבת החוברת והכת ערכה זו ,ולציפי רוזן ,שטרחה
בהגהה ובעריכה .ללא עבודת הצוות המופלא ,ביוזמתו ובראשותו של אל"ם )מיל'( די רוזן ,ערכת
מורשת זו לא הייתה יוצאת לאור.
מופת הגדעוים בהתגייסות בכל מאודם למען העם ,ללא חשבון ,מהווה מופת לממשיכי דרכם ,מיע
וסמל לחיקוי לדורות הבאים.

אלוף )מיל'( שלמה עבר
שיא העמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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מבוא

1.1

עלילות הגדעוים  -סיפור ייחודי ודרמטי

"גדעוים" הוא כיוי שיתן בארגון ה"הגה" לאשי שירות הקשר שהפעילו את תחות הקשר
ששירתו את המוסד לעלייה ב' בפעולות ההעפלה ובמבצעי רכש שק ותחמושת" .גדעוי" הוא
האלחוטן שקיים את הקשר בין הארץ לחו"ל ,בספיות מעפילים או בתחות ביבשה.
הגדעויות והגדעוים ,כולם מתדבים ,צעירות וצעירים בשות העשרים לחייהם )וחלקם אף
צעירים יותר( ,ורובם אשי פלמ"ח ,היו קבוצה מגובשת .עלילותיהם כוללות הפעלת תחות אלחוט
חשאיות באירופה ובארצות האסלאם ,הברחת גבולות ,מלחמת מוחות כגד משטרות חשאיות
וסוכים בריטיים ,פעולות מאולתרות בעת מצוקה על ספיות מעפילים עמוסות עד לעייפה .הם
לקחו חלק פעיל בכל פעילות המוסד לעלייה ב' :הבריחה ,החיים במחות המעפילים ,הכשרת ספיות
לתפקודם כספיות מעפילים ,רכש שק ועוד.
קשר האלחוט שקיימו הגדעוים בצעה ובמחתרת איפשר שליטה על פעולות העפלה ורכש בארץ,
באירופה ובמדיות האסלאם ,משת  1937ועד תום מלחמת העצמאות ,והייתה לו תרומה מהותית
לתקומת עם ישראל בארצו.
עלילות הגדעוים הם סיפור מופלא .קומץ טכאים בה יש-מאין משדרים ומקלטים ,אלחוטים
התאמו ,אשי צופן הכיו כתבי סתר ,עשרות תחות אלחוט חשאיות הוקמו בארץ ,באירופה,
במדיות האסלאם ובארצות הברית .באמצעים דלים הוקם קשר שאיפשר ביצוע מבצעים ושליטה
עליהם.
מורשת הגדעוים היא מורשת מופלאה ,הראויה להיות ר לרגליו .בפיו מתגלה סיפור של עשיית
יש מאין ,של הקרבה ,של מסירות וחישות ,של מקצועיות ,של אמוה וחזון ,של מעללים חשאיים,
של העפלה ותקומה .סיפור של הקשר בין היישוב לבין שארית הפליטה ,של מאבק בבריטים ,והכל
בתקופה בעלת חשיבות מכרעת לעם ישראל  -והאשים ,הגדעוית והגדעוי ,הם במרכזה של מורשת
זו.

כך כתב הגדעוי עובד שדה" 1:בג'וערה ובשפיים ,באוהלי פלמ"ח ,בחדרי אלחוט שעל הסיפוים
ובמטות 'המוסד' בערי אירופה והמזרח  -לאורכה ולרוחבה של מפת ההעפלה והתקומה ,התגבשה
רוחם ומסירותם של הגדעוים ,יחידת היחידים .תמיד לבד  -ובכל זאת יחד  -משדרים ומקשיבים...
ותמיד יש אוזן שומעת ,ותמיד יש אוזיים ואצבעות וספות המוכות לעזור ולהעביר את המסר.
להעביר את הצווים והפקודות ,את רגעי האושר ואת רשימות הופלים .לכתוב ולהצפין ,לשדר

1

יליד תל אביב .1925 ,התגייס לפלמ"ח בשת  .1942יצא כגדעוי לאיטליה ביוי  .1946היה גדעוי בספיות
המעפילים "אלברטיה""/ברכה פולד"" ,מדית ישראל" ו"שאר ישוב" ובספיות השק "רקס" ו"השודד" .ב1948-
התגייס לחיל הים כקצין קשר .השתחרר ב .1949-חבר קיבוץ בית קשת .פטר בשת .2008
מתוך חוברת הצחה לגדעוי זכריה )זכי( קייי ,שבט תש"ח ).(1998

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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ולהוסיף בשוליים את סימי החיבה והשיקות .ידעו שמעבר לגלי האתר  -בחדרים אפלים ,בין
האזיות והמפתח  -יושבות ויושבים טובי חבריו ,וליבם פועם ומפרפר אתו בכל הזמים.
הצלילים הצלולים של קווים וקודות ששודרו מאירופה ומעל פי הגלים  -יצרו רשת איתה שעליה
בה הגשר .גשר המעפילים ,גשר השק ,הגשר בין התקוות והתגשמותן .הייו ועודו גאים להיות
בין טווי הרשת ומקימיה.
הייו במרכז ההתרחשויות ,אך לא באור הזרקורים .החשאיות הייתה צו  -אך הציעות הייתה אורח
חיים וכרטיס ביקור .גיבוריה של החבורה הצטייו תמיד ב'אטי-גיבוריותם' ,במילוי החובה,
באחריות ובדביקות במטרה לביצוע המשימה".

1.2

הגדעוים פעלו בתקופה הרת גורל לעם ישראל

הגדעוים סיפקו שירות קשר חיוי לפעילות המוסד לעלייה ב' ,הזרוע של ה"הגה" שעסקה בהעפלה
וברכש ,שהייתה לה חשיבות מיוחדת בהקמת מדית ישראל ובביית צבא ההגה לישראל.
המוסד לעלייה ב' החל לפעול בשת  ,1939כמעה של היישוב העברי בארץ ישראל למדייות "הספר
הלבן" הבריטית ,שהגבילה עליית יהודים לארץ-ישראל ורכישת קרקעות בידי יהודים .מלחמת
העולם השייה 2מיתה את פעילות המוסד לעלייה ב' ,בשל תאי המלחמה וההתלבטות של היישוב
לגבי המשך המאבק בבריטים ,בעודם לחמים בגרמיה האצית ,אך פעילות המוסד לעלייה ב'
חודשה במלוא העוצמה בשת  ,1944עת התבררו ממדי ההשמדה והסבל של יהדות אירופה.
ספית המעפילים המוכרת ביותר של המוסד לעלייה ב' היא "אקסודוס" )יציאת אירופה תש"ז,
 .(1947מאבקם של מעפיליה גד גירושם חזרה לאירופה התפרסם בעולם כולו ,העלה את בעיית
הפליטים היהודיים לראש סדר היום הבין-לאומי ,והיווה את אחד הגורמים שדרבו את העברת
בעיית ארץ ישראל לידי האו"ם והקמת מדית ישראל.

1.3

הגדעוים הם ממיחי היסודות לחיל הקשר והתקשוב

עם קום המדיה היו גדעוים שהגיעו לעמדות מפתח בחיל הקשר ,ויסיום הארגוי והתפעולי היה
בעל חשיבות רבה לחיל הקשר הצעיר 3.הגדעוים תרמו רבות לרמה המקצועית של הקשר האלחוטי
בת"ג והתקשורת באיתות מורס ,שהייתה אז בעלת חשיבות עליוה.
2

מלחמת העולם השייה ,המלחמה הגדולה ביותר שידעה האושות ,בה ספו בשואה ,ברצח עם שיטתי שבוצע מתוך
קאות אידיאולוגית אטישמית 6 ,מיליון יהודים ,פרצה ב 1-בספטמבר  ,1939עם פלישת גרמיה האצית לפולין,
והסתיימה ב 8-במאי  ,1945עם חתימת גרמיה האצית על כתב כיעה )יפן כעה ב 15-באוגוסט .(1945

3

ציין את האלוף משה )מוסיק( גדרון ,הקשר"ר השישי בצה"ל .יליד תל אביב .1925 ,הצטרף לפלמ"ח בגיל  .17היה
גדעוי בספית המעפילים "חיים ארלוזורוב" .במלחמת העצמאות היה קצין קשר של חטיבת "יפתח" .בשת 1966
מוה לתפקיד קצין קשר ראשי ,בדרגת אל"ם .השתחרר מצה"ל בשת  1972ומוה למכ"ל חברת "טלרד" .חזר
לשירות בצה"ל בשת  1974ומוה לראש אגף כוח אדם ,בדרגת אלוף .בשת  1975השתחרר ומוה לתפקיד מכ"ל
משרד התקשורת .בשת  1979מוה לקוסול כללי של ישראל בדרום מערב ארצות הברית .בשת  1988מוה למבקר
מערכת הביטחון ,תפקיד בו שירת עד שת  .2002פטר בשת .2009

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
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רשת התקשורת של הגדעוים הפכה לרשת הקשר של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
)שקראה אז בשם תח"ל  -תחות חוץ לארץ( .גדעוים ,עתירי יסיון בפעילות מבצעית חשאית,
מילאו תפקידי מפתח במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים4.

1.4

מה בחוברת

חוברת זו מיועדת להרחיב ידע למפקדים הוטלים על עצמם את המשימה לשוחח עם פיקודיהם על
מורשת הגדעוים ,והיא משלימה מצגת וסרט מורשת המציגים את סיפורם של הגדעוים.
החוברת פורשת לפי הקורא את מורשת הגדעוים ,סיפור מיוחד במיו ,ממו ראוי להפיק לקחים
שיש להם רלבטיות מיוחדת לאשי הקשר והתקשוב גם כיום.
החוברת מתארת רקע היסטורי לפעילות הגדעוים ומפרטת באשר לאשים ,לטכולוגיה ,לתפעול,
למבצעי ההעפלה ולפעילות הרכש .כספחים מצורפים רשימת הגדעוים ,רשימת ספיות המעפילים
ושיר הגדעוים ,שכתב בידי חיים חפר.

4

ציין את מיכאל )מייק( הררי ואת מאיר )מאקס( ביט.
מיכאל )מייק( הררי ולד בוה צדק בתל אביב בשת  .1927התגייס לפלמ"ח בשת  ,1943לפלוגה ד' ,והשתתף
בפעולת הפריצה למחה עתלית ופיצוץ גשר שייח' חוסיין .תפס בידי הבריטים ועצר במחה לטרון .לאחר שחרורו
עבר קורס אלחוט ושלח למרסיי בשת  .1946היה הממוה על הגדעוים באיטליה .היה גדעוי בספית המעפילים
"שיבת ציון" .לאחר קום המדיה התגייס לשב"כ וב 1954-עבר למוסד .מפקד "קיסריה" ,יחידת המבצעים
המרכזית של המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים ,בין השים  1970ל .1980-פטר בשת .2014
סא"ל מאיר )מאקס( ביט ולד בהוגריה בשת  .1917עלה ארצה עם הוריו בשת  .1935התדב ל"הגה" בשת
 .1946עבר קורס אלחוט באגליה ושלח לאיטליה ,שם עסק בביית מכשירי קשר והתקה בספיות .עם קום
המדיה התדב לפעול במסגרת המודיעין .בשת  1949פעל באזור הגבול בין אירן לעיראק .פעל במצרים משת
 ,1952תפס בעקבות פרשת "העסק הביש" ,ושם קץ לחייו בכלא המצרי בדצמבר .1954
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.2

רקע  -קצת היסטוריה

2.1

ההעפלה ,הבריחה והמוסד לעלייה ב'

העפלה בלתי-לגלית ,ללא אישור השלטוות ,של יהודים לארץ-ישראל ,בצידה של העלייה הלגלית,
ימיה כימי ההתיישבות העברית החדשה בארץ-ישראל ,והיא ללא ספק אחד המפעלים הגדולים של
העם היהודי במאה העשרים.
ההעפלה החלה בדרך היבשה ,מגבול הצפון ,והמשיכה בסאגת ההעפלה בים ,שהפכה לדבך חשוב
בסיפורו של עם אשר קם מבין ההריסות ,צלח ימים וסערות ,בדרכו לקיים את עתידו בארץ-ישראל .

ההעפלה הימית והיבשתית הפכה להיות לאחד מסימיו המובהקים של מאבק היישוב היהודי גד
שלטון המדט הבריטי ,גד החוקים למיעת העלייה ,וגד הפעולות הצבאיות והמדייות לאכיפתם.
ארגון ההעפלה ,עלייה המוית של יהודים לארץ-ישראל 5,החל את פעילותו ללא תכון מראש ,ללא
משאבים רבים וללא מידע מוקדם על אפשרויות הפעולה ,לרוב באורח מקרי וביוזמה מקומית ,ללא
תיאום ופיקוח מרכזי6.
בשת  ,1934עת החלה עלייה המוית ,חיו בארץ כ 300,000-יהודים .עד הקמת מדית ישראל בשת
 ,1948גדל מספר זה למעל  .600,000כמחצית מהיהודים הוספים היו מעפילים .הבריטים חילקו
רישיוות עלייה )"סרטיפיקטים"( ,אך לא בכמות מספקת ,ולחץ "מסורבי העלייה" ,שבע מהמצב
החמור של יהודי אירופה ,הוא שהוליד את ההעפלה המאורגת בשת .1934
בתחילה העדיפו מוסדות היישוב שלא לקיים פעילות העפלה באופן מאורגן .אשי "הגה"
והתיישבות ,בתמיכת חלק ממהיגות היישוב )ברל כצלסון ,אליהו גולומב ואחרים( ,יצאו למבצעים
ראשוים .במקביל ערכו אשי התועה הרביזיויסטית מבצעי העפלה משלהם ,שכוו "עליית אף-
על-פי" .התפית חלה בראשית שת  ,1939כאשר בריטיה הפכה ליותר ויותר פרו-ערבית ומצבם של
יהודי אירופה הלך והורע .ההגת היישוב הגיעה למסקה שאין לשתף פעולה עם שלטון המדט
הבריטי ויש לקיים עלייה עצמאית ,בלתי-לגלית ,שיכלה להתבצע רק כפעילות חשאית .הדבר הביא
את ה"הגה" ,באפריל  ,1939להקים את "המוסד לעליה ב'" ,על בסיס הארגון שהוקם על ידי חברי
קיבוצים ופעילי ה"הגה" ,להפכו לזרוע קבועה של ה"הגה" בראשותו של שאול מאירוב )לימים
אביגור(.
המאמצים הורחבו למדיות האסלאם )אם כי העפלה מגבול לבון התבצעה כבר בשות ה 20-וה(30-
פרהוּד  -ﺍﻟﻔﺭﻫﻭﺩ( בעיראק ,ביוי  7.1941ההעפלה הממוסדת מארצות האסלאם
אחרי פרעות תש"א )ה ְ

5

ביגוד לעלייה ברישיוות בריטיים )"סרטיפיקטים"( ,שאפייה את העלייה לארץ מאז ראשית המדט הבריטי.

6

לפי מויה אדם ,בספרו "קשר אמיץ" ,עמ'  :140בתחילת  1938היו "מחלוקות ביישוב האם העפלה היא מצוות-
עשה שכל היישוב חייב לגביה ,או לא ,כי היו ששללו אותה בראשיתה  -לא הוטלה כחובה על חברי השורה .אבל
לא היה חבר אחד ב'הגה' שקרא להתדב לפעולה זו ולא שש להשתתף בה".

7

הפ ְַרהוּד" ,מאורעות תש"א" ,הוא "קו שבר" בתולדות קהילת בבל .בחג השבועות תש"א ) (1941פרצו פרעות כגד
האוכלוסייה היהודית בבגדאד ,בירת עיראק ,ובערים וספות 179 .יהודים רצחו 2,118 ,פצעו ובזז רכושם של
הד ָקלִים".
 50,000פש .הסופר סמי מיכאל היה עד לפרעות בבגדאד ,וכתב עליהם בספרו " ,סוּפָה בֵ ין ְ
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החלה בעיראק בשת  ,1942שם הכשירו צעירים לעלייה ולחיים בארץ-ישראל ,כולל לימוד השפה
העברית .מסלול העלייה ביבשה התהל ברובו מעיראק דרך המדבר ,לכיוון סוריה וירדן ,ומשם,
בתיבים חשאיים לארץ ישראל דרך גבולות הצפון והמזרח ,כאשר יישובי אזורים אלה אפשרו
מחסה לבאים ,וצעירים רבים מיישובי הסביבה סייעו להברחתם את הגבול .גם באירן התקיימה
פעילות לארגון עלייה ארצה.
העלייה פסקה בתקופת מלחמת העולם השייה והתחדשה בשת  ,1945עם סיום המלחמה
באירופה .מיליוי פליטים ,בייהם המוי יהודים יצולי שואה ,מצאו את עצמם בחוסר כל באירופה
החרבה ,והיהודים ,שלא היה להם לאן לחזור ,שרדפו בידי שכיהם ,מיהרו לעזוב את גיא ההריגה
ולברוח ממזרח אירופה ,ורבים מהם ביקשו להגיע ארצה .כשהתברר כי הבריטים מתכווים
להמשיך במדייות "הספר הלבן" של שת  ,1939להצר את צעדי היישוב העברי בארץ ולצמצם את
העלייה ,החלה "ההעפלה הגדולה"  ,והגיעו ארצה פי שיים מעפילים מאשר בתקופות הקודמות.
"הבריחה" באירופה בתום מלחמת העולם השייה החלה באופן ספוטאי על ידי יצולי השואה
שיצאו בתום מלחמת העולם השייה מן המחות ,מן היערות וממקומות המסתור .ראשוי
המתארגים היו פרטיזים יהודים ובוגרי תועות הוער הציויות .הם התארגו ב"קיבוצים" בהם
מצאו לפליטים קורת גג ,שמיכה ,בגדים ואוכל .חיילי הבריגדה היהודית ויחידות התובלה
היהודיות של הצבא הבריטי שפגשו את היצולים יצלו את מעמדם כאשי צבא ואת האמצעים
שעמדו לרשותם כדי לסייע לפליטים ולהעבירם ממקום למקום ,וחלקם אף שארו באירופה לאחר
שחרורם על מת להמשיך בפעילות חשובה זו .פעילות זו היא שיצרה את תועת המוי המעפילים,
שקבעה את ממדי ההעפלה.
לאחר שחיילי הבריגדה היהודית שוחררו מהשירות ,הוטל על המוסד לעלייה ב' לארגן ולהל את
מבצעי "הבריחה" .שליחי המוסד לעלייה ב' הקימו רשת של תיבים להברחת מעפילים ומחות
מעבר ברחבי אירופה וצפון אפריקה ,ועסקו באיתור ספיות ,ברכישתן ובהתקתן לייעודן החדש -
הובלת מעפילים .מבייהם גם יצאו מלווי ספיות המעפילים ,אשי פלי"ם )הפלוגה הימית של
הפלמ"ח( ,אשר בצד תפקידם להשגיח על רב החובל הזר ,היו אחראים גם לקיום שגרת החיים של
המעפילים ואספקת צרכיהם ולהפלגת הספיות ,החל ממל היציאה ,ועד שהגיעו לחופי הארץ ,או
במקרה של פילה בידי הבריטים ,עד למחות המעצר בקפריסין .אחד מאותם שליחי עלייה ב' שימש
כמפקד הספיה.
הבריטים פעלו כדי לסכל את פעילות ההעפלה הבלתי ליגאלית .הוטל מצור ימי על חופי הארץ,
בעזרת צי של ספיות מלחמה ,מערך מטוסים ותחות מכ"ם חופיות על הכרמל ועשתה פעילות
חשאית עפה ,מקצועית ומיומת 8:הוקם "חדר מצב" במשרד החוץ הבריטי בלודון ,שם עקבו
אחרי תועת המעפילים; המודיעין הצבאי הבריטי בגרמיה ,אוסטריה ואיטליה פעל לאיתור תיבי
"הבריחה" ולחסימתם; היה שיתוף פעולה הדוק בין הבולשת הבריטית בארץ
ספרו של מרדכי בן פורת" ,לבגדאד וחזרה" ,המצוטט בהמשך ,מסביר בהרחבה את מאורעות אלה והשלכותיהם.
8

במשך שים הגו לתאר את הפעילות החשאית הבריטית ככישלון ,שבע בעיקר מחוסר תאום בין גופי המודיעין
הבריטיים .מחקרים של השים האחרוות מציגים שאין הדבר כך :המודיעין הבריטי פעל היטב ,בשיתוף פעולה
בין כל גופי המודיעין .הכישלון הבריטי איו כישלון של גופי המודיעין ,אלא של המהיגות המדיית ,שהובילה
אסטרטגיה מדיית שלא עמדה במבחן.
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) ,(Criminal Investigations Department - CIDשירות הביון הבריטי ) (MI6ושירות הביטחון הבריטי
) ;(MI5סוכי ביון בריטיים הוצבו במלי צרפת ,איטליה ויוון ,כדי לאתר הכות להפלגת ספיות
מעפילים; הייתה פעילות מבצעית חשאית כגד המוסד לעלייה ב' :הופעל לחץ דיפלומטי חשאי על
ממשלות צרפת ,איטליה ויוון ולחץ מסחרי על חברות ספות ,לשיבוש אספקה לספיות מעפילים,
הפעלה מסיבית של מעקבים סמויים אחרי אשי המוסד ,סיגיט )ציטוט לטלפוים של הסוכות
ושלוחות המוסד ,האזה לתשדורות של הגדעוים ,(9יומיט )מעצר מעפילים וחקירתם ,החדרת
סוכים בריטיים שהתחזו כמעפילים( ,הסברה )שידורי רדיו עם תעמולה אטי ציוית ,החדרת
סוכים בריטיים למחות עקורים כדי לשכע יהודים לא להשתתף בפעילויות העפלה( ,והשיא:
מבצע  ,Embarrassבו חיבלו אשי צפרדע בריטים בחמש ספיות מעפילים במלי איטליה ,כדי למוע
הפלגתן10.
גם ה CIA -האמריקאי ביצע סדרת מבצעים חשאיים כגד "הבריחה" באירופה ,שהחשובים בהם
היו מבצע  ,Rummageלאיתור "טרוריסטים" בקרב המעפילים הרביזיויסטים בבוואריה ,ומבצע
 ,Symphonyבמטרה לאתר חדירת סוכים סובייטיים למזרח התיכון בערוצי "הבריחה" והמוסד
לעלייה ב';11
הצי הבריטי ,לאחר שלמד את שיטות העבודה של המוסד לעלייה ב' ,פיתח יכולת יעילה לאיתור
מיקום הספיות על פי שידוריהם ) 12,(Direction Findingהשתמש בחסימות כדי לטרל את ערוצי
הקשר של הספיות בעת מבצעי השתלטות ,ושידר מברקי הואה )שהתחזו להיות מברקים מוצפים
מאת הספיות( כדי להעסיק את התחות ביבשה.
מפקדי המוסד לעלייה ב' היו ערים לפעילות החשאית הבריטית ,קטו אמצעי ביטחון קפדיים
וביצעו מבצעי הואה .המוסד לעלייה ב' התאפיין בהקפדה יתירה על ביטחון וחשאיות .עיקר
התקשורת בין מפקדים הייתה פים-אל-פים ,במפגשים חשאיים .מסמכים מסווגים מאוד הועברו
באמצעות שליחים ,ולא בתקשורת רדיו.
עד תחילת מלחמת העולם השייה ,העפילו באמצעות התועה הרביזיויסטית ,המוסד לעלייה ב'
)וקודמיו( ומספר "קבלי עלייה" פרטיים למעלה מ 20,000-עולים בלתי-לגליים בכ 50-הפלגות13.
9

על פי  ,Christopher Andrewבספרו ,Defend The Realm: The Authorized History of MI5, Alfred A. Knopf, 2009 :עמ' ,355
הבריטים הקימו תחת האזה במחה סרפד בשת  ,1923והאזה )סיגיט( הייתה מקור מודיעין מרכזי של
הבריטים.

10

הערכה מקיפה של פעילות זו פורסמה במאמר:
Steven Wagner, British Intelligence and the ‘Fifth’ Occupying Power: The Secret Struggle to Prevent Jewish Illegal
immigration to Palestine, Intelligence and National Security, 2014, vol. 29, No. 5, pp 698-726.

11

זאת עקב השמועות שהבריטים הפיצו ,בדבר גל מרגלים סובייטיים המשתמשים בערוצי "הבריחה".

12

ספיות הצי הבריטי היו מצוידות במגלי כיוון בתחום הת"ג ) (High Frequency Direction Finding, HUFF DUFFמשת
 ,1942וביצעו איכון יעיל ומיידי של מיקום ספיות מעפילים באמצעות קליטת שידורי הספיות.

13

בשותיו הראשוות של מפעל ההעפלה ,לפי מלחמת העולם השייה ,פעלה גם התועה הרוויזיויסטית להביא
לארץ עולים ,ובשת  1937החלה העפלה רוויזיויסטית בספיות מעפילים ,עלייה שקראה "אף-על-פי" ,והיה לה
משקל יכר .הצ"ח )ההסתדרות הציוית החדשה ,שהוקמה על ידי הציוים הרוויזיויסטים( ותועת בית"ר פעלו
לארגן את המעפילים והספיות )בעיקר במלי הים השחור ,יוון ואיטליה( ,והאצ"ל עסק באבטחת חופי החיתה
ופיזור המעפילים בארץ .בשים  1934עד  1942כללה העפלה זו  32ספיות .לאחר מלחמת העולם החליטה התועה
הרביזיויסטית לא להמשיך בארגון הפלגות מעפילים והשאירה את המשימה בידי המוסד לעלייה ב' ,תוך הסכמים
על מכסות המעפילים של חבריה .בספיות "אף על פי" לא היה קשר רדיו )פרט למשדרים/מקלטים למצוקה(,
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בעת מלחמת העולם השייה כמעט שותקה פעילות המוסד לעלייה ב' )בשל תאי המלחמה
וההתלבטות של היישוב לגבי המשך המאבק בבריטים ,בעודם לחמים בגרמיה האצית(,
והתמקדה בארצות הבלקן ובעלייה יבשתית ממדיות ערב ואירן ,אך היא חודשה בשת  ,1944עת
התבררו ממדי ההשמדה והסבל של יהדות אירופה ,והיישוב לחם במדייות "הספר הלבן"14
הבריטית ,שלא אפשרה לפליטי המלחמה לעלות ארצה.
בתקופת השיא ,משת  1944ועד הקמת מדית ישראל בשת  ,1948הבריחו פעילי המוסד כ300,000-
פליטים יהודיים דרך גבולות למחות עקורים ,העלו למעלה מ 70,000-עולים ב 65-הפלגות והעלו כ-

 12,000עולים בהעפלה יבשתית ממדיות ערב

ומאירן15.

בכ"ט בובמבר  ,1947אחרי שהתקבלה באו"ם החלטת החלוקה ,שהכירה בזכות העם היהודי
למדיה עצמאית בארץ-ישראל ,הקדיש המוסד לעלייה ב' את מאמציו גם לרכישת שק והברחתו
לארץ .קשרי אשי המוסד לעלייה עם אשי ים פעילים במלים ועם מבריחים ,שירתו אותם גם
למטרה זו.
אשי הקשר של ה"הגה" ,שכוו בשם "גדעוים" ,קישרו ,באמצעות רשת של תחות אלחוט
חשאיות ,בין מרכזי הפעולה של המוסד לעלייה ב' בפאריז ,במילו ובתל אביב לבין רומא ,לודון,
אתוה בוקרשט ,בגדאד ,ביירות וקהיר .הם שימשו כאלחוטים על הספיות ,וכן היו אחראים על
הקשר של המחלקה המדיית בסוכות היהודית.
פעילות המוסד לעלייה ב' עשתה בחשאי ,שכן הבריטים עשו מאמצים בלתי פוסקים לעקוב אחרי
אשי המוסד ומשתפי הפעולה עמם ,כדי לסכל את פעילותם .המוסד לעלייה ב' פעל בחשאי ,בצוות
מצומצם ,במשרדים מעטים וצועים.
אמם אשי ה"הגה" והפלמ"ח היו אלה אשר מילאו תפקידי מפתח בארגון ההעפלה ובפיקוד עליה,
אולם חייליה האמיתיים של ההעפלה היו המעפילים עצמם .הם היו אלה שיצרו את תועת
"הבריחה" ואת הלחץ להעפלה; הם אלה שלקחו על עצמם את הסיכון ,שמו פשם בכפם ויצאו אל
והתיאומים הדרשים עשו ב"טלגרמות" רגילות ,באמצעות משרדי הדואר ,או בשיחות טלפון בין-לאומיות,
בוסחים "תמימים" שסוכמו מראש.
14

"הספר הלבן" של שת  1939הוא קובץ תקות של ממשלת בריטיה מתוקף המדט הבריטי על ארץ ישראל,
שפורסם במאי  ,1939על רקע מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט" .הספר הלבן" הגביל את מכסת העלייה היהודית לארץ
ישראל ל 75,000-פש ) 25,000פש בשה הראשוה 10,000 ,פש בשה משך חמש שים לאחר מכן .מעבר למכסה
זו העלייה תותה בהסכמת הערבים( ,והגביל רכישת קרקעות בידי יהודים ,זאת כדי להקים בשטחי ארץ ישראל,
תוך עשר שים מפרסום הספר ,מדיה דו-לאומית ,ערבית ויהודית .ספר לבן זה היה בגדר שיוי מוחלט של
המדייות הבריטית וסיגה מהמדייות הפרו-ציוית ,וכוה בידי דוד בן גוריון בשם "ספר המעל".
זכיר כי בשת  ,1939עם פרוץ מלחמת העולם השייה ,חיו בארץ ישראל המדטורית כ 470 -אלף יהודים ,שהיוו
כשליש מן האוכלוסייה.

15

ד"ר מרדכי אור ,בספרו "בים ,ביבשה וגם באוויר ,מבט חדש על ההעפלה" ,הוצאת ספרית יהודה דקל המועצה
לשימור אתרי מורשת בישראל ,2015 ,מציג כי מבצעי ההעפלה השוים עד קום המדיה טיפלו ב 123,500-עד
 125,500עולים ,מהם  108,864בהעפלה ימית ) 83,005בידי ה"הגה" והמוסד לעלייה ב' 15,477 ,בידי התועה
הרביזיויסטית ו 15,477 -בידי גורמים פרטיים( 8,500 ,בעלייה ד' )באמצעות תעודות מזויפות ,שהוכו בידי המוסד
לעלייה ב'( 6,000 ,עד  8,000בהעפלה יבשתית ו 150-בהעפלה אווירית .למספרים אלה יש להוסיף כמה אלפים של
עריקי הצבא הפולי של גרל אדרס ושל עלית בודדים )חתוות פיקטיביות ,תיירים ששארו בארץ וכו'(.
מתחילת השלטון הבריטי על ארץ ישראל בשלהי שת  1917ועד שת  1932עלו לארץ ברשות הבריטים 130,000
איש .בשים  1933עד  1935עלו לארץ  150,000איש ברשות הבריטים .זאת הייתה עליה המוית ,ובלימתה בידי
הבריטים יצרה לחץ של "מסורבי עלייה" ,שיצרה את תועה ההעפלה בלתי-ליגאלית המאורגת .בתחילת ימי
ההעפלה המאורגת ,בשת  ,1934מה היישוב היהודי בארץ ישראל  300,000פש .עד שת  1948הוא הכפיל את
עצמו .מה 300,000-הוספים ,כ 40%-הגיעו בדרך ההעפלה.
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המסע בספיות המעפילים הרעועות ,שרכשו בידי פעילי המוסד לעלייה ב' ,זאת בתאי דוחק קשים
ביותר תוך כדי סכת פשות; הם היו אלה שעמדו בגבורה ובחישות עד כדי התגשות אלימה עם
איות הצי הבריטי ,סמוך לחופי הארץ ,כמו גם עם צוותי השתלטות בריטיים שהשתלטו על
ספיותיהם והעבירו אותם בכפיה למחות מעצר בארץ ,או לספיות גירוש שהובילו אותם למחות
מעצר

בקפריסין16.

פעילות הרואית זו ,בארץ ,ברחבי אירופה ,בצפון אפריקה ובארצות המזרח ,ביבשה ובים ,לא הייתה
יוצאת אל הפועל אלמלא כל אותם מתדבים עזי לב ,הדבקים במטרתם ,אשר פעלו ,כל אחד
בתחומו ,כל אחד על פי כישוריו ובהתאם ליכולתו ,אשר הרכיבו יחד את אותו פסיפס מורכב ,מיוחד
במיו ,על כל חלקיו ,ויצרו יחד את התמוה המרהיבה בתולדות ישראל המתחדשת ,את תמות
החשוים שעזרו להביא לארץ ישראל ,חלוצים בצד אודים מוצלים מאש ,בי עם אחד ,למען עתיד
אחד משותף בישראל המתחדשת.

2.2

רשת "גדעון" הייתה אחת מארבע רשתות הקשר של ה"הגה"

שירות הקשר הארצי ב"הגה" הוקם באפריל  ,1937ובראשו עמד שמחה אבן-זהר ,מי שהיה מזכיר
הוועד הפועל בהסתדרות הכללית ,שמוה בידי מטכ"ל ה"הגה" .קשר הרדיו היה אז טכולוגיה
חדשית ומתפתחת ,ומפקדי ה"הגה" החליטו לרתום טכולוגיה זו להגת היישוב17.
ארגון ה"הגה" החל לפתח מערכות קשר רדיו עוד בשות העשרים .אמצעי קשר רדיו ,טכולוגיה
חדישה באותם הימים ,היו יעילים פי כמה מאמצעי איתות הראיה )דגלים ,פסים והליוגרף( ,שקדמו
להם .התפרצות המרד הערבי הגדול בשים  1936עד  1939העצימה את צורכי התקשורת של
ה"הגה" ,האיצה את הצורך במערכת קשר יעילה בין היישובים היהודיים והביאה להקמת שירות
הקשר הארצי ,כאחת היחידות המקצועיות הראשוות של ה"הגה".
ה"הגה" הפעילה ארבע רשתות רדיו" :רשת אביועם" ,רשת ארצית לקשר בין המטכ"ל ליישובים;
"רשת גדעון" ,לקשר עם פעילי ה"הגה" בחוץ לארץ ,שעסקו ברכש ובהעפלה ,וספיות המעפילים,
שהחלה לפעול באפריל " ;1939רשת שרה" ,שהחלה לפעול ביוי  1940וקישרה בין משרדי הסוכות
היהודית בירושלים למשרדי הסוכות בלודון וביו יורק; "רשת תמר" ,רשת ארצית לקשר בין מטה

16

הבריטים הפעילו את כוחם הימי בתחכום ואף הקימו במלטה ) (Għajn Tuffieħaמתקן אימוים בו תרגלו השתלטות
על ספיות מעפילים ללא שימוש באש חיה ,תוך שימוש איטסיבי בגז מדמיע ובאלות .כל ספית מלחמה בריטית
שהצטרפה לסגר הימי עברה שם סדרת אימוים של שישה ימים .במבצעי השתלטות על ספיות מעפילים ,רק
קציים היו מצוידים בשק חם )רובים ואקדחים( .הפקודות הבריטיות אף קבעו שצוותי ההשתלטות חייבים
להיות לבושים כהלכה :חולצה מס'  5בתוך מכסיים מס'  ,3קסדות לבות ,חותלות לבות.

17

תחת השידור הראשוה בארץ ישראל הופעלה כאטרקציה ב"-יריד המזרח" הראשון בתל אביב בשת  .1932תחת
השידור הממשלתית הראשוה לציבור" ,קול ירושלים" ,שהופעלה בידי שלטוות המדט הבריטי ,הופעלה ב30-
במרץ  ,1936ורק אז פתחו בארץ ישראל סוכויות למכירת מקלטי רדיו לציבור .בשת  1936היו בארץ ישראל
 27,000מקלטי רדיו פרטיים ,ובשת  1938עלה מספרם ל ,34,000-כ 90%-מהם בידי יהודים .באותה התקופה דרש
רישיון מטעם שלטוות המדט להחזקת מקלט רדיו.
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הפלמ"ח ליחידות הפלמ"ח ,שהחלה לפעול כרשת פרדת בקיץ  .181942רשתות אלה היו רשתות רדיו
ת"ג ,בגלים קצרים.
את תופתה הגדולה קיבלת יחידת הגדעוים לאחר מלחמת העולם השייה ,כאשר היישוב היהודי
בארץ רתם למבצע העלייה וההעפלה של יהודים יצולי השואה .מבצע ההעפלה חייב יצירת מערכת
קשר אלחוטית מחתרתית בין תיבי הבריחה ,ספיות ההעפלה ,מלי היציאה ,חופי החיתה ,המטה
באירופה והמטה בארץ.
תחות האלחוט החשאיות של הגדעוים פעלו בארץ ,באירופה ובמדיות האסלאם.
בשים הראשוות לפעולתו הפעיל שירות הקשר הארצי את רשת "גדעון" עבור המוסד לעלייה ב'.
ראש שירות הקשר הראשון ,שמחה אבן-זהר ,מספר" :ככל שגברה תועת ההעפלה גדל המגע עם

האיות .מכל הפלגה למדו מוסר השכל ,שהתבטא מיד בשכלול אמצעי הקשר ,ובמרוצת הזמן
הוקמה ליד רשת אחידב יחידה בשם גדעון ,שעיסוקה רק בעייי ההעפלה .למרות זאת ,כשהייתה
מתקרבת אל חופי הארץ איית מעפילים ,היה על הרגליים כל צוות הפיקוד של אחידב ואיש לא
היה עוצם עין באותם לילות מורטי עצבים".
בשלהי שת  1940היה "תק" בין שירות הקשר למוסד 19,ושירות הקשר רק "סיפק" אלחוטים
וציוד רדיו למוסד לעלייה ב' ,וזה עשה בהם כעולה על דעתו .כאשר יאן )יעקב )יובסקי( יאי( 20מוה
לראש שירות הקשר בשלהי שת  ,1945שוה והג זה ,ועייי הקשר של המוסד לעלייה ב' הוכפפו
למרות ראש שירות הקשר.
יאן יצא בשלהי  1945לאירופה ,לפגישה עם ראש המוסד לעלייה ב' ,שאול אביגור ,וכך העיד על
שליחותו" :לצורך ארגון מחדש של פעילות בשטח העלייה הבלתי ליגאלית יצאתי בסוף  1945לחו"ל.

הוקמו תחות וספות במרכזי הפעילות באירופה כך שבסוף היו לו  24תחות בבירות שוות
באירופה ובארצות ערב )דרך אגב ,עם קום המדיה הפכו התחות האלה ברוב בירות אירופה
כתחות רשמיות של השגרירויות הישראליות( .הוקם פיקוד על הקשר באירופה ובאיות מעפילים
ושופר הארגון האדמייסטרטיבי .התחות אוישו בטובי אשיו .האיות צויידו במכשירים כפולים
וטובים יותר21".

18

אלחוטי רשת זו קראו "תמריסטים" .מספר לא מבוטל של גדעוים היו "תמריסיטים" בראשית דרכם.

19

קשר אמיץ ,עמ' .180

20

ולד בשת  1911בפולין ,עלה ארצה בשת  1934והצטרף ל"הגה" .שירת ביחידת "הודדת" ,פצע בקרב במרד
הערבי הגדול .מוה לעוזר מפקד ההגה בירושלים .בשת  1940מוה לעוזרו של ראש המפקדה הארצית ,משה
סה .בשלהי  1945מוה לראש שירות הקשר ועם הקמת חיל הקשר מוה לקצין קשר ראשי בדרגת אל"ם ושירת
בתפקיד זה עד  ,1951אז מוה למשה למכ"ל משרד הביטחון .פטר בשת .1996

21

דו"ח שמסר בידי יאן להיסטוריון גבי שריג ביום  3אוקטובר .1973
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לקראת סיעתו של יאן הוציא המטה הכללי של ה"הגה" פקודה על כפיפות "גדעון" לשירות
הקשר 22,וזו לשוה:
הרשת באירופה מתהלת על ידי המחלקה הכללית בארץ] .המחלקה הכללית היא
" .1
מחלקת קשר ארצית[

.2
.3

.4
.5
.6

באירופה יתמה מרכז מטעם המחלקה.
למרכז כפיפות כפולה:
א .למוסד המרכזי המהל את העייים באירופה.
ב .למחלקה בארץ.
המוסד המרכזי באירופה יקבע את הצרכים בתחות ,את מקום התחות ,ואת הצרכים
ב"גדעוים" לליווי ,ואת עייי בטחון התחות.
המחלקה תקיים את התחות ,תקבע את העובדים ,תהל את המעבדות ,תהל את
הדרכת העובדים.
כל הגדעוים השלחים לאירופה עומדים לרשות המרכז מטעם המחלקה .הוא אחראי
לקביעת מקומו של כל אחד מהם לאימוו ולטיפול בו] .המרכז הראשון היה משה
ירושלמי )זיק( ,שכיויו היה "מריו"[

.7
.8
.9
.10

.11

המחלקה מכיה עובדים ומעבירה אותם לחו"ל בהתאם לצרכים הקבעים ע"י המוסד
המרכזי באירופה] .המוסד לעלייה ב'[
על יד המרכז יהיה חבר עובדים לצרכי אימון ,עבודת מעבדות ,פיקוח ,בהתאם לצורך.
בכל ארץ ,בה מצאת או תקום תחה ,יתמה על ידי המוסד המרכזי באירופה איש-
ממוה על התחה מבחיה עייית .עליו הדאגה לקביעת המקום ,סדרי הזהירות וכו'.
לעובדי התחות בארצות כפיפות כפולה:
א .לממוה בארץ הזאת מטעם המוסד המרכזי.
ב .למרכז המחלקה.
תקציב מרכזי יועמד לרשות המחלקה לתקופה מסוימת ,בהתאם לצרכים שייקבעו.
תקציב זה יהיה טעון בדיקה במידה שיוטלו על המחלקה תפקידים וספים .בתחומי
התקציב רשאית המחלקה לעבוד מבלי להזדקק לאישורים וספים".

ובהמשך סיפר יאן) ,יעקב יאי( ,ראש שירות הקשר,

כך23:

"הייתי עסוק בארגון מחדש של שירות הקשר עד סוף  1946או תחילת  .1947רק אז ,כשהכל היה
כבר מסודר ומתפקד ,הרשיתי לעצמי את 'המותרות' של סיעה לאירופה בתפקיד  -כדי לשפר שם
את ארגון הקשר עבור ההעפלה .החלפתי את הממוה על הקשר באירופה וארגתי מחדש את 24
התחות בבירות וערים השוות .כמו כן ארגתי מחדש את הקשר בין איות ההעפלה והתחה
בארץ".

22

צילום המסמך המקורי ,ללא תאריך וכותרת ,מצא באוסף ההיסטוריון גבי שריג בעמותה להצחת חללי חיל
הקשר והתקשוב ביהוד.

23

ראיון שפורסם בגיליון מיוחד של הירחון קשר אלקטרויקה ומחשבים ,בהוצאת קצין קשר ואלקטרויקה ראשי,
כרך י"ח ,(204) 2/אוגוסט  ,1987בעמ' .18

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

11

דגיש כי באותה עת שיה המאבק בבריטים את אופיו ,והמאבקים המרים בבריטים במבצעי העפלה
והשתלטות על ספיות מעפילים היו מוקד לפעילות יחסי ציבור ,במטרה להשפיע על דעת הקהל
הבריטית והבין-לאומית .ואכן ,מפעל ההעפלה הצליח במאבק זה ,המעפילים יצחו את האימפריה,
ודעת הקהל בבריטיה ובעולם הייתה מהגורמים החשובים שהכריעו את הכף ,והיעו את הבריטים
לסיים את המדט הבריטי על ארץ ישראל ולמסור את שאלת ארץ ישראל להכרעת האו"ם24.

2.3

פעילות הגדעוים הייתה מחתרתית וחשאית

פעילות הרכש וההעפלה של ה"הגה" בחו"ל הייתה מחתרתית וחשאית ,ודרכי הפעלת הקשר
האלחוטי דרשו להתאים את עצמן לאילוצים של פעילות מחתרתית זו.
הקשר האלחוטי התהל בדרך כלל באיתות מורס ובקודים ,בגלים קצרים )ת"ג( .תדר השידור קבע
בדרך כלל על ידי החלפת גבישים .הקשר עשה בשעות קבועות ,מוסכמות מראש25.
הבעיות שיצבו בפי הגדעוים היו שוות מאלה שהכירו בקשר הרדיו בין היישובים בארץ:
המרחקים בין התחות היו גדולים ,האחריות על תחזוקת הציוד הייתה על הגדעוים ,ללא יכולת
להסתייע בטכאים ,ואחד הקשיים הגדולים היה החשש המתמיד מפי תפיסת התחה הבלתי-
חוקית בידי השלטוות.
עקב פעילותם החשאית מוקמו תחות הרדיו שעל החוף באזורים מבודדים ובסביבה שאיה
מתבלטת ,תוך קשיים רבים בהקמת אטות ,ובמיוחד פריסת אטות מחוץ למבה בו פעלה תחת
הרדיו .כדי לא לעורר חשד ,מוקמו תחות רדיו בדירות מגורים רגילות ,אך על אף שצריכת החשמל
של התחות הייתה מוכה ,צריכת החשמל באותם הדירות הייתה גבוהה מהצפוי ,ודירות אלה היו
חשופות למעקב של השלטוות עקב העלייה בצריכת החשמל .כדי לא לפגוע ביחסים עם מדיות
"ידידותיות" ,לא התאפשר שידור ממדיות אלה ,ולכן תחות מסוימות היו תחות קליטה בלבד,
מבלי שהתחה המשדרת קיבלה אישור על כך שההודעה קלטה.

24

25

לאחר סיום מלחמת העולם השייה והקמת ממשלת הלייבור בבריטיה ,כשהתברר שהבריטים דבקים במדייות
הספר הלבן ,תומכים בערביי ארץ ישראל ולא יפעלו להקמת מדיה עברית ,הגיבה התועה הציוית בפתיחת שתי
חזיתות במאבק כגד הבריטים ,במטרה לגייס את דעת הקהל הבין-לאומית ולשות את המדייות הבריטית
בשאלת ארץ ישראל .האחת הייתה חידוש מפעל ההעפלה; השייה היה הקמת "תועת המרי העברי" ,תאום מבצעי
בין ה"הגה" ,האצ"ל והלח"י במאבק בבריטים ,שהחל באוקטובר  .1945כתוצאה בוצעו פעולות רחבות גד
הבריטים ,שהבולטת בהם הייתה "ליל הגשרים" ,בין ה 16-ל 17-ביוי  ,1946תקיפת  11גשרים בגבולות ארץ
ישראל ,ליתוק זמי של תיבי האספקה בשימוש הבריטים .פעולות וספות היו תקיפת מחה המעצר בעתלית
ושחרור  200מעפילים ,פיצוץ מסילות ברזל ,פיצוץ עשרות מטוסים בריטיים בשדות תעופה בלוד ,קסטיה וסירקין,
התקפות על תחות משטרה בריטיות ,פיצוץ תחות רדאר ופיצוץ המפקדה הבריטית במלון המלך דוד .תאום זה
פסק לאחר "השבת השחורה" ופיצוץ מלון המלך דוד.
ראוי לציין כי הגם שהעולם עבר לאמצעי קשר רדיו בגלים קצרים )ת"ג( עם שפופרות ריק ,בשות השלושים ,ערב
מלחמת העולם השייה ,היו עדיין מקצת מספיות הסוחר מצוידות במשדרי יצוצות ) (Spark gapבגלים ארוכים
וביויים ,שחשבו למשדרים פשוטים ואמיים.
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הגדעוים השתמשו בזהות מושאלת ,ורוב הגדעוים השתמשו בתעודות פליט )(Displaced Person

מזויפות )לאחר מלחמת העולם עו באירופה מיליוי פליטים( .וכך מספרים הגדעוים" 26:היה המון
אלתור מספרת יוכי 27,אבל בדרך כלל אלתור טוב וחכם .הייו מקצועים באלתור ,צוחק זכי28,
לכולו סופקו תעודות ,כולן מזויפות מוסיפה יוכי .היה לו ארגז עקי של חותמות מכל הגבולות
באירופה ,ועם זה הסתובבו  -ותאמין לי  -אף אחד לא תפס .הייתה לו המון חוצפה ,של צעירים,
ואם היו שואלים אותי היום  -על הרבה דברים לא הייתי חוזרת".
פעילות המוסד לעלייה ב' הייתה מגוות ,והקשר שסיפקו הגדעוים היה חיוי להצלחתה .המוסד
לעלייה ב' טיפל במעפילים בליה ,מזון ,ביגוד ,הסעות ,מעבר גבולות ועוד ,יהל מחות פליטים
מועמדים לעלייה ,בעיקר באירופה ,והעיקר  -תכן וביצע מבצעי העפלה ,כולל רכש ספיות והכשרתן
לשמש כספיות העפלה ,ציודן בצוותים ,דלק ,מים ,מזון ועוד ,וכל זה באופן חשאי" ,מתחת לאפם"
של הבריטים ,מעצמה בעולם של אז ,חלק מצבא בות הברית ששלט באירופה לאחר תבוסת האצים
ועוזריהם.
הגדעוי ימה עם צוות המלווים של ספיות מעפילים מטעם הפלמ"ח .תפקידו היה לקיים את
הקשר עם תחות החוף באירופה עד מחצית הדרך בקירוב ,ואז ליצור קשר עם התחה של המוסד
לעלייה ב' בתל-אביב.
לגדעוי יתה הוראה חמורה :במקרה שתיתפס הספיה בידי הבריטים ויהיה חשש שהמכשיר ייפול
לידיהם ,עליו להשמיד את המכשיר ,הגבישים ,הוראות הקשר וכתב הסתר שברשותו.
לגדעוי ועד תפקיד מכריע עם התקרב הספיה לחוף .עליו הייתה מוטלת האחריות להקמת קשר
עם החוף ולהעברת הוראות למפקד הספיה לגבי אתר החיתה המועדף ,מידע על תועות הצי
הבריטי באזור והחיות לתמרוים שרצוי לערוך במטרה להטעותו .באמצעותו מסרו גם ההוראות
למלווים בוגע לארגון ההתגדות למבצע ההשתלטות של הבריטים במקרה שהספיה תתגלה
ותיתפס וכן לגבי ההתהגות של הצוות עצמו .עם ההגעה לחופי הארץ היה על הגדעוי להימלט
מהבריטים ,והיה ולא עלה בידו לעשות כן  -להיטמע בין המעפילים.
הגדעוי היה חלק מצוות אשי המוסד לעלייה ב' ועסק בכל משימה שדרש לעשותה  -ולא רק
בושאי קשר .גדעוים לקחו חלק פעיל ביהול מחות המעפילים ,בהכת מעפילים להפלגות,
בהובלת שיירות ,בהכת ספיות להפלגה ועוד.
הפעילות הבריטית לסיכול ההעפלה על ידי מעקב הדוק אחרי אשי המוסד לעלייה ב' ומלי המוצא
חייבה את אשי המוסד לאמץ שיטות פעולה שיאפשרו להשתחרר מהמעקב ,ואחת השיטות הייתה

26

ראיון שפורסם בגיליון מיוחד של הירחון קשר אלקטרויקה ומחשבים ,בהוצאת קצין קשר ואלקטרויקה ראשי,
כרך י"ח ,(204) 2/אוגוסט  ,1987עמ' .33

27

יוכבד )יוכי( יהל )סבורוביץ( ולדה בירושלים בשת  .1926לוחמת ומפקדת בפלמ"ח .גדעוית במרכז ברומא
ובספית המעפילים "משמר העמק" .שירתה בתחות חו"ל במשרד החוץ ומשרד ראש הממשלה .יהלה את תחת
החוף לדיג של משרד החקלאות.

28

זכריה )זכי( קייי ולד בתל אביב בשת  .1927התגייס לפלמ"ח בשת  .1944בשלהי  1946שלח לאירופה ושירת
כגדעוי בפריז ,מרסיי ,מילו ורומא .שירת כגדעוי על ספיות הרכש "רקס"" ,היוה" ו"בהירה" .למד הדסה
אזרחית בטכיון והיה בין מתכי חבל לכיש ובין מתכי הקריה למחקר גרעיי בדימוה .פטר בשת .1995
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שימוש בשתי ספיות ,אחת ושאת מעפילים והשייה קטה וריקה ,ששטו בתיבים שוים ,רחוקות
זו מזו ,עד שפגשו בקודה מסוימת ,סמוך יחסית לחופי הארץ ,שם הועברו המעפילים לספיה
הריקה ,שהמשיכה את המסע לארץ ,בעוד הספיה שהתרוקה חזרה למל המוצא .פעילות זו שעה
על תיאום הדוק ,בעזרת הגדעוים ,שכן מבצעים אלה קמו ופלו על בסיס קיומו של קשר בין כל
השותפים במבצע.
עבודתו של הגדעוי דרשה מיומות מקצועית וכושר אלתור בתאים קשים ,תוך שימוש במכשירים
פרימיטיביים ,במיוחד בגלל אופי התקשורת בת"ג ובעיות התקשורת האלחוטית הסבוכה בספיות
המעפילים ,שלא הייתה מבוססת על מערכות תקיות .האופי החשאי של הפעילות ,הסבירות
הגדולה לתקלות מבצעיות והצורך בהחלטות עצמאיות ומהירות בעת מצוקה ומשבר העצימו את
תפקידו של הגדעוי.

זאב )וֶ יה( הדרי )פומרץ( 29,קצין המבצעים של המוסד לעלייה ב' ,כתב" 30:אחד מהעיסוקים
הראשוים של שליחי המוסד בפאריס ,היה לקשור קשרים בין אשי המוסד לבין אשי הממשל
בצרפת .כאשר רקמו קשרים אלה ,הוסדרו מספר הסדרים אשר אפשרו פעילות שוטפת ,מסודרת
ורציפה .כדי להפעיל עבודת מטה ,היה הכרח להקים מערכת קשר .בעזרת הקשרים עם הגופים
המתאימים אופשרה הקמת מערכת קשר אלחוטי .מספר תחות מוקמו בפרברי פריס ובמרסיי.
התחה הצרפתית הפכה למרכזת .ישירות ,או באמצעות התחה במילאו ,קוים הקשר האלחוטי
)'הגדעוי'( עם השלוחות ,עם הארץ ועם האיות בלב-ים .תחה חשאית הפועלת בתאי ביטחון
מרביים ,ואיה מסתכת תדיר בחשיפה ובמאסר מפעיליה ,הפכה כס ראשון במעלה ...רשת של
תחות אלחוט מיוחדת קישרה את הסיפים באירופה עם המשרד המרכזי של המוסד לעלייה ב'
בתל אביב ,רשת ה'גדעוים' .תחות הקשר הראשוות הוקמו באיטליה ,ולאחר מכן הוקמה תחה
ראשית באחד מפרברי פריס .ציגי המוסד הגיעו עם השלטוות הצרפתיים להסכם לפיו הותר להם
להמשיך בשידוריהם בתאי שיתחייבו לפעח כל מברק בכתב הסתרים שהמוסד השתמש בו ,כאשר
יידרש על-ידי שירות ההאזה של הבולשת המרכזית שפעלה במשרד הפים הצרפתי .מערכת זו
אפשרה קשר בין איות המעפילים לשי המרכזים באיטליה וצרפת ולארץ ,וכן בכיוון ההפוך....
ה'גדעוים' מילאו תפקידים רבים ושוים .הם ליוו כל אייה וקיימו קשר מתמיד ביה לבין החוף.
הם שירתו את המחלקה המדיית של הסוכות היהודית ,ולשם כך קיימו תחת האזה בלודון,
שאליה היו מגיעים מברקי אלחוט מהההלה בארץ ישראל ....האלחוטאי ]באיות המעפילים[ היה
חייב לעבוד לעיתים במכשירים פרימיטיביים ביותר שהיו יזוקים מדי פעם בעת טלטולי הדרך
והסערות .לכן ערכו קורסים קצרים בטכאות ותיקון מכשירים; המשרתים באיות צוידו בחלקי
חילוף ,ובתקופה מאוחרת יותר קיבלו אף מכשיר רזרבי .עד אמצע הדרך היה האלחוטאי קשור עם

29

יליד פולין .1916 ,עלה ארצה השת  .1933משת  1942פעל במסגרת המוסד לעלייה ב' ב"ועד ההצלה" באיסטבול
)ארגון חשאי שעסק בעזרה ליהודים שחיו תחת שלטון האצים בגרמיה( .בשים אלה ,הוא הביא לארץ את יואל
ברד ,ששלח על ידי אייכמן לצורך עסקת "משאיות תמורת דם" .משת  1946היה קצין המבצעים במפקדת
המוסד לעלייה ב' בצרפת .לאחר קום המדיה היה ספח צה"ל ברומיה ,למד בצרפת הדסה גרעיית והיה ממקימי
הקריה למחקר גרעיי בדימוה .ממקימי אויברסיטת בן-גוריון בגב ופרופסור )אמריטוס( לפיסיקה גרעיית.
פטר בשת .2001

30

זאב )ויה( הדרי ,המוסד לעלייה ב' ,יומן מבצעים ,פאריס  ,1947הוצאת הספרים של אויברסיטת בן-גוריון בגב,
תש"א  .1991 -עמודים י"א ,י"ח.
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מרכזי הקשר באירופה; לאחר מכן התקשר עם התחה בתל אביב .מכיוון שהעבודה באיות
הצפופות הייתה מרובה ,תן האלחוטאי לשאר המלווים להמשיך בעבודת הקשר .לפעמים היה אלץ
להמשיך בעבודתו לקול זעקותיהם של פצוע או יולדת".
יהודה ארזי ,ממפקדיה הבולטים של ה"ההגה" שעמד בראש שלוחת המוסד לעלייה ב' באיטליה,
כתב" :הרדיו מילא תפקיד חשוב ביותר בעבודתו באיטליה ,ובאירופה כולה ...פה היו שלוש תחות

קבועות  -המרכזית במילו ,ושתי האחרות באפולי ובארי .את עייי הרדיו באיטליה ריכז משה
ירושלמי )כיויו היה מריו( ולרשותו עמדו גדעוים  -ערים וערות ששלחו מהארץ ועבדו בתחות
השוות .עבודת הגדעוים הייתה קשה ומאומצת .הם היו מעטים ...ועבדו במשמרות ללא מוחה,
בתאי מחתרת וחשאיות31".
וחשוב להבין את סביבת הפעולה של הגדעוים בשים שלאחר מלחמת העולם השייה ,אותה היטיבו
לתאר האחים ג'ון ודוד קמחי ,בספרם "דרכי סתר"" 32:אחת הבעיות העיקריות הייתה בעיית

הקשר; הכבישים חרבו במלחמה; מערכת הטלפוים חובלה על-ידי צבאות הציר בסיגתם; שירותי
הדואר היו שרויים באדרלמוסיה ובלתי מהימים .ארזי ]מפקד המוסד לעלייה ב' באיטליה[ לא
יכול לקיים מגע עם חבריו בשאר הארצות; אי אפשר היה אפילו לדעת את גורלם של מורי-הדרך
שהיו עוברים את הגבולות לאסוף את הפליטים ועשויים היו שלא לחזור משך שבועות רבים .הבעיה
פתרה בעזרת "בק המשקאות" ותושייתם של שי חיילים ארצישראלים מחיל-ההדסה-המלכותי,
שתוך כדי שבועות מספר אספו משדרי אלחוט במספר מספיק לכון רשת ברחבי אירופה ואפילו
לשלוח חלפים לארץ-ישראל .תחות שידור של ה"מוסד" הוקמו במילאו ,אפולי ,אטוורפן ,פאריז,
מרסיי ואתוה בלא שתעליה אף פרוטה אחת .הקשר האלחוטי אל מפקדת ה'הגה' בתל אביב
שיה את כל התמוה :עתה הייתה פעילות מתואמת בגדר האפשר) ".עמ' " .(112הה כי כן ,לא
בלי יסוד אמר בידיעה של היו-יורק טיימס מן המפקדה האמריקאית בגרמיה ביואר  1946כי
"דומה שהיהודים העים מפולין לגרמיה יש להם מערכת-קשר טובה אף יותר מזו של הצבא
האמריקאי" .יעילותה של מערכת הקשר של ה"מוסד" וה"בריחה" תפרסמה לשם בבירות
אירופה) ".עמ' .(165
ממה בעה הצלחת הארגון ויעילות פעולתו? לדברי אל"ם )מיל'( אורי גורן 33,מוותיקי הגדעוים,
שכיויו היה "משה" או "יערי" ,בספרו "משי צידי הקריפטו" )עמ' " :(34איך זה עבד? איך הצליח

ארגון מבוזר ,לא מיומן ולא מאומן ,על אדמת אירופה שאחרי המלחמה ,להוציא לפועל מבצע
שכזה? התשובה היחידה שמצאתי היא זו :המערכת עבדה ביעילות מרשימה הודות לכך שכל "בורג"
31

מתוך עדותו של יהודה ארזי 27 ,ספטמבר  .1949הציטוט מספרו של ד"ר שי חורב "תיב במים עזים ,ההעפלה
החלוצית ביבשה ובים" ,הוצאת דוכיפת ,חיפה.2012 ,

32

בתרגום עברי ,הוצאת ג'רוסלם פוסט ,ירושלים תשט"ו.

33

ולד בשת  1926במושב חלת יהודה )היום שכוה בראשון לציון( .התדב ל"הגה" בשת  1943ושירת במשטרת
היישובים העבריים .במאי  1945שלח לקורס אלחוטים .בפברואר  1946גויס למוסד לעלייה ב' .היה מהל מחות
מעפילים ,סייע בארגון ספית המעפילים יגור ,היה מפקד ספית המעפילים לטרון ,שהפליגה ממל לה-סיוטה
) (La Ciotatבצרפת ב 19-אוקטובר  1946שעל סיפוה  1,252מעפילים ,עם רב-חובל ומלחים ספרדיים .הספיה
תפסה בידי הבריטים ב 1-בובמבר וגררה לחיפה ,והמעפילים גורשו לקפריסין .סיוע בארגון מעפילי אקסודוס.
עד יוי  1948היה ,כגדעוי ,ממוה על רשת הקשר באירופה ועסק ברכש והברחת שק ותחמושת לישראל .היה
קצין קשר של חטיבת גולי ושל חטיבת הצחים ומקש"פ מרכז .הקים את היחידה הטכולוגית של חיל המודיעין.
היה בין מקימי חברת אי.סי.אי טלקום ושירת כמכ"ל החברה.
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בה פעל במסירות; איש לא חיכה להוראות ,אלא עשה את הדרוש במקום ובזמן הכון ,מתוך
אחריות ובמסירות מקסימלית ".התושייה והיוזמה היו המפתח .הגדעוית מרגה )גוטהלף(
אמרה בפשטות" :איך ידעו מה צריך לעשות? ראיו מה צריך לעשות ,אז עשיו ,ראיו שמלוכלך -
אז יקיו"35.

גורן34

המפקדים סמכו על הגדעוים  -שהיו להם משעת איתה  -ולא רק בושאי קשר ,שכן כל גדעוי
וגדעוית לא עסקו בקשר בלבד ,אלא ביצעו כל משימה שדרשה  -ארגון חיי מעפילים במחות,
הברחת מעפילים ,ליווי שיירות מעפילים ועוד ,והכל בתאי חשאיות והתמודדות בלתי פוסקת עם
יסיוות גורמי מודיעין בריטיים לסכל את הפעילות.
החשאיות הייתה הבסיס לפעילות .הקשר האלחוטי היה סוד כמוס .הגדעוים הקפידו על בטחון
שדה ,מידור וסודיות ,וחיו בחשש מתמיד מתפיסתם וחקירתם בידי הבריטים .הגדעוית מרגה
)גוטהלף( גורן היטיבה לתאר זאת" :החברים לא פטפטו .יכולת להיות עם אדם  24שעות ביממה -
ולא לדעת כלום .איש לא שאל שאלות"36.

34

ילידת ברדבורג ,גרמיה .1925 ,הגיעה לאגליה בשת  1939ב"-קידר טרספורט" .הייתה חברה בתועת הוער
"הבוים" .באביב  1946הגיעה לצרפת בדרך לעלייה ב' עם הקבוצה הראשוה של חברי תועת הוער והחלוץ
מאגליה .גויסה ל"הגה" בשת  .1946בוגרת קורס הגדעוים "זבולון" במרסיי .הייתה גדעוית במרסיי ויחד עם
הגדעוי בי גפן ,גדעוית בספית המעפילים "הפורצים" ) ,(1947שהפליגה בחשאי מבדול ) (Bandolבצרפת ב22-
ובמבר  1947עם  167מעפילים וחתה ב 4-בדצמבר בתל אביב ,ליד שפך הירקון .שירתה כאלחוטית בחטיבת גולי
ובחטיבה  7והשתחררה ב .1949-משת  1963ועד צאתה לגמלאות הייתה מורה לאגלית ,מרכזת המקצוע וסגית
מהלת בבית ספר "ידלין" בראשון לציון .שואה לאורי גורן.

35

ראיון באוקטובר .2015

36

ראיון באוקטובר .2015
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.3

האשים

3.1

מקור השם "גדעוים"

"גדעון" היה שם של רשת האלחוט של המוסד לעלייה ב' ,ו"גדעוי" הוא האלחוטן שהפעיל את
הרשת ,כל איש קשר )אלחוטן מורס( שקיים את הקשר בין הארץ לחו"ל ,בתחות אלחוט ביבשה או
בספיות.
מה מקור השם "גדעוים"? אין או יודעים.
מספר תאוריות :שבתי טבת ,בספרו "גדעוים" )עמ'  ,(26מספר כי זו הייתה הרשת השלישית של
ה"הגה" ,ולכן היה לה שם שהחל באות ג' .גבי שריג ,בספרו "הגדעוים" )עמ'  (25מספר כי השם
"גדעון" הוא הסבה לעברית של השם "גרישא" ,שמו של גרישא )צבי( שוטוב ,חבר קיבוץ מעברות
שכיויו היה "גיר" ,שהיה האלחוטן הימי הראשון ב"הגה" 37.מויה אדם ,מהטכאים הבכירים
של ה"הגה" ,שכיויו היה "המהדס הקטן" 38,סיפר כי" :הכיוי 'גדעון' יתן בהתחלה למשדר.

כאשר התקלקל המשדר בקיבוץ אפיקים בשת  ,1938שלחה האלחוטית האחראית מברק בדואר
האזרחי הבריטי ובו הודעה' :גדעון חולה .פגע בעיו .בבקשה לשלוח אליו את ד"ר מויה עם עין
רזרבית' .כתוצאה מהכיוי 'גדעון' הציע פרץ רוזברג )שהיה אז מדריך ארצי לקשר אלחוט( 39לקרוא
לאלחוטים 'גדעוים' וזהו מקור השם המפורסם" 40.יש הסבורים שהשם "גדעון" מסמל בת"ך
לוחמים מובחרים בעלי תושייה )שופטים פרק ז'(.
וכשאו משתמשים במוח "גדעוים" ,עליו לזכור את פועלם של כל המפקדים והטכאים ,שהיו
חלק בלתי פרד ממערכת זו.

37

גרישא )צבי( שוטוב ,יליד  ,1906היה מראשוי אלחוטי המורס בשירות הקשר הארצי ,היה טכאי רדיו והיה לו
רישיון חובבי רדיו אמריקאי .שירת כגדעוי בספיות המעפילים אטרטו א' ,אטרטו ב' ,אטרטו ג' ,אטרטו ד'
ואטרטו ה' .התמסר להדרכה בתחום האלחוט .שב לקיבוץ מעברות לאחר המלחמה ושם חי ופעל עד לפטירתו
בשת .1989
ספית המעפילים אטרטו א' הייתה אחת מספיות המעפילים הראשוות ,שהפליגה בובמבר  1938מבארי
באיטליה עם  300עולים ,אותם החיתה בחוף שפיים .בהפלגה זו הופעל לראשוה קשר דו-מגמי עם הספיה ,ומאז
לוו כל ספיות המעפילים של ה"הגה" בגדעוים.

38

"המהדס הגדול" היה המהדס מישה גורדין ,שיהל בית מלאכה של שירות הקשר הארצי בתל אביב ,ברחוב
אלבי מס'  ,54בחות של סוכות "פילקו" למקלטי רדיו.
מויה )מלך( אדם )זופרסקי( ולד בעיירה ולגרד ,רומיה ,בשת  .1915למד אלקטרויקה ומכיקה בטכיקום
בקישיב )היום  -מולדובה( .עלה ארצה בשת  .1935שירת ב"הגה" ,משת  .1936עסק באיתות ראייה ובטלפויה
ובשת  1937הוסב למפעיל תקשורת אלחוטית )בקורס בתל אביב ,בפיקודו של זלמן כהן( .פטר בשת .2000

39

הצחן הישראלי הראשון .יליד הוגריה .1919 ,עלה ארצה עם הוריו ,למד בגימסיה הרצליה בתל אביב ,בגיל 16
התגייס ל"הגה" והוכשר באיתות ראייה וקשר רדיו בוגר קורס "פלסטיין סקים" .בשת  1942התגייס לצבא
הבריטי .גדעוי בספיה "אטראטו" ז' .התדב לקבוצת צחי היישוב וצח בהרי דורמיטור במוטגרו במאי ,1943
כאלחוטן ,כחלק מיחידת קישור צבאית בריטית שחברה לקבוצת הפרטיזים בפיקודו של טיטו .במלחמת השחרור
שירת במחלקת המדע )לימים :רפא"ל( ולאחר מכן הקים את מערך הקשר של משטרת ישראל .פטר בשת .2008

40

מאמר בירחון קשר ואלקטרויקה ,כרך ט"ו ,מס'  ,(171) ,3יולי  ,1981עמ' .55
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3.2

הכשרת הגדעוים

הגדעוים הוכשרו מקצועית בקורס אלחוט ,שערך בידי שירות הקשר הארצי והיה קורס משותף
לאשי כל רשתות ה"הגה" .הקורס הראשון לאלחוטי מורס התקיים באפריל  ,1937ועד אפריל
 1948ערכו  25קורסים לאלחוטי מורס והוסמכו  818אלחוטים .הקורסים ערכו במקומות שוים:
ג'וערה )בסיס הדרכה מרכזי של ה"הגה"( ,ביתן אהרון ,בית ההבראה שפיים.
לקורסי האלחוט שלחו ממבחר כוח האדם בשירות הקשר הארצי ,שהתדבו למשימה .רוב
הגדעוים היו לוחמי פלמ"ח .קורס האלחוט הציב בפי חיכיו דרישות גבוהות ,ורק מספר קטן
יחסית של חיכים הצליחו לסיים את הקורס בהצלחה .הלימודים היו בדרך כלל משעה  0800עד
 .1800הושא המרכזי בקורס היה שידור וקליטה במורס 41,וכדי לקבל הסמכה דרש החיך לעמוד
בהישג של שידור במהירות  20קל"ד )קבוצות חמישיות לדקה( וקליטה במהירות של  32קל"ד .כן
למדו בקורס יסודות החשמל ושימוש בכתבי סתר.
מבחית המקצוע ,ההדרכה והשיבוץ ,האלחוטים היו כפופים לראש שירות הקשר הארצי )"המפקח
הארצי"( .היחס לאלחוטים ביחידות היה מיוחד ,גם במטות ה"הגה" וגם מצד המפקדים ,שהיו
"מחזיקים" לעצמם את האלחוטים "שלהם".

3.3

התכית הארץ-ישראלית

התכית לארץ ישראל שלאחר הכיבוש )באגלית ,The Palestine Post Occupational Scheme :בקיצור
המקובל בזמו" :פלסטיין-סקים"( הייתה תכית שהכיו הבריטים למקרה שארץ ישראל
שבשלטון המדט הבריטי תיפול בידי האצים ובעלי בריתם.
הסכה הראשוה ריחפה ביוי  ,1940כאשר גרמיה כבשה את צרפת ,השליטה בצרפת ומושבותיה
עברה למשטר וישי הפרו אצי ,כולל סוריה ולבון ,ופלישה גרמית לארץ ישראל מצפון הייתה סכה
ממשית .ביוי ויולי  1941כבשו הבריטים את סוריה ולבון ,אך בריטיה אלצה לדלל באופן יכר
את צבאה במזרח התיכון עקב הצטרפות יפן למלחמה בדצמבר  ,1941והחשש מפי התמוטטות
הצבא האדום והתקדמות האצים דרומה דרך הקווקז ופלישה לארץ-ישראל מצפון היה מוחשי .זה
היה הרקע לתכית שיזמו הבריטים ,בשיתוף עם ה"הגה" ,שקראה בקיצור "פלסטיין סקים"42.

41

המורס שלמד היה מורס בא"ב עברי ,המבוסס על הא"ב הלטיי .תרגום כתב המורס לעברית עשה בשת 1922
בתועת הצופים היהודיים בווילה בידי זלמן כהן ,לימים מבכירי שירות הקשר ב"הגה" .מאחר ש בעברית 22
אותיות ובלועזית  ,26וספו בטקסט הגלוי ,לפי הצפה ,האותיות  X ,V ,Fו ,Y -במטרה ששדר מוצפן לא יזוהה
כשדר בעברית .האות  Fשימשה כקודה ,האות  Vשימשה כפסיק ,האות  Xשימשה כרווח והאות  Yשימשה כמקף
)בהמשך שוה הדבר :האות  Xשימשה להדגשה ,כדי לשדר מילים קשות פעמיים ,והאות  Yשימשה כרווח(.
הגדעוים השתמשו במורס העברי המקובל כיום ,שהוא המורס של זלמן כהן במספר שיויים ,שהוכסו בידי שירות
הקשר הארצי :הוחלפו האותיות ט' עם ת' ,כ' עם ק' ,ס' עם ש' .שוה כתב המורס לאותיות ו',ט' ,ע' ו -צ'.
במורס אין אותיות סופיות )ן ,ך ,ף ,ץ(.

42

דוד בן גוריון קבע את המוטו של התקופה" :עליו לעזור לאגלים במלחמה ]בגרמיה האצית[ כאילו לא היה
ספר לבן ,ועליו לעמוד גד הספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה".
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בהמשך ,בשת  ,1942התקדם הצבא הגרמי בפיקודו של הגרל רומל בצפון אפריקה מזרחה והיה
חשש של ממש מפילת תעלת סואץ לידי גרמיה האצית ופלישת הגרמים לארץ ישראל מדרום.
בשל חשש זה הגו הבריטים תכית ליצירת קו הגה באזורים ההרריים בצפון הארץ ,וביישוב
השתררה חרדה של ממש והכה לקרב הגה הרואי ,להתבצר בהרי הכרמל והגליל ,לפרוס בעורף
הגרמים רשת ריגול וחבלה ולא להיכע לגרמים .משה דיין התמה כמפקד המבצע מטעם
ה"הגה" .יצחון הבריטים בקרב אל עלמיין והדיפת הצבא הגרמי מצפון אפריקה בובמבר 1942
הסירו איום זה.
בהסכמת האגלים הוכה תכית לקורס אלחוטים שיוכשר לתכית סודית זו ,וקורס ה"פלסטיין
סקים" פתח ב 26-ספטמבר  1941בביתן בלגיה ב"יריד המזרח" ,ליד מל תל אביב ,ואת ההכשרה
המקצועית באחזקת מכשירי רדיו למדו החיכים בבית הספר המקצועי "מכס פיין" בתל אביב.
בקורס הוכשרו  19חיכים .מכשירי הקשר לקורס סופקו בידי שירות הקשר הארצי של ה"הגה",
שייצר במיוחד עבור התכית  60מכשירי רדיו מזוודה ,שייחודם היה בציפוי פח ,שכן הם ועדו
להטמה ב"סליק" .לאחר סיום הקורס הוקמה רשת ,שקראה "הרשת של משה דיין" ,בה הוטמו
מכשירי הקשר בבתי האלחוטים שועדו להפעילם.
הסכה של הפלישה האצית חלפה ,ועמה תמה תקופת "השיתוף" .היחסים ההדוקים בין היישוב
לבריטים "התקררו" ,והבריטים חזרו לבלוש ולהתכל ל"הגה" .בתחילת  1943סגרה "הרשת של
משה דיין" באופן רשמי .האלחוטים חיכי הקורס שלחו רובם לארצות ערב ,לשמש ,כ"-גדעוים",
כשליחי ה"הגה" בקהילות היהודיות ולכון את ההעפלה היבשתית.

3.4

קורס "זבולון"

כאשר גבר הביקוש לגדעוים הוחלט בשירות הקשר הארצי בשת  1946לקיים קורס אלחוט בחו"ל.
הקורס התקיים בשלהי שת  1946בווילה מבודדת סמוך למחה המעפילים במרסיי ),(Marseille
בדרום צרפת ,וקרא "קורס זבולון" על שם המבה בו התקיים הקורס ,ששימש לפי המלחמה
כמועדון התועה הימית "זבולון".
הקורס משך ארבעה חודשים וסיימו אותו  12חיכים ,מעפילים בדרכם ארצה ,דוברי עברית ובעלי
הבה בסיסית באלקטרויקה 43.בסיום הקורס התקיים טקס השבעת החיכים ל"הגה"
בהשתתפות מפקד ה"הגה" באירופה ,חום שדמי.

43

חברתו מרגה גורן )גוטהלף( וחבריו פתחיה פייג וחום מור ,אותם ראייו לשם הכת חוברת זו ,היו בין החיכים
בקורס זה.
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אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

20

.4

הטכולוגיה והתפעול

4.1

משדרים ומקלטים

כאמור ,עיקר השידורים של הגדעוים היו שידורי מורס ,בת"ג )תדר גבוה( .עיקר מכשירי האלחוט
היו מתוצרת עצמית של שירות הקשר .בבתי מלאכה חשאיים של שירות הקשר 44הרכיבו את
המשדר/מקלט ב" -מזוודה" מעץ ,בגודל דומה לזה של תיק משרדי )כ 45 X 27 X 13-ס"מ( ,במשקל
 7.2קילו ,כדי שיהיה וח לשיאה ולטלטול בתאי מחתרת .טכאי שירות הקשר בו בהסתר
ובהיחבא ,עד קום המדיה ,כ 500-מקלטים/משדרים .45ה"-מזוודה" הפשוטה השתכללה במשך
השים :הספק השידור הוגבר לכ 15-ווט ,וספה "שמיעה עצמית" ,יתן היה לבחור בין שימוש
בגביש לבין תדר בר שיוי.
מכשיר פוץ וסף היה מקמ"ש מורס בשם "אמבסדור" ,שהיה מקלט רדיו ביתי רגיש )תוצרת (RCA
בו "הושתל" משדר רדיו לאיתות מורס ,בצורה שלא אפשרה לגלות את "ההשתלה"46.
מכשירי האלחוט ששימשו את הגדעוים באירופה שילבו מקלטים מסחריים או מקלטים מעודפי
צבאות הברית עם משדרים מתוצרת עצמית )מבוססים על רכיבים שרכשו במחסי עודפי ציוד צבאי
ומורכבים בפחי ביסקוויטים( והורכבו בבית מלאכה באיטליה ,שהוקם בבארי ,ומחשש מהבריטים,
שהתחקו אחר הפעילות ,דד לאפולי ,משם למילו ,משם לווילה מבודדת ליד אגם קומו ולאחר
מכן למחה פליטים-מעפילים סמוך לרומא .בבית מלאכה זה בו גם משדרים שאפשרו ,בוסף לקשר

44

גבי שריג ,בספר "לקסיקון למוחי קשר" ,הוצאת "מערכת" קיבוץ דליה ,1998 ,מספר כי שירות הקשר הארצי
הפעיל כעשרים בתי מלאכה )"מעבדות"( ,כאשר לעייו ,החשובות היו "פודור" )על שם טכאי בשם זה( ברחוב
אדם הכהן  8בתל אביב ,שם יצרו "מזוודת" מורס שקראה "מק  "8ומכשיר למורס ודיבור שקרא "מק ;"10
"פילקו" )איטרציול( ברחוב אלבי  ,54פית גאולה ,בתל אביב; "בית-דין צביקה" ברחוב בן-יהודה  28בתל
אביב ,שם יצרו מכשיר גבישי למורס ודיבור שקרא "מק " ;"14דוידי צבי" ברחוב סולומון ) 20פית רחוב פיין(
בתל אביב; "יהלום" ברחוב ז'בוטיסקי  ,127פרדס כץ ,בי ברק )במרתף מלטשת יהלומים(; "רשת" ,ברחוב אבן
גבירול ) 8פית רחוב אבן עזרא ,כיום רחוב הרב שבזי( בי ברק ,במרתף בית חרושת "אושא" לגדרות ברזל; דירתו
של פתא )רז( ברחוב לסל  6בתל אביב; דירתו של אישי )ישעיהו( לביא )למברגר( ברחוב פרוג  16בתל אביב; מעוות
עובדים ח' בתל אביב; קיבוץ גבת.
תיאור מקיף של הציוד האמור מופיע במאמר של גבי שריג ,מכשירי הרדיו של שירות הקשר ב"הגה" ,קשר
ואלקטרויקה  ,84כרך  7מס'  ,12אוקטובר  ,1973עמודים  453עד .457

45

מקמ"ש ה"מזוודה" הראשון קרא "מק ."8-הדגם הבא קרא "מק ."9-הדגם המתקדם ,שהייתה לו גם "שמיעה
עצמית" ויכולת לברור בין גביש ותדר בר-שיוי ,קרא מק.18-

46

הדבר חייב החלפת שאי הרשת בשאי מיוחד ,גדול יותר ,הוספת מתד פעימה ) ,(BFOוהוספת דרגת הספק )בדרך
כלל  -שפופרת ריק  6L6או .(807
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מורס ,גם קשר דיבור 47,והסבו מקלטי רדיו רגילים ,שהיו בהם "גלים קצרים" ,לקליטת
פעילות דומה עשתה גם בבית מלאכה חשאי במרסיי.

מורס48.

תחום התדרים המקובל היה בין  3ל 20-מה"צ )אם כי רוב המזוודות פעלו בתחום התדרים  3עד 6.5
מה"צ( .תחום תדרים זה היה אז "קי" משידורים מסחריים .התחום המוך שימש לקשר בשעות
הלילה והתחום הגבוה שימש לקשר בשעות היום.
בטכולוגיה של אותה התקופה ,בהספקי השידור המוכים ובאטות הפשוטות ,קשר מורס איפשר
קשר אמין וארוך טווח באמיות טובה מהותית בהשוואה לקשר דיבור.
הספק השידור של "המזוודות" היידות היה בדרך כלל פחות מ 10-ווט ,ובתחות ייחות פעלו
בהספקים גדולים יותר .המקלטים והמשדרים היו מבוססים על הטכולוגיה של אותה התקופה,
שפופרות ריק ) ,(Vacuum Tubesכאשר השפופרות המקובלות היו שפופרות שהיו מיועדות לשימוש
בדרגות הספק השמע של מקלטי רדיו ומגברים ביתיים ,מסוג  6V6או  ,6L6אותם יתן היה לרכוש
מבלי לעורר חשד .שפופרת פופולרית וספת הייתה  ,5Z3שפעלה כמיישרת 49.יש לציין כי באותה עת
עוד לא הומצאו הדיודות והטרזיסטורים ,גם לא מעגלים מודפסים 50.השפופרות הורכבו בתושבות
מיוחדות )בדרך כלל עם  8פיים( ,והחיבורים בין רכיבי המשדר עשו בתילי חושת.
תדר השידור קבע בדרך כלל באמצעות גביש קוורץ ) (Crystalשחובר בתושבת במילואת המכשיר,
והמפעילים החזיקו מספר גבישים ,כל אחד לתדר ייחודי משלו51.
עם ציוד זה ,באמצעות אטה מתאימה ,יתן היה להגיע לטווח של כ 200 -ק"מ.

47

משדר פוץ היה "משדר רי" ,שבה בידי רען )רי( רובישטיין ,יליד הארץ .1921 ,בוגר בית הספר המקצועי "מכס
פיין" בתך אביב ,בתחילת שות הארבעים התדב לפלמ"ח ובשת  1944התדב לצבא הבריטי ושירות כטכאי
חשמל באיטליה ,הוצב בפלוגה  .544אחרי המלחמה שאר באיטליה עם חברין מהבריגדה והקים בית מלאכה
לייצור משדרים בעיר בארי ,התקין מכשירי קשר על ספיות והקים תחות קשר באוסטריה .פטר בשת .2013

48

מקלטי הרדיו הטיפוסיים באותה התקופה היו מקלטים עם כמה "גלים" )תחומי תדר( ,בגלים ביויים וגלים
קצרים ,בדרך כלל מקלטי סופר הטרודיין עם גלאי לאותות אפון תופה ) (Amplitude Modulation - AMבתדר בייים
) (Intermediate Frequency - IFשל  455קה"צ .כדי לקלוט שידור מורס ,שהיה אות רציף ) (Continuous Wave - CWללא
אפון ,דרש להוסיף מתד פעימה בתדר הבייים ,שכוה  .(Beat Frequency Oscillator) BFOאיבוך בין המתד בתדר
הבייים לבין אות המורס הקלט יצר במקלט אות שמע.

49

שפופרת ריק  6L6היא טטרודת הספק לשמע ,שועדה לייצר אות שמע בהספק של כ 7-ווט" .אחותה הקטה",
השפופרת  ,6V6ועדה לייצר אות שמע בהספק של כ 5-ווט .הם יצאו לשוק בשת  ,1936יוצרו בידי מגוון יצרים,
במספר רב של מדיות ,והיו בשימוש רחב עד שות השבעים של המאה העשרים .את חוט הלהט )פילמט( של
שפופרות אלה דרש להזין במתח של  6.3וולט )ישר או חילופין( ובזרם של כ 0.9-אמפר בשפופרת  ,6L6כ0.45-
אמפר בשפופרת  .6V6באודה דרש מתח ישר של כ 350-וולט בשפופרת  ,6L6כ 250-וולט בשפופרת  .6V6שפופרת
ריק  5Z3היא "מיישר דו דרכי" ,שתי אודות עם קתודה משותפת ,ששימשה כמיישר זרם במקלטים ביתיים ומגברי
שמע ,וועדה לספק כוח בהספק עד  100ווט במתח עד  450וולט .את חוט הלהט )פילמט( שלה דרש להזין במתח
של  5וולט ובזרם של  3אמפר .גם שפופרת זו יצאה לשוק בשת .1936

50

השימוש המסחרי בדיודות ,טרזיסטורים ומעגלים מודפסים החל רק בשות החמישים של המאה העשרים.

51

רוב הגבישים היו בתדרים בין  6ל 8-מה"צ ,שכן אלה הגבישים שמצאו במחסי עודפי צבאות בות הברית
באירופה .הגדעוים הגו "ללטש" גבישים לתדרים המדויקים שדרשו )ראו הסבר על ליטוש ביתי של גבישים
ב.(https://www.youtube.com/watch?v=j7CS4A8wB1E -
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52.(807

משדרים בהספק גבוה יותר )מאה ווט ויותר ,שהשתמשו בשפופרות ריק גדולות יותר ,כמו
ואטות יותר איכותיות ,בשילוב בבחירה מושכלת של תדרי השידור ,אפשרו קשר בין תחות ייחות
גם בטווחים של  1,000ו 2,000-ק"מ.
המשדרים דרשו בדרך כלל ספק כוח עם מספר מתחים 6.3 :וולט לחוטי הלהט )פילמטים( של
שפופרות הריק 53,מתח ישר חיובי של כמה מאות וולט לאודות 54,מתח שלילי של כמה עשרות וולט
כמימתח ) (Biasלסריג ) ,(Gridוהוזו או ממתח חילופין ) 220וולט 50 ,הרץ( ,שהזין שאי שסיפק
מספר מתחים למספר מישרי זרם ,או מזרם ישר ) 6או  12וולט( ,אז מקור המתח הגבוה היה בדרך
כלל דימוטור ) ,Dynamotorמוע ז"י מחובר למחולל ז"י( או ויברטור עם שאי.
עשה שימוש במקלטי ת"ג צבאיים ,כמו  BC312או  BC348מעודפי צבאות בות הברית 55,שרכשו
במחסי עודפי צבא באירופה ,ובמקלטי ת"ג מסחריים.
במספר ספיות מעפילים הותקן משדר/מקלט  Wireless Set No. 19מעודפי הצבא הבריטי 56.ספיות
מעפילים שרכשו בארה"ב צוידו בדרך כלל במערכת קשר מסוג

57.TCS

במספר ספיות מעפילים

עשה שימוש במקמ"ש "קרוסלי" ,הוא מקמ"ש ת"ג  58,SCR-248מעודפי הצבא האמריקי ,כמקמ"ש
משי.

4.2

אטות

האטות בהם השתמשו היו בדרך כלל אטות תיל ארוך ) ,(Long Wireבאורך של  10עד  20מטר,
שקראו אטה "ר" ,כאשר במשדר הותקן מתאם אטה פשוט )בדרך כלל מעגל "פי" ,ששימש גם

52

שפופרת ריק  807היא טטרודת הספק לשמע ,שועדה לייצר אות שמע בהספק של כ 50-ווט במתח אודי של 750
וולט .הפילמט הוא במתח של  6.3וולט ובזרם של  0.9אמפר .השפופרת הורכבה בתושבת עם חמישה פיים.
השפופרת יצאה לשוק בשת  1938והשימוש בה היה פוץ עד שות השישים של המאה העשרים.

53

חוט הלהט )פילמט( בשפופרת ריק שימש לחימום הקתודה ,כדי ליצור פליטה תרמיוית של אלקטרוים.
האלקטרוים עים מהקתודה )החמה( אל האודה )הקרה( ,המוזת במתח גבוה )חיובי( ,והזרם מבוקר באמצעות
מתח )שלילי( על הסריג.

54

גבי שריג ,בספר "לקסיקון למוחי קשר" ,הוצאת "מערכת" קיבוץ דליה ,1998 ,מספר מפי המהדס פתא רז כי
הגו לפעול עם שפופרת  6V6במתח אודי של  250וולט ועם שפופרת  6L6במתח אודי של  400וולט.

55

 BC 312הוא מקלט סופר-הטרודיין משות השלושים עם  9שפופרות ריק ,שקלט בתחום התדרים  1.5עד  18מה"צ,
ב 6-תחומים BC348 .הוא מקלט סופר הטרודיין עם  7שפופרות ריק שיוצר בהיקף רחב במלחמת העולם ,וקלט
בתחומים  200עד  400קה"צ ו 1.5-עד  18מה"צ .מקלטים אלה שקלו כ 25-ק"ג ופעלו או במתח חילופין של 110/220
וולט או בזרם ישר ) 12או  24וולט ,על פי דגם הדיומוטור(.

56

) Wireless Set No. 19שודע מאוחר יותר בצה"ל בכיוי מק  (190היה משדר מקלט ת"ג ,בתחום התדרים  2עד 8
מה"צ ,בהספק שידור של  5ווט ,שהיה מותקן בטקים בריטיים במלחמת העולם השייה .היו בו  15שפופרות ריק
והוא פעל ממתח של  12וולט.

57

 TCSהיא מערכת רדיו של הצי האמריקאי מתקופת מלחמת העולם השייה לתחום התדרים  1.5עד  12מה"צ,
המורכבת ממקלט רדיו סופר-הטרודיין עם  7שפופרות ריק ,משדר של  36ווט עם  7שפופרות ריק ומערכת
דימוטורים משותפת למשדר ולמקלט .הציוד ועד להתקה בספיות ובתחות ייחות.

58

מקמ"ש ת"ג ) SCR-284מכוה גם  ,(BC-654שיוצר בידי  Crosley Corporationבסיסיטי ,אוהיו .מקמ"ש לתחום
התדרים  3.8עד  5.8מה"צ ,בהספק  24ווט במורס 17 ,ווט בדיבור )את"ן( ,משקלו כ 20-קילו.
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לכיוון הדרגה הסופית של המשדר( .תיל האטה היה בדרך כלל תיל חושת גמיש ,מהסוג שהיה
משמש באותה תקופה לאטות קליטה ביתיות59.
בתחות ייחות בהם הרגשת הביטחון הייתה גבוהה הגו להתקין אטה דיפול ,גזורה לתדר
השידור ,והיו מתקיים אטה לתדר יום ואטה אחרת לתדר לילה .הזת אטת הדיפול הייתה
אתגר ,שכן כבל קואקסיאלי היה מצרך יקר מציאות ,ולעיתים אלתרו הגדעוים קו זן כ"קו פתוח"
) ,(Open Lineשי תילים סמוכים זה לזה שהמרחק בייהם שמר בעזרת מבדדים ,או אף השתמשו
בכבל חשמל דו-תילי ,שיש לו עכבת אופייית מוכה ,מתאימה להזת אטה דיפול.
בדירות מסתור היו קשיים רבים בפריסת האטות ,והיו מקרים בהם אלצו לפרוס את התיל בתוך
הדירה ,הגם שהדבר פגע באיכות השידור והקליטה .היו מקרים בהם תיל האטה הוסווה כחבל
לתליית כביסה60.

4.3

מקורות ארגיה

מקור הארגיה להפעלת המשדר/מקלט ,במיוחד בספיות ,היה "כאב ראש" גדול של הגדעוים.
רוב המשדרים/מקלטים יזוו מזרם ישר של  6או  12וולט ,ולשם הפעלתם היה צורך במצברים
)בדרך כלל השתמשו במצברי רכב ,לא המצברים "האטומים" של ימיו ,אלא המצברים של אותה
התקופה :מצברים "רטובים" ,שהיה צורך למלא אותם מעת לעת במים מזוקקים( .היה צורך
להטעין את המצברים בקביעות ,עקב צריכת הזרם הגבוהה של הציוד .הטעת המצברים ,במיוחד
בספיות המעפילים ,הייתה אתגר לא מבוטל61.
בספיות מעפילים ,שרובם היו ללא מקור חשמל סדיר להזת ציוד קשר ,התפתחה טכיקה של הזת
חוטי הלהט )פילמט( של השפופרות באמצעות מצבר במתח  6וולט ,ואספקת מתח גבוה של 250
וולט למקלט ו 600-וולט למשדר מסוללות יבשות )מערך סוללות  45וולט או  90וולט ,מסוללות
שקראו ” “B Batteryאו ” .(“HT Batteryמערך מצבר וסוללות כזה היה חסכוי ,איפשר כ 40-שעות
עבודה )כ 20-ימי הפלגה( ,היה אמין פי כמה ממתמרים מכיים כמו דימומטר או ויברטור ,ולא יצר
רעש אלקטרומגטי שהפריע לקליטה.
בתחות ייחות ,במקומות בהם הייתה רשת חשמל ואספקה סדירה של חשמל ,יתן היה להשתמש
בספק כוח מוזן ממתח רשת ,שסיפק את מגוון המתחים הדרש.

59

מקלטי רדיו ביתיים השתמשו באותה תקופה באטות תיל ארוך ) (Long Wireחיצויות .על גגות בתים בארץ
מאותה תקופה יתן עוד היום למצוא תורן מוך עליו טבעת גדולה ,בקוטר כ 30-ס"מ ,ששימשה לתליית אטות
אלה.

60

מויה אדם ,קשר אמיץ ,עמ' .224

61

מצבר הרכב הפוץ בתקופת הגדעוים היה במתח של  6וולט .רק בשות החמישים היה מעבר של כלי רכב למצברים
של  12וולט.
עיר כי מטעי המצברים של אז לא היו המטעים המוכרים לו היום ,עם וויסות אלקטרוי ,אלא מטעים פשוטים,
לא יעילים ,בהם זרם הטעיה ,במקרה טוב ,היה מווסת ידית .מתח לא מתאים או וויסות לא כון גרם לכך
שהמצבר לא טען כראוי.
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4.4

הוראות קשר

בתקופת הגדעוים ,ההק"ש )הוראות הקשר( כוה בשם "הסכם קשר" .הסכם הקשר קבע את
התדרים ,אותות הקריאה וזמי הקמת הקשר.
מתוך ספרו של גבי שריג "הגדעוים" )עמ'  ,(42להלן דוגמאות של הסכמי קשר:
) (1הסכם קשר לספיה "יגור" )הוצא ביום  1אוגוסט  ,1946שעה :63 ,62(2100
א" .יגור" -

כאן

ב" .ארצי"- 64

ישל

ג .סיסמא -

לא ישוב ריקם

ד .ארצי מתחיל בקריאה  5דקות 1800 ,1400 ,1000 ,0630 -
בימין66

ה .ההתחלה- 65

לפי הודעת יגור דרך

ו .גלים לא קריסטליים- 67

1250 ,850 ,814

ז .גלים קריסטליים -

 ,672 ,545גל ראשי 689

) (2הסכם קשר לספיה "כתריאל יפה" )הוצא ביום  3אוגוסט  ,(1946מאלון 68אל ארצי:
א .ארצי -

רמה

ב .כתריאל -

טX

ג .גל ראשי -

 689וגם814 :

ד .סיסמא -

כי בשלוה יצאו

ה .שעות קשר- 69

1800 ,1400 ,1000 ,0600

ו .ארצי קורא ראשון במשך  10דקות

62

הגדעוים ,עקב פעילותם הבין-לאומית ,השתמשו בשעון לפי זמן גרייץ )גמת .(GMT -

63

השורות בהסכם הקשר מסופררות באותיות ,דבר שאפשר שיוי בהסכם הקשר על ידי התייחסות לאות בלבד.

64

ארצי  -שם הקוד של מפקדת המוסד לעלייה ב' בתל אביב ,שפעלה מתחות חוף בתל אביב וחיפה.

65

הקמת קשר הרדיו היא על ידי הודעה מן הספיה למל המוצא ,וזו מודיעה על כך לארץ .שיטה זו קטה כאשר
הספיה הייתה בראשית דרכה ,כיוון שעוצמת השידור שלה לא יכלה להגיע ארצה .במחצית הדרך הראשוה הייתה
הספיה מתקשרת לארץ המוצא ,ובמחצית השייה  -לארץ היעד.

66

בימין  -שם הקוד של מפקדת המוסד לעלייה ב' באיטליה.

67

הכווה לתדרי שידור בשליטה בידי מתד עם תדר בר-שיוי ,שאפשר גמישות בשיוי קל בתדר השידור כדי להתגבר
על הפרעות ,וזאת מול תדר שידור קריסטלי )גבישי( ,בו התדר איו יתן לשיוי.

68

אלון  -שם הקוד של יהודה ארזי ,ראש שלוחת המוסד לעלייה ב' באיטליה.

69

הסכם כזה כוה בשם "הסכם ה ,"4-לאמור :קשר כל  4שעות.
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תהליך הקמת הקשר לא היה פשוט ,שכן עוצמות השידור היו מוכות ,הפרעות אלחוטיות לא חסרו,
ודרשה מהגדעוים מיומות רבה  -של מעבר מתדר לתדר ,לעיתים ביחוש ,כדי להקים קשר .לדברי
אורי גורן" :הקמת קשר עם משדרים בהספק מוך הייתה מבצע שהצריך דבקות במטרה ,ואמם
לא היה דבר כזה כמו אי השגת קשר" ,לפעמים גם הקמת קשר פשוטה משכה שעות .הפעלת התחה
עשתה לפי הלי מחתרת קפדיים70.

4.5

כתבי סתר

חלק גדול מהמברקים שהועברו )"תזכירים" ,בלשון של אז( היו מברקים מוצפים .הגדעוים ביצעו
את ההצפה והפעוח באופן ידי .עד שת  1946ההצפה הייתה מבוססת על שיטה של שיוי מיקום
אותיות ) .(transpositionשמחה אבן זהר 71,ראש שירות הקשר הראשון של ה"הגה" ,מספר על שיטת

ההצפה כי "מבעוד מועד עלה בידיו לרכוש ,תודות לש"י ,את הצופן )הקוד( ושיטת האלחוט
שהייתה הוגה במשטרת המדט  -שיטה שראתה טובה בתחילה ,עד שפלו לידיו שיטות הצופן
והפעוח ההוגות בצבא היוגוסלבי ועל פיהן פעלו אחר-כך,72".
הודעות מורס מוצפות שודרו בקבוצות בות חמש אותיות ,שקראו "חמישיות" ורשמו על טופס
מיוחד .מדידת מהירות השידור והקליטה צויה על פי מהירות השידור והקליטה של קבוצות
חמישיות לדקה  -קל"ד .ברשתות מורס של ה"הגה" מקובל היה לשדר ולקלוט במהירות של  18עד
 22קל"ד ,אך הגדעוים ,שהיו יותר ותיקים ומוסים ,הגו לשדר ולקלוט במהירויות של  28ו30-
קל"ד.

70

קשר הת"ג בין התחות הייחות היה בעיקרו קשר במודל התפשטות גלים של גלי רקיע .קשר הת"ג לספיות היה
בעיקרו קשר במודל התפשטות גלים המכוה ) ,NVIS (Near vertical incidence skywaveשהוא קשר בתחום בין גלי
קרקע לבין גלי רקיע .כדי לקיים קשר היה צורך להשתמש בתדרים גבוהים יותר בשעות היום ותדרים מוכים
יותר בשעות הלילה ,כאשר התדרים האופטימליים השתו גם לפי עוות השה ופעילות השמש.
מחזור  18של פעילות השמש ,בין השים  1944ל ,1954-הגיע לשיאו בשת  ,1947כך שעיקר פעילות הגדעוים בשים
שלאחר מלחמת העולם השייה היה בתאי התפשטות גלים טובים יחסית.

71

ולד בברז'יצה )אז רוסיה ,היום אוקראיה( .בשת  1921הקים סיף של תועת "החלוץ" בסרי ,הקים חוות
הכשרה חלוצית ,היה חבר המפלגה הציוית-סוציאליסטית .עלה ארצה בשת  .1925אחרי מספר חודשים החל
לעבוד בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית .מוה למכ"ל המשרדים ומאוחר יותר למזכיר הוועד הפועל והוועדה
המרכזת .הצטרף למפלגת אחדות העבודה ובשת  1930הצטרף למפא"י .מוה לתפקיד ראש שירות הקשר הארצי
עם הקמתו בשת  1937ושירת בתפקיד זה עד שת  .1941בתחילת  1947הקים ועמד בראש "לאסירו" ,האגודה
לעזרת האסיר והעציר היהודי ,ועמד בראש הארגון עד לפירוקו עם הקמת המדיה .הקים את האופרה הישראלית
והיה מכ"ל האופרה עד לסגירתה בשת  .1982פטר בשת .1992

72

ראיון שפורסם במקורו בירחון "בהסתדרות" בשת  1965ופורסם שוב בגיליון מיוחד של הירחון קשר
אלקטרויקה ומחשבים ,בהוצאת קצין קשר ואלקטרויקה ראשי ,כרך י"ח ,(204) 2/אוגוסט  ,1987בעמ'  .22מה
שלא היה ידוע אז היה כי שירות הביון האיטלקי ) (Servizio Informazioni Militari - SIMידע לקרוא צופן זה )ראו
 ,http://chris-intel-corner.blogspot.co.il/2012/08/italian-codebreakers-of-wwii.htmlאו פרסום מאפריל  2011של ה,NSA -
ראו .(https://www.nsa.gov/public_info/_files/history_today_articles/21_March_2011.pdf
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שיטת ההצפה שהייתה מקובלת באותה התקופה הייתה כך 73 :אותיות הסיסמה הוחלפו למספרים,
כאשר הערך המספרי  -במקום האותיות  -יתן מן המוך אל הגבוה )לדוגמה :הסיסמה "מלחמת
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והחמישיות שודרו לפי הסדר הבא :דמוהר הפיומ החהדל...
הגדעוים חשבו את ההצפה לבטוחה ואמיה ,אך ביולי  1946התברר להם כי הדבר היה רחוק
מהמציאות ,וכי הבריטים הצליחו לפעח את כתבי הסתר בהם השתמשו74.
לאחר מלחמת העולם השייה ,באוקטובר  ,1945החלה ה"הגה" ,בפקודת דוד בן-גוריון ,לפעול גד
הבריטים ,יחד עם האצ"ל והלח"י ,ביסיון לשות את המדייות הבריטית בשאלת ארץ ישראל.
כאחת הפעולות הבולטות הייתה "ליל הגשרים" ,בין ה 16-ל 17-ביוי  ,1946תקיפת  11גשרים
בגבולות ארץ ישראל ,שגרמה ליתוק זמי של תיבי האספקה בשימוש הבריטים .כתגובה יצאו
הבריטים בשבת 29 ,ביוי  ,1946למבצע "אגאתה" גד הסוכות היהודית וה"הגה" ,מבצע שכוה
"השבת השחורה" .במבצע השתתפו  17,000חיילים בריטיים .הוטל עוצר על מספר ערים )תל אביב,
ירושלים ,חיפה ,רמת גן ,תיה ועוד ומספר קיבוצים ומושבים( ,וערכו חיפושים מבית לבית2,700 .
איש ,בהם רבים ממהיגי היישוב עצרו והועברו למחות מעצר.
בהמשך לסערה הפוליטית הבין-לאומית שהדבר חולל ,פרסמה ממשלת בריטיה ב 24-ביולי 1946
"ספר לבן" 75,שועד להציג את הסוכות היהודית כארגון טרוריסטי ,להוכיח שהיא גורם מוביל
בפעולות האלימות גד הבריטים בארץ ולהציגה כפעילות לא לגיטימית .מסמך זה כלל שמוה

73

גבי שריג ,בספר "לקסיקון למוחי קשר" ,הוצאת "מערכת" קיבוץ דליה.1998 ,

74

הבריטים האזיו לרשתות הקשר של ה"הגה" משת  ,1942ושברו את הצפים שבשימוש ה"הגה" עד שיוי
הצפים בשת  .1946יומו של  ,Guy Liddellראש הריגול הגדי ) (counter-espionageב MI5 -משת ,KV 4/195) 1944
ראו  (http://www.fpp.co.uk/History/Liddell/diary_1944.pdfמתייחס למודיעין שהושג משבירת צופי ה"הגה" ,ומדבר
על שי צפים ,שכוו  ISPAL 1ו) ISPAL 2-ראו עמ'  36ו ISPAL .(42-הוא ראשי תיבות של .Intelligence Service Palestine
היה גם מקור שכוה  ,ISPAL 3והוא כראה האזה לשידורים לציבור של ה"הגה" והמחתרות .מרכז ההאזה
הבריטי היה במחה ) Sarafandהיום  -צריפין( ,וכפי הראה האזיו לגדעוים גם מבסיס האזה בקפריסין ומספיות
ביון בים התיכון .הכיויים  ISPAL 1ו ISPAL 2-שוו במהלך השים ל) OATS -הצופן של ההגה( ו) ISTRIA-הצופן
של הסוכות(.
התהליך של קליטת שדר של ה"הגה" והפצתו כשהוא מפועח ומתורגם היה מורכב .התשדורת קלטה בסרפד,
הועברה לאגליה לפעוח ותרגום ,וחזרה לארץ להפצה .המחסור של הבריטים בדוברי עברית עיכב את התהליך.
אורי גורן ,בספרו "משי צידי הקריפטו" )עמ'  ,(55מתאר מפגש בראשית שות השישים עם שירותי הביון
האיטלקיים ,בו התברר לו כי הם הצליחו לפעח מברקים מוצפים של המוסד לעלייה ב'.

" 75הספר הלבן" כוה בשם Palestine: Statement of Information Relating to Acts of Violence, July 1946

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
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ממברקי הסוכות היהודית ,שבעה מהם שלחו מהארץ ללודון ,כפי הראה כמברקים מוצפים,
ואחד ,שהיה מברק גלוי ,שלח מלודון לארץ76.

מויה אדם ,בספרו "קשר אמיץ" )עמ'  ,(256כותב" :לאחר 'השבת השחורה' פרסמו הבריטים ספר-
לבן שהכיל תוכם של עשרות מברקים ששודרו מירושלים ללודון על-ידי הסוכות היהודית .התברר
שהבריטים פעחו את המברקים האלה במשך שים .יותר מאוחר ודע לו ,מפי איש מן המחלקה
לעיקוב אחרי תחות זרות ופעוח מברקים בממשלה הבריטית ,כי הקודים של תחת הסוכות היו
להערכתם פרימיטיביים ביותר".
פרסום זה היה אירוע מכון בתולדות שירות הקשר ,והיה "שירות יקיצה" של ממש .הוא לא רק
שהביא לכך ששירות הקשר שיה את כל שיטות הצופן ,אלא יצר את ההכרה של שירות הקשר
בצורך למיסוד ושא הצופן בידי מומחים לדבר ,תוך הקצאת המשאבים הדרשים.

יאן )יעקב יאי( ,ראש שירות הקשר באותה עת ,סיפר" 77:אומם עבדו בקודים ,אבל הבריטים
פרסמו "ספר לבן" שבו הופיע תוכם של הרבה מברקים שמקורם בקשר בין הארץ לבין לודון -
כלומר שהם פיעחו את מברקיו .ראש יחידת הפעוח בבריטיה היה יהודי ,ואחו הצלחו לחקור
אותו בארץ ולאמת את עיין הפעוח .כתוצאה מכך החלפו את כל הקודים ויסדו יחידה מיוחדת
שעסקה בכתבי סתר ,ואשר עזרה במומחים בתחום זה שהבאו מדרום אפריקה78".
מסמכים מהארכיון הציוי המרכזי מאוגוסט  ,1946מראים שהמחלקה המדיית של הסוכות עברה
לאחר האירוע להשתמש בצופן שהיה מבוסס על ספר הקוד של ) Bentleyספר קוד מסחרי שועד
לשדר מספרים של חמש ספרות במקום משפטים שלמים ,כדי לחסוך בהוצאות על מברקים ,שכן
התשלום עבור משלוח מברקים היה לפי מילים( אליו הוסיפו את מספר המפתח )לדוגמה(41.945 :
ששוה מדי יום 79.שירות הקשר לא השתמש בשיטת הצפה זו.
מעדויות גדעוים 80מתברר כי אחרי אירועי השבת השחורה )יולי  ,(1946כאשר התברר כי הבריטים
שברו את הצופן של ה"הגה" ,הגדעוים עברו להשתמש בכתבי סתר אחרים ,בהצפה בעורקים
וברשתות .כתב הסתר אז היה מבוסס על מפתח בן עשר אותיות ,כאשר בדרך כלל השתמשו

76

כתבי משה שרת מתייחסים לושא זה ,ומעלים חשש )עמ'  (146כי שבר גם הצופן של המוסד לעלייה ב' )"ירחים
בעמק איילון" ,מכתבי משה שרת ממחה המעצר לטרון ,יוי-ובמבר  ,1946ראו
 ,http://www.sharett.org.il/info/books/ayalon.pdfעמ'  .146 ,145 ,140 ,108 ,104 ,103עותק הספר הלבן מופיע בעמ' 533
עד .(542
עיר כי לפי כתבי משה שרת לעיל )עמ'  ,(28הצופן של הסוכות היה מבוסס על עמוד משתה של ספר עברי ,שעותקיו
היו מצויים בידי השולח ובידי המקבל.
יעקב שרת ,בו של משה שרת ,סיפר באוקטובר  2015כי הוא זוכר במעומעם מערותו בירושלים בתחילת שות ה-
 40ספר אגלי עב כרס בו אביו השתמש לצורכי צופן.

77

ראיון שפורסם בגיליון מיוחד של הירחון קשר אלקטרויקה ומחשבים ,בהוצאת קצין קשר ואלקטרויקה ראשי,
כרך י"ח ,(204) 2/אוגוסט  ,1987עמ' .17

78

שאול בר-לבב ומאיר שפירא ,שהיחו את היסוד לביטחון הקשר בצה"ל.

79

מזכר פימי ללא חתימה ,המיועד ל-א.א ,.תאל ורפאל ,מיום  11אוגוסט  ,1946שסימוו  ;S25.10941מסמך לועזי
תואם בשם  Instructions for Useמ 19-אוגוסט  ,1946שסימוו .S25.8214

80

פתחיה פייג ,בפגישה בספטמבר  ,2015ומרגה גורן )גוטהלף( ,בפגישה באוקטובר  ,2015סיפרו כי בקורס זבולון
במרסיי ,בשלהי שת  ,1946הם למדו להשתמש במח"פ ,וכי היו גדעוים שידעו לבצע את המרת האותיות על פי
ריבוע ויז'ר בעל פה ,ללא הזדקקות לעזרים .המפתח היה ספר לועזי ,ולא השתמשו פעמיים באותו דף .חום מור,
בפגישה בפברואר  ,2016הבהיר את השימוש בסוגים השוים של כתבי סתר.
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בסיסמאות פשוטות )כמו" :מלפפו חמוצ" ,מדיה עברית"( ולתשדורת "רציית" השתמשו במפתח
על בסיס דף מוסכם מספר קריאה באגלית; 81המרת האותיות התבססה על שיטת ריבוע ויז'ר
) 82,(Vigenèreוהשיטה בה זכרו את הטבלה הייתה הפיכת האות לערכה המספרי ,ו"חיבור" ערך
האות הגלויה )בהצפה( או האות המוצפת )בפעוח( לערך אות המפתח ,במערכת כללים שלמדה
בעל פה83.
הגדעוי יואש צידון )צ'אטו( ,שכיויו המחתרתי היה "מתי" מספר בספרו 84על שיטת ההצפה,
במסגרת פעילותו כגדעוי בצרפת" :את המברק סידרו בטור של שתי חמישיות ,או עשר אותיות.

מעל המסר ,בראש הטור ,כתבו את המפתח לכתב הסתר ,גם הוא בו עשר אותיות .במקרה שלו,
זה היה יכול להיות ,למשל ,בימפלסודרכ " -בים פלסו דרך" .לכל אות יתן ערך מספרי .על ידי חיבור
או חיסור ערך האות השלחת או המתקבלת במברק מוצפן לערך אותיות הסיסמה ,הוא המפתח,
התקבלו ההצפה או הפעוח".
הגדעוי שמשון לוטן )לוציאן( ,שכיויו המחתרתי היה "קין" 85,מספר בראיון לירחון קשר
אלקטרויקה ומחשבים ,שפורסם בשת  1987על פעילותו בצפון איטליה מאוגוסט  1946ועד
ספטמבר " :1947תוכן ההודעות היה מוצפן ,כשהמפתח הוא סיסמה כמו :מלפפון חמוץ ,מיץ

עגביות ,חומה ומגדל וכדומה .כל סיסמה כללה  10אותיות ,והייתה טובה להצפה )או פעוח( של
שתי 'חמישיות' עוקבות של אותיות .הסיסמה גם הייתה מוחלפת כל יום על פי טבלה מוסכמת
מראש".
לאחר מכן השתמשו במקביל גם ב"שיטת הצמדים" :כתב סתר שהיה מבוסס על לוחות שראו כמו
לוח כפל גדול ,כאשר היה דף להצפה )שקרא "דף הוצאה"( ודף לפעוח )שקרא "דף הכסה"( ,וכל
צמד אותיות היה הופך לצמד מוצפן אחר86.
81

”“Three Men in a Boat

ספרים "פופולריים" למטרה זו היו ”) “Lust for Lifeספר של אירוויג סטון על חיי וון-גוך(,
)ספר הומוריסטי של ג'רום ק .ג'רום() How Green Was My Valley” ,רומן של ריצ'רד לווליין על משפחת כורים בוולס(
ו) “Frenchman’s Creek”-ספר היסטורי של דפה די מורייה(.

82

כללי חיבור האותיות בהם השתמשו היו למעשה סימולציה של ריבוע ויז'ר סימטרי של  20אותיות .ארבע אותיות
לא הוצפו )'ש'' ,ת'' ,('X' ,'V' ,'F' ,ש' הומרה ב'ת' ו'ת' הומרה ב'ש'' ,ר' הומרה ב'י' ו'י' הומרה ב'ר' .מאוחר יותר,
כאשר מפתח כתב הסתר הפסיק להיות דף מספר ועבר להיות דף חמישיות שהודפס במיוחד ,עבר שירות הקשר
להשתמש בריבוע ויז'ר סימטרי ,עם  25אותיות )ללא האות  ,(Vכדי להקל על זכירת הטבלה בע"פ.

83

צופן זה חשוף להתקפה המבוססת על חוסר איזון סטטיסטי בטקסט הצופן .יתן להכין טבלאות שכיחויות
המבוססות על שפת טקסט המפתח ,ובעזרתן לבצע יתוח סטטיסטי .בשיטה זו פועח במלחמת העולם הצופן
היפי  Purpleבידי האמריקאים.

84

יואש צידון )צ'אטו( ,ביום בליל בערפל ,הוצאת מעריב ,תש"ה  ,1995 -עמ' .56

85

ולד בישראל בשת  1927והתגייס לפלמ"ח בשת  .1945שירת בתחות אלחוט בצ'כיה ,איטליה ואוסטריה .היה
גדעוי בספית המעפילים "בוים ולוחמים" )שכאשר עצרה בידי הבריטים בחופי הארץ יטמע בקרב המעפילים,
עצר ,גורש למחות המעצר בקפריסין וברח כשהוא מחופש לילד בן  (15וספית הרכש "ארסיה" )שהבריחה ארצה
 6טקי שרמן( .חובב רדיו ,באות הקריאה .4X4GF

86

)ראו
2013
בשת
שפורסם
Steven
Wagner
של
מחקר
ואכן,
 (https://www.academia.edu/4853743/Blowing_the_Source_Britain_s_use_of_SIGINT_in_Palestine_1933-47טוען כי
השיוי אכן גרם ל" -עלטה מודיעיית" ,והמודיעין הבריטי לא הצליח לקרוא את הצופן עד יולי  ,1947אז הצליחו
הבריטים לשבור את הצופן החדש .המבצע הבריטי כוה  .FOGמאוחר יותר הצליחו הבריטים לשבור צופן וסף
)עליו לא ידועים פרטים( שכוה .CREAM
המעה לשאלה ,מה בדיוק הבריטים פעחו ב FOG-ו ,CREAM-וכיצד הבריטים עשו זאת ,הוא עדיין תעלומה :האם
הצליחו לשים יד על ספרי מפתחות? האם ביצעו שבירה סטטיסטית מתוחכמת? האם בוגד העביר להם תוכן
מברקים? האם פעחו עורק/רשת ספציפית ,או את השיטה?

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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)מודרר(87

מספר על חוויותיו מהפלגה בספית המעפילים "התקווה" באפריל

הגדעוי חום מור
" :1947כל התשדורות התהלו בכתב סתר; המפתח שהיה ברשותי דמה לטבלאות לוח הכפל :טור

אופקי ואכי בקצה של אותיות לפי סדר א'-ב' ובתוך המשבצות צמדי אותיות לפי סדר אקראי .וכך
לכל צמד אותיות של המסגרת התאים צמד אקראי מוצפן] .את הדפים היו[ מדפיסים במכות
כתיבה עם הרבה עותקים בעזרת יר פחם .העותקים האחרוים היו קריאים בקושי ,ואחד כזה
בדיוק אי קיבלתי .כעבור כמה ימי הפלגה קלטתי הוראה האומרת לו להפליג בכיוון)...וכאן אי
משפשף עייים וממשיך( פורטו חארא .מלא גאווה אי מציג את המברק לרב החובל והוא מחפש
במפות ובספרים ומכריז :אין מקום כזה! אי מבקש את הטקסט בשית ואחר כך באותיות לועזיות
ושוב מקבל משהו דומה ל .‘Porto Here’-הקפטן לא מוותר :אולי יש לשם זה מובן בשפה עברית?
עיתי לו :בוודאי ,והסברתי את המשמעות .הדבר הפך לבדיחת ההפלגה ואולי לבדיחת הים התיכון
כולו ,ואילו הקפטן פה על דעת עצמו למפרצון  Porto Venereליד לה-ספציה ,שם אכן ציפו לבואו".
עם השים התברר כי ההישג של שיוי הצפים היה מוגבל .הבריטים החלו לקרוא מחדש את הצפים
של ה"הגה" ושל המחלקה המדיית של הסוכות בשלהי שת  .1947גם גופי ביון מערביים ,כמו
האיטלקים והצרפתים ,הצליחו לעשות כן88.
ייצור הצפים עבר שדרוג מהותי רק עם הקמת חיל הקשר ומיסוד ושאי ביטחון קשר בחיל הקשר.

4.6

תחות רדיו ביבשה

"הבריחה" ,הברחת המעפילים למחות בסמוך למלי הים התיכון ,וכל פעילות המוסד לעלייה ב',
כולל יהול החיים במחות המעפילים" ,העמסת" המעפילים על ספיות בחשאי ,רכש הספיות
וציודן ,כמו גם יהול ההעפלה היבשתית מארצות ערב ואירן לארץ ישראל ,היו מלאכה ארגוית
חשאית מורכבת ,והקשר שסיפקו הגדעוים היה סם-החיים לפעילותה ,שכן השליטה ותיאום
הפעולה עשו באמצעות רשתות הרדיו שהגדעוים הפעילו.

87

88

יליד קרקוב ,פולין .1923 ,המשפחה עלתה ארצה בשת  1924והתיישבה בשכות בורוכוב בגבעתיים ,אך בשת
 ,1932עקב השפל הכלכלי בארץ ,חזרה המשפחה לפולין .למד בגימסיה העברית בקרקוב .המשפחה ספתה בשואה
פרט לחום ששרד בזכות העסקתו בידי אוסקר שידלר במפעל ייצור התחמושת בקרקוב .בוגר קורס הגדעוים
"זבולון" במרסיי .גדעוי במרסיי ופריז ,בספית המעפילים "התקווה" וספית הרכש "הזקן" .אלחוטן בספיה
"אילת" ,שעסקה בהבאת עולים מלוב לארץ .שירת בצה"ל כאלחוטן בחיל הים ,בחטיבה  9במלחמת קדש ובפיקוד
הדרום במלחמת ששת הימים ויום הכיפורים.
בדיעבד התברר שגופי ביון אלה יותר מוטרדים מפעילות ריגול וחתירה פוליטית ,מאשר מההעפלה ,והם העדיפו
להעלים עין.

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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רוב הגדעוים פעלו ברשת תחות הרדיו ביבשה .להלן רשימת התחות החשאיות ביבשה שפעלו
משת  1942ועד הקמת המדיה:
מספר
סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

המדיה
לבון
סוריה
סוריה
סוריה
עיראק
מצרים
אירן
המדבר המערבי
איטליה
איטליה
איטליה
איטליה
איטליה
צרפת
צרפת
קפריסין
אוסטריה
אוסטריה
הולד
בלגיה
יוון
גרמיה
רומיה
צ'כוסלובקיה
יוגוסלביה
שוויץ
אגליה
ארצות הברית
קפריסין
ארץ ישראל
ארץ ישראל

העיר
ביירות
דמשק
חאלב
חומס
בגדאד
קהיר
טהרן
יחידות עבריות
אפולי
מילאו
בארי
מארו )גבול אוסטריה(
רומא
פריז
מרסיי
מחה ב'
איסברוק
ויה
הבריגדה היהודית
הבריגדה היהודית
אתוה
מיכן
בוקרשט
פראג
שביק
באזל
לודון
יו יורק
מחות המעצר
כללי
חיפה

הקוד

הערות

רות
שכתי
מלויה
רבקה
ברמן
גושן
אלון
ליאורד
ליאורד
ליאורד
ליאורד
ליאורד
יסעור
סידי
רייס
קלילה
צבעוי
יהלום
גבריאל
סם
מוריס
פקטה
יורם
פיה
עמה
צמרת

קליטה בלבד
קליטה בלבד
קליטה בלבד

ארצי
חופי

היו תחות שפעלו בקליטה בלבד ,כדי לא לשדר באופן בלתי חוקי.

לדברי משה ירושלמי" ,זיק" 89שכיויו המחתרתי היה "מריו"" 90:יהודה ארזי החליט לעבור למילו
שם היה מרכז הפעילות במועדון לחייל הישראלי ברחוב צ'זרה קטו  .3אשי הקשר חיפשו מקום
להקים את תחת השידור לארץ .הוחלט על ויא אופילי  .19במקום היה בי"ס יהודי בביין אחד היה

89

משה ירוזלימסקי )ירושלמי( ולד בפולין .1917 ,בגיל  17עלה ארצה עם משפחתו .התגוררו במגדיאל ולאחר מכן
בתל אביב ,שם למד בגימסיה בלפור .התגייס ל"הגה" בגיל  .19בשת  1838מוה ל"מפקח ארצי" בשירות הקשר.
במאי  1945שלח לאיטליה כדי "לארגן את עייי הקשר" ,והקים את רשת הגדעוים באירופה .חזר ארצה ביוי
 1946כגדעוי בספית המעפילים "יאשיהו ודג'ווד" ופיקד על רשת "גדעון" .עם הקמת צה"ל התמה לפקד על רשת
תח"ל עד לפרישתו בדרגת סא"ל.

90

ראיון בגיליון מיוחד של הירחון קשר אלקטרויקה ומחשבים ,בהוצאת קצין קשר ואלקטרויקה ראשי ,כרך י"ח2/
) ,(204אוגוסט  ,1987עמ' .27

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
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מחסן של הג'ויט ומטבח ולידם הקימו את תחת השידור .המצב במילאו אחרי המלחמה היה
קשה .הפסקות חשמל בלי סוף .המתח לא היה מספיק סדיר לשידורים ....כשהשכים גילו יותר
עיין בדיירים חובבי הרדיו הם עברו לוילה מבודדת 'טרמא דה מירדולו' שהייתה שייכת לעסקן
פשיסטי והוחרמה ע"י האמריקאים .המסווה הפעם היה בית הבראה לפליטים חולים .לשם כיסוי
לקחו עמם עשרה פליטים ...91במחצית הראשוה של הדרך קיימו האויות )ספיות המעפילים( קשר
עם תחות סטאטיות בחוף ומשם )העברו( את הידיעות לארץ .במחצית השיה של הדרך עבר הקשר
אל התחות הארץ-ישראליות .בעיקר קיימה רשת גדעון קשר עם תחת דפה שהייתה תחת הקשר
עם חו"ל .ביום ההפלגה האחרון הייתה האויה מקיימת קשר עם תחות שהוקמו בחוף .למרות
הסכה ולמרות הפטרולים הבריטיים בחוף לא תפסה אף אחת מתחות החוף".
לדברי הגדעוי אורי גורן" :הרשת התהלה בצורה מאוד מסודרת עם תחה מרכזת בארץ ...בימי
המדיה שבדרך הייתה תחת השידור של רשת הגדעוים בארץ בבית משפחת אברהם בן-יוסף
)לימים מכ"ל משרד הביטחון( ,בקומה השייה במעוות עובדים ח' בשדרות ורדאו בתל אביב"...
"האלחוטן בצד השי היה מזהה לא רק את הצליל האופייי של המשדר אלא גם את אופייי השידור
של המפעיל הגדי והיה מסוגל ברוב המקרים לדעת מי הוא .וצרה גם מעין גאוות יחידה ואחוות
אלחוטים ששמרה עד עצם היום הזה".
גבי שריג כותב 92כי במהלך מלחמת העולם השייה הופעלה מרכזת רשת גדעון מתחת "שושה"
ברחוב הירקון  256בתל אביב ,בדירה של משפחת בן יוסף ,וכי אחרי השבת השחורה הופעלה
המרכזת משדרות קק"ל ) 66היום  -שדרות בן-גוריון( בתל אביב ,בדירה שהייתה שייכת לדב הוז.
במהלך שת  1948הופעלה רשת גדעון מתחת הקליטה "דפה" בפסיון ברדשטטר ברחוב הירקון
בתל אביב )מול המטכ"ל ,ששכן אז ב"בית האדום" ברחוב הירקון( ,והמשדר היה במחה "יוה"
ברחוב הירקון )כיום  -מתחם מלון הילטון(.
משה ירושלמי" ,זיק" ,סיפר בראיון בשת  1965כי לאחר מלחמת העולם השייה הופעלה תחה
בשם "דפה" בדירה ברח' ז'בוטיסקי בתל אביב ,שעברה לאחר זמן לדירה ברח' שייקין בתל אביב.
בתקופת הרכש הופעלה תחה בכרמל הצרפתי בחיפה ,בשם "שושה".

91

גבי שריג ,בספר "לקסיקון למוחי קשר" ,הוצאת "מערכת" קיבוץ דליה ,1998 ,מתאר כי הקשר הפיזי מן התחה
אל משרדי המוסד לעלייה ב' במילו היה באמצעות אוטובוס או משאית צבאית שפקדו את האזור מעת לעת .זמן
הסיעה היה שעה וחצי ) "זו הייתה מהירות העברת המברקים מן התחה למען .("...תחת הרדיו מוקמה מאחורי
ארון בגדים גדול שהקיר החיצוי/אחורי לו התרומם בלחיצת כפתור.

92

בספר "לקסיקון למוחי קשר" ,הוצאת "מערכת" קיבוץ דליה .1998 ,עמ' .450 ,449 .98
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מעיין היה למצוא בארכיון ה"הגה" את פירוט ההוצאות החודשיות של תחת גדעון בקהיר ,בחודש
יוי  ,1946כאשר הסכומים הם בלירות מצריות:
10
18
2
2
8.5
3
5
2
3
2
54.5

שכ"ד למגורים
כלכלה
כביסה
עיתוים
פגישות מחוץ למקום העבודה
הוצאות לציוד הדירה
סיעות ,פגישות ועוד
אספקה קטה
תשלום למשרד ו"בקשיש"
הוצאות סיעה לא"י
סה"כ הוצאות לחודש

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

33

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

34

.5

מבצעי העפלה

5.1

השקת מסע ספית מעפילים היה מבצע של ממש

השקת מסע של ספית מעפילים היה מבצע ממושך ומורכב ,שהיו לו היבטים מגווים.
רכישת הספיות הייתה מבצע בזכות עצמו ,שכן המדובר ברכישה חשאית תחת עים הפקוחה של
הבריטים ,בדרך כלל בתהליכים מפוקפקים ודרמטיים ,באמצעות אשי קש וחברות פיקטיביות.
לפי מלחמת העולם עסקו גורמים רבים ברכש זה ,אך לאחר המלחמה עסק בזה רק המוסד לעלייה
ב' .בתחילת "ההעפלה הגדולה" שלאחר מלחמת העולם השיגו אשי המוסד לעליה ב' רק ספיות
קטות ,אך בהמשך רכשו ספיות גדולות יותר .הספיות שרכשו באירופה היו רובן במצב רעוע.
בשלהי שות  1945החל מבצע של רכישת עשר ספיות בארה"ב )תוך התחמקות מעין הפקוחה של
הרשויות בארה"ב( והשטתן למלים באירופה ,ובארה"ב רכשו גם ספיות יותר "איכותיות"
וספיות מלחמה ,שהיו מיועדות לגריטה בתום מלחמת העולם.
מספר מדיות במרכז ובדרום אמריקה היו לעזר רב ,בכוותם לספק לספיות "דגלי וחות" ,לכל
המרבה במחיר.
הכשרת הספיות לתפקידן כספיות העפלה ,הייתה אף היא משימה מורכבת ,וגם אותה היה צריך
להסתיר מעייהם הפקוחות של הבריטים .ספיות אלה היו רובן ספיות משא ,והמשימה הראשוה
הייתה התקת דרגשים למאות ,ואחר כך לאלפים ,של מעפילים .הדרגשים היו בדרך כלל מעץ )או
ממסגרת של מתכת( ,עם מקומות משכב במעין ערסלים )בדומה לאלוקות( .לא היו מזרוים .לכל
מעפיל הוקצה שטח ברוחב  75ס"מ ,בגובה  50ס"מ ובאורך  180ס"מ .הוכו מתקי תאורה ואוורור.
דרשו מתקי סיטציה בסיסיים )בתי שימוש שהותקו בדרך כלל על הסיפוים ,לפי מפתח של תא
לכל  30פש ,כאשר הגישה אליהם לא הייתה כל שעות היממה ,מחשש מעקב מטוסים וספיות
בריטיים( .דרשו מתקי בישול )רוב המזון היה "יבש" ,והתבסס על צימים וקופסאות שימורים
)ששימושם החלופי היה כ"תחמושת" ליידוי על הבריטים במאבקי ההשתלטות על הספיות( .בכל
ספיה היו מיכלים גדולים למי שתיה ,לפי חישוב של ליטר מים ליום למעפיל ,לכל צרכיו .הן המזון
והן המים חושבו למספר ימים כפול מימי ההפלגה המתוכים .למרות כל המאמצים ,התאים על
ספיות אלה היו קשים משוא ,והחמה היחידה  -שלא תמיד התאמתה  -הייתה שהמדובר בהפלגה
של ימים בודדים .ציוד הספיות בדלק ,מזון ומים היה אף הוא משימה מסובכת וקשה.
גיוס צוותים לספיות ,גיוס רב חובל וצוות מלחים ,היה ושא בפי עצמו .בדרך כלל ,רב החובל
)ה"קפטיין"( היה מגייס את שאר המלחים .אשים אלה הצטרפו למבצע מסיבות שוות :מי שביקשו
לסייע לאשים במצוקה ,מי שהתלהב מהאתגר וההרפתקות ,מי בעד בצע כסף )שכן התשלום היה
גבוה במיוחד ,עקב הסיכון הרב( .הבריטים ראו במלחים הזרים חוליה חלשה ,לחמו בהם מלחמת
חורמה ,ואיימו להעמידם למשפט ולהעישם .התהגות הצוותים הזרים הייתה כשורה ברוב
המקרים ,אך היו בייהם גם וכלים .לא חסרו מקרים בהם הימאים הזרים לא עמדו במתח של
הפלגות ממושכות ותקלות רבות ,סירבו להמשיך או יסו לשות את מסלול ההפלגה.
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 240צעירים יהודים מארה"ב וקדה ,רובם משוחררי צבא וחלקם עם יסיון ימי ,התדבו בארה"ב,
ללא שכר או תמורה ,והשיטו את הספיות "האמריקאיות".
אל הצוותים הזרים גויסו מלווים מן הארץ .לכל ספיה מוה מפקד ולרוב הספיות צוות גדעוי.
לספיות גדולות צוותו מלווים וספים .לכל ספיה צורפו אחיות ורופא ,בדרך כלל מקרב המעפילים.
ושא הרפואה היה חיוי ,שכן בספיות המעפילים היה בדרך כלל מספר רב של ילדים ושל שים
הרות.
הכת המעפילים למבצע היה אף הוא ושא חשוב .הכת המעפילים כללה אימון לעלייה וירידה
מהירה על משאיות שהובילו אותם ,וכן עליה מהירה וזהירה על הספיות .המעפילים חולקו
לקבוצות )בדרך כלל לפי שיוך מפלגתי ,שיוך תועתי או ארץ מוצא( ,וארגון החיים בספיה היה
מבוסס על קבוצות אלה ,כולל חלוקת אוכל ,עבודות תברואה ומילוי הוראות פיקוד הספיה.
העלאת מעפילים על הספיות הייתה אף היא מבצע של ממש .היו מבצעי העפלה שחייבו גיוס
שיירות של מאות משאיות לשם העלאה מהירה של המעפילים על הספיות ,כדי שהספיה תחמוק
מהמל לפי שהבריטים יבחיו בעשה ויצליחו לפעול גד הפלגת הספיה.
המעפילים הוגבלו בכמות המטען  ,ולא הורשו לקחת יותר מ 15-ק"ג לאדם.
חשוב להדגיש את הסיוע הרב של החיילים הארצישראליים בצבא הבריטי לכל ושא ה"בריחה"
וההעפלה .במיוחד יש לציין קבוצה של חיילי יחידת התובלה  ,462שבסיסה אז היה במילו.
הקבוצה ,שמתה כ 40-איש ,עסקה בהובלת פליטים יהודיים ובאיסוף ,הובלה ואחסון ציוד עבורם.
"החבורה" הייתה משעת לוגיסטית איתה לפעילות המוסד לעלייה ב' ,התמחתה בפעילות שכותה
פטן"" ,עסקי שק בתחת" בתרגום מערבית ואידיש
"טילחֶ עס ִטיזי געשֶ ְ
) TTGראשי תיבות של ִ
לעברית( ,ועיקרה היה השגת מזון ,דלק וציוד בדרכים לא חוקיות )כולל הקמת יחידה צבאית
בריטית מפוברקת ,היא "יחידת הובלה מס' " .("176החבורה" עסקה גם באיסוף שק ותחמושת.
ההפלגה עצמה ,שבוצעה בשליטתו של רב החובל ,בפיקוחו של מפקד הספיה.
העימות עם הבריטים בעת השתלטות על הספיה היה ושא חשוב ,במיוחד בשים שלאחר מלחמת
העולם ,כאשר המאבק בבריטים החריף .בדרך כלל השאירה המהיגות את ההחלטה על רמת ומשך
ההתגדות למלווי הספיה .ההכה הייתה בדרך כלל הקמת "ביצורים" שוים על הספיה וארגון
"קבוצות התגדות" מקרב המעפילים לעימות עם הבריטים בעת מבצע ההשתלטות ,כאשר לכל
קבוצה הוקצה אזור )חרטום ,גשר ,מרכז ,ירכתיים( .המעפילים השתמשו בשק קר )מוטות עץ,
מוטות ברזל ,גרזים( .למעפילים לא היה שק חם ,ולא ידוע על מקרים בהם מלווי ספיות השתמשו
בשק חם כגד הבריטים.
הגדעוים השמידו את כתבי הסתר והשליכו את מכשירי הקשר לים לפי שהבריטים השתלטו על
הספיה ,כדי למוע פילתם בידי הבריטים.
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חלק חשוב היה ושא חילוץ המלווים מספיות שתפסו בידי הבריטים .חלקם טמעו בקרב
המעפילים 93,עצרו עמם במחות מעצר בעתלית או בקפריסין ,וחולצו לאחר מכן .חלקם יצל את
אי-הסדר במל בעת הורדת המעפילים מהספיה ומצא דרך להתחמק ,חלקם הסתתר ב"סליק"
בספיה וחולץ מאוחר יותר בידי פועלי מל יהודיים )עקב המחסור התמידי בגדעוים ,עשה מאמץ
שהם לא ייתפסו ולא "יתקעו" במחה עתלית או במחות בקפריסין(.
הורדת המעפילים בחוף הייתה אף היא מבצע בזכות עצמו .חלק זה היה אמור להיות שלב הסיום
של המבצע ,ולצורך כל מבצע כזה גויסו מאות אשים :אשי פלי"ם )הפלוגה הימית של הפלמ"ח(
להורדת המעפילים לחוף בסירות וחבלים ,אשי "הגה" לאבטחת החוף וחסימת דרכי הגישה אליו,
מערך לוגיסטי לפיזור המעפילים והטמעתם ביישובים בסביבה ,מערך פיקוד ושליטה בחוף ההורדה,
בדרך כלל עם קשר קווי לחסימות וגדעוי עם "מזוודה" לקשר לספיה .השלב הסופי של הכוות
הספיה לחוף בוצע בדרך כלל באיתות ראייה ,עם פסים.
הגדעוים ,כמו גם יתר אשי המוסד לעלייה ב' ,עסקו לא רק בקשר .הגדעוים עסקו בכל מלאכה
שדרש לעשותה ,במבצעי העפלה מורכבים .גדעוים עסקו בהכשרת ספיות ובהכת מעפילים,
ביהול חיי מעפילים במחות ויהול חיי מעפילים בספיות ,בתרבות ,בטיפול בתיוקות ובילדים,
בבישול וחלוקת מזון ,בארגון ותפעול מבצעים להעלאת מעפילים לספיות ,בעימות עם הבריטים,
ועוד.

5.2

הקשר בספיות המעפילים

להמחשה ,תאר מה עלה בגורל איות המעפילים והגדעוים שעליהם ,שאת "הסכמי הקשר" שלהם
הצגו בסעיף הקודם:
הספיה "יגור" הייתה ספית משא מעץ עם מערכת מפרשים ומוע עזר קטן ,שרכשה בתורכיה.
היא הביאה ארצה ממחה ליד מרסיי  754מעפילים ,יצולי שואה .הספיה הפליגה ממל לה סיוטה
) (La Ciotatבדרום צרפת ב 29-ביולי  1946עם רב חובל תורכי וצוות תורכי וספרדי .ב 11-אוגוסט
 1946תפסה הספיה בידי הבריטים והמעפילים גורשו למחה בקפריסין .בעת העברת המעפילים
לספיות גירוש במל חיפה התפתח עימות כבד בין המעפילים לחיילים הבריטיים ,שהיכו את
המעפילים בקתות רובים והתיזו עליהן סילוי מים .מעפיל אחד הרג ועשרות מעפילים פצעו .בזמן
הגירוש הטילה ממשלת המדט הבריטי עוצר על העיר חיפה ,אך העוצר הופר בידי תושבי חיפה
היהודים שהרו בהמויהם למל .שלושה מפורצי העוצר הרגו ושבעה פצעו .על הספיה היו שי
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הגדעוי בי גפן סיפר כי טרם צאתו לאירופה קיבל החיה מיאן ,ראש שירות הקשר" :אם תצליחו להגיע ארצה -
בשום פים ואופן אל תחזור בספיה ריקה .אם אתה תפס בקרב המעפילים  -הטמע בתוכם והבריטים לא יזהוך;
אם יתפסוך בספיה ריקה  -יעו אותך ,כדי להוציא סודות .ושיהיה ברור לך  -רק פקודה מפורשת שלי יכולה לבטל
הוראה זו) ".בי גפן ,חיי עד כה ,הוצאת המחבר ,תשע"ד  ,2014 -עמ' .(29
בי גפן ולד הוא יליד מגדיאל .1926 ,למד בבית ספר חקלאי בפרדס חה וסיים לימודיו בתיכון בתל אביב .התדב
לפלמ"ח בשת  .1944עבר קורס אלחוט בשת  1946ושירת באיטליה ובאוסטריה .היה גדעוי ב"ברק""/החלוץ",
"הפורצים" וספית הרכש "פראטו" .בצה"ל היה אלחוטן ב"גולי" ובצחים ,שם שירת במילואים עד שת .1982
מאבות הגידולים הסובטרופיים בארץ.
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גדעוים :הגדעוית מלכה רופא שכיוייה היו "לאה" ו"-רחל" )"רשל"( 94,והגדעוי ישראל אבידור,
שכיויו היה "סיך" .קשר האלחוט לא פעל כי מוע העזר ,שתפקידו היה בין היתר לספק חשמל
למאוורר ולמשדר בחדר האלחוט ,שבק חיים ,ולא יתן היה לתקו .הגדעוית מלכה רופא השליכה
את המכשיר לים ,כדי שלא ייתפס בידי הבריטים ,הטמיעה את עצמה בין המעפילים וגורשה
כמעפילה למחה בקפריסין ,שם הפעילה בית תיוקות ואחרי מספר חודשים ברחה מהמחה כשהיא
מחופשת לאחות יחד עם איה פיקרפלד ,גדעוית וספת שכיוייה היה "שולמית" .ספית מבריחים
קפריסאית הביאה אותן לחוף הריה.
הספיה "כתריאל

יפה"95

הייתה אף היא ספית משא מעץ עם מפרשים ומוע עזר ,שרכשה

באיטליה והביאה ארצה ממחה אהלים ליד חוף ההעמסה בבוקה די מגרה ),(Bocca di Magra
דרומית ללה ספציה ,איטליה 604 ,מעפילים ,יצולי שואה )ובייהם "ילדי סלביו" ,ילדים יהודים
יתומים אשר חיילי הבריגדה היהודית איתרו ואספו אל מחסה ארעי בכפר סלביו( .הספיה הפליגה
ב 31-ביולי  96.1946ב 15-באוגוסט ,ליד חופי הארץ השתלטו הבריטים על הספיה אחרי עימות ואיום
בשק ,והספיה שטה למל חיפה .הגדעוית איה פיקרפלד ,שכיויה היה "שולמית" 97,הייתה על
הספיה .היו לה קשיי קשר רבים עקב בעיות הטעת מצברים ושיוי "הסכם הקשר" תוך כדי הפלגה,
כיוון שהוטל עוצר על תל אביב ותחת האלחוט המרכזית הייתה מוקפת צבא בריטי .סמוך לחופי
הארץ התקבלה הוראה מהארץ להכין מקום סתר )סליק( לקשר האלחוטי ,על מת שיתן יהיה
לקיים קשר לאחר שהבריטים ישתלטו על הספיה .הספיה עגה תחת שמירה בפתח מל חיפה
במשך חמישה ימים ,ואז הצליח מפקד הספיה לסר את שרשרת העוגן )כאשר רעש היסור עומעם
בקולות שירה רמה של המעפילים( והספיה סחפה לכיוון קריית חיים 500 .מ' מהחוף שוב השתלטו
הבריטים על הספיה .במל חיפה ,אחרי מאבק אלים ,הועברו המעפילים לספית הגירוש "אמפייר
היווד" ,והמלווים הארץ-ישראליים ,כולל "שולמית" ,טמעו בקרב המעפילים וגורשו כמעפילים
למחות בקפריסין .במהלך המאבק הצליחו מספר ערות מקבוצת "ילדי סלביו" ,מוהגות בידי
"שולמית" ,להבריח בבגדיהן חומר פץ לספית הגירוש ,אך הפיצוץ שוצר גרם רק זק קל לספית
הגירוש ,ולא מע את הגירוש לקפריסין .אחרי מספר חודשים ברחה מהמחה והגיעה לארץ יחד עם
הגדעוית מלכה רופא ,בספית מבריחים קפריסאית שהביאה אותן לחוף הריה.

94

ילידת אודסה .1915 ,עלתה ארצה בשת  .1922הוריה פטרו בגיל צעיר והיא "קבעה את מקומה" במשפחתו של
איש הפלמ"ח יצחק חופי .חברת קיבוץ מעוז חיים .התגייסה ל"הגה" בשת  .1933בוגרת קורס ה"פלסטיין-
סקים" .הפליגה בספיה "יגור" לאחר שהפעילה תקופה ממושכת תחת אלחוט חשאית במרסיי )צרפת( .קודם לכן
היא הפעילה תחת קשר אלחוט חשרית בבגדאד )עיראק( ,לשם הגיעה כשהיא מחופשת לחייל בריטי .בבגדאד היא
למדה ערבית ,התלבשה בהתאם למהגי המקום ,וחזרה ארצה באישור עלייה של ערה בגדאדית ,שהחליטה לא
לעלות ארצה .לאחר מכן היא חזרה לפעילות במסגרת המוסד לעלייה ב' באירופה .פטרה בשת .1996

95

הספיה קראה על שמו של רב החובל כתריאל יפה ,שהשתתף בליווי ספיות מעפילים ופיקד על הפשיטה הבריטית
מהים על בתי הזיקוק בטריפולי במאי  ,1941בה יספו כ"ג יורדי הסירה ,וכתריאל בייהם.

96

הכווה המקורית הייתה להעביר את המעפילים בלב ים לספיה אחרת" ,כ"ג יורדי הסירה" ,ולחזור לאיטליה ,אך
עקב תקלה במכוות של "כ"ג יורדי הסירה" המשיכה "כתריאל יפה" בהפלגה לחופי הארץ.
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ילידת תל אביב .1925 ,יצאה לאיטליה כגדעוית בשת  ,1945עם תעודה מזויפת של פליטה פוליה .לימים רופאה
פסיכיאטרית בבתי חולים רבים ומרצה בבית הספר לרפואה בתל אביב ובבית הספר לעבודה סוציאלית
באויברסיטת בר אילן .במהלך שירותה כגדעוית באיטליה היא עצרה בידי כוחות הביטחון האיטלקים שפשטו
על תחת אלחוט חשאית ליד אגם קומו ,הועברה לחקירה בידי המשטרה החשאית הבריטית )ויצאה בשלום
מהחקירה ,כי לבריטים לא היה מתורגמן לפולית( ,כלאה במחה מעצר לפליטים וברחה משם .פטרה בשת
.2008
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5.3

מבצעי העפלה וספים

קצרה היריעה מלתאר את עלילות הגדעוים ,אך בחרו להציג מספר מבצעים :הספיה "דלין",
הספיה "רפיח" ,הספיה "יציאת אירופה תש"ז-אקסודוס"[ ,הספיה "מדית היהודים" וספיות
ה"פאים" ,כדי להמחיש את עלילותיהם.
הספיה "דלין" 98,הייתה ספית דייג איטלקית קטה ,באורך  29מטר ,עם מוע דיזל .רב החובל של
הספיה היה אריקו לוי ,יהודי איטלקי .הספיה הפליגה ממל מוופולי ) (Monopoliסמוך לבארי
) ,(Bariאיטליה ,ב 21-באוגוסט  1945ועל סיפוה  37מעפילים ,יצולי שואה .הספיה הצליחה להגיע
לחוף קיסריה )שדות ים( ב 28-אוגוסט בלילה והמעפילים הועברו בסירות משוטים לחוף .הספיה
הפליגה חזרה לבארי באיטליה ושרתה בהמשך את המוסד לעלייה ב' להברחת צוותים ממחות
המעצר בקפריסין ולהעברת מעפילים לספיות מעפילים שהיו בדרכם ארצה.
על הספיה הותקן משדר/מקלט  Wireless Set No. 19מעודפי הצבא הבריטי .הגדעוי בהפלגה ארצה
היה אריה חייקיד 99,שכיויו היה "זרובבל" ,שעבר קורס מורס וקורס קשר בצבא הבריטי והכיר
היטב את מכשיר הקשר .הגדעוי בהפלגה חזרה לאיטליה היה אברהם רייס 100,שכיויו היה
"יהודה" .הסכם הקשר קבע את שעות הקשר ל 1500 ,1000 ,0500 -ו ,1800 -בתדר  6,500קה"צ ,אות
הקריאה של הספיה היה "לומ" ושל "ארצי" )מפקדת המוסד לעלייה ב' בתל אביב( היה "מאר".
הסיסמה הייתה "לחוף מבטחים" .במקום כתבי סתר שידרה "ארצי" את התקליטים הבאים:
רפסודיה הוגרית -

הוראה לחות בעתלית.

מארסייז )ההמון הצרפתי( -

הוראה לחות בהריה.

טגו ספרדי -

יש משמרות בתל אביב.

המון בריטי -

הוראה להתרחק ,בואו מחר.

שירת ספי הוולגה -

הוראה לחות בקיסריה.

סטה לוצ'יה -

לא מצאו .או מחכים לכם בשלושת המקומות.

98

דלין היה הכיוי המחתרתי של מפקד ה"הגה" אליהו גולומב ,שפטר ב 11-ביוי .1945

99

ולד בירושלים בשת  .1923בשת  1941התגייס לצבא הבריטי ועבר במסגרתו קורסי קשר .היה גדעוי בספיה
"שבתאי לוז'יסקי" ושליח העפלה בטריפוליטיה .פל במאי  1948בשרתו כחבלן בגדוד הרביעי )"הפורצים"( של
הפלמ"ח ,בקרב על מזר סאן-סימון בירושלים.

100

ולד באוסטריה בשת  .1922עלה ארצה בשת  ,1938למשמר השרון .התגייס לפלמ"ח בשת  1941ועבר קורס
אלחוטים בשת  .1943בוסף למתואר כאן ,היה גדעוי בספיות "פטר" א'" ,פטר" ב' ו"ויגייט" .היה מפקד רשת
"תמר" וקצין מטה )קשר( במפקדת הפלמ"ח .התגייס לצה"ל והיה קצין קשר בחטיבה  ,7קצין קשר גייסות
השריון ,קצין אלחוט ובטחון ראשי בחיל הקשר .בשירות מילואים פיקד על היחידה הארצית של חיל הקשר לקשר
קרקע אוויר .רס"ן )מיל'(.
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הסיכום היה כי ישדרו מהארץ תקליט למשך חמש דקות ,והתשובה תהיה באותו תדר .עד שלא
יוקם קשר ,ישדרו תקליטים.

כן סוכם על איתות בחוף החיתה ,לדוגמה ,בקיסריה" :הסימן יהיה מדורה בוערת על החוף2.5 ,
ק"מ צפוית למגדלור של גבעת אולגה .במשך חמש דקות האש תהיה רגילה ולאחר זאת  -דקה אחת
שפוך פט על הלהבה הגדולה ,וחוזר חלילה .בוסף לזה ,חמש מורות-חשמל דולקות בקו אחד
מאוזן בקיסריה ,בסככת המספה הפוה לים .במקרה של סכה תהייה שתי המורות הקיצויות
אדומות ואז יש להתרחק כ 30-מייל לעומק ,מערבה ,ולבוא מחר בלילה".
ספיה זו הייתה ספית המעפילים הראשוה שהגיעה ארצה לאחר מלחמת העולם השייה ,והיא
פתחה עידן חדש בהעפלה לארץ ישראל.
הספיה "רפיח" 101,הייתה אחת משתי ספיות המעפילים שטבעו במפעל ההעפלה שלאחר מלחמת
העולם השייה .הספיה הייתה ספית משא מוסקת בפחם ,בפח  650טון ,שבתה בשת ,1893
טבעה ,משתה מן הים ושופצה .הספיה הפליגה ממל באקאר ) (Bakarביוגוסלביה )היום -
קרואטיה( ב 29-בובמבר  1946עם רב חובל יווי )בשם אכסאכופולוס( ,צוות יווי ,ארבעה מלווים
)כולל מפקד הספיה והגדעוי( ועל סיפוה  785מעפילים ,יצולי שואה מרומיה ,הוגריה ובולגריה.
הגדעוי בספיה היה אברהם ליכובסקי 102,שכיויו היה "ור".
ב 7-בדצמבר לפות בוקר ,בסערה עזה ,חיפש רב-החובל מחסה במפרץ באי היווי השומם סיריה
) ,(Sirinaאך עקב תמרון לא מוצלח תקל בסלעים ,הספיה בקעה והיא טבעה תוך פחות משעה.
המעפילים קפצו לים ושחו לחוף .שמוה מעפילים טבעו ,והגופות משו מהים למחרת וקברו באי.
התמוה הייתה עגומה :מאות מעפילים ,זקים שים וטף ,יצולי ספיה טרופה ,על אי שומם ,בגשם
שוטף ,ללא מחסה ,ללא מזון )מים שתו מבריכות( .קבוצת קטה של מעפילים מרדה ,והגדעוי אלץ
להגן על מכשיר הקשר באקדח שלוף .מפקד הספיה ,גד לסקר ,תאר את תרומת הגדעוי" :לולא

הוא איי יודע איך העיין היה מסתיים .הגשם הוציא את המכשיר מכלל פעולה ,ורק הודות לגדעוי
הצלחו ליצור קשר ולהודיע על מה שקרה"103.
הגדעוי הצליח להציל ציוד קשר מהספיה הטובעת ,להשמיש את הציוד ,להקים אטה ולהקים
קשר עם שלוחות המוסד ברומא ועם המפקדה בארץ ,דיווח על המצב וביקש עזרה .כאשר התברר
למפקדי המוסד כי אין פתרון אחר ,פתה הההגה הציוית לבריטים בבקשה לסיוע .הבריטים עו
לבקשה ,ולאחר שלושה ימים הציחו )באמצעות מטוסי "הליפקס"( משלוחי עזרה ,תרומת היישוב
בארץ ,שכללו שמיכות ,פריטי לבוש ,מזון ותרופות .יום לאחר מכן פיתה משחתת יווית את הצוות

101

על שם מחה המעצר של עצורי "השבת השחורה" ברפיח.

102

ולד בברסלאו )אז  -גרמיה .היום  -פולין( בשת  .1925עלה ארצה ,למד בבית הספר הימי בחיפה במגמת אלחוט,
התגייס לפלמ"ח בשת  ,1945הוכשר כגדעוי ושלח בשת  1946לשלוחת המוסד לעלייה ב' ביוון .היה גדעוי על
ספיות המעפילים "חביבה רייק"" ,הגה"" ,הרייטה סאלד" ו"-רפיח" ועל ספית הרכש "אטלס" .פצע במלחמת
השחרור בהתקפת מטוסים מצריים .פטר בארה"ב בשת  .2002אפרו הובא לקבורה בקיבוץ שובל.

 103ראו http://www.palyam.org/Hahapala/Teur_haflagot/Gad_Lasker/GL
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היווי ו 21-מעפילים פצועים ,וב 12-בדצמבר פיו משחתת ושולת מוקשים בריטיות את שאר
המעפילים ,העבירו אותם לכרתים ,שם הועלו על ספיה אחרת והובלו לקפריסין.
למעפילים אמר שהם מפליגים לחיפה ,אך הגדעוי ידע לקרוא את האיתותים בין הספיות
הבריטית )שעשו באיתות ראייה( והבין שהם שטים לפמגוסטה בקפריסין .אורגה התגדות ,ואחרי
מאבק קשה ,בו הוכעו המעפילים באמצעות פצצות עשן ורימוי גז מדמיע ,הם הורדו מהספיה
והועברו למחה מעצר בקפריסין.
על הספיה הותקן מקלט ) Ducatiמקלט צבאי איטלקי( ,משדר מביה עצמית )עם גבישים בתדרים
 6 ,4ו 7-מה"צ( ואטה "ר" .המשדר בה באתוה בידי הגדעוי אברהם ליכובסקי ,שתיאר את
קורותיו במכתב לחבר 104.להלן קטעים מהמכתב:

"המשדר היה בוי ממתד גבישי )שפופרת  (6V6ומגבר הספק )שפופרת  .(807מאחר ואחד המצברים
אבד והשי סדק בעת שהשלכתי אותם מהספיה לצוק ,כיוון שהספיה טבעה במהירות .היה לי
מעט מאוד הספק ולא יכולתי לשדר .במשך הלילה עשיתי שיוי במשדר כדי להשתמש רק בדרגת
המתד .הערכתי שיש לי הספק לבין עשר עד עשרים דקות של קליטה ושידור....
כאשר הספיה טבעה ,וכל האשים הגיעו לחוף ,קרעתי חלק מהאטה ,פירקתי את מקלט הדוקאטי
מקיר הקביט שלי ,פירקתי את המשדר שהיה מחובר לשולחן ושחררתי את המצברים .לא היה לי
זמן לפרק את מפתח המורס מהשולחן......
אחרי שגיליו שבאי גרים שי זוגות רועים בשתי מערות ,השתלטתי על המערה הגדולה ,שם הייתה
אח ,והשתמשתי במערה כ' -מעבדה' .למחרת בבוקר הייתי מסוגל לשדר .שידרתי בשפה גלויה
” “SOS DE NER SIRINAשלוש פעמים) NER .ור( היה אות הקריאה האישי שלי ,וציפיתי שאלחוטי
הפלמ"ח או המוסד יכירו אותו )אות הקריאה של "רפיח" היה ידוע רק לבודדים( .בחרתי את מועד
השידור למועד הקשר הקבוע בין המפקדה בתל אביב והשלוחה ברומא ,ושידרתי את ה SOS -בעת
ששיהם היו אמורים להאזין .שיהם הגיבו מיד בסדרה של ") Rר"( כדי לאותת שהם שומעים אותי.
מיד שידרתי הודעה קצרה על הצרכים הקריטיים והודעה יותר מפורטת של מצבו ועל צרכיו....
אחרי שקריאת המצוקה שלו הועברה לממשלות בריטיה ויוון ,משחתת יווית כסה למפרץ
הדרומי ,ליד הספיה 'רפיח' הטבועה )לעת הזו הסערה ,שהייתה מהגרועות בהיסטוריה של הים
התיכון ,שככה .השמיים היו קודרים אך החשולים העצומים היו עתה גלים רגועים( .המשחתת
העבירה גשרון קל לצוק ,ובמיומות רבה העמיסה את הפצועים ....יומיים לאחר מכן הופיעו שלוש
משחתות בריטיות במפרץ הצפון-מערבי ועגו כ 200-רגל מהחוף .הם הורידו סירות עמוסות
בשוטרים מהאי רודוס ,להערכתי  -כשלוש מאות .בתחילה הם סרקו את האי )מיד עברתי לשפת
המים ומשכתי חבל שגרם לגלישת סלע שמשך עמו את כל ציוד הרדיו ,שח וודאי עד היום על
קרקעית הים סמוך לצוק( 105.לאחר מכן הם בודדו את הצוות היווי )רב החובל שיתף פעולה(
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ראו .http://www.palyam.org/Hahapala/Teur_haflagot/The_Rafiakh/Abe_Lichovsky_Rafiha
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ציוד הרדיו ,שמצא בדיוק במקום המתואר ,משה מן הים בשת  1998בידי משלחת של בית הספר הימי מבואות
ים במכמורת ,בראשות עומרי בן-אליהו.
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והתחילו במיון כדי לאתר את אשי המוסד .חשתי בסיכון ממשי ,שכן השתמשתי באות הקריאה
האישי שלי .ידעתי שיש להם מודיעין מעולה והם וודאי בקיאים בעבודתי בקשר בפלמ"ח ובמוסד.
מיד השאלתי פריטי לבוש מהערות והתחפשתי לבחורה צעירה .רב החובל ,מוקף בתריסר שוטרים,
הכיר אותי היטב ,הסתכל עלי והמשיך הלאה ,מבלי להסגירי .אחרי מספר שעות הסתיים החיפוש,
השוטרים עזבו ,והחלה העמסת המעפילים על המשחתות...
אחרי משלוח הודעת המצוקה ,ביקשתי שיפו את צוות המוסד .עיתי שעליו להישאר עם
המעפילים .המודיעין היה שהבריטים מתכים מחה מעצר חדש באריתריאה ,כדי להרתיע עולים
עתידיים ,והיה וגורש לאריתריאה ,יהיה עליו לשמור על מורל המעפילים ולהיח את תשתית
המוסד במחות החדשים...
על הספיות הבטיחו הקציים הבריטיים למעפילים שעקב המצוקות שעברו הם יועברו לפלשתיה
ושם ישוחררו .אי הייתי רוב הזמן על הסיפון וקראתי את איתותי האור בין הספיות הבריטיות.
יירטתי את הפקודה להפליג לפמגוסטה .ההגת המעפילים החליטה להתגד לירידה מהספיה
בקפריסין היה ויתברר שהבריטים שיקרו להם .כשהם סרבו לעזוב את הספיה ,הבריטים סגרו את
פתחי האוורור ושלשלו לבטן הספיה מיכל גז מדמיע .התאים בבטן הספיה היו בלתי סבלים,
ולמזלו איש לא מת .אחרי חצי שעה פתחה הדלת והמעפילים הרו החוצה".
הספיה "יציאת אירופה תש"ז-אקסודוס" הייתה ספית הר שטוחת גחון ,שבמקור שימשה
כספית פאר בקו שיט בין ורפולק לבלטימור בארה"ב .בזמן מלחמת העולם השייה שירתה כספית
בית חולים והשתתפה כספיה מובילת כוחות בחיתת בות הברית בורמדיה .הספיה שרכשה
בארה"ב כגרוטאה )ב 45,000-דולר( הביאה ארצה ממל סט ) (Sèteליד מרסיי בצרפת 4,554
מעפילים ,יצולי שואה .הספיה הפליגה ב 11-ביולי  1947עם רב חובל ישראלי ,יצחק )אייק( ארן-
אהרווביץ' וצוות מתדבים יהודי אמריקאי )ששבע אמוים ל"הגה"( ,מתוגבר במספר ארץ-
ישראלים .מפקד הספיה היה יוסי הראל .ב 18-ביולי  ,1947מול חוף עזה ,גחו בספיה משחתות
בריטיות וחיילים בריטיים יסו להשתלט על הספיה 106.אחרי קרב בו המעפילים השתמשו במוטות
ברזל ,ביתדות ,בברגים ,בבקבוקים ובקופסאות שימורים שאותם השליכו על הבריטים ,הבריטים
פתחו באש חיה ,הרגו שי מעפילים והקצין הראשון של הספיה והיו עשרות רבות של פצועים,
הורה מפקד הספיה על כיעה.
הספיה גררה למל חיפה ,שם הורדו המעפילים בכוח לשלוש ספיות גירוש .בשוה מהמדייות של
גירוש לקפריסין ,הפעם החליטו הבריטים על גירוש למל המוצא .ספיות הגירוש הגיעו למל פורט
דה-בוק ) (Port-de-Boucסמוך למרסיי בדרום צרפת ,אך המעפילים התבצרו על הספיות וסירבו
לרדת לחוף ,והשלטוות הצרפתיים סירבו לבקשת הבריטים להורידם בכוח .השהות במל בצרפת
עוררה מהומה תקשורתית עולמית רבה ,וכן סערה ומחאות ברחבי העולם היהודי ,שהתחזקו בשל
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הבריטים השתלטו על הספיה בלב ים כדי להימע מקרב עם ה"הגה" ,שערכה לקליטת הספיה בחוף בת-ים.
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סרבותם הראשוית של הבריטים לספק מזון למעפילים 107.ב 22-באוגוסט הפליגו ספיות הגירוש
למל המבורג ) (Hamburgבגרמיה )שהיה באותה עת בשליטת הבריטים( ,וב 8-ו 9-ספטמבר הורדו
המעפילים בכוח מהספיות ושוכו במחות באזור ליבק ) .(Lübeckהחל מסתיו  1947הוציאו אשי
המוסד לעלייה ב' מעפילים ממחות אלה בהסתר ,והם שלחו ארצה בספיות העפלה או בתעודות
מזויפות .אחרי הקמת המדיה עלתה ארצה יתרת המעפילים.
"יציאת אירופה תש"ז  -אקסודוס" לא הייתה ספית המעפילים הראשוה ,גם לא האחרוה .מה
שייחד אותה זו הפעילות המדיית האיטסיבית והתהודה העצומה שהיא עוררה בדעת הקהל בארץ
ובעולם ,לאחר הקרב עליה מול חופי עזה .מאז אותו קרב דיווחו כל אמצעי התקשורת בעולם על
כל שלבי מאבקם של המעפילים.
בעת ההפלגה שהתה בארץ משלחת ועדת אוסקו"פ 108,שתפקידה היה לבחון את שאלת ארץ ישראל,
ולשידורי הרדיו של הגדעוים מסיפון אקסודוס ,שעוררו התרגשות רבה ,הייתה תועלת הסברתית
של ממש ,בהשפעה על דעת הקהל בארץ ובעולם.
על הספיה היו שי גדעוים ,עזריאל טריבטש )עב( ,שכיויו היה "ברש"" ,עזר" ,ו"הג'יגי" 109,ומקס
כהן )קאהן( ,שכיויו היה "מצליח" 110.בספיה הותקן משדר בהספק  250ווט ,שהייתה לו גם יכולת
שידור דיבור באת"ן ) ,(AMוהוא הופעל עם גבישים בתדרים  6,450ו 8,400-קה"צ .משדר וסף ,עם
אטה ,הותקן מראש ב"סליק" וקיים תקשורת עם הארץ גם אחרי שהבריטים השתלטו על הספיה.
כן הותקה בספיה מערכת רמקולים מסועפת ,לשליטה במעפילים .לכשתפסה הספיה השמיד
הגדעוי את החומר )כתב-סתר( ובהוראת המטה כס עם מפקד הספיה לסליק שהוכן מראש .הם
שהו בו יממה ,אז הוציאום פועלי המל .האות ליציאה מהמסתור היה שירה עברית של פועלי המל.
בערב ה 17-ביולי שודר מהספיה שידור רדיו ,שהועבר ליישוב בארץ באמצעות משדר מחתרתי של
שירות הקשר בעוצמה של  1,000ווט בתל אביב ,שכיויו המחתרתי היה "יעקל" 111,על ידי כך
שהצמידו את המיקרופון של ה"יעקל" למקלט שקלט את השידור מהספיה ,וכך העבירו את
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העיתואית היהודית-אמריקאית המפורסמת רות גרובר ) (Ruth Gruberמתארת את אירועי האקסודוס ,וכיצד על
הרציף במל פורט דה בוק עם הגדעוית מרגה )גוטהלף( גורן )היא מכה אותה ,(The young Haganah girl :וכח
ספיות הגירוש המפליגות לגרמיה ,בכו ,ומרגה אמרה לה" :זו לידת המדיה היהודית" .ראו דקה  32בווידאו
http://www.c-span.org/video/?153027-1/book-discussion-exodus-1947
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) ,UNSCOP (United Nations Special Committee on Palestineועדת חקירה בין-לאומית שמותה בידי העצרת הכללית
של האו"ם במאי  1947כדי לבחון את שאלת ארץ-ישראל ,לאחר שממשלת בריטיה ביקשה חוות דעת של האו"ם.
המלצתה הייתה לסיים את המדט הבריטי בארץ ישראל ולהעיק לארץ עצמאות לאחר תקופת מעבר בה יופקד
השלטון בידי האו"ם ,והיו הבסיס לגיבוש תכית החלוקה ,שאושרה באו"ם ב) 29-כ"ט( ובמבר .1947
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ולד בתל אביב בשת  .1927התגייס לפלמ"ח בשת  ,1943כשהיה בן  .17עבר קורס אלחוט בשת  1945והפעיל
תחת אלחוט חשאית בקהיר ,כשהוא מחופש לחיל בריטי .בשת  1946הפליג דרך חיפה למרסיי והפעיל תחת רדיו
חשאית בפריז ,שם עצר בידי הבולשת הצרפתית בעת שהפעיל את תחת השידור ,חקר וישב כמה חודשים בכלא.
לאחר מכן היה בין המדריכים בקורס "זבולון" במרסיי .היה גדעוי בספית המעפילים "ברק" )ספיה קטה,
שועדה להעביר מעפילים מספיה גדולה יותר לחופי הארץ ,שעקב שריפה בדרכה עגה בקורסיקה וגררה לליבורו
באיטליה( .מפורצי הדרך לירושלים במלחמת השחרור .שירת במוסד .לאחר שפרש משירות הביטחון פה לעסקים
פרטיים ,והיה דבן ידוע .מרכז התרבות ב"גן העיר" בתל אביב ושא את שמו.
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בוגר קורס הגדעוים "זבולון" במרסיי .היה גדעוי גם בספית המעפילים "קדימה".
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המשדר ,בהספק של  1,000ווט ,היה אז בצפון תל אביב ,במרתף הבית ברחוב לסל  .6בשלהי שת  1947הוא הועבר
לתחת המשדרים במחה "יוה" )היום  -מלון הילטון בתל אביב(.
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השידור .השידור משך עשרים וחמש דקות ,ואחרי הקראת אום קצר שהוכן מראש ,בעברית,
אגלית וצרפתית ,שרה מקהלת מעפילים את המון הפלמ"ח ושירי פרטיזים .הגדעוי עזריאל סיכם
ביובש" :הוכסו לשידור" .השידור עורר התרגשות רבה ביישוב ובעולם כולו.
הספיה "מדית היהודים" הייתה שוברת קרח של משמר החופים האמריקאי ,שבזמן מלחמת
העולם השייה הטביעה באוקיאוס האטלטי שתי ספיות ביון גרמיות .הספיה רכשה בארצות
הברית ויועדה לקחת מעפילים במל גדסק בפולין ,אך בעקבות פרשת "אקסודוס  -יציאת אירופה"
והכרזת הבריטים כי כל ספיה שתיתפס על ידם ,מעפיליה יוחזרו למדיה ממה הפליגה הספיה,
שותה המשימה ,והוחלט שתיקח מעפילים ממדיות הגוש הקומויסטי בים השחור ,כדי להזים את
הגזירה הבריטית .הספיה הביאה ארצה ממל בורגס ) (Burgasבבולגריה  2,664מעפילים ,יצולי
שואה ,שחלקם הגיעו ברכבות מבוקרשט ,בכיסוי של מהגרים ושאי תעודות מסע לקובה ,בהסדר
חשאי עם שירותי הביטחון בבולגריה ורומיה .בין המעפילים היו כ 150-תיוקות ,בסלי צרים.
הספיה הפליגה ב 26-בספטמבר  1947עם רב חובל יהודי-אמריקאי ,מורגן מיצ'ל ,וצוות שרובו
מתדבים יהודים-אמריקאים ,מתוגבר במספר שכירים זרים ,איטלקים וספרדים .מפקד הספיה
היה יוסף )יוסקה( אלמוג .יחד עמה הפליגה ספית מעפילים וספת" ,גאולה" ,ובלב ים הועברו אליה
 70מעפילים בי וער ,שלא מצא להם מקום על "גאולה" .עם יציאתה מהים השחור לים התיכון
דרך מצרי הדרדלים ליוו את הספיות משחתות בריטיות .סמוך לרודוס התפצלו ספיות
המעפילים ,גאולה הפליגה לחיפה ומדית היהודים הפליגה לתל אביב ,מלווה בארבע משחתות
בריטיות .סמוך לחופי הארץ ,ב 2-באוקטובר ,יסו הבריטים להשתלט על הספיה ,בסיוע גז מדמיע
והתזת סילוי מים .מספר יסיוות השתלטות לא צלחו עקב תמרוים של הספיה ומשחתת בריטית
גחה בידי הספיה ויזוקה קשות בחלקה הקדמי .בסופו של מאבק צמדה לספיה משחתת בריטית
וחיילים בריטיים חמושים תפסו את גשר הפיקוד ,השתלטו על חדר המכוות ,שיתקו את הספיה
וגררו אותה למל חיפה ,שם הוחזקו שלושה ימים בספיה בתאים קשים ולאחר מכן גורשו
לקפריסין.
על הספיה היו שי גדעוים ,אהרון מיכאלי ,שכיויו היה "עובד" 112ופתחיה פייג 113.הספיה צוידה
במל בולטימור בארה"ב בציוד קשר תקי אמריקאי .לכשתפסה הספיה הושמדו כתבי הסתר
והמפקד ,הגדעוים ,ועוד כעשרים מתדבים ומעפילים התחבאו בסליק שהוכן מראש במיכלי המים
של הספיה ויצאו לחופשי בעזרת חולית מל של הפלי"ם ,לאחר שהמעפילים עזבו את הספיה.
פתחיה פייג מספר 114כי בזמן ההפלגה חסמו הבריטים את ערוצי הקשר של הספיה ברעש לבן
וביצעו הואה על ידי שידור הודעות סרק בשם הספיה לתחות באיטליה.

112

יליד פולין .1927 ,בגיל  14ותק ממשפחתו שהושמדה בשואה .בוגר קורס הגדעוים "זבולון" במרסיי .היה גדעוי
גם בספית המעפילים "קוממיות" ובספיות הרכש "שיר"" ,רקס" ו"-בוריאה".

113

יליד צ'כוסלובקיה .1928 ,בוגר הגימסיה העברית במוקאץ’ .כלא בידי האצים ,שרד ,אושפז בבית חולים ,שב
לאיתו והגיע למחה בבלגיה .בוגר קורס הגדעוים "זבולון" במרסיי .לימים אל"ם בחיל הקשר ,ממקימי מערך
הל"א ומפקד תח"ל.

114

במפגש בספטמבר  2015סיפר פתחיה פייג כי המפעיל באיטליה לא הצליח לפעח את החמישיות ,ביקש שידור
חוזר ,ולאחר המבצע באו אליו בטעות מדוע שידר מברקים שלא יתן לפעחם.
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עם קום המדיה "גייס" חיל הים הישראלי את הספיה ,הסב את שמה לאח"י אילת ,התקין עליה
תותחי "מ  20מ"מ והיא הפכה לספית המלחמה הראשוה של חיל הים .בפיקודו של יוסף אלמוג
היא ביצעה הגת "מ באזור תל אביב )מל תל אביב הופצץ בידי מפציצים מצריים( ,ליוותה ספיות
מעפילים וספיות רכש למל תל אביב ובקרב ימי ב 4-ביוי  1948פגעה בקורבטה מצרית ומעה
מהמצרים להחית כוחות דרומית לתל אביב ,כסיוע לכוחות המצריים שעצרו באשדוד.
ה"פאים" ,הן הספיה "פאן יורק" ,ששמה הוסב ל"קיבוץ גלויות" ,ו"פאן קרסט" ,ששמה הוסב
ל"עצמאות" ,היו הגדולות בספיות המעפילים ,ושאו יחד  15,236מעפילים .הספיות ,שהובילו
בות ופירות ממרכז אמריקה לארה"ב ,רכשו בארה"ב בשת  115,1947והפליגו תחת דגל פמה עם
צוותים יהודים-אמריקאים שהתדבו ל"הגה" .הספיה "וציה" חובלה בידי אשי צפרדע בריטיים
במל ווציה ,והתיקוים משכו מספר חודשים .באוקטובר  1947הגיעו הספיות למל קוסטצה
) (Constanțaברומיה ,שם ,בתמיכת ברית המועצות ,הרשתה הממשלה ליהודים לצאת מרומיה
לארץ ישראל .ברגע האחרון הודיעו הרומים כי לא יתן יהיה להפליג ממל קוסטצה ,והמוסד
איתר מל חילופי ,בורגס ) (Burgasבבולגריה.
באוקטובר-ובמבר  1947התהל באו"ם המאבק על תכית החלוקה .הבריטים הפיצו שמועות
שהרוסים זוממים להציף את המזרח התיכון במרגלים שיגיעו בשתי ספיות אמריקאיות לשעבר,
הממשל האמריקאי היה מפולג בשאלת ההתייחסות לתכית החלוקה ,והמחלקה המדיית של
הסוכות ,יחד עם ראשי הציוות בארצות הברית ,חששו שארצות הברית לא תתמוך בתכית
החלוקה בגלל הפלגת ספיות אלה ,ודרשו מבן-גוריון לעכב את ההפלגה.
ב 30-בובמבר ,יום לאחר החלטת החלוקה ,התכסה ההלת הסוכות בירושלים ואחרי התלבטות
קשה החליטה לעכב את הפלגת ה"פאים" ,מחשש שהפלגתן תשבש את המאמצים המדייים לקדם
את יישום החלטת האו"ם .המהיגות המדיית ביקשה לרכז את כל המאמץ במטרה אחת ויחידה:
הקמת המדיה ,ולהיח בצד כל מה שעשוי להפריע לכך .אשי המוסד לעלייה ב' לא קיבלו זאת.
מבחיתם העלייה היא ושא ראשון במעלה ,שמת אפה של הציוות ,ואסור לעצרה .העימות היה
לא רק מדיי ,הוא היה גם בין-דורי ,בין המהיגות הממוסדת המבוגרת ובין הצעירים הפעלתיים
של המוסד לעלייה ב' ,שמבחיתם המהיגים הוותיקים ישבו בהיכלי-שן ,מותקים מהעם ,ולא ערים
לכמיהת עם ישראל למולדתו וכוותו לסכן את הכל ,כולל את חייו .התחושות היו קשות ,שכן
הודות למעמדם הכמעט-עצמאי התרגלו פעילי ההעפלה לזלזל בפוליטיקאים ,וסברו שאלה אים
מביים כראוי את המתרחש בשטח .המוסד לעלייה ב' היה על סף מרד .אשי המוסד עמדו בפי
דילמה טרגית :לקבל את מרות המוסדות הלאומיים ולהפקיר את אלו שסמכו עליהם וכבר יצאו
לדרך ,או להפר מרות ,על כל המשמעות המוסרית ,הערכית והלאומית הכרוכה בדבר.
ב 13-בדצמבר הודיע משה אגמי )אוורבוך( כי ממשלת רומיה תובעת יציאה מידית ,ולא  -תבוטל
כוותה לאפשר ליהודים לצאת מרומיה ,ולכן הוא אלץ ליטול על עצמו אחריות ולהתיע את
ההפלגה.
115

הספיות רכשו בידי חברת הספות  ,FB Shipping Companyשהייתה כיסוי למוסד לעלייה ב' FB .הם ראשי תיבות
של ”.“Fuck Britain
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השליחים באירופה קבעו תאריך הפלגה 21 ,בדצמבר ,והשליטה שמטה מידיו של ראש המוסד
לעלייה ב' .הספיות הפליגו בתיב מסוכן בין שדות מוקשים בים השחור וחצו את מצרי הבוספורוס
לים האגאי ,שם המתיה להם ארמדה בריטית של חמש ספיות מלחמה .הההגה הציוית הביה
שהפור פל ,אך דרשה לסיים את הפרשה בפשרה :הספיות ייכעו לבריטים בלב ים והמעפילים
יובלו ישר לקפריסין ,ללא מאבק .כך היה .מפקדי הספיות ומלוויהן קיבלו את ההחלטה בלב כבד.
הספיות הגיעו למל פמגוסטה ב 1-ביואר  ,1948והמעפילים הועברו למחות מעצר בקפריסין116.
אין ספק כי הפרשה העמידה במבחן את מושגי האחריות הלאומית והמרות המדיית .יחסי הדרג
המדיי עם הדרג המבצעי לא הקבילו להיררכיה צבאית .השיקולים המדייים היו חלת מעטים,
ואשי השדה העזו לעמוד על דעתם .אשי השדה הגיעו אל סף הפרת המרות הלאומית ,אבל לא
עברו אותו .הם היו אמים לעקרון האמות למוסדות הבחרים של המדיה שבדרך.

על הספיה "עצמאות" היו הגדעוים גד ליפשיץ 117,שכיויו היה "הַ א ְס" ,וחיים )חיימקה(
גולדיס 118.על הספיה "קיבוץ גלויות" היה הגדעוי ראובן אורן "פופכן" 119שכיויו המחתרתי היה
"ישי" .בספיות הותקן עוד בארה"ב מקמ"ש תוצרת  RCAבהספק של  200ווט לגלים קצרים
וביויים .במל בורגס התקיו הגדעוים על הספיות מערכת רמקולים עפה ,לשליטה בציבור
המעפילים .הגדעוים קיימו קשר עם איטליה ועם הארץ במשך ההפלגה ,ובאמצעותו קבעו העמדות
שיש לקוט כלפי הצי הבריטי .במפגש עם הארמדה הבריטית הוקם קשר באיתות דגלים ובעקבותיו
קשר רדיו באלחוט דיבור בין האדמירל הבריטי ומפקד ספיות המעפילים יוסי הראל )המבורגר(.
בשיחות בייהם הושג הסכם על הפלגה לקפריסין ,ירידה "שקטה" של המעפילים מהספיות ,וכי
הבריטים לא יעצרו את הצוותים ויאפשרו לרבי החובלים ,עם צוות קטן ,לתחזק את הספיות,
שהושמו במעצר.
בליל עגית הספיות בקפריסין הוברחו אשי הצוות והגדעוים לארץ ב"מיוחדת" ,היא ספית הדיג
"כריש" .הגדעוי ראובן אורן )"פופכן"( שאר בקפריסין והקים קשר עם הארץ ,ובעזרתו תאמו את
"המיוחדת" לשם הברחת מעפילים שברחו מהמחות דרך מהרות.

 116במחות המעצר היו באותה עת  15,000מעפילים ,והאירוע הכפיל את כמות המעפילים העצורים.
 117ולד בברלין בשת  .1926עלה עם הוריו בשת  .1938גר בוה שאן בחיפה ולמד בבית הספר הימי .התגייס לפלמ"ח,
הוכשר כגדעוי ושלח לאירופה .בארץ שירת בחיל הים ,למד הדסה ,הקים את חברת "גדעון אלקטרויקה"
שעסקה במתן שירותי אלקטרויקה ימיים .יהל את מפעלי סוכר עפולה ואת מחלבת תל יוסף.
 118ולד בעזה בשת  .1924גדל בירושלים .התדב להגה בהיותו בן  .16הצטרף לפלמ"ח בשת  ,1942הוכשר כאלחוטן
והשתתף בפריצה לעתלית ובהתקפה על שיירה בריטית בגליל .שלח לאירופה והיה גדעוי על הספיה "ברכה
פולד" .פל במרץ  1948בעת שירותו כקצין קשר של שיירות לירושלים הצורה ,בקרב ליד חולדה.
 119יליד ארגטיה) 1927 ,האב ,רופא מוויה ,עבד כרופא במושבות הברון הירש בארגטיה ,כדי לגייס סכום של 1,000
שטרליג ,סכום שבעלי מקצועות חופשיים דרשו להציג כדי לקבל סרטיפיקט לפלשתיה( .עלה עם הוריו בשת
 .1935בוגר בית הספר הימי שליד הטכיון .התגייס לפלמ"ח בשת  .1945השתתף באבטחת הורדת מעפילים בחופי
הארץ .ביולי  1946שלח כגדעוי לאירופה .היה גדעוי בספיות "המעפיל האלמוי" ",קיבוץ גלויות" )פאן יורק(,
"ליצחון" ו"-הפורצים" .התגייס לצה"ל ב 1948-ושירת בחיל הים ,שם השתתף במבצע "השודד" ,ובחטיבה
הירושלמית ,עד שחרורו.
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5.4

העפלה מארצות האסלאם

המוסד לעלייה ב' עסק גם בהעפלה מארצות האסלאם  -סוריה ,עיראק ,אלג'יר ,מרוקו ,לוב ואירן.
בדרך זו הגיעו לארץ כ 12,000-מעפילים ,חלקם מיהודי מדיות ערב ואירן וחלקם יהודים שמלטו
מאירופה דרך רוסיה ואירן.
ההעפלה מאירופה התהלה רובה ככולה בדרך הים .מרבית האיות תפסו בידי הבריטים,
והמעפילים גורשו לקפריסין .בכך הושג הישג מדיי רב חשיבות של העלאת ושא העלייה החופשית
של יצולי המחות לארץ-ישראל על סדר היום הציבורי הבין-לאומי.
המצב בארצות האסלאם היה שוה .ההעפלה הייתה לא רק הכיסה בלתי ליגאלית לארץ ,אלא גם
יציאה בלתי ליגאלית מארץ המוצא .מארצות המזרח התיכון הקרובות )סוריה ,לבון ,עיראק,
מצרים ולוב( הייתה ההעפלה בעיקר יבשתית ,ומרבית העולים הצליחו להגיע בשלום למחוז חפצם.
בדרך כלל הייתה ההעפלה ברכב עד סוריה או לבון ,ומשם ברגל לארץ-ישראל .ספיות מעפילים
בודדות העלו ארצה בשת  1947מעפילים מצפון אפריקה )אלג'יריה ,מרוקו ,תויסיה( ,שהתרכזו
במחות מעבר באלג'יר .בשת  1947עלו כ 900-מעפילים ,בשלוש הפלגות120 .
מבצעי העלייה מסוריה התמקדו בהבאת וער חלוצי וילדים .עיקר המעפילים מסוריה הובלו
בקבוצות קטות בידי סיירי הפלמ"ח ,שהוביל לארץ שיירות במספר תיבים :מדמשק לקוייטרה,
לכוון בית המכס שעל גשר בות יעקב ,ממו לאגם החולה ומשם בסירות עץ לקיבוץ חולתה; מדמשק
לביאס ,ומשם לקיבוצים דן וכפר סאלד; מביירות דרך מארג' עיון או בטיה לקיבוץ כפר גלעדי.
עיקר המעפילים מאירן ומעיראק הוברחו בשיירות צבאיות מדומות ,בידי פלוגות ההובלה העבריות
שפעלו בעיראק .בשת  1947הובאו כמאה מעפילים מעיראק גם דרך האוויר ,בשי מטסים של מטוס
קומדו  C46עם טייסים אמריקאים ,שהמריא מבגדאד וחת בשדות

יבאל121.

הגדעוים הפעילו לצורכי המוסד לעלייה ב' תחות קשר בבגדאד ,דמשק ,חאלב ,חומס  ,טהרן,
ביירות וקהיר ,כאשר בגדאד הייתה התחה המרכזית בפעילות זו .בצפון אפריקה לא הופעלה תחת
אלחוט.

הגדעוית רבקה כשדן ,שכיוייה המחתרתי היה "ז'וספיה" 122,מספרת" 123:בסוף ספטמבר 1945
בהיותי בחופשת החגים בארץ ישראל ]אחרי תקופת שירות בדמשק[ ,קראתי למשרד 'המוסד' על
120

העפלה ימית התקיימה גם מחופי צפון-אפריקה ,בשתי דרכים :האחת בספיות של המוסד לעלייה ב' ,כגון
הספיות "יהודה הלוי"" ,שיבת ציון" ו"הפורצים" שהפליגו במחצית השייה של שת  .1947שתי הספיות
הראשוות תפסו והמעפילים גורשו לקפריסין .הדרך השייה עשתה באיות צרפתיות מאלג'יריה לצרפת ,ומשם
באיות של המוסד לארץ-ישראל .מלוב וממצרים הגיעו יהודים לאיטליה ולצרפת ומשם המשיכו ,גם הם ,באיות
של המוסד לעלייה לארץ-ישראל.

121

מבצע מייקלברג )או מבצע כף( .זה היה המבצע המסובך ,המסוכן והמרשים בתולדות ההעפלה מארצות
האסלאם.
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ילידת ראש פיה .1922 ,למדה בסמיר למורים "בית הכרם" בירושלים .חברת קיבוץ כברי .שירתה משת 1944
בדמשק ובביירות ,שם ארגה פעילות חיוך והעפלה .חזרה ארצה בשלהי שת  1946והשתתפה בהקמת אחת עשר
הקודות בגב .בשת  1947יצאה בשליחות חיוך והעפלה באלג'יריה .לימדה גיאוגרפיה במכיות האויברסיטה
העברית בירושלים ואויברסיטת תל אביב .פטרה בשת .2009
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רבקה כשדן ,גדעוית מעבר להרים ,הוצאת המרכז לתולדות כח המגן " -ההגה" ע"ש ישראל גלילי ,יד טבקין,
.1993
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הגג הידוע ]רח' אלבי  ,113תל אביב[ .ישבו שם שאול ]אביגור[ ,דוידקה מרי ,גרישא שקמן ויאי
אבידוב אשי 'המוסד' ,ושם הוטל עלי תפקיד הפעלת המשדר בביירות .היות והייתי חדשה בעיר
ביירות ,עדיין לא דבק בי חשד כלשהו ,לעומת שליחים אחרים שהיו ותיקים בביירות ,והיו תוים
כבר תחת עייהם הפקוחה של בלשי המשטרה ,ולא יתן לסכם בושא מסוכן כהפעלת מכשיר
אלחוט ....לאחר פגישה זו זומה לי פגישה עם יגאל פייקוביץ-אלון מפקד הפלמ"ח ,ושם בהומור
האופייי ליגאל ,הוא הבטיח שאם אאסר ,הוא יבוא עם כל הפלמ"ח לשחררי...הייתי ריאלית...
מהארץ הגיע מכשיר אלחוט שהיה מוסווה כרדיו ביתי .חזרתי מחופשת מולדת ,ראשית אוקטובר
 ....1945בשלב הראשון בביירות הוקמה התחה בביתו של אחד מאשי 'המוסד' ,שהיה מהל חברת
'פלתורס' בביירות .זו הייתה הסוואה טובה .הבית היה אה ובו שי אגפים ,אי גרתי בדירתו באגף
פרד ,כמורה ששכרה דיור אה בביתו .המכשיר היה מוסווה כרדיו ,שבו טבלה של תחות בצידו
הקדמי ואילו בצידו האחורי היו מתחברים המתקים לשידור וקליטה .כמובן שחלקים אלה היו
מוסתרים כל שעות היממה בסליק מתוחכם ,ורק בשעות השידור היו מוצאים מן המחבוא .כמו כן
היו לי גבישים המתחברים למכשיר ,לקיים את עוצמת השידור והקליטה הדרושים .בשעות פעולה
היה המכשיר מחובר אל החשמל הכללי בדירה ,ולא הפעלתי מעולם מצבר חשמלי ,כדי שאם תקרה
הפסקת חשמל כללית באזור מגוריו ,לא ישמעו צלילים וקולות של קודות וקווים העשויים להסגיר
ולאתר תחות ,וכבר ידוע שקרו דברים מעולם .ואולם אם או קשורים לחשמל הכללי הפסקת
החשמל תגרום לדומיה ,ויפחתו הסיכוים לאיתור מקום השידור.
הסליק לחלקי המשדר היה בפטיפון הבוי כארון אה עם פיתוחים ופוליטורה .הלוח שעליו מיחים
את התקליטים היה מחובר בארבעה ברגים אל ארון הפטיפון .שלושה ברגים קוצצו ורק חלקם
העליון המבריק ותר כלפי חוץ ,ורק בורג אחד שלם חיבר את הלוח אל הפטיפון ,ואותו אפשר היה
לשלוף בעזרת מברג קטן שהיה בתיקי ,צמוד לרתיק העט-ובע .מתחת ללוח פטיפון זה היו מוחים
אביזרי השידור .במהירות הייתי מוציאה אותם מן הסליק ,מחברת אל גב מקלט הרדיו ,את מפתח
המורס ואת האוזיות ואת הגביש ,ובגמר השידור והקליטה מחזירה אותם למקומם .הלוח על
הפלטה לתקליטים היה סוגר על הסליק ,ומראהו היה רגיל ותמים .מעל הלוח יצבה תיבת סגירה
של פטיפון רגיל בצורת ארון קטן ,ועליו היה מוצב תמיד אגרטל עם פרחים ,דבר טבעי בחדרה של
בחורה צעירה .אולם בביין זה שהיה במרכז העיר ביירות ,לא היו תאים להצבת אטה גבוהה,
הדרושה לשידור וקליטה טובים .צביקה בית-דין 124,איש הגה ופלמ"ח ,טכאי אלחוט מן
המוכשרים ,שלח לביירות למספר ימים במסווה של חייל בריטי ,והתקין את המשדר בביין .הוא
משך אטה ארוכה מגג הביין של דירתו לגג המצא במקביל לדירה מעבר לרחוב .הדבר לא עורר
תשומת לב ,כיוון שחוטים רבים היו מחוברים לבייים ובין הבייים באותו אזור...
מתקשרת הייתי פעמיים ביום :בפעם הראשוה בשעות הצהריים ,על-מת להודיע מועד צאת
המעפילים בלילה ,ולאיזה קודת גבול יגיעו ,כדי שחוליות הפלמ"ח יחכו שם לשיירת המעפילים
המגיעה .ולמחרת בשעה שש בבוקר הייתה שעת ההתקשרות השייה ,על מת לקבל מידע שאכן
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יליד הארץ  .1924בוגר המחזור הראשון בבית הספר הימי בחיפה ,במגמת אלחוט .מהטכאים הבכירים בשירות
הקשר .על שמו כוה משדר מחתרתי בשם "צבר" )צבי בית-דין רדיו( .הוא זה שייצר את מכשיר ה"אמבסדור"
)מקלט ביתי בתוכו הוטמע משדר מורס( .שירת בצה"ל כטכאי קשר ראשי בחזית הצפון ובחיל הים .פטר בשת
.1971
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השיירה עברה את הגבול בשלום והועברה ליעדה .בשעה שבע בבוקר היה מגיע יהושע בהר"ב לקבל
המידע .כשיהושע עדר מביירות היה מגיע ,חבר תועה ועובד מסור בהעפלה שרל שחורי .הם היו
מצלצלים את סימן האות 'ד' הייו קו ,קודה ,קודה ,זה היה סימן שיכולה אי לפתוח את הדלת
ללא חשש .הייתה לי תחושה טובה ,שלא יאוה לי כל רע .הייתי מוסווית היטב כמורה בתלמוד-
תורה ,היה לי דרכון ואשרת שהייה בביירות ,ואכן בוקר בוקר בשעה שבע וחצי ,הייתי יוצאת מביתי
עם תיק עור של מורה )עוד לא היו תיקי פלסטיק( ,וחבילת מחברות מתוקות בידי ופוסעת לתומי
לבי הספר ליום הוראה רגיל....
והה בוקר אחד ,בסוף דצמבר  ,1945לאחר שסיימתי את ההתקשרות בשעה  - 0645שמעו צלצולים
בדלת הדירה .לשטיין שכי איש המוסד היה באותם הימים בשליחות לטהרן .הייתי לבדי בדירה,
לבושה ומסודרת .הצלצולים לא תאמו את האות 'ד' .מיהרתי להטמין את המשדר והאוזיות
בסליק ,הצבתי את האגרטל על הפטיפון ויגשתי לפתוח את הדלת בתחושה קשה )קשה לתאר איזה
מחשבות חלפו במוחי באותן השיות( ואכן ראיתי לפי קצין משטרה צרפתי ושי ג'דרמים מקומיים
)הצרפתים סייעו בהקמת מוסדות הביטחון במדיה הצעירה ,עם מעבר לבון לעצמאות( .שאלתי
אותם מדוע העירו אותי בשעה כה מוקדמת בצלצולים הרבים בדלת? ואי הרי מורה ,וצריכה להיות
במקום עבודתי רק בשעה שמוה בבוקר? לבקשתם הוצאתי את דרכוי מהתיק .הם החלו לשאול
האם גר בביתי קצין צרפתי החשוד בעייהם בזיוף כספים? הביותי שזו רק אמתלה לערוך חיפוש
בדירתי ,הכחשתי כל קשר לקצין צרפתי כל שהוא ,הם שהו בחדר הכיסה ותבעו להיכס לדירה,
הם חיפשו בין הכורסאות ,הספות והעציצים בסלון ,ואח"כ כסו לאגף בו גרתי ,חיפשו בארוות
בספה ובמרפסת .פתחו את דלתות ארוות הקיר ,אבל אל הפטיפון התמים עם הפרחים לא יגשו,
גם ברדיו "היפה" שעמד על שולחן תואם לא געו .לאחר החיפוש ביקשו את סליחתי והסתלקו .שעה
זו של החיפוש ,הייתה מן השעות הקשות שעברו עלי .עדיין אי תוהה איך עטיתי ארשת של קור רוח
באותם רגעי החיפוש ,איך זפתי בהם על הפרעתם לי בבוקר השכם ,כאשר לפי יום עבודה ארוך
וקשה...
החלטו בו במקום שאו מודיעים לארץ על הפסקת הקשר לתקופת-מה ,כי עליו להחליף דירה.
חששו שקיים מעקב אחרי השידורים מן הדירה ,ובעזרת מכשירי איתור יידים ,יצליחו לאתר את
תחת האלחוט שלו ....חיפשו דירה חדשה ...ברחוב עבדול-עזיז היצב לאויברסיטה היו חווילות
יפות וגיות סביב .ברחוב זה שכה גם השגרירות הבריטית בביין בן ארבע קומות .בשתי הקומות
הראשוות שכה השגרירות הבריטית ,בקומה השלישית גר בעל הבית ...הקומה הרביעית ,קומת
הגג הייתה יותר קטה ,ועמדה להשכרה .סקרו דירה זו והחלטו שהיא 'תואמת' את צרכיו .דירת
גג כלשעצמה ,היא אתר קליטה ושידור וח .וסף על כך התוסס על הגג תורן גבוה עליו מוף בימי
חג ומועד הדגל הבריטי ....החלטו לשכור את הדירה ...כאשר סתיים שיפוץ המשדר ]ששלח חזרה
לארץ[  ...שלח מהארץ מחם קלר 125,חבר קיבוץ כפר גלעדי ,כד למייסדי ראש פיה ,שהיה טכאי
אלחוט בהגה ,וידע להתקין אטות ולטפל במשדרים ....הוא צטווה לבוא למפקדה ,ולקבל קיטבג
של המשדר עם חלקיו ,ולהעבירם לביירות ,כשהוא וסע בזהות מזויפת של חייל בפלוגת הגים וחוזר
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יליד ראש פיה .1912 ,הדריך בקורס הגדעוים "זבולון" במרסיי .גדעוי בספיות המעפילים "פרוסילה"" ,טייגר
היל"" ,גאולה" ו"חיים ארלוזורוב" .פטר בשת .2002
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לביירות ....למחרת פגשתי עם מחם קלר ,סילקו את מדי הצבא הבריטי והלבשו את מחם חליפה
אה שהוכה עבורו ,ובעזרת עיבה תואמת וקצת ברילטין בשערות  -הוא הפך מחייל בריטי לטיפוס
ביירותי שאיו מעורר תשומת לב ....כאשר בא מחם קלר לדירה להתקין את המשדר והאטה ,פרץ
בצחוק אדיר ,הה לראות היכן ישכון משדר החבורה הציוית .גם לו ראה זה סידור בטוח ,וכולו
חשבו שהבריטים בחלומותיהם הפרועים ביותר ,ודאי שאים משערים ,שמוט הדגל שלהם משמש
את המשדר של ההעפלה ,ההגה והפלמ"ח .מחם ...השתלשל מהחלון אל הגג ,קשר את קצה
האטה האחד לתורן הדגל ,ואת הקצה השי חיבר לדירה ולמכשיר .....בדירה פעלה התחה
חודשים רבים ,ומלאה את יעדיה ....בשידורי השתמשתי במפתח ובצופן שהיה ידוע רק לשי עובדים
בתחה המרכזית של האלחוט בתל אביב ,ומידי פעם הייו משים את המפתח ....את 'המפתחות'
והקודים היה עלי לזכור בעל פה .אסור היה לי להחזיק עמי בכתב דבר הוגע לתהליך השידורים...
לאחר שידור מברק ,שאותו הייתי מסחת ומצפיה בכתב ,הייתי שורפת את הייר שעליו כתב
המברק ,ושוטפת את האפר באסלת השירותים .בדירתי לא היה שום חומר כתוב שעשוי היה
להסגירי .קטו בכל אמצעי הזהירות כי ידעו את מר גורלו אם יתפס בפעולה .....דבר קיומה של
התחה בביירות שמר בסוד כמוס ".באפריל  1946אסרה הגדעוית רבקה בידי הבולשת בבית
הספר בו לימדה ,חקרה ,ודרשה לעזוב את לבון תוך  24שעות.

הגדעוי יוסף לזרובסקי ,שכיויו המחתרתי היה "אבו זאכי" 126מספר על שירותו בביירות" 127:גרתי
בדירה של אשה צרפתיה שהשכירה חדרים לסטודטים .בחדר וסף התגוררו שי סטודטים
וספים .יום אחד הגיעה לדירה משטרה וערכה חיפוש .הסתבר ששי הבחורים הללו עסקו בהברחות
בלתי חוקיות .המשטרה זימה גם אותי לחקירה .ידעתי שהדבר יביא לחשיפתי המידית ,מאחר וכל
תעודותיי היו מזויפות .למזלי לבעלת הדירה היו קשרים עם גורמים במשטרה ,וכך יצלתי" .ומוסיף
לספר על שירותו בחאלב" :בעיר חאלב שבצפון סוריה הודבקה לי זהות של חייל ערבי ,במדי הצבא
הבריטי ,בשם סלים עיסמאיל מט'ר ...שכרתי חדר בדירה לא גדולה בחאלב .מאותה דירה הפעלתי
תחת אלחוט )מכשיר הקשר הוסווה בתוך רדיו ביתי( .ביקשתי מבעלת הבית לא להכיס איש
לחדרי ,בטעה שיש שם דברים יקרי ערך .את הקשר הראשון קבעתי לשעה  3בלילה .לקחתי את
מפתח המורס והתחלתי לקרוא לארץ .מאחר והמכשיר הרעיש מאוד ,אלצתי לשים עליו כר שיה...
כך שידרתי מידי לילה לארץ .כמה ימים אחר כך גשה אלי בעלת הבית ושאלה' :מדוע אתה קורא
כל כך הרבה בלילה?' הסתבר שתצרוכת החשמל עלתה מעל ומעבר לממוצע ,מאחר ומכשיר המורס
צרך הרבה חשמל .הגעו להסכם בייו שאי אשלם עבור חשבון החשמל".
מרדכי בן פורת ,שליח המוסד לעליה ב' לעירק ,מספר בספרו "לבגדאד וחזרה"" 128:עם בואם של
השליחים הראשוים לעיראק היה ברור שהם לא יוכלו לקיים פעילות ראויה לשמה בלי קשרי

 126יליד חברון .1923 ,יצול הטבח בחברון )מאורעות תרפ"ט( .למד בירושלים .התגייס ל"הגה" בשת  .1938בשת
 1941הוכשר כאלחוטן ולאחר מכן שירת בדמשק ,חאלב וביירות .בשת  1946הוצב כגדעוי באירופה ,והיה גדעוי
על הספיות "הריטה סאלד"" ,אף על פי כן" ו"טירת צבי" .התגייס לצה"ל והיה קצין קשר בחיל הים .בשת 1950
הקים תחת אלחוט חשאית במצרים .היה בכיר בשב"כ.
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 128מרדכי בן פורת ,לבגדאד וחזרה :סיפורו של מבצע עזרא וחמיה ,ספרית מעריב ,תש"ו.1996-
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אלחוט קבועים ושוטפים בים לבין שולחיהם בארץ .הרי מישהו חייב היה לקבל מהם את הדיווחים
על המצב בעיראק ולתת להם את ההחיות לפעולה ".בשת  1942יסו לקיים קשר חד-סיטרי
)האזה בעיראק לשידורים מהארץ( בעזרת אלחוטאי ארצישראלי ששירת בצבא הבריטי בבגדאד129,

אך התברר מיד "שאי-אפשר להשתית קשר על טובות או על רצון טוב ...מה עוד שקשר רצוף היה
הכרחי .בדצמבר  ,1942בעת ביקורו של שאול אביגור )מאירוב( בבגדאד ,הוחלט להקים שם תחת
אלחוט של המוסד לעלייה ב' .מויה מרדור הוא שהביא לבגדאד את מכשיר הקשר ,וכעבור זמן-מה,
באפריל  ,1943הגיעה לבגדאד מלכה רופא ,האלחוטאית ,חברת קיבוץ מעוז חיים ,בתחפושת של
חייל ....הועלה רעיון ,שאיש מקומי ,חברת תועת 'החלוץ' ,ייצא לארץ ישראל ,יוכשר לשמש
אלחוטאי ,והוא שיופקד על הפעלת המכשיר בבגדאד .וכך היה .המועמד שבחר היה תופיק מראד
)אברהם בן מרדכי( ,עורך דין צעיר ,שלמד גם הדסה במשך שתיים בקושטא .במחצית  1944הוא
סע לארץ ישראל ,הוכשר בהפעלת המכשיר וחזר לעיראק ...".בהמשך למספר תקלות טכיות,
שתופיק התגבר עליהם ,חזר הקשר לסדרו ומיוי " 1943התקיים קשר קבוע ורצוף בין עיראק
לארץ-ישראל".
"כדי להבין עד כמה קשה הייתה עבודתם של האלחוטאים היה צריך לראותם בפעולה .הם עבדו
בחדר אטום ומואפל ,ללא אוורור ,בתאורה מיימלית ,ללא אוזיות ,תמיד מתוחים שמא יתגלו על-
ידי השלטוות .מכשיר הקשר ,שראה כמקלט רדיו תמים ,יצב על שולחן במרכז החדר .כשהסירו
ממו את הגב ,התגלה כפתור ,ובלחיצה אחת אפשר היה להפוך באמצעותו את הרדיו למכשיר קשר
לכל דבר .את סימי המורס ,הקווים והקודות ,יצרו האלחוטאים לא בעזרת מפתח מורס אמיתי,
כמו בכל תחה ראויה ,אלא באמצעות קרש חיתוך מהסוג המצוי בכל מטבח וכף עליים .מפתח
מורס ממש ועד לשימוש מסוים ומוגדר ,ובמקרה שהשלטוות היו מאתרים את מיקומה של
התחה ,גילויו היה עלול להביא אסון על מפעילי התחה".
הגדעוי יצחק סייג )חוגי( 130,שהפעיל תחה בבגדאד ,מספר" 131 :בתום לימודי בגימסיה ,אחרי
מרד רשיד עלי ,למדתי באופן פרטי הפעלת טלגרף כדי לקבל עבודה בחברת  .I.P.C.הם ]שליחי

מרדכי בן פורת ולד בבגדאד בשת  ,1923ועלה לארץ בשת ) ,1945מסע של חודש דרך סוריה ולבון עד לכפר
גלעדי( .היה פעיל בעיראק בתועה הציוית "החלוץ" .התגייס להגה .השתתף במלחמת העצמאות כמפקד פלוגה.
בשת  1949שלח בן פורת על ידי "המוסד לעלייה ב'" כדי לארגן את הבריחה מעיראק לעבר פרס ,ומצא את עצמו
מארגן את מבצע העלייה הגדול בהיסטוריה היהודית ,הוא מבצע "עזרא וחמיה" .עצר ארבע פעמים על ידי
השלטוות העיראקיים )בשים  .(1951-1950לאחר עלית חומייי לשלטון באירן ,בשת  ,1979שלח לאירן כדי
לסייע ליהודים לצאת מהמדיה .בחר לראש מועצת אור יהודה ,היה חבר כסת ושר בלי תיק .בשת  2001הועק
לו פרס ישראל על מפעל חיים ,תרומה מיוחדת לחברה ולמדיה .יו"ר המרכז למורשת יהדות בבל.
129

השליח הראשון של המוסד לעלייה ב' לעיראק ,בשת  ,1942היה אצו סֶ ֶרִי ,שפעל בבגדאד במסווה של איש הקשר
בין משרד סולל בוה בעיראק לבין הצבא הבריטי.
יליד רומא ,איטליה .1905 ,קיבל תואר דוקטור לפילוסופיה באויברסיטת רומא בשת  .1927היה קצין בצבא
האיטלקי .עלה ארצה בשת  1927והיה בין מקימי הקיבוץ גבעת ברר .היה שליח עלייה בגרמיה בשת 1931
ובאירופה בשת  .1940בשת  ,1944אצו סֶ ֶרִי יצא עם קבוצת צחים לאירופה הכבושה כדי לארגן קבוצות
פרטיזיות ,תפס בידי האצים ,שלח למחה הריכוז דכאו ורצח בירייה.

130

ולד בכות )עיראק( בשת  .1925הצטרף לתועה הציוית "החלוץ" בשת  .1947ריכז את סיף כות "כרת" ועבר
לבגדאד .עלה לארץ בשת  ,1951במבצע "עזרא וחמיה" .עבד במשרד הביטחון ופרש כראש מערכת השכר בשת
.1990
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התועה מהארץ[ קפצו על המציאה ....במשך  3חודשים הוכשרתי על ידי אליהו 132עד שהגעתי
לקליטת  16מילים בדקה .רגע האמת הגיע .הובאתי ל"תחה" ששכה במחסן ביתו של אחיו של
תופיק 133.המכשיר הוסווה כארגז מכות תפירה ישה .הסוואה לא מושלמת משום שעם הסרת
הארגז בלטו השפופרות והמורות .כאשר האזתי לראשוה לשידור  -לא יכולתי לקלוט ולפעח.
הייתי המום מבליל הרעשים ומהירות השידור ......לאחר זמן קצר קיבלו מכשיר קשר משוכלל
יותר המוסווה כמקלט רדיו .אהבתי המכשיר ,קשרתי אליו ,ועד היום אי מתגעגע .המכשיר הישן
הובא לעיראק בשת  1943על ידי מויה אדם ששירת בצבא הבריטי והופעל על ידי מלכה רופא
)חברת קיבוץ מעוז חיים ששלחה מהארץ להפעיל תחת אלחוט(; ולאחריה על ידי 'תופיק' שיחן
ב'חוש טכי' וידע לתחזק אותו .המכשיר היה שמיש למעט כמה תקלות .כאשר קיבלו את המשדר-
מקלט החדש ,העברו את הישן לפרס ,שם שימש את העלייה לארץ )אליהו שי ,בדרכו לארץ דרך
פרס ,דרש להישאר בטהרן ולהפעיל קשר רדיו עם הארץ ....הקשר עם הארץ התקיים אחת ליום.
כאשר היה צורך ,קבעה שעה וספת לפות בוקר .המרכזת-התחה בארץ הייתה קוראת בשעה 1600
לפי שעון גרייץ' ) 1900לפי שעון עיראק( .לרשותו היו חמישה תדרים .השידור החל תמיד בגל אחד.
אם היו הפרעות )או שחיפשו אותו (...עברו לגלים אחרים ...כל התקשורת הייתה מוצפת ועבדו
לפי כל החוקים וההלים ....היה לו קשר אלחוטי עם פרס ,ואו הייו רכזי התקשורת שם .שימשו
לעיתים גם כתחת ממסר בין הארץ לפרס ...תקופה ארוכה הייתי לא רק האלחוטן ,אלא גם המצפין
והמפעח וגם השליח שהביא את המברקים לשידור ואת המברקים שהגיעו מהארץ ,ובל שכח
שלפרסתי עבדתי בחברת  Hollowey Brothersכמכין משכורות וחותם על כרטיסי עבודה ל700-
עובדים ....אצלו הייתה סודיות ,ובתועה לא ידעו על עיסוקי .משפחתי בוודאי שלא ידעה מאומה
 על אף שהעברתי את המכשיר לבית הורי ומשם שידרתי עד לעלייתי ארצה .רק אז סיפרתי להם,להפתעתם .הם אמם חשדו ,אך לא העלו על דעתם שבביתם פעלה תחת שידור לארץ ישראל
ולפרס .....השידורים היו בגלים קצרים ,הצבתי עמודים בין שי חדרים מעל הבית החד-קומתי
שלו ,ובייהם מתחתי את האטה אליה חיברתי את הרדיו הביתי של ההורים .אם מישהו חשד
באטה המתוחה על הגג )זו הייתה האטה היחידה בסביבה( ,ראה מיד שהרדיו הביתי קשור
אליה ....שידרו עיתוים ולא מברקים .המברק שדיווח על שלילת התיות )העלייה ההמוית
מעיראק התאפשרה בהסדר שלילת התיות העיראקית מיהודי שרצה להגר( ארך לא פחות מ5-
שעות תמימות ... 134.חל עליו איסור מוחלט להחזיק במברקים ששידרו או בכל חומר אחר יותר
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הגדעוי אליהו שי.

133

אברהם )מראד( בן מרדכי )תופיק( ,יליד בגדאד .בשת  1944שלח לארץ בדרך בלתי ליגאלית ,עבר קורס אלחוט
וחזר לבגדאד .קיים קשר קבוע בין תועת החלוץ בעיראק לבין הארץ ממכשיר בביתו בבגדאד משת  1945ועד
עלייתו לארץ ביוי  .1951הכשיר אלחוטים מבין יהודי עיראק ,כולל את אליהו שי ,יצחק סייג ,שמשון חוביבה
ומשה בן-חיים.

134

המברק ההיסטורי עליו מדובר הוא מברק "בהול" עליו חתום "דרור" ,והוא ושא שי תאריכים )שכן התחילו
לשדרו ב 2-במרץ  1950וסיימו לשדרו ב 3-במרץ(.
"דרור" הוא שליח המוסד מרדכי בן פורת .בספרו" ,לבגדאד וחזרה" ,הוא מספר" :ב 3-במרץ  1950בערב חפזתי

לתחת האלחוט שלו .יצחק צאיג ושמשון חוביבה היו תוים בשלבים האחרוים של סגירת המכשיר .ביקשתי
שימתיו ,הוצאתי ייר ,ולאור המורה קראתי את המברק הבא" :מגיע לו לפרוץ בבכי בראותו את פרי עמלו
ופרי עמלם של אלה שקדמו לו .הה הגיעה גאולת היהדות האומללה הזאת .הממשלה העירקית החליטה ברוב
קולות לאשר את יציאת היהודים".
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מ 24-שעות .החזקו בחומר כיממה ,מאחר ולעיתים דרשו למחרת להבהיר חלק ממשפט שלא
הובן ,או שתבקשו לספק הבהרות .בתום  24שעות שרף הכל".
עיקר העלייה ממדיות האסלאם לישראל התקיימה לאחר קום המדיה .תופעה בולטת ,דירה
בהגירות מודריות ,הייתה עליית הרוב המוחלט של יהודי שלוש תפוצות ,עיראק ,תימן ולוב ,תוך
זמן קצר :קהילת לוב ,שמתה  38,000יהודים והייתה אז בשלטון בריטי ,עברה כמעט בשלמותה
לארץ בשים  1949ו ,1950-בהפלגות דרך איטליה 135.במבצע "עזרא וחמיה" 136,שהחל באפריל 1950
והסתיים ביואר  ,1952עלו מעיראק ארצה  120,000יהודים ,בטיסות מבגדאד לקפריסין ומשם
ללוד ,ואחרי מבצע זה ותרו בעיראק אלפים בודדים של יהודים .במבצע "על כפי שרים" עלו
מתימן ומעדן  50,000יהודים.
בשות החמישים ,בפעילות "המסגרת" )מחתרת יהודית בצפון אפריקה( עלו ארצה אלפים בודדים
מיהודי מרוקו .העלייה הגדולה מצפון אפריקה הייתה בשות החמישים והשישים ,כשהיה ברור
שמדיות צפון אפריקה עומדות לזכות בעצמאות ושהשלטון יעבור מידי הצרפתים לידי התושבים
המוסלמים .במבצע יכין ,שהחל בובמבר  1961ומשך עד  ,1964עלו ממרוקו כ80,000-

יהודים137.

עיקר יהודי מצריים ,שרכושם הולאם ,עלו ארצה מובמבר  1956עד יוי .1957

 135לוב הייתה בשליטה בריטית עד שיצאה לעצמאות בשת  .1951העלייה ההמוית מלוב החלה בראשית שת .1949
חלק גדול מיהודי לוב הפליגו בספיות "אילת" ו"תיאודור הרצל" ,בקו ישיר בין טריפולי לחיפה.
136

המבצע התאפשר לאחר שממשלת עיראק הסכימה להתיר יציאת יהודים מעיראק .רכוש היהודים שיצאו הוקפא
ותיותם העיראקית שללה.
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המבצע התאפשר לאחר הסכם חשאי בין מדית ישראל לחסן השי ,מלך מרוקו ,שהרשה ליהודים לעזוב את מרוקו
בתאי שיעדם המוצהר איו ישראל והגוף שמטפל בהגירתם לא יהיה גוף ציוי .ממשלת ישראל שילמה  50דולר
עבור יציאתו של כל יהודי.
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.6

מבצעי רכש

6.1

רכש השק והברחתו ארצה הצילה את מדית ישראל מתבוסה צבאית

מיד עם תום מלחמת העולם השייה ,במאי  ,1945החל היישוב היהודי בארץ-ישראל להתכון
למאבק להקמת מדית ישראל .ה"הגה" ,הזרוע הצבאית המרכזית של היישוב ,הקדישה מאמצים
רבים להצטייד בשק ,והשק שראה אז חיוי היה שק קל  -רובים ואקדחים.
דוד בן-גוריון ,יו"ר הסוכות היהודית אשר שימשה כ"ממשלה בדרך" ליישוב ,ראה במדיות
הערביות את האויב העיקרי ,וחשש מהתמודדות ה"הגה" עם צבאות סדירים .בראשית שת 1947
כיס בן גוריון את ראשי ה"הגה" ואת אלו שעסקו ברכש שק והחה אותם לא להתרכז רק ברכישת
שק קל ,אלא למקד מאמצים בטקים ,תותחים ,מטוסי קרב ואיות מלחמה .מהיגי ה"הגה",
הוכו בתדהמה ,אך כך החל החיפוש אחר שק מתקדם לקראת מלחמת השחרור הצפויה.
כל מדיות המערב ,כולל ארצות הברית ,הטילו אמברגו חמור על מכירת שק ליישוב היהודי.
המדיה היחידה שהסכימה לספק שק כבד הייתה צ'כוסלובקיה ,באישור ברית המועצות .וכך,
בשלהי שת  ,1947החלו משלוחי שק מצ'כוסלובקיה להגיע ארצה.
משימת הרכש הוטלה על המוסד לעלייה ב' .שלטוות צ'כוסלובקיה העמידו לרשותו את שדה
התעופה זאטץ' ) ,(Žatecכחמישים ק"מ מהבירה פראג ,שקיבל את שם הקוד "עציון" .שירות האוויר
של ה"הגה" ,הגרעין ממו קם חיל האוויר ,הלך והתארגן .טייסי קרב מצ'כוסלובקיה הדריכו
בחורים מארץ-ישראל 138,ה"הגה" השתלטה על שדה התעופה הבריטי בתל וף ועל מסלולי תעופה
וספים ,ו"רכבת אווירית" העבירה שק כבד מצ'כוסלובקיה לארץ ישראל .זה היה מקור לשק
חיוי ,ואי אפשר לתאר את יצחון צה"ל במלחמת השחרור ללא שק זה.
יוגוסלביה ,בתמיכתו של ראש המדיה המרשל יוסיפ ברוז טיטו 139,הסכימה להיות תחת מעבר
להעברת שק לישראל .מטוסים שהמריאו מצ'כיה ביצעו חיית בייים לתדלוק בשדה התעופה
פודגוריצה )) ,(Podgoricaהיום  -מוטגרו( וספיות שק הועמסו במל שיביק )) (Šibenikהיום -
קרואטיה(.
"ורה" הייתה ספית השק הראשוה שהגיעה במלחמת העצמאות ,ותוך פריצת הסגר הימי הבריטי
הביאה שק רב שבזכותו הצליחו כוחותיו לעבור ממגה למתקפה  -פריצת המצור על ירושלים
במבצע "חשון" והיצחון בקרב משמר העמק .הודות לשק שהביאה ,זכה לראשוה כל חייל
בחטיבות הלוחמות בשק אישי )ולא כפי שהיה הוג קודם ,לשייך את כלי השק לעמדה בה היה
מצוי( .בפגישת "הצדעה לורה" שהתקיימה בשת  1968לציון עשרים שה להגעתה ,בהשתתפות דוד
138

האלוף מוטי הוד ,מפקד חיל האוויר במלחמת ששת הימים ,היה אחד מחיכים אלה.
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יוגוסלביה הייתה אז חלק מהגוש המזרחי ,אך ותקה מהקומיפורם ,הארגון הקומויסטי הבין-לאומי שהוקם
בידי סטלין כדי לעצור את ההשפעה האמריקית ,ומצאה את עצמה מבודדת בין הגוש המערבי והגוש המזרחי.
היא סייעה לישראל בהעברת שק ובהעברת עולים.
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בן-גוריון ,סיכם בן-גוריון" :השק הצ'כי הציל את מדית ישראל ,ממש ,בהחלט  ...בלי השק הזה
לא הייו שארים בחיים".
שלטוות צ'כוסלובקיה אישרו למוסד לעלייה ב' לכון במשרדיו בפראג תחת אלחוט ,והייתה זו
תחת הגדעוים הראשוה שפעלה באופן רשמי וחוקי.

6.2

הגדעוים מילאו תפקיד מרכזי במבצעי הברחת השק

עם הקמת מדית ישראל ,ב 14-במאי  ,1948ה' באייר תש"ח ,פתחו השערים לעלייה חופשית .הצי
הבריטי המשיך בסגר ימי על חופי ארץ ישראל עד לתום המדט ב 15-במאי  .1948הבריטים המשיכו
לשלוט במל חיפה עד עזיבתם ב 30-ביוי .1948
ב 29-במאי  1948הטילה מועצת הביטחון של האו"ם אמברגו על אספקת אמצעי לחימה וסיוע צבאי
למדית ישראל ,ויתן היה להוביל שק בספיות לישראל רק בהטעיה ובהסתר מביקורת של משקיפי
האו"ם ,שהסתייעו בשתי משחתות של צי ארה"ב ובקורבטה צרפתית .משטר האמברגו ותר על כו
עד לחתימת הסכמי שביתת השק ,בשת .1949
בשלהי שת  1947מיה דוד בן-גוריון שלושה מבכירי ה"הגה" ,אהוד אבריאל ,יהודה ארזי ומויה
מרדור ,לבצע רכש מסיבי של תחמושת ואמצעי לחימה ,שהיה חיוי כדי לאפשר לחימה מול צבאות
ערב הסדירים .הובלת השק לארץ התעכבה ותקלה בקשיים רבים וב 20-במרץ  1948הטיל דוד בן-
גוריון על שאול אביגור ,ראש המוסד לעלייה ב' ,לטפל בושא ספיות הרכש .יש מאין הופעלו 15
ספיות להוביל שק ארצה ,חלקן ספיות מעפילים שהוסבו להובלת שק ,חלקן ספיות שרכשו
למשימה זו וחלקן ספיות חכורות ,והן פעלו משך כל מלחמת העצמאות.
בתחילת שת  , 1948שלוש ספיות רכש " -ורה"" ,רקס" ו"ארז/בהירה"  -פרצו את הסגר הימי
הבריטי ,שמשך עד לסיום המדט הבריטי ,ואפשרו למגר את המתקפה של ערביי ארץ-ישראל לפי
פלישת צבאות ערב השכות .בהמשך הופעלו ספיות רכש וספות .מ 1-באפריל  1948ועד לסיום
מלחמת העצמאות ערכו  56הפלגות רכש בהן הובאו לארץ כמויות גדולות של שק ,כולל שק כבד,
טקים ומטוסים ,תוך עקיפת האמברגו הבין-לאומי.
השק רכש ממקורות שוים באירופה וארה"ב ,אך מקור הרכש העיקרי היה עסקות השק עם
צ'כוסלובקיה .עסקה ראשוה ,לאספקת אלפי רובי מאוזר ותחמושת  7.92מ"מ ,חתמה ביואר
 .1948בהמשך רכשו מטוסי קרב "אוויה  ,"S-199גרסה צ'כית של "מסרשמיט  "109שיוצרו במפעלי
שק בצ'כוסלובקיה ,ובסוף שת  1948רכשו  50מטוסי "ספיטפייר" ,אשר הגיעו לישראל במבצע
"ולווטה" 15 ,בטיסה והיתר מפורקים וארוזים בארגזים ,בספיות רכש.
"מפעל הרכש" לא חרט בתודעה הקולקטיבית-לאומית הישראלית ,כראה בגלל שחסר בו אלמט
הדרמה האושית-מדיית כמו זה המצא במפעל ההעפלה .יחד עם זאת ,הרבה בזכותו של מפעל
הרכש ישראל שרדה ולבסוף יצחה במלחמת העצמאות ועלילותיו לא פחות דרמטיות ומעייות
מעלילות ההעפלה.
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התשתית והקשרים שצברו בעליה ב' סיפקו בסיס לפיתוח התובלה הימית של הרכש .לצדם של רבי
החובלים והצוותים הזרים של הספיות ,שהסתכו בהפרת האמברגו ,הוצבו ימאים וגדעוים,
וותיקי מפעל ההעפלה .הם שימשו כציגי בעלי המטען ועיקר תפקידם היה לוודא שרבי החובלים
יפעלו בהתאם להחיות מערכת הרכש.
הגדעוים לקחו חלק כבד במפעל הברחת השק ,כפי שיתן ללמוד מסיפורו של הגדעוי אורי גורן,
בספרו "משי צדי הקריפטו" )עמ' :(52

"על ספית המשא האיטלקית  ,Montechiaroשכותה 'ההר' ,פיקד יוה ז'בין ואי הייתי על תקן
אלחוטן )גדעוי( .יהודה ארזי ועוזרו די אגרוסקי )אגרון( ,הגיעו למל מרסיי עם מטען של עשרים
תותחים אטי אוויריים מסוג 'היספו סוויסה' ,שהועמסו על הספיה עם תעודות המצהירות שיעד
המטען הוא מדיה בדרום אמריקה .ארזי ואגרוסקי תו לי למזכרת אקדח מודל Pistola Beretta
קטן .וסף לכך הועמסו כמה טוות של בצל' ,גד עין הרע' ,להסתרת המטען מעין הרעה של איות
האו"ם ,שהיו אמורות לשמור על האמברגו למיעת העברת שק לארץ .הייו מצויידים בשתי
מערכות מסמכים של האייה; אחת שקבעה שהאייה מובילה תותחי "מ ממרסיי למל בדרום
אמריקה .יירות אלה עברו כדין את הפרוצדורות במרסיי .לפי המסמכים השיים הובילה האייה
כך וכך טוות של בצל למל חיפה...
זכורה לי שיחה עם יהודה ארזי על סיפון 'ההר' :לפי ההפלגה ישבו באייה ודיברו על הפילוסופיה
של מסחר בשק ...ארזי בא בלוויית סוחר שק פולי ,שבעיי היה אבטיפוס של סוחר שק ,איש
מחרחר מלחמה וסוחר בדם ...שאלתי את ארזי' :איך יתכן שאחו ,עם בעל מוסר ,בוא במגע עם
איש כזה?' ,והוא עה לי' ,תאוריות הן תמיד טובות ...אך ברגע שמשהו מסכן את חייך ,תבחן מחדש
את התאוריות'"...
הפלגו בסוף מאי  ,1948בים רגוע .אחרי חוויית הפלגה באיות מעפילים ,הפלגה עם מטען דומם
שאיו זקוק למזון ,מים ואוויר קי  -הייתה מרעת .כעבור שבעה ימים הגעו למל חיפה .לאחר
שביקורת כלי השיט על ידי פקחי האו"ם עברה בשלום ,בעיקר הודות למטען הבצל וריחו שגרמו
לפקחים להזדרז ,הם כובדו בכוס יין טוב לפרידה .במל חיפה תקבלתי על ידי ציג המוסד .לפי
היציאה מהמל הוא שאל אם יש לי משהו להצהיר במכס .כיון שהייתה זו כיסתי הראשוה למדית
ישראל ,הפתיעה אותי השאלה ועיתי בשלילה .לפתע זכרתי באקדח שהיה בתיק כלי הרחצה שלי,
ועדכתי את המלווה .בעצתו הסתרתי את האקדח מתחת למושב .עם היציאה מהמל ,עלה בדעתי
שצריך הייתי להצהיר לפי פקידי המכס על המטען שהבאתי' :עשרים תותחים ואקדח אחד קטן'".

6.3

מבצע "השודד"

בין המבצעים באותה עת ראוי לציין את מבצע "השודד" ,שהיה אחד המבצעים המבריקים,
המתוחכמים והועזים של המוסד לעלייה ב'.
בדצמבר  1947עשתה סוריה עיסקה עם מפעל "זבריובקה" בצ'כוסלובקיה לרכישת  8,000רובים
שועדו ל"צבא ההצלה" .בסוף מרץ  1948ודע למוסד לעלייה ב' על תכית להעמיס את המטען,
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שכלל  8,000רובים ו 6-מיליון כדורים ,על ספיה איטלקית בשם "ליו" ,שעגה במל פיומה
ביוגוסלביה ,כאשר השק יוסווה במטען של עמודי חשמל וירשם כמכוות.
יסיון דיפלומטי לשכע את השלטוות ביוגוסלביה להחרים את השק לא צלח .היוגוסלבים לא
יאותו לעשות זאת ,מחשש לסכסוך עם צ'כוסלובקיה ,אך סיפקו מידע על תועות הספיה.
הוכו תכיות שוות לעצור את משלוח השק ,כולל טיבוע הספיה על ידי הטלת טורפדו ימי מן
האוויר ממטוס שימריא מאירופה ולחלופין  -מבצע של השתלטות על ספית השק בלב ים .התכיות
לא יצאו לפועל.
בדרכה לביירות כסה הספיה "ליו" לתיקון למל בארי באיטליה .קשרים עם צמרת הצי
האיטלקי עיכבו את הפלגת הספיה .הגם שמשחתת בריטית אבטחה את הספיה ,חולית לוחמי
פלי"ם הצמידה לספיה בחשאי מוקש ימי מאולתר ,יסיון ראשון לא צלח ,אך בלילה הבא יסו שוב,
והפעם זה הצליח ,והספיה טבעה.
הספיה טבעה במים רדודים .אשי צפרדע איטלקיים משו את השק מן הספיה הטבועה ,והוא
הועבר ליקוי ושימון לבסיס צבאי איטלקי .יסיון של המוסד לשכע את האיטלקים שהשק מיועד
למחתרות קומויסטיות באירופה ולא לערבים לא צלח .והשק היה אמור להמשיך ליעדו.
באוגוסט  1948הועמס השק על הספיה "ארג'יריו" שהפליגה מבארי לאלכסדריה ב 21-באוגוסט.
ברדת החשכה התקרבה לספיה ספית דיג ,הורתה לה לעצור ,ולספיה עלו שי אשי המוסד,
המפקד דוד בן חורין והגדעוי עובד שדה ,עם אקדחים שלופים ,כשהם מצוידים בתעודות
איטלקיות .הם הציגו את עצמם כקציים איטלקים ,שלוחי ממשלת איטליה ,שמטרתם להבטיח
שהמטען יגיע ליעדו ,אחרי יומיים הם הסבירו לרב החובל ולצוות שהם בעצם מצרים ,וכיוון
שבמזרח הים התיכון יש מלחמה ,תפקידם הוא לווט את הספיה ליעד .רב החובל שמע
להוראותיהם .הגדעוי קיים קשר רצוף עם המרכז ברומא ועם הארץ ,והוביל את הספיה למפגש
עם ספיות חיל הים הישראלי.
ב 26-באוגוסט השתלטו בלב ים ספיות חיל הים הגה" ו"ווג'ווד" על ה"ארג'ירו" .ה"ארג'ירו"
טובעה בגיחה והשק הועבר לארץ .הכבודה הגיעה למל חיפה ב 28-באוגוסט 140.1948

הגדעוי עובד שדה מספר" 141:הסיפור של איית 'השודד' התרחש כמדומי בחודש אוגוסט .1948
כן ,זה שם האייה; הקודים שלו היו מורכבים מחמש אותיות ולכן בחרתי לה כקוד את המילה
'השודד' ,ובמשך הזמן זה הפך להיות שמה .הכל התחיל מזה שבתחילת שת  1947מכרו לו הצ'כים
שק חשוב להגתו וכדי לאזן את החשבון הם מכרו שק גם לערבים .דרך יוגוסלביה הגיעה הידיעה
למטה ה'הגה' באירופה ששק שקה על ידי הערבים ממתין להובלה למזרח התיכון .באופן רשמי
קה השק על ידי קולול סורי בשם מרדן-ביי והיה מיועד למצוא את דרכו לבסוף לכוחות המופתי

140

המבצע הסתיים באקורדים צורמים ,שכן המודיעין האיטלקי הצליח לפעח את האירוע ,ממשלת איטליה לא
ראתה בעין יפה שוד ים והטבעת ספיה שהפליגה תחת דגל איטליה ,וממשלת ישראל אלצה להתצל ולפצות את
האיטלקים.

141

ראיון שפורסם בגיליון מיוחד של הירחון קשר אלקטרויקה ומחשבים ,בהוצאת קצין קשר ואלקטרויקה ראשי,
כרך י"ח ,(204) 2/אוגוסט  ,1987עמ' .33
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אשר עמד לארגן ולצייד בעזרתו חטיבה שלמה .בפעולה מהירה של הפלמ"ח וה'הגה' הוטבע השק
על ידי יחידת צוללים בדרכו מיוגוסלביה לאיטליה ,בתוך מימי המל האיטלקי בארי .גם בפעולת
ההטבעה השתתפו אלחוטים ששמרו על הקשר בין המבצעים למתכים ובהם חברי אביועם אדם.
אבל השק החשוב משה מן המים ,יובש ,שומן ,ארז מחדש והועלה לאייה אחרת  -היא איית
'השודד' ,אשר יצאה בדרכה למצרים .כאן כסו חברי דוד בן-חורין מקיבוץ שמיר ואי לתמוה.
לבשו מדי הצבא האיטלקי ותכו לעקוב אחרי האייה 'ארגירו''/השודד' מרחוק ולהשתלט עליה
בלב ים .הייתה זו תכית עם הרבה חוצפה .אחרי יומיים של מעקב ותוך לימוד אופיו של רב-החובל,
אותתו להם לעצור ,עליו על האייה והשתלטו על השק בשם החוק האיטלקי .את כיוון הסיעה
הפיו לארץ ,אבל לרב החובל הזקן ולמלחים אמרו כמובן שוסעים לאלכסדריה .בשלב מסוים,
כשהצוות החל לפקפק בזהותו האיטלקית ,וזאת במיוחד לאור האיטלקית העלובה שבפיו ,שייו
גרסה בטעה שאו קציים מצריים ,האמורים לווט את הספיה באמצעות הצי האיטלקי בתוך
שדות המוקשים שלפי אלכסדריה .וכך מידי יום הייתי מרכיב אוזיות על ראשו של רב החובל
והייתי שואל אותו אם הוא שומע בדיוק מה שקולו של מרדן-ביי מודיע לו ...זה היה מסוכן מאוד,
אבל עמדו בקשר עם הארץ ,כשמאזור כרתים והלאה התחלו להל מו"מ עם הארץ איך גומרים
את המבצע! אחו הצעו שכיס את האייה למל חיפה ,אבל לבסוף סוכם שאיות חיל הים שלו
יפגשו אותו בים ,ו'ישתלטו' מחדש על ה'קציים המצריים' המסכים .וכך היה ........את האייה
עלה בידיו להטביע ,ואת המלחים האיטלקים הכסו לבית הבראה בית אורן  -העיקר שישתקו.
רק לסורים הייתה בעיה :להיכן עלמה האייה? הם האשימו את מרדן-ביי בבגידה ודו אותו
למוות ...לבסוף ,כיוון שלא היה אשם או בגלל שדודו היה ראש הממשלה  -הוא קיבל חיה".
הגדעוי ראובן )פופכן( אורן )אורשטיין( 142,שכיויו המחתרתי היה "ישי" ,מספר" 143:עברתי
לשרות חיל הים בחיפה ,כשבאותם ימים היה הקשר של חיל הים וגם של חיל האויר כפוף לחיל
הקשר .משם קראתי בדחיפות אל יאן ששלח אותי למבצע 'שודד' :שתי קורבטות של חיל הים ק18-
וק ,20-שהיו איות המעפילים לשעבר 'ווג'ווד' ו'הגה' ,יצאו להשתלט על ספית שק איטלקית
שהפליגה למצרים .על ספיה זו היו כבר שיים מאשיו )האלחוטן היה עובד 'עאבד' שדה והשי
היה מויה מרדור( 144שהציגו את עצמם ברוב חוצפה בפי האיטלקים כמלווים מצרים של הספיה.
המבצע היה סודי ביותר ,וכשאי כסתי לחדר הרדיו עם המזוודה המסתורית שלי צטווו אשי
הקשר של הספיה להסתלק מן המקום .על שום כך הם הצמידו לי את הכיוי .Confidential Agent
קיבלתי תדר ,אותות קריאה ושעת קשר ,וכבר ביסיון הראשון אחרי שהפלגו לדרכו הוקם קשר
עם ספית השק .מסרתי למפקד השייטת ,שהיה מופתע ממהירות הביצוע ,את מיקום המטרה שלו
ויירטו אותה ליד אי כלשהו .שם העברו את כל השק ואת הימאים האיטלקים אליו וגחו את
הספיה לשברים שצפו על פי המים .הפרשה שארה עלומה כ 12-שה עד שבן-גוריון גילה את
צפוותיה באחד מאומיו".

142

היה גדעוי על הספיה "קיבוץ גלויות".

143

ראיון שפורסם בגיליון מיוחד של הירחון קשר אלקטרויקה ומחשבים ,בהוצאת קצין קשר ואלקטרויקה ראשי,
כרך י"ח ,(204) 2/אוגוסט  ,1987עמ' .62

144

זו כמובן טעות .הכווה לדוד בן-חורין.
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.7

הצגה ודיון

7.1

מורשת הגדעוים

סיפור הגדעוים הוא סיפור מרתק ,סיפור של עשיית יש מאין ,של הקרבה ,של מסירות וחישות,
של מקצועיות ,של אמוה וחזון ,של מעללים חשאיים ,של העפלה ותקומה ,של הקשר בין היישוב
לבין שארית הפליטה ,של מאבק ,והכל בתקופה הרת גורל לעם ישראל.
האם יתן להקביל בין הסיפור של הגדעוים למה שאו עושים היום בחיל הקשר והתקשוב? האם
כל אחד מאתו יכול לראות עצמו כממשיך דרכם ומורשתם של הגדעוים?
מומלץ בהחלט לפתח דיון עם קהל ההרצאה על ושא זה ,לשמוע את דעות החיילות והחיילים,
לעורר ויכוח.
הגדעוים השתמשו בציוד דל ופרימיטיבי ,בעוד או היום מצוידים במיטב הטכולוגיה העולמית.
הגדעוים עברו הכשרה דלה ובסיסית ,ואו היום עוברים הכשרה מסודרת ומקיפה .מאחורי
הגדעוים עמדו פליטים חסרי כל ומזי רעב .מאחוריו עומד צבא מודרי ,מסודר ומצויד ,של אומה
עשירה ומבוססת .אך כל זה לא מספיק .כדי להצליח ,כדי לעמוד במשימה ,כדי להתמודד בבלתי
צפוי בעת הלחימה ,או דרשים לתושייה ,לחישות ,למסירות אין קץ ,להקרבה.
המסר הראוי לסיכום הוא כי בהחלט עליו לראות את עצמו כממשיכי דרכם של הגדעוים .כל
אחד מאתו  -יהא זה קצין ,אלחוטן ,טכאי ,מפעיל מערכת ,פקיד טכי או כל תפקיד אחר  -חייב
לראות את עצמו כאילו גורל עם ישראל על כתפיו ,כמי שמסירותו ,חישותו ומקצועיותו הם
המפתח להישג ,התאי להצלחה .עליו לעשות את הכל באמצעים שברשותו ,לאלתר ,להשתמש
בתושייה ,והכל כדי לבצע את משימתו ביום פקודה.

7.2

העצמה בתפקוד ובמעמד השים בחיל

סיפור הגדעוים מציג גם את ההעצמה בתפקוד ובמעמד של השים בשירות הקשר ב"הגה" ,וושא
זה יכול להיות בסיס לדיון בחיל הקשר והתקשוב של היום ,במיוחד מול קהל המשלב חיילות
וחיילים.
סיפור הגדעוים מציג את שיוי הזהות המגדרית המסורתית וכיון זהות שית חדשה .כשליש
מהגדעוים היו שים ,ועשייתן עסקה בתחומים מגווים  -הכת המעפילים למסע ,הכשרת ספיות,
ליווי ספיות ,ארגון התגדות לבריטים והפעלת מערכת קשר מסועפת בין אירופה לאיות ולארץ.
היישוב היהודי בארץ ביקש אז לכון חברה חדשה ,טובה יותר מהחברה בגולה ,ולעצב "אדם חדש",
עם מאפייים גבריים :חלוץ ולוחם ,אמן לארצו ולעמו ,היפוכו של היהודי הגלותי .שים ביקשו
להשתחרר מהתפיסות המסורתיות של החברה היהודית הפטריארכלית ולהיות "עבריות חדשות",
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הגם שלתפקידן המסורתי ,האימהות ,היה משה תוקף בתחיה הלאומית .זהויות סותרות כוו את
דמותן :הזהות הלאומית החדשה והזהות השית המסורתית .איך מתגברים על המתח בין אלה?
סיפור הגדעויות עוסק בכך שהפן הלאומי דחק לשוליים את הפן האישי .השים הרימו את הכפפה,
התגייסו למפעל ההעפלה ומילאו את המשימות שהוטלו עליהם תוך גילוי יכולות שאין ופלות
מהגברים .המיע האישי דחף לעשייה ,להילה ,להרפתקה .הפקודה ,צו השעה הלאומי והאופי
האידיבידואלי חברו יחד בהתגייסות שים לשירות כגדעויות .הכישורים הדרושים היו אמות
ומקצועיות ,כמו גם ידע טכי .שמירה על חשאיות הייתה תאי הכרחי ,והיא הייתה קושי של ממש,
שכן היא כפתה על הגדעויות בדידות.
חווית השירות של הגדעויות הייתה חיובית בדרך כלל ,הגם שההגעה ליעד עשתה בדרכי עורמה
ולוותה בתלאות; הסיעה והשהות היו בתת-תאים ,האחריות הייתה עצומה ,הן עבדו שעות רבות
וארוכות ,בעבודה שחייבה ריכוז ומאמץ .הבדידות הייתה קשה .לא היה פשוט להחזיק מעמד.
גדעויות מתארות את עבודתן "כקשה מאוד ....צריך אומץ לב גדול בשביל להחזיק מעמד הרבה

זמן ...היו תאים קשים ביותר"" ...אי לא זוכרת סיוט יותר גדול של עבודה ,בשום עבודה ובשום
תפקיד ובשום משימה ,כמו בעבודה ההיא"" ...הגעו לטמטום מוחלט .ממש כבר לא ידעו מה
עשה איתו מרוב עבודה ".יחד עם זאת ,ההזדהות עם מפעל לאומי מוערך תרמה להעצמת הפעילות
והעצימה את הזהות השית ,בחזית המאבק

הלאומי145.

הגדעויות הועצמו מיחס הזרים אליהם "זכיתי בתשומת לב יוצאת מן הכלל כבחורה יחידה .הם
בכלל הסתכלו עליו ,על הגדעויות ,כאילו זה משהו שלא ייתכן שבחורה מסוגלת לעשות דבר כזה
בכלל" .השים הועצמו גם ממה שפירשו כיחס המעפילים אליהם ,והן חשו "אחרות" ,מייצגות זהות
שית-עברית חדשה .התפקיד המהיגותי העצים את תחושות המסוגלות והאחריות שלהן והרחיב
את גבולות תפקודן" .הייו אלוהים בשבילם" היה ביטוי שכיח בשחזור תחושות הגדעויות.
אין ספק כי סיפור הגדעויות הוא דוגמה להגשמה אישית-שית תוך מילוי משימה לאומית ,והשים
הגיעו להשגים ייחודיים בעשייה ובמהיגות.
האם יתן להקביל את סיפור הגדעויות למה שהשים עושות היום בחיל הקשר והתקשוב? מה
הדומה ומה השוה? האם השים המשרתות היום בחיל הקשר והתקשוב יכולות לראות את עצמן
כממשיכות דרכן של הגדעויות?
האם הדילמות של הגדעויות ,בתקופת המדיה בדרך ,רלבטיות גם כיום ,במדית ישראל?
בצה"ל? בחיל הקשר והתקשוב?

 145לילך רוזברג-פרידמן ,בות אלוהים או בות אדם? לשאלת זהותן של שות היישוב בהעפלה ,ישראל ,2011 ,19-18
עמ' .157-181
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ביבליוגרפיה

.8

להלן פירוט הביבליוגרפיה שהייתה הבסיס לכתיבת חוברת זו.

8.1

ספרים

מספר ספרים מתארים את הסיפור המופלא של הגדעוים.
ציין את אלה:
א .שבתי טבת ,גדעוים ,הוצאת "מערכות" ,משרד הביטחון-ההוצאה לאור.1968 ,
ב .מויה אדם ,קשר אמיץ ,משרד הביטחון-ההוצאה לאור.1986 ,
ג .גבי שריג ,הגדעוים באיות העפלה ,המרכז לתולדות כוח המגן " -ההגה" יד טבקין.1988 ,
ד .יסן דגי ,אקסודוס משדרת ,משרד הביטחון-ההוצאה לאור.1994 ,
ה .אורי גורן ,משי צדי הקריפטו ,בהוצאת המחבר.2008 ,
הספר זמין בקישור http://www.uri-goren.com/files/final_version_web.pdf

ו .קשר אלקטרויקה ומחשבים ,ירחון בהוצאת מפקדת קצין קשר ואלקטרויקה ראשי.
גיליון מיוחד 50" :שות קשר בישראל" ,כרך י"ח ,(204) 2/אלול תשמ"ז ,אוגוסט .1987
ז .יואש צידון-צ'אטו ,ביום בליל בערפל ,ספרית מעריב תש"ה ,1995-הספר זמין בקישור
http://fisherlibrary.co.il/biography/Bayom_Baleil_Baarafel.pdf

ח .רבקה כשדן ,גדעוית מעבר להרים ,הוצאת המרכז לתולדות כח המגן " -ההגה" ע"ש
ישראל גלילי ,יד טבקין.1993 ,
על ההעפלה יתן ללמוד מהספרים הבאים:
א .מרדכי אור ,בים ,ביבשה וגם באוויר  -מבט חדש על ההעפלה ,הוצאת ספריית יהודה דקל
ראו
תשע"ה,2015-
בישראל,
מורשת
אתרי
לשימור
והמועצה
/http://www.idekel.co.il/Books/haapala
ב .אביבה חלמיש ,אקסודוס  -הסיפןר האמיתי ,עם עובד ,תש"ן .1990-
ג .אריה ל .אברי ,מ"ולוס" עד "טאורוס" ,עשור ראשון להעפלה בדרכי הים  ,1944-1934יד
טבקין ,המרכז לחקר כוח המגן ,הוצאת הקיבוץ המאוחד תשמ"ה .1985
ד .ראובן אהרי ,מֻ טּוֹת תּ ֶֹרן ,ספיות ההעפלה והרכש לאחר מלחמת העולם השייה ,הוצאת
המרכז לתולדות כוח המגן ע"ש ישראל גלילי ,התש"ח .1997 -

ה .זאב )ויה( הדרי ,זאב צחור ,איות או מדיה ,קורות איות המעפילים "פאן יורק" ו"פאן
קרשט" ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,ואויברסיטת בן-גוריון בגב ,אפריל .1981
ו .זאב )ויה( הדרי ,פליטים מצחים אימפריה ,פרשיות עליה ב'  ,1948-1945הוצאת הקיבוץ
המאוחד אויברסיטת בן-גוריון בגב ,תשמ"ה .1984 -

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
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ז .זאב )ויה( הדרי ,המוסד לעלייה ב' ,יומן מבצעים ,פאריס  ,1947הוצאת הספרים של
אויברסיטת בן-גוריון בגב ,תש"א .1991 -
ח .זאב )ויה( הדרי ,צומת קושטא ,שליחות כגד כל הסיכויים ,משרד הביטחון  -ההוצאה
לאור ,תש"ב .1992 -
על העלייה מארצות האסלאם יתן ללמוד מאלה:
א .שלמה הלל ,רוח קדים :בשליחות מחתרתית לארצות ערב ,הוצאת ספריית יהודה דקל
ראו
תשע"ג,2013-
בישראל,
מורשת
אתרי
לשימור
והמועצה
/http://www.idekel.co.il/Books/RuachKadim
ב .מרדכי בן פורת ,לבגדאד וחזרה :סיפורו של מבצע עזרא וחמיה ,ספרית מעריב ,תש"ו-
.1996
ג .חיים סעדון ,יואב רפל ,במחתרת מארצות האסלאם :פרשיות העפלה והגה ,מכון בן-צבי,
.1997
את מאמרו של שאול אביגור ,ראש המוסד לעלייה ב' ,המסכם את מפעל ההעפלה ,בעיתון מערכות,
אפריל  ,1949יתן למצוא בhttp://maarachot.idf.il/PDF/FILES/0/111620.pdf :

8.2

אתרי איטרט

יתן למצוא חומר על הגדעוים במספר רב של אתרי איטרט.
ציין את אלה:
א .אתר הפלי"ם וההעפלה http://www.palyam.org/Gidhonim/mainpage

ב .ערך "גדעון )ה'הגה'(" באתר ויקיפדיה
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_(%D7%94%D
)7%94%D7%92%D7%A0%D7%94

ג .לילך רוזברג-פרידמן" ,בות אלוהים או בות אדם? לשאלת זהותן של שות היישוב
בהעפלה" ,ישראל  ,2011 ,19-18עמ' ,157-181
ראו http://humanities.tau.ac.il/zionism/images/stories/Israel18-19_rosenberg.pdf

ד .ראיון עם "שולמית" ,היא הגדעוית איה פיקרפלד,
ראו הקלטה בhttps://www.youtube.com/watch?v=0SYWwq7TJfk -
ותמליל בhttp://ohd.huji.ac.il/holocaust/project43/project43pdf/43-5.pdf -

ה .ראיון עם "יהודה" ,הוא הגדעוי אברהם רייס,
ראו http://www.palyam.org/HaverimMesaprim/Avraham_Reis.pdf

ו .צבי בן-צור" ,קורס 'הגדעוים' במרסיי" ,מאמר,
ראו http://www.palyam.org/Gidhonim/Course_Marseille_Zvulon1.pdf

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
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ז.

יציאה אירופה תש"ז  -אקסודוס http://www.exodus1947.org ,1947

ח .עדות אישית של סא"ל חגי גרי על חוויותיו כער עולה בספית המעפילים יציאת אירופה
תש"ז  -אקסודוס  ,1947צוות ,גיליון  ,81עמודים  22עד  ,25ראו
http://www.tzevet.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/219tzevet_25A_internet.pdf
ט .אתר מרכז המחקר למורשת ההעפלה עתלית ,ראו http://www.maapilim.org.il

יתן למצוא ב YouTube -סרטים רבים על ההעפלה ,במיוחד על ושא האקסודוס ) .(Exodusציין את
אלה:
א ,Exodus 1947 .ראו https://www.youtube.com/watch?v=Zh7ZU64R_qQ
ב ,Haifa Refugees Ship (1947) .ראו https://www.youtube.com/watch?v=ARKt8R84TBw

ג .הסרט אקסודוס ,סרט קולוע אמריקי משת  ,1960מבוסס על רומן מאת ליאון יוריס,
בבימוי אוטו פרמיגר ובהשתתפות פול יומן ,אווה מארי סייט ורלף ריצ'רדסון:
חלק https://www.youtube.com/watch?v=3CzB51N5cnQ :1
חלק https://www.youtube.com/watch?v=pm4dQqtrN5E :2
ד .אקסודוס  1947באתר רשות השידור http://www.iba.org.il/program.aspx?scode=1863514

ה60 .

שה

באתר

לאקסודוס

בית

הפלמ"ח,

ראו

https://www.youtube.com/watch?v=TuCZMMY1LXA

באיטרט הרצאות אקדמאיות מעייות ומקיפות בושא ההעפלה .ציין את הרצאת פרופ' אביבה
חלמיש ,האויברסיטה הפתוחה :ההעפלה  -דרמה מדיית ואושית:
http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c4ad6451-1b7d-484c-9454bbef0d1d7a1a&lang=HEB

ההרצאה בוחת את המוחים ,התוים והמטרות של מפעל ההעפלה ,את המשקל היחסי שלה
לעומת דרכי המאבק האחרות ואת תפקידם של המעפילים .יתן להגיע להרצאה זו באמצעות אתר
ההיסטוריה של מט"ח ,המרכז לטכולוגיה חיוכית ,http://lib.toldot.cet.ac.il ,בלשוית "הרצאות
וסרטוים" בתג "עלייה בלתי לגאלית".
סיפור הספיה רפיח הוצח בסרט של גדי אייזן "שם הקוד רפיח" ,ראו קדימון ב-
https://www.youtube.com/watch?v=JXpLjHycVgU
ובסרט "רפיח-רגעים של חסד או גיהום" ,ראו https://www.youtube.com/watch?v=U6FXkxDNvdo
שיר לזכרו של הגדעוי אברהם ליכובסקי  -ראו https://www.youtube.com/watch?v=xtWhwdc-Z10

סיפור ספית המעפילים "לא תפחידוו" מוצח בארכיון שפילברג בסרט בשם  ,The Illegalsראו
https://www.youtube.com/watch?v=ITjwoQh2z3k

יתן לראות ציוד מתקופת הגדעוים במקומות אלה:
א .אתר ההצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב ובי יהוד.
ב .ביתן חיל הקשר והתקשוב במוזיאון בית האוסף לתולדות צה"ל בתל אביב.
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ג .הסליק בגבת "תחת שרה" :תחת שידור תת קרקעית ששימשה את ה"הגה" בתקופת
המדט לשידורי אלחוט לציגות היהודית בלודון.
ראו http://www.emek-tour.org.il/Tayran.asp?id=258&city=8
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.9

ספחים

9.1

רשימת הגדעוים

רשימה מקיפה של הגדעוים ערכה בשת  ,1964ב"שת ההעפלה" ,במלאת  30שה להפלגתה של
ספית המעפילים הראשוה "ולוס'" 146,לקראת כס גדעוים בחוף ים תל אביב .ברשימה 219
גדעויות וגדעוים ) 75מהם היו גדעויות וגדעוים על ספיות( .הרשימה מבוססת על רשימה
שפורסמה באתר הפלי"ם ,ראו  ,http://www.palyam.org/Gidhonim/List_of_Gidonimsבמספר תיקוים
והשלמות.
הסימון )פס( הוא מדריך או בוגר קורס ה"פלסטיין סקים" בשת  .1941הסימון )מז( הוא מדריך או
בוגר קורס מרסיי )זבולון( בשת .1946

שם

תפקיד

כיוי

אבידוב )שייבלום( אהרון
אבידור ישראל

סיך

אלחוטן

איטליה

אלחוטן

"יגור"

אביטל אסתר

אלחוטית

אביועם יוה

אלחוטית

אבן-זהר )פיקלשטיין( שמחה

דקל

ראש שירות
הקשר הארצי

אדם אביועם )קופשטיין(

אבן

אלחוטן

אדם-זופרסקי מויה

מון ,פון

טכאי ראשי

אדמון-רפפורט שמואל

גן

אלחוטן

אדמוי יחיאל

גבעוי ,מיכאל אלחוטן

אור )אורבוך( אביגדור

146

ספיה/תחה

אלחוטן )פס(

"פלמ"ח" ,ספית רכש
"שיעו"

"ל"ה גיבורי גוש עציון",
"ההר"  -שתי הפלגות,
עולים ורכש
דמשק ,חאלב

ולוס ) (Velosהייתה ספית המעפילים הראשוה שהפליגה מאירופה לארץ ישראל במסגרת מפעל ההעפלה הציוי
בשת  .1934הספיה אורגה ביוזמתם של אשי ה"הגה" וחברי הקיבוץ המאוחד ,ועל ידי תועת החלוץ בפולין.
זו הייתה הסוית הראשוה של ההעפלה המאורגת ,והיסיון הראשון להעביר קבוצת עולים גדולה דרך הים.
ההפלגה בוצעה ללא רשות וללא הסכמת ראשי המוסדות הלאומיים ,ששללו כל יסיון לעקוף את חוקי ההגירה
של ממשלת המדט ואת משטר הסרטיפיקטים .הספיה בתה בשת  1906ושמה הקודם היה .Grimsby

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
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כיוי

שם

ספיה/תחה

תפקיד

אלחוטן

"המעפיל האלמוי",
,קיבוץ גלויות",
"ליצחון"" ,הפורצים",
"המיוחדת"

אלתן )קוירש( צבי

אלחוטן

בריגדה )בלגיה ,הולד(

אלתן רבקה

אלחוטית

פריז

אלרום אריאלה

צפית

אורן )אורשטין( ראובן

אמיתי צבי

פופכן ,ישי

אלחוטן

ג'וי/דרוזי

אפרתי )צ'ייסקי( גרשון
אפשטיין שלומית )הלוי(

ועה

ארזי יגאל

אלחוטן

צ'כוסלובקיה 1948 -

אלחוטית

לודון ,פריז

אלחוטן )פס(

ארלוזורוב שולמית

גלית/ועה

אלחוטית

לודון

ארון )ארובסקי( ראובן

יוסף

אלחוטן

"לגב'",
"קולורדו""/אטרטו" ו'

ארון )פיצ'ביץ( יוסף

ויקו

אלחוטן

מרסיי ,פריז

ארצי רפאל

יכין

אלחוטן )פס(

אשל )שוהם( תמר

אסת/הדס

אלחוטית

לודון

אלחוטית

הדרכת צחים שיצאו
לאירופה

בורשטין חמן דוד

בוב ,גמליאל

אלחוטן )מז(

קהיר ,בגדאד" ,תאודור
הרצל" ,ספיות רכש:
"ארז"" ,פרא"" ,ארסיה"

בורשטין שלום

גור אריה

אלחוטן

"מורדי הגיטאות",
"חשון-הקסטל",
"חביבה רייק"" ,המורד"
)עולים(" ,דרומית"
)עולים(" ,רקס" )רכש(

בוכוול )הכט( מרים

טכאי

מאיר ביט )מאקס(
בית-דין צבי

צור

טכאי ,אלחוטן
)פס(

איטליה

בכר אברהם

מיקו ,ברר,
אלברט

אלחוטן

צרפת ,איטליה

אלחוטן

בלוך חיים

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
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שם

תפקיד

כיוי

בלצן חוך

גולדמן

אלחוטן )מז(

בלקין ירחמיאל

עזריה

ראש שירות
הקשר הארצי

ספיה/תחה
מפקד קורס אלחוט
מרסיי )זבולון(

בן-חיים )ששון( משה

אלחוטן

בגדאד

בן-ימי מחם

אלחוטן )מז(

"מולדת"

בן-יעקב )יעקובוביץ( זאב

זביר הוגו

טכאי

בן-ישי עזריאל

מזרחי

אלחוטן

בן-מרדכי )מורד( אברהם

תופיק

אלחוטן

בעל-קורא משה

מושיק

טכאי

בגדאד

בצר )ליכמן(רחל

אלחוטית

בר-גיורא )גרצר( אמון

טכאי

ברגליסקי )זרחי( רות

אלחוטית )פס(

ברויר יצחק

אלחוטן )מז(

"י"ד חללי גשר הזיו"

אלחוטן

אחראי "גדעוים"
באירופה

בר-מאיר )פיפרברג( חיה

אלחוטית )מז(

"אף על פי כן"

ברדייס שרגא

טכאי ,אלחוטן

ברם )ברהמס( פרץ

ברקן )ברקוביץ( בימין )בי(

פרץ

אלחוטן

יבין

גוטפריד שלמה

"ירדה" )עולים(1948 ,

"משמר העמק"

אלחוטן

גולדווסר אברהם

רם

אלחוטן

"אסימי"

גולדיס חיים

ברזלי

אלחוטן

"ברכה פולד"" ,עצמאות"

אלחוטן

"לטרון"

אלחוטן

"חיים ארלוזורוב"

אלחוטית

לודון ,פריז

גולן )גולדבלום( יצחק
גדרון )גורדון( משה

מוסיק

גדרון )הוז( תמר
גורדין מישה

מהדס רדיו
ומהל
המעבדות

רחף

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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כיוי

שם

ספיה/תחה

תפקיד
אלחוטן

מפקד "לטרון"" ,ההר"
)רכש( .מפקד מחות
מעפילים במרסיי

אלחוטית )מז(

"הפורצים"

גירון חיים

שבח

אלחוטן

"רקיס" )עולים(" ,הזקן"
)רכש(

גלעדי בלה

בבה

צפית

גורן )גריבלט( אורי

משה ,יערי

גורן )גוטהלף( מרגה

גלר לובה

אלחוטית

גיזי שמואל

אלחוטן )פס(
אלחוטן

"הפורצים",
"ברק""/החלוץ",
"פראטו" )רכש(

גרואג )שברג( תמר

אלחוטית

"אביויה" )עולים(

גרוס ראובן

אלחוטן

יו יורק

גרזון יוסף

אלחוטן

גריפלד יוה

אלחוטית

פריז

גריף )ורקין( פיה

אלחוטית

מרסיי

גפן )גפר( בימין

אדיר

גרשוי עמי

דפה

אלחוטית

דודו יהודה

האחות

אלחוטן

דוחן יפה
דוידי צבי

אלחוטית
טכאי

בעה

דיין רות

אלחוטית )פס(

דרור )פיסקי( צפורה

אלחוטית

הילדסהיימר חוה

תרצה

איטליה

אלחוטית
אלחוטית )פס(

הכט מרים
הלל )גולדווטר( סם

יוחן

טכאי

הלל )מאירוב( רות

רותה

אלחוטית

הלפרין שולה

צרפת

אלחוטית )פס(

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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שם
הקטין יצחק

כיוי

תפקיד
אלחוטן

"כ"ג יורדי הסירה"

הר אברהם

אלחוטן )פס(

חתת רכש חיל הים 1948

הרמן אלזה

אלחוטית

לודון

אלחוטן

"שיבת ציון" ,אחראי
"גדעוים" באירופה

הררי מיכאל )מייק(

גדליהו

ספיה/תחה

דרור

ויץ )איגבר( שולמית

אלחוטית

ורדי אריאל

אלחוטן

"טיבולי" )רכש(1948 ,

זאבי מרגוט

אלחוטית

פריז

זוהר אלי

שמשון

אלחוטן

"ארבע חירויות" ,מפקד
"יחיעם"

זחובסקי אהרון

יואל

אלחוטן )פס(

זיבר )סלוצקין( שרה

דיה

אלחוטית

זיו רות

אלחוטית

זמיר )זיסר( אביבה

אלחוטית

זיפשטיין ויקטור

אלחוטן

חוביבה שמשון

אלחוטן

חטה רן

אלחוטן

חיטרון )בסלבסקי( חביבה

ויוה

לודון

בגדאד

אלחוטית

חן )חייקין( ועה
חייקיד אריה )טוקצ'ירוב(

פריז

זרובבל

אלחוטית

פריז

אלחוטן

"דלין"" ,שבתאי
לוז'יסקי"

חפץ )יפה( אפרת

אלחוטית

טולידאו יצחק

אלחוטן )פס(

טהרן ,קהיר ,בגדאד

טוק )בק( רחל

אלחוטית

מרסיי ,פריז

טיר מאיר

אלחוטן

חומי

טרטקובר )זיו( רות
יהל )סברוביץ( יוכבד

אלחוטית )פס(
אלחוטית

גל ,יוכי ,יוך

רומא" ,משמר העמק"

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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שם
יאי )יובסקי( יעקב

כיוי

ספיה/תחה

תפקיד
ראש שירות
הקשר הארצי

יאן ,שמשון

יעקובי צבי

אלחוטן )פס(

יפה יוסף

אלחוטן

צרפת ,גרמיה ,אוסטריה

יצחקי )ברצוייג( מחם

סער

אלחוטן )פס(

לודון

ירון )ירדי( אלישבע

וולפסון ,תמר

אלחוטית

ירושלמי משה

זיק ,מריו

אלחוטן )פס(

"יאשיהו ווג'ווד" ,אחראי
גדעוים באירופה

ישראלי )לוסטיג( יוסף

תן

אלחוטן

"עמירם שוחט"

כהן זלמן

שחל

אלחוטן

כהן חבקוק
כהן )קאהן( מקס

אלחוטן
אלחוטן )מז(

מצליח

כהן שרגא
כפכפי מלאכי

"קדימה"" ,אקסודוס"

אלחוטן
אלחוטן

מלוקי

כצלסון צביה

אלחוטית

כרמל )קרוכמל( צבי

אלחוטן

"הזקן"" ,רקס" )רכש(

כרמלי )קלירס( שושה

אלחוטית )מז(

"האומות המאוחדות"

אלחוטית

ביירות

אלחוטית

צרפת

כשדן רבקה

ז'וספיה

לב רות
לביא )למברגר( ישעיהו

טכאי ראשי

אישי ,ליש

צפית

לביא לאה
לביא )ליפשיץ( שלמה

ברק

אלחוטן

"קולורדו" ב'" ,דורה"

לוטן )לוציאן( שמשון

קין

אלחוטן

"בוים ולוחמים",
"ארסיה" )רכש(

לוי עובדיה
לוי מיצי גד

אלחוטן
טכאי ,אלחוטן
)מז(

יותן ,יהוא

אלחוטן

לוין גורדוה

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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כיוי

שם

ספיה/תחה

תפקיד

לוין-הלוי צבי ,ד"ר

סיסרא ,צרלי

מראשוי
שירות הקשר

לזרובסקי יוסף

השחור,
אבו-זאכי

אלחוטן

"הרייטה סולד"" ,אף על
פי כן"" ,טירת צבי",
דמשק ,חאלב

ליכובסקי אברהם

ור

טכאי ,אלחוטן

"רפי""/חביבה רייק",
"הגה"" ,רפיח",
"אטלס" )רכש(

אלחוטן

ספיות רכש 1948-9

טכאי' אלחוטן

"עצמאות" ,מחות
קפריסין

לימוי יהודה
ליפשיץ גד

מקס

מאיר יוה

אלחוטית )פס(

מוזס קרין

צפית

מופת )מויפס( יוכבד

אלחוטית )מז(

מיזלס ישעיהו

אלחוטן

שמי

אלחוטן

לודון

מיזלס רפי

אלחוטן )מז(

"מדית היהודים",
"קוממיות" ,ספיות רכש
"שיר"" ,רקס",
"בוריאה"

אלחוטן

בלגיה

מילר מילטון

לאיימי

אלחוטן

"יאשיהו ווג'ווד"

מימון בימין

בי

טכאי ,אלחוטן

מיכאלי-קלר אהרון

עובד

מיכאלי-מיכאליס יעקב

מימון )מחיימי( דרורה

אלחוטית

מלכין שרה

אלחוטית

מור )מודרר( חום

אלחוטן )מז(

בו יהודית

אלחוטית

בל משה

אלחוטן

חמי גבריאל

אלחוטן

גרמיה

"התקווה":1948 ,
"הזקן" )רכש( ,ספיות
עולים "שאר ישוב",
"אילת" ,אח"י "וגה"

לודון

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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שם

תפקיד

כיוי

ימצוביץ' יוסף

אלחוטן )מז(

מרי דבורה

אלחוטית )פס(

פחא ביבה

אלחוטית

צר )מליצר( יעקב

אלחוטן )מז(

סייג יצחק

קשר-עם ,חוגי אלחוטן

סיקלר דב

ספיה/תחה

"יהודה הלוי"
בגדאד

טכאי ,אלחוטן

סירבלה )הירש( חוה

איל

אלחוטית

"אביוה" )רכש(

סדלר די

גיל

אלחוטן

"ירושלים הצורה"

סרי חה

עדה

אלחוטית

"יחיעם"

אלחוטית

"קרב עמק איילון"

עב )טריבטש( עזריאל

ברש ,עזר

אלחוטן

"ברק"" ,אקסודוס"

עמיר )זבלודובסקי( רחבעם

אלן

אלחוטן )פס(

קהיר ,איטליה,
יוגוסלביה

עמית אהרון

צ'יק

אלחוטן

עציון גרשון

חוך

אלחוטן

"אצו סרי"" ,החיל
העברי"" ,אליהו גולומב",
"דב הוז"

פורת )פרטקין( חיים

מוסיה ,שויה

אלחוטן

"חה סש"" ,מכס
ורדאו"" ,הקדושה"

פזי יצחק

גדעון

אלחוטן

"אטרטו" )ד'-ז'(" ,טייגר
היל"

פייג פתחיה

אלחוטן )מז(

"מדית היהודים"

פייס יהודה

אלחוטן

"תיאודור הרצל"
)עולים(" ,רקס" )רכש(,
"בהירה" )רכש(

אלחוטית

"כתריאל יפה"

עופר רות )חייקין(

פיקרפלד-מאיר איה

שולמית,
ברגמן

פלוס לובה

טכאי

פלש משה

אלחוטן )פס(

פפיש שרה

אלחוטית )מז(

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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כיוי

שם

ספיה/תחה

תפקיד

פקטה יקותיאל

ארסט ,פטר

אלחוטן )פס(

"דורה"

פרידלדר חיים

יעקב ,טון

אלחוטן

"פוסיידון" א',
"ארטימיזיה" ב'

צפית

פראג ,פריז

צידון )צ'אטו( יואש

מתי

טכאי ,אלחוטן

"תל חי"" ,כסת
ישראל" ,מחות קפריסין

צימר יצחק

יצר

אלחוטן )פס(

מדריך ראשי 1944-47

צפריר )פרימורגן( ידידיה

עדן

אלחוטן

"תן" א'" ,ברל כצלסון"

פרלמן רות

קאופמן )שייקוביץ( מרגלית
)מילה(

אלחוטית )מז(

קוברסקי אליהו

אלחוטן

"פרוסילה"

אלחוטית

איטליה" :1948 ,לא
תפחידוו"" ,הדרומית"
)עולים(

קופיו )סרי( הגר

אלחוטית

איטליה

קוסוביצקי שרה

אלחוטית )פס(

פריז

קורגולד צבי

אלחוטן

קוזלובסקי חיה

אליזבט
פלצ'ק

אלחוטן

צרפת ,איטליה,
"אביויה" )רכש(

אלחוטית

"האומות המאוחדות",
" :1948משמר העמק"
)עולים(

קין אהרון

קלרי,
זילברשטיין

אלחוטן

"כריש"

קירשר גבריאל

אריה

טכאי

קלברש בימין

בי

אלחוטן )מז(

"גאולה"

קלר מחם

יותם

אלחוטן )מז(

"פרוסילה"" ,גאולה"

קיי )קולמן( זכריה

שלג ,זכי

קיי )בטואיץ( שושה

קמיר תן

אלחוטן )פס(

ראפ מרגוט

אלחוטית

ראשוי רי

אלחוטן

רביוביץ יעקב

אלחוטן

פריז

יו יורק

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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כיוי

שם

תפקיד

רובישטיין רען

רי

טכאי ראשי

רוזן )דוידוביץ( צפורה

צ'יפצ'ה,
סויה

אלחוטית

רוזברג פרץ
רוזן שלמה

הסי

רון )אריאלי( עדה

ספיה/תחה
איטליה
פריז" ,לא תפחידוו"

אלחוטן )פס(

מפקד קורס "פלסטיין
סקיים"" ,אטרטו" ז',
"פוסידון" ב'

אלחוטן

"כ"ט בובמבר"

צפית

רופא מלכה

לאה ,רחל

אלחוטית )פס(

"יגור" ,בגדאד ,אירופה

רז-רייזר פתלי

צוק ,פתא

טכאי ,אלחוטן

קהיר

ריזר )פלץ( רות

אלחוטית )פס(

רייס בתיה

אלחוטית )מז(

"עליה"

רייס מאיר

אלחוטן )מז(

"עליה"

רייס אברהם

ארי ,יהודה

אלחוטן

"דלין"" ,פטר" א' ו-ב',
"ויגייט"

שבח יהודה

סם

אלחוטן

דמשק ,חאלב ,בגדאד

שביט )שטרן( יחזקאל

גולדמן

אלחוטן

"תן" ב'

שבתאי אברהם

פתלי ב'

אלחוטן )פס(

שדה עובד

יאיר ,עבד,
קשתי ,ישי

אלחוטן

"שאר ישוב"" ,ברכה
פולד" ,מדיית ישראל",
"רקס" )רכש(" ,השודד"

שוטוב גרישא )צבי(

גיר

אלחוטן

"אטרטו" א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ה'

שחר )גפן( תמר

גרטוד
גולדברג

אלחוטית

בוקרשט

שי צדיק

אלחוטן

לודון

שילוח )שלוכאור( חן

אלחוטן )פס(

שיבלום אהרון

טכאי

שיבלום אריה

אלחוטן

שמר עדה

אלחוטית

לודון

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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כיוי

שם

ספיה/תחה

תפקיד

שי אליהו

אלחוטן

בגדאד

שפיגרן )מור( יוחן

אלחוטן

פריז

שפיצר ראובן

דפה

אלחוטן

בריגדה

שפירא יעקב

ישקה

אלחוטן )פס(

שפירא תמר

אלחוטית

שקד מיכאל

אלחוטן

שריד חיים

אלחוטן

פטר הקטן

תורי משה
תחלסון אברהם

אלחוטן
ברד

"שיעו" )רכש(

אלחוטן )פס(

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
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אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת
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9.2

רשימת ספיות מעפילים וספיות רכש

רשימת הספיות ערוכה לפי הגורמים המארגים:

העפלה מאורגת בידי שליחי הצ"ח ,בית"ר
שם הספיה
אויון
אף על פי א'
אף על פי ב'
אף על פי ג'

מספר
המעפילים
117
14
54
86

אף על פי ד',ה' ,ו'
דראגה א'
דראגה ב'
אלי
ג'יפו א'
דלפה
ג'יפו ב'

381
180
550
340
734
222
710

קאטיא

738

147

ואצ"ל147 :

הראקליון ,כרתים
פיראוס ,יוון
דוראצ'ו ,אלביה
סטו קוויריטו,
אלביה
פיראוס ,יוון
סושאק ,יוגוסלביה
גאלאץ ,רומיה
גאלאץ ,רומיה
קוסטצה ,רומיה
קוסטצה ,רומיה
קוסטצה ,רומיה

תאריך
ההפלגה
אוג' 1934
מרץ 1937
 6ספט' 1937
פבר' 1938

מקום
ההורדה
תל אביב
חיפה
טטורה
טטורה

יוי 1938
ספט' 1938
 6וב' 1938
וב' 1938
 1דצמ' 1938
דצמ' 1938
 18יו' 1939

טטורה
תיה
טטורה
תיה
תיה
תיה

קוסטצה ,רומיה

 18יו' 1938

מל ההפלגה

תאריך ההגעה

הערות

 28אוג' 1934
 13אפר' 1937
ספט' 1937
מרץ 1938

 17מעפילים תפסו וגורשו מהארץ

יוי 1938
 8אוק' 1938
דצמ' 1938
דצמ' 1938
 5דצמ' 1938
 5דצמ' 1938
 28פבר' 1939

שלוש ספיות שהפליגו יחד

עלתה על שרטון סמוך לכרתים .המעפילים
הועברו ל"קאטיה"
ב 6-פבר' הועברו  244מעפילים לספיה
"ארטימיזיה" 227 ,מעפילים הורדו בהרצליה,
והיתר ,עם "ארטימיזיה" ,תפסו.
הקאטיה מלטה לקפריסין ,הצילה את
מעפילי ג'יפו ב' ,ב 14-אפריל הועברו 365
מעפילים לספיה "פאאגיה קויסטריו",

הצ"ח )ההסתדרות הציוית החדשה ,שהוקמה בידי זאב ז'בוטיסקי ופעלה בין השים  1935עד  ,1946אז החליט הקוגרס הציוי ה 22-כי המטרה המידית של התועה הציוית היא הקמת מדיה
עברית ,וחברי הצ"ח חזרו ,כסיעה ,לשורות ההסתדרות הציוית העולמית( ,בית"ר )ברית יוסף תרומפלדור ,תועת הוער והצעירים של התועה הרוויזיויסטית( ,ומפקדת האצ"ל )הארגון הצבאי
הלאומי ,שמרכזה היה בפריז ,ובראשה עמד יוסף כצלסון(.

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

79

שם הספיה

פאאגיה קוסטוריו
אסתיר

מספר
המעפילים

176
724

פאריטה
עמי יוליה
סקריה
פצ'ו

724
1,130
2,385
509

דוד רזיאל

200

בן הכט
אלטלה

600
862

מל ההפלגה

מקום
ההורדה

תאריך
ההפלגה

תאריך ההגעה

קוריתוס ,יוון
רי ,רומיה

 9אפר' 1939
 6מרץ 1939

צפון ליפו

 16אפר' 1939

קוסטצה ,רומיה
קוסטצה ,רומיה
סוליה ,רומיה
ברטיסלאבה
)סלובקיה(

 12יולי 1939
 1ספט' 1939
 2פבר' 1940
 18מאי 1940

תל אביב

 22אוג' 1939
 20ספט' 1939
 13פבר' 1940
 9אוק' 1940

פורט-דה-בוק ,צרפת
פורט-דה-בוק ,צרפת

 1מרץ 1947
 11יוי 1948

כפר ויתקין

 9מרץ 1947
 21יוי 1948

הערות
וירדו לחוף כפר ויתקין בסיוע אשי "הגה"
שהמתיו לספיה "אסימי"" .קאטיה" ויתר
המעפילים תפסו ואסרו
המעפילים תפסו ואסרו
תפסה ב 3-אפריל  ,1939גורשה ,חזרה לארץ
וב 28-יוי העבירה את המעפילים מחוץ למי
החופין לספיה "מרסיס" ,שתפסה
המעפילים תפסו ואסרו
תפסה
תפסה
התפצה ליד אי ביוון .המעפילים עצרו בידי
האיטלקים באי רודוס ועלו ארצה רק לאחר
שחרור איטליה לאחר המלחמה ,ביוי 1944
בספיה פרצה שריפה והמעפילים עברו
לספיה "חיים ארלוזורוב"
תפסה
"אלטלה" שאה שק )רובים ,מקלעים(.
צה"ל מע פריקת השק בידי אצ"ל בתל אביב
ב 22-ביוי ,והספיה פגעה מפגז של צה"ל
ועלתה באש בחוף תל אביב

העפלה מאורגת בידי שליחי הצ"ח שהוצאו מהתועה ,בשיתוף עם סוכי סיעות:
שם הספיה
אגיה ג'וי
אגיוס יקולאוס א'
יקו

מספר
המעפילים
פיומה ,איטליה
465
טולצ'ה ,רומיה
698

מל ההפלגה

560

פיומה ,איטליה

תאריך
ההפלגה
 16מרץ 1939
 22מרץ 1939

מקום
ההורדה
אשקלון

יולי 1939

תיה

תאריך ההגעה
 22אפר' 1939
 3יולי 1939
 20יולי 1939

הערות
 180מעפילים אסרו
הספיה אורגה בידי הרמן פלש
באי היווי קיאה עברו המעפילים לספיה
"סאלומיה" ,שתפסה
הספיה אורגה בידי ד"ר פאול הלר

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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העפלה מאורגת בידי אשים פרטיים ואחרים:
מספר
המעפילים
270
699
921
370

קוסטצה ,רומיה
סוליה ,רומיה
סוליה ,רומיה
קוסטצה ,רומיה

תאריך
ההפלגה
מרץ 1939
מרץ 1939
 23מאי 1939
יוי 1939

רים

860

קוסטצה ,רומיה

 26יוי 1939

אגיוס יקולאוס ג'

260

רודוס

אוזיריס
קרוטובה
טריפולי
פרוסילה

650
650
700
650

וורה ,בולגריה
פיומה ,איטליה
בולגריה
רומיה

שם הספיה
סדו
אסטיה
ליזל
לוס פרלוס

מל ההפלגה

 14אוג' 1939
 14אוג' 1939
 25מאי 1939

מקום
ההורדה

תאריך ההגעה
 25מרץ 1939
 2אפר' 1939
 1יוי 1939
 3יולי 1939

תיה

 19אוג' 1939

צפון הארץ
צפון הארץ
צפון הארץ

 24אוג' 1939
אוג' 1939
אוג' 1939

הערות
תפסה והוחזרה לקוסטצה
תפסה
תפסה
אורגה בידי סוכות סיעות .עלו בה חברי
תועות חלוציות .תפסה
אורגה בידי מיכאל גורשטיין .הספיה
טשה עקב שריפה והמעפילים עלו ארצה על
סיפון "אגיוס יקולאוס" ג'
אספה מרודוס את מעפילי "רים" ו260-
מיהודי רודוס .מחוץ למימי החופים
המעפילים הועברו מהספיה לסירות ,הפליגו
לחוף ואסרו
אורגה בידי ז'אן ארון ואברהם סטבסקי
אורגה בידי ז'אן ארון ואברהם סטבסקי
אורגה בידי ז'אן ארון ואברהם סטבסקי
המעפילים הועברו בלב ים לספיה "טייגר
היל" .הגדעוים מחם קלר ואליהו קוברסקי,
עלו על ה"פרוסילה" בביירות ,והם תאמו את
המפגש בלב ים

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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העפלה מאורגת בידי ברוך קופיו:

148

תאריך
ההפלגה
 14אפר' 1939
 9אוג' 1939

מקום
ההורדה
מג'דל
מל חיפה

 19מאי 1939
 14אוג' 1939

רודיצ'אר ב'

371

רוסה ,בולגריה

 3ספט' 1939

תל אביב

 15ספט' 1939

רודיצ'אר ג'

457

וורה ,בולגריה

 1וב' 1939

סידי עלי

 14וב' 1939

רודיצ'אר ד'

505

וורה ,בולגריה

 26דצמ' 1939

בת-גלים

 10יו' 1940

ליברטאד
סלבדור

390
325

וורה ,בולגריה
וורה ,בולגריה

 1יוי 1940
 3דצמ' 1940

שם הספיה
אגיוס יקולאוס ב'
רודיצ'אר א'

מספר
המעפילים
בורגס ,בולגריה
309
וורה ,בולגריה
305

מל ההפלגה

העפלה מאורגת בידי ברטולד
שם הספיה
פסיפיק
מילוס
אטלטיק

תאריך ההגעה

 17יולי 1940
 13דצמ' 1940

הערות
המעפילים אסרו
מחוץ למימי החופים המעפילים הועברו
מהספיה לסירות ,הפליגו למל חיפה ואסרו
מחוץ למימי החופים המעפילים הועברו
מהספיה לסירות ,הפליגו לתל אביב ואסרו
מחוץ למימי החופים המעפילים הועברו
מהספיה לסירות והפליגו לחוף
מחוץ למימי החופים המעפילים הועברו
מהספיה לסירת מפרש ,הפליגו למל חיפה
ואסרו
תפסה
עלתה על שרטון וטבעה 202 ,מעפילים ספו

שטורפר149:

תאריך
ההפלגה
 29ספט' 1940

מספר
המעפילים
טולצ'ה ,רומיה
1,069

 1וב' 1940

700

טולצ'ה ,רומיה

ספט' 1940

 11וב' 1940

1,880

טולצ'ה ,רומיה

ספט' 1940

 24וב' 1940

מל ההפלגה

מקום
ההורדה

תאריך ההגעה

הערות
תפסה .המעפילים הועברו לספית הגירוש
"פאטריה" ו 216-מעפילים ספו בפיצוץ
תפסה .המעפילים הועברו לספית הגירוש
"פאטריה"
תפסה 130 .מעפילים הועברו לספית הגירוש
"פאטריה" והיתר גורשו למאוריציוס

148

ד"ר ברוך קופיו ,ולד בסופיה ,בולגריה בשת  1891ופטר בארץ בשת  .1982היה רופא ,חבר "הקוסיסטוריה היהודית של בולגריה" וסגן יו"ר אגודת הציוים הכלליים "תאודור הרצל" בסופיה.
בשת  1939ארגן "מפעל העפלה" פרטי ,שהופסק לאחר אסון טביעת ספית המעפילים סלבדור .לאחר מלחמת העולם השייה רתם קופיו לסייע לשליח המוסד לעלייה ב' ,שייקה דן ,בארגון
העלייה ההמוית מבולגריה לישראל .דמותו של קופיו ותרה שויה במחלוקת ,על רקע אסון הסלבדור והטעות על יצול כספי של המבקשים לעלות לישראל .מגד טען ,כי מפעליו השוים
סייעו להצלת אלפי פליטים יהודים והעלאת הרוב המוחלט של יהודי בולגריה לישראל.

149

ברטולד שטוֹרפֶר ,יליד צ'רוביץ .1880 ,רצח באושוויץ בשת  .1944יועץ למסחר ופיסים ,בעליו של משרד הגירה בוויה .פעולותיו בוצעו בהסכמת השלטוות האציים.
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העפלה אחרת:
תאריך
ההפלגה
 11דצמ' 1941

 24פבר' 1942

ויטרול

120

סוליה ,רומיה

 28ספט' 1942

 5אוק' 1942

קרליצה מריה
סירות :קרי ו,
הויארול ,אויקסון,
מיחאי ,מירציאה,
דור דה ואל ,אירופה,
דורה

350
156

בורגס ,בולגריה
רומיה

 27מאי 1939
מאי  1941עד
אוג' 1942

 8יוי 1939

שם הספיה
סטרומה

מספר
המעפילים
קוסטצה ,רומיה
769
מל ההפלגה

מקום
ההורדה

הערות

תאריך ההגעה

טובעה בידי צוללת סובייטית עקב זיהוי
מוטעה .רק מעפיל אחד יצל
טבעה בחוף תורכיה .המעפילים אסרו
והועברו לקפריסין
אין פרטים על ספיה זו
חלק הגיעו לתורכיה ומשם לארץ ,חלק אסרו

העפלה מאורגת בידי המוסד לעלייה ב':
תאריך
ההפלגה
יולי 1934
 6ספט' 1934

מקום
ההורדה
עמק חפר
עמק חפר

יולי 1934
 13ספט' 1934

פוסידון א'
ארטימיזה א'
פוסידון ב'
ארטימזיה ב'
אטראטו א'
אטראטו ב'

65
128
65
157
300
400

לאווריון ,יוון
פיראוס ,יוון
פיראוס ,יוון
פיראוס ,יוון
בארי ,איטליה
סושאק ,יוגוסלביה

יו' 1938
 18אפר' 1938
 17מאי 1938
יולי 1938
 25וב' 1938
יו' 1939

אביחיל
מצפה ים
אביחיל
עמק חפר
אביחיל
שפיים

 22יו' 1938
 25אפר' 1938
 23מאי 1938
 23יולי 1938
 30וב' 1938
 15יו' 1939

חיים פרידלדר
חיים פרידלדר
גרישא שוטוב
גרישא שוטוב

אטראטו ג'

300

אפולי ,איטליה

 15פבר' 1938

שפיים

 20פבר' 1939

גרישא שוטוב

שם הספיה
ולוס א'
ולוס ב'

מספר
המעפילים
פיראוס ,יוון
350
וורה ,בולגריה
350

מל ההפלגה

תאריך ההגעה

גדעוי

הערות
רק  50מעפילים הצליחו לרדת
לחוף ,היתר הוחזרו

המעפילים הפליגו בספיה
"קולוראדו" ועברו בלב ים
לספיה "אטראטו" ,המהירה
יותר

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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תאריך
ההפלגה
 7מרץ 1939

מקום
ההורדה
שפיים

 1אפריל 1939

מצפה ים

 8ו 10-אפר'
1939

קיאה ,יוון

 1יוי 1939

הריה

 8יוי 1939

אטרטו ה'

388

סושאק ,יוגוסלביה

 7מרץ 1939

שפיים

 23אפר' 1939

אטראטו ו'

372

ברידיזי ,איטליה

 28אפר' 1939

שפיים

 2מאי 1939

אטראטו ז'
קולורדו א'

400
379

קוסטצה ,רומיה
סושאק ,יוגוסלביה

 20מאי 1939
 20מאי 1939

הריה

קולורדו ב'
דורה
טייגר היל

377
420
711

קוסטצה ,רומיה
אמסטרדם ,הולד
קוסטצה ,רומיה

 13יולי 1939
 16יוי 1939
 3אוג ' 1939

שפיים
תל אביב

אוריון )הילדה(
דאריאן 2
לילי

729
800
30

באלצ'יק ,בולגריה
קוסטצה ,רומיה
מרסין ,תורכיה

 9יו' 1940
 17פבר' 1941
אוג' 1943

שם הספיה
אטראטו ד'

אסימי א'

מספר
המעפילים
סושאק ,יוגוסלביה
378
מל ההפלגה

470

אסימי ב'

קוסטצה ,רומיה

תאריך ההגעה
 15מרץ 1939

 28מאי 1939
 6ו 14-יוי
1939
 28יולי 1939
 12אוג 1939
 1ספט' 1939
 24יו' 1940
 19מרץ 1941
 21אוג' 1943

הערות

גדעוי

המעפילים הפליגו בספיה
גרישא שוטוב,
"קולוראדו" ועברו בלב ים
יצחק פזי
לספיה "אטראטו" ,המהירה
יותר
 210מעפילים ירדו והספיה
גורשה .ב 29 -אפריל ירדו 12
מעפילים בתל אביב והספיה
חזרה ליוון
אברהם גולדווסר המעפילים עברו בלב ים
לספיה "דימטריוס" ,ותפסו
בחוף
המעפילים הפליגו בספיה
גרישא שוטוב,
"קולוראדו" ועברו בלב ים
יצחק פזי
לספיה "אטראטו" ,המהירה
יותר
יצחק פזי ,ראובן המעפילים הפליגו בספיה
"קולוראדו" ועברו בלב ים
ארון
לספיה "אטראטו" ,המהירה
יותר
תפסה
פרץ רוזברג
שלמה לביא
יקותיאל פקטה
יצחק פזי ,מחם
קלר ,אליהו
קוברסקי

תפסה
הספיה הובילה גם את 650
מעפילי פרוסילה200 .
מעפילים מלטו והיתר אסרו.
תפסה
תפסה
טובעה בידי צוללת איטלקית

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

84

מספר
המעפילים
קוסטצה ,רומיה
239

תאריך
ההפלגה
 24מרס 1949

בלהסטיזה

239

קוסטצה ,רומיה

 21אפר' 1944

מריצה א'

273

קוסטצה ,רומיה

 27אפר' 1944

מילכה ב'

273

קוסטצה ,רומיה

 27אפר' 1939

מריצה ב'

318

קוסטצה ,רומיה

 6יולי 1944

קזבק

735

קוסטצה ,רומיה

 8יולי 1944

מוריה

308

קוסטצה ,רומיה

 3אוג' 1944

בולבול

390

קוסטצה ,רומיה

 3אוג' 1944

מפקורה

315

קוסטצה ,רומיה

 3אוג' 1944

צלאח א-דין

547

קוסטצה ,רומיה

וב' 1944

טאורוס

958

קוסטצה ,רומיה

דצמ' 1944

דלין
תן א'
גבריאלה
פטר א'
תן ב'
פטר ב'
ברל כצלסון

37
79
40
171
73
174
211

מוופולי ,איטליה
בארי ,איטליה
פיראוס ,יוון
טרטו ,איטליה
מוופולי ,איטליה
טרטו ,איטליה
לווריון ,יוון

 21אוג' 1945
 27אוג' 1945
 2ספט' 1945
 12ספט' 1945
 24ספט' 1945
 15אוק' 1945
 16וב' 1945

שם הספיה
מילכה א'

מל ההפלגה

מקום
ההורדה

תאריך ההגעה

גדעוי

הערות
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ
הותקפה בידי צוללת וטבעה,
רק חמישה מעפילים צלו,
ואספו בידי ה"בולבול"
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ
המעפילים ירדו באיסטבול
והוסעו ברכבת לארץ

קיסריה
קיסריה
קיסריה
שפיים
שפיים
שפיים
שפיים

 28אוג' 1945
 4ספט' 1945
 9ספט' 1945
 19ספט' 1945
 1אוק' 1945
 22אוק' 1945
 22וב' 1945

אריה חייקיד
יחזקאל שביט
אברהם רייס
יחזקאל שביט
אברהם רייס
ידידיה צפריר

 11מעפילים ,הצוות והספיה
תפסו

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

85

שם הספיה
חה סש
אצו סרי
ויגייט
תל חי
מקס ורדאו
אליהן גולומב,
דב הוז

מספר
המעפילים
252
908
238
736
1,666
1,014

חביבה רייק ,רפי

462

יאשיהו ווג'דווד

1,257

בלבואה ,ביריה

999

מל ההפלגה
סבוה ,איטליה
סבוה ,איטליה
וציה ,איטליה
לה-סיוטה ,צרפת
קוסטצה ,רומיה
לה-ספציה ,איטליה

מל חיפה

 24דצמ' 1945
 17יו' 1946
 26מרץ 1946
 26מרץ 1946
 13מאי 1946
 13מאי 1946

גדעוי
חיים פורת
גרשון עציון
אברהם רייס
יואש צידון
חיים פורת
גרשון עציון

 2יוי 1946

 7יוי 1946

יוי 1946

 27יוי 1946

לה-סיוטה ,צרפת

 23יוי 1946

 1יולי 1945

באקאר ,יוגוסלביה

 24יולי 1946

 29יולי 1946

החייל העברי
יגור

512
754

אטוורפן ,בלגיה
לה-סיוטה ,צרפת

 14יולי 1946
 29יולי 1946

 31יולי 1946
 11אוג' 1946

הרייטה סולד

696

אתוה ,יוון

 30יולי 1946

 12אוג' 1946

כתריאל יפה

604

כ"ג יורדי הסירה

790

 2אוג' 1946

 14אוג' 1946

יצחק הקטין

עמירם שוחט

183

בוקה-די-מגרה,
איטליה
בוקה-די-מגרה,
איטליה
פוזולי ,איטליה

 31יולי 1946

 15אוג' 1946

איה מאיר

 16אוג' 1946

יוסף ישראלי

2,678

הגה

פיראוס ,יוון

תאריך
ההפלגה
 14דצמ' 1945
 7יואר 1946
 14מרץ 1946
 17מרץ 1946
 7מאי 1946
 8מאי 1946

מקום
ההורדה
הרייה

תאריך ההגעה

סבוה ,איטליה

 6אוג 1946

קיסריה

שלום בורשטיין,
אברהם
ליכובסקי
משה ירושמי,
מילטון מילר
אברהם
ליכובסקי
אברהם
ליכובסקי
גרשון עציון
מלכה רופא,
ישראל אבידור
יוסף לזרובסקי

הערות
תפסה
תפסה
תפסה
תפסה
אחרי פרשת "לה ספציה",
שביתת רעב של המעפילים
במל באיטליה ,יתן לספיות
להפליג באופן ליגאלי ,תוך
יכוי מספר המעפילים ממכסת
הסרטיפיקטים
המעפילים הועברו ל"חביבה
רייק" בלב ים" .חביבה רייק"
תפסה
תפסה
המעפילים הועברו ל"ביריה"
בלב ים" .ביריה" תפסה
תפסה
תפסה
תפסה
מעפילי "רפי" עברו בלב ים
ל"הרייטה סולד" ,שתפסה
תפסה
תפסה

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

86

שם הספיה
ארבע חרויות
פלמ"ח
ברכה פולד

מספר
המעפילים
בוקה-די-מגרה,
1,024
איטליה
בוקה-די-מגרה,
611
איטליה

מל ההפלגה

806

מולה-די-בארי,
איטליה

תאריך
ההפלגה
 23אוג' 1946

 2ספט' 1946

אלי זוהר

תפסה

 11ספט' 1946

 22ספט' 1946

אביועם אדם,
עובד שדה

 9אוק 1946

 20אוק' 1946

חיים גולדיס,
עובד שדה

 19אוק' 1946

 1וב' 1946

 180מעפילים הפליגו
ב"אלברטיה" ועברו בלב ים
ל"פלמ"ח" ,שתפסה
 180מעפילים הפליגו
ב"אלברטיה" ועברו בלב ים
ל"ברכה פולד" ,שתפסה
תפסה

 24וב' 1946

לטרון

1,252

לה-סיוטה ,צרפת

כסת ישראל ,אבא
ברדיצ'ב

3,845

באקאר ,יוגוסלביה

 5וב' 1946

785

באקאר ,יוגוסלביה

 29וב' 1946

לגב
המעפיל האלמוי
חיים ארלוזורוב
שבתאי לוז'יסקי

647
794
1,398
823

סט ,צרפת
סט ,צרפת
טרלבורג ,שוודיה
מטפוטו ,איטליה

 18יו' 1947
 3פבר' 1947
 24יו' 1947
 4מרץ 1937

מולדת
תיאודור הרצל
שאר יישוב

1,568
2,641
773

מטפוטו ,איטליה
סט ,צרפת
בוליאסקו ,איטליה

 23מרץ 1947
 2אפר' 1947
 7אפר' 1947

רפיח

מקום
ההורדה

יצים

תאריך ההגעה

 9פבר' 1947
 16פבר' 1947
 28פבר' 1947
 12מרץ 1947

 31מרץ 1947
 13אפר' 1947
 23אפר' 1947

הערות

גדעוי

אורי גורן
)מפקד( ,יצחק
גולן
יואש צידון ,חיים "אבא ברדיצ'ב" טבעה בדרך,
ומעפיליה עברו ל"כסת
פורת
ישראל" ,שתפסה
"רפיח" התפצה בסערה באי
אברהם
היווי סיריה ,המעפילים
ליכובסקי
יצלו ואסרו בקפריסין.
שמוה מעפילים טבעו
תפסה
ראובן ארון
תפסה
ראובן אורן
תפסה
משה גדרון
 173מעפילים הפליגו
אריה חייקיד,
ב"אלברטיה" ועברו בלב ים
עובד שדה
ל"שבתאי לוז'יסקי"
 700מעפילים אסרו וגורשו
לקפריסין
תפסה
מחם בן ימי
תפסה
חמן בורשטיין
 151מעפילים הפליגו
עובד שדה
ב"אלברטיה" ועברו בלב ים
ל"שאר יישוב" ,שתפסה

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

87

מספר
שם הספיה
המעפילים
בוקה-די-מגרה,
1,414
התקווה
איטליה
מטפוטו ,איטליה
1,457
מורדי הגטאות
סט ,צרפת
4,554
יציאת אירופה תש"ז
)אקסודוס(
מל ההפלגה

מקום
ההורדה

תאריך
ההפלגה
 8מאי 1947

 17מאי 1947

חום מור

תפסה

 13מאי 1947
 11יולי 1947

 23מאי 1947
 18יולי 1947

שלום בורשטיין
עזריאל עב,
מקס כהן

 9יולי 1947

 28יולי 1947

יוסף לזרובסקי

 27ספט' 1947

חיה בר-מאיר,
יוסף לזרובסקי
מחם קלר,
בימין קלברש
אהרון מיכאלי,
פתחיה פייג

תפסה
תפסה .המעפילים הועברו
לספיות גירוש והוחזרו
לפורט-דה-בוק ,צרפת ,סירבו
לרדת והועברו להמבורג,
גרמיה ,שם עצרו
כל המעפילים הפליגו
ב"אלברטיה" ועברו בלב ים
ל"חללי גשר א-זיב" ,שתפסה
תפסה

 16וב' 1947
 16וב' 1947
 4דצמ' 1947

מקס כהן
בתיה רייס,
מאיר רייס
מרגה גורן ,בי
גפן
צפורה רוזן

תאריך ההגעה

גדעוי

חללי גשר א-זיב

685

מיליארו ,איטליה

אף על פי כן

434

גאטה ,איטליה

 15ספט' 1947

גאולה

1,388

בורגס ,בולגריה

 28ספט' 1947

 2אוק' 1947

מדית היהודים

2,664

בורגס ,בולגריה

 26ספט' 1947

 2אוק' 1947

קדימה
עלייה

794
184

וציה ,איטליה
בדול ,צרפת

 5וב' 1947
 5וב' 1947

הריה

הפורצים

167

בדול ,צרפת

 22וב' 1947

תל אביב

לא תפחידוו

853

כ"ט בובמבר

680

צ'יוויטאוקיה,
איטליה
ג'ירולטה ,קורסיקה

 11דצמ' 1947

 23דצמ' 1947

 14דצמ' 1947

 28דצמ' 1947

שלמה רוזן,
אהרון מיכאלי

יהודה הלוי
שיבת ציון

399
411

אלג'יר
אלג'יר

 11מאי 1947
 16יולי 1947

 31מאי 1947
 28יולי 1947

יעקב צר
מיכאל הררי

הערות

תפסה
 70מעפילים עברו בלב ים
מ"גאולה" ל"מדית
היהודים" ,שתפסה
תפסה
 44מעפילים עברו בקורסיקה
מ"החלוץ" ל"הפורצים"
תפסה
כל המעפילים הפליגו
ב"זיבלה" ועברו במפרץ
ג'ירולטה ל"כ"ט בובמבר",
שתפסה
תפסה
תפסה

אין להשתמש במסמך זה אלא למטרה לה הוא ועד ואין לצטט ממו למטרה כלשהי ,הן בע"פ והן בכתב ,ללא רשות מפורשת וכתובה של גורם מוסמך מהעמותה להצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

88

שם הספיה
ברק/החלוץ

מספר
המעפילים
אלג'יר
44

מל ההפלגה

תאריך
ההפלגה
אוק' 1947

מקום
ההורדה
ג'ירולטה,
קורסיקה

תאריך ההגעה

גדעוי

וב' 1947

בי גפן

 24דצמ' 1947

הריה

 1י1948 '

שושה כרמלי

 21דצמ' 1947

קפריסין

 1יו' 1949

וציה ,איטליה
צ'יוויטאוקיה,
איטליה
סן-טרופז ,צרפת
באקאר ,יוגוסלביה
גאטה ,איטליה

 17יו' 1948
 3פבר' 1948

 1פבר' 1948
 10פבר' 1948

ראובן אורן ,גד
ליפשיץ ,חיים
גולדיס
יחיאל אדמוי
די סדלר

 7פבר' 1948
 18פבר' 1948
 10מרץ 1948

 20פבר' 1948
 28פבר' 1948
 29מרץ 1848

אהרון מיכאלי
שמשון לוטן
חה סרי

טירת צבי
משמר העמק

798

גאטה ,איטליה
גאטה ,איטליה

 3אפר' 1948
 14אפר' 1948

 12אפר' 1948
 24אפר' 1948

חשון-הקסטל
לצחון
מדית ישראל
קרב עמק איילון

550
189
243
706

לה-סיוטה ,צרפת
גאטה ,איטליה
גאטה ,איטליה
בדול ,צרפת

 14אפר' 1948
 8מאי 1948
 8מאי 1948
 20מאי 1948

יוסף לזרובסקי
יוכי יהל ,בי
ברקוביץ
שלום בורשטיין
ראובן אורן
עובד שדה
רות עופר

האומות המאוחדות

537

קיבוץ גלויות,
עצמאות )"פאים"(

15,236

ל"ה גיבורי גוש עציון
ירושלים הצורה

273
680

לקוממיות
בוים ולוחמים
יחיעם

699
1,002
786

צ'יוויטאוקיה,
איטליה
בורגס ,בולגריה

תל אביב
תל אביב
קיסריה

 26אפר' 1948
 17מאי 1948
 17מאי 1948
 29מאי 1948

הערות
מוע "ברק" כשל" .החלוץ"
גררה אותה לסרדייה
והמשיכה במשימה .המעפילים
הועברו ל"הפורצים"
בהוראות הההגה המדיית,
הפליגו לקפריסין
תפסה
תפסה
תפסה
תפסה
 530מעפילים עברו ליד האי
מוטה כריסטו מ"תמר"
ל"יחיעם" ,שתפסה
תפסה
תפסה
תפסה
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ספיות רכש שאורגו בידי המוסד לעלייה
שם הספיה
ורה
רקס  -הפלגה ראשוה
ארז/בהירה  -הפלגה
ראשוה
הזקן  -הפלגה ראשוה
רקס  -הפלגה שיה
אטלס
ההר  -הפלגה ראשוה
בהירה  -הפלגה שייה
יעקלביץ
הזקן  -הפלגה שייה
שיעו  -הפלגה ראשוה
פראטו
הפורצים מ17-
רקס  -הפלגה שלישית
בהירה  -הפלגה שלישית
ההר  -הפלגה שייה
הדרומית
הזקן  -הפלגה שלישית
שיעו  -הפלגה שייה
150

ב'150:

מל ההפלגה

תכולה
 4,500רובים 200 ,מקלעים 5 ,מיליון כדורים
 20תותחי "מ  20מ"מ על תחמושתם
 5תותחי  65מ"מ על תחמושתם

שיביק ,יוגוסלביה
מרסיי ,צרפת
מרסיי ,צרפת

 5,000רובים 12 ,מרגמות  120מ"מ 25 ,תותחי  65מ"מ
 10,000רובים 1,424 ,מקלעים 5 ,תותחי "מ  20מ"מ10 ,
תותחי  27מ"מ 17.5 ,מ' כדורים
 13מקלעים 170 ,טון כדורים
 270טון חומר פץ
 4תותחי "מ  20מ"מ 20 ,תותחי  65מ"מ 10 ,תותחי  75מ"מ,
 10טקים ,תחמושת
 200טון חומר פץ ,תחמושת
 10,000רובים 3,300 ,מקלעים 35 ,מ' כדורים
בדרך 200 :טון דלק מטוסים ממרסיי לשיביק
 10,000כידוים 15 ,מיליון כדורים
מכשירי קשר וספית משמר לחיל הים
ספית משמר לחיל הים
 2,100רובים 28,000 ,כדורים 300 ,טון חומר פץ100 ,
מוקשים ימיים
 50,000פגזי  65מ"מ ,כדורים
 20תותחי "מ  20מ"מ על תחמושתם
דלק מטוסים 2,000 ,פצצות אוויר 36 ,תותחי  75מ"מ500 ,
מקלעים 17,000 ,פגזים
 39תותחי  75מ"מ 50,000 ,פגזים  75מ"מ 150,000 ,פגזים 20
מ"מ
 27תותחי "מ  20מ"מ 127,000 ,פגזים 50 ,טון חומר פץ

מקום
ההורדה
תל אביב
תל אביב
תל אביב

תאריך
ההגעה
 1אפר'  1948אברהם ליכובסקי
 23אפר' 1948
 15מאי  1948חמן בורשטיין
גדעוי

מרסיי ,צרפת
מרסיי ,צרפת
שיביק ,יוגוסלביה
אלג'יר
אפולי ,איטליה
מרסיי ,צרפת

תל אביב
תל אביב

 25מאי 1948
 30מאי 1948

חום מור
עובד שדה

תל אביב
תל אביב
תל אביב

 6יוי 1948
 6יוי 1948
 15יוי 1948

אברהם ליכובסקי
יחיאל אדמוי
חמן בורשטיין

גואה ,איטליה
שיביק ,יוגוסלביה
שיביק ,יוגוסלביה

תל אביב
תל אביב
חיפה

 22יוי 1948
 27יוי 1948
 8יוי 1948

חיים גירון
חום מור
אביועם אדם

אפולי ,איטליה
מופלקוה ,איטליה
אפולי ,איטליה

תל אביב
תל אביב
תל אביב

 13יוי 1948
 28יוי 1948
 25יולי 1948

בי גפן
ראובן אורן
חמן בורשטיין

איטליה
מרסיי ,צרפת
טמפיקו ,מכסיקו

תל אביב
חיפה
תל אביב

 20אוג' 1948
 30אוג' 1948
 8ספט' 1948

שלום בורשטיין
אורי גורן

מרסיי ,צרפת
שיביק ,יוגוסלביה
אפולי ,איטליה

חיפה

 16ספט'  1948יחיאל אדמוי

חיפה

 21ספט'  1948אביועם אדם

הרשימה מבוססת על פרסום של יהודה בן-צור )ראו  ,(http://www.palyam.org/OniyotRekhesh/armsShipsTableבמספר תיקוים והשלמות.
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שם הספיה
רקס  -הפלגה רביעית
חבצלת
פרא  -הפלגה ראשוה
רקס  -הפלגה חמישית
שיעו  -הפלגה שלישית
ההר  -הפלגה שלישית
פרא  -הפלגה שייה
ארסיה  -הפלגה ראשוה
הזקן  -הפלגה רביעית

היוה  -הפלגה ראשוה
בהירה  -הפלגה רביעית
רקס  -הפלגה שישית
פרא  -הפלגה שלישית
ההר  -הפלגה רביעית
הזקן  -הפלגה חמישית
בהירה  -הפלגה חמישית
איריס
משמר העמק
היוה  -הפלגה שייה
ארסיה  -הפלגה שייה

מל ההפלגה

תכולה
 27תותחי "מ  20מ"מ 20 ,טון פצצות אוויר5 ,ם טון חומר
פץ ,פגזים 19 ,גרטורים
חומר פץ ,ציוד לתע"ש
 1,291מטול "ט 290 ,טון חומר פץ 3,832 ,פגזים1,797 ,
פצצות תאורה 24,000 ,מרעומים
 191טון חומר פץ
 400טון ציוד לחיל האוויר 3 ,סירות מחץ לחיל הים
 12תותחים  75מ"מ 20 ,תותחי "מ  20מ"מ
 315טון כדורים ורקטות
 9טקים 6 ,תותחים ימיים  102מ"מ 6 ,תותחים ימיים 76
מ"מ 9,000 ,פגזים 27,000 ,פצצות אוויר 24 ,טון אבק שריפה
 12מרגמות  120מ"מ 6 ,תותחי  105מ"מ 12 ,תותחי "ט 50
מ"מ 12 ,תותחי "ט  47מ"מ 103,000 ,פגזים245,000,
כדורים 239 ,טון משטחי פלדה לשדות תעופה 500 ,טון דלק
מטוסים
 650טון חומר פץ 3,000 ,פצצות אוויר 5,000 ,פגזים80 ,
רקטות 140,000 ,כדורים
 10טקים 200 ,טון משטחי פלדה לשדות תעופה ,ורי תאורה
 12טקים 30 ,משטחי פלדה לשדות תעופה ,תחמושת
 3מיליון כדורים 40,000 ,פגזים 200 ,טון חמר פץ 5 ,טון
אבק שריפה
 363טון משטחי פלדה לשדות תעופה
 6תותחי  105מ"מ 12 ,תותחי "ט  60מ"מ 12 ,תותחי "ט 47
מ"מ 12 ,מרגמות  120מ"מ 103,000 ,פגזים 245,000 ,כדורים,
 239טון משטחי פלדה לשדות תעופה 500 ,טון דלק מטוסים
 50,000פגזים 500 ,טון חומר פץ
 8,500פצצות אוויר ,כדורים
חלקי מטוסים
 250פצצות אוויר 1,000 ,טון חומר פץ
 8טקים 10,000 ,פגזים 800 ,טון חומר פץ

שיביק ,יוגסולביה

מקום
ההורדה
חיפה

תאריך
ההגעה
 26ספט'  1948זכי קייי

גדעוי

אפולי ,איטליה
גואה ,איטליה

חיפה
חיפה

 6אוק' 1948
 11אוק' 1948

חמן בורשטיין

מסיה ,איטליה
אפולי ,איטליה
מרסיי ,צרפת
מולפטה ,איטליה
ליבורו ,איטליה
אפולי ,איטליה
ליבורו ,איטליה
גואה ,איטליה

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

 18אוק' 1948
 28אוק' 1948
 31אוק' 1948
 31אוק' 1948
 9וב' 1948

יהודה לימוי
משה תורי
חיים גירון
יהודה לימוי
שמשון לוטן

חיפה

 12וב' 1948

צבי כרמל

אפולי ,איטליה

חיפה

 14וב' 1948

ליבורו ,איטליה
ליבורו ,איטליה
גואה ,איטליה

חיפה
חיפה
חיפה

 15וב' 1948
 24וב' 1948
 27וב' 1948

יחיאל אדמוי ,זכי
קייי
אברהם בכר
חיים גירון
חמן בורשטיין

בארי ,איטליה
מרסיי ,צרפת

חיפה
חיפה

 1דצמ' 1948
 12וב' 1948

איטליה
שיביק ,יוגוסלביה
פמגוסטה ,קפריסין
מולפטה ,איטליה
ליבורו ,איטליה
אפולי ,איטליה

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

 19דצמ'  1948יהודה פייס
 18דצמ'  1948ראובן ארון
 20דצמ' 1949
 26דצמ' 1948
יהודה לימוי
 3יו' 1949

צבי כרמל
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שם הספיה

מל ההפלגה

תכולה

רקס  -הפלגה שביעית

 326טון חומר פץ

פרא  -הפלגה רביעית

 326טון חומר פץ 182 ,טון חוטי תיל 12.5 ,טון ברזט2,800 ,
ק'"ג בד יוטה להסוואה
 600טון חומר פץ
 94טון חומר פץ 9,618 ,פגזים 1,200 ,פצצות אוויר80,562 ,
מרעומים 1.3,מיליון כדורים 150 ,פצצות עשן
 11מטוסי קרב 2.6 ,מיליון כדורים ,פגזים
 6מטוסי קרב 2,272 ,פצצות אוויר 396 ,מוקשים10 ,
גרטורים
 636טון חומר פץ 52 ,טון אבקת שריפה 161 ,טון חלקי
טקים
 424טון חומר פץ 15 ,טון אבקת שריפה 640 ,רקטות,
 250,000כדורים 4,200 ,טון חלפים לטקים 4.5 ,טון
מוקשים 9,285 ,פצצות אוויר
 13מטוסי קרב וחלפים עבורם
 7מטוסי קרב
 9מטוסי קרב
 24תותחים  25מ"מ 120,000 ,פגזים
 191טון חומר פץ 124 ,טון אבק שריפה 24,000 ,פגזים,
 400,000כדורים
 200טון פצצות אוויר 142 ,טון חומר פץ 9,263 ,פגזים
 24תותחי  75מ"מ 120,000 ,פגזים
 20תותחי "מ  20מ"מ ,פגזים ,פצצות אוויר
 6תותחים ימיים ואביזרים
 385טון חלקי זחל"מ 112 ,טון חומר פץ 66 ,פצצות אוויר,
 34,000פגזים

הזקן  -הפלגה שישית
רקס  -הפלגה שמיית
ארסיה  -הפלגה שלישית
שיעו  -הפלגה רביעית
בהירה  -הפלגה שישית
הזקן  -הפלגה שביעית
פרא  -הפלגה חמישית
שיעו  -הפלגה חמישית
ארסיה  -הפלגה רביעית
שיעו  -הפלגה שישית
הזקן  -הפלגה שמיית
רקס  -הפלגה תשיעית
שיעו  -הפלגה שביעית
רקס  -הפלגה עשירית
הזקן  -הפלגה תשיעית
רקס  -הפלגה אחת
עשרה

מקום
ההורדה
חיפה

תאריך
ההגעה
 10יו' 1949

גדעוי
חיים גירון

גואה ,איטליה
טרטו ,איטליה
בארי ,איטליה

חיפה

 12יו' 1949

מפרדויה ,איטליה
איטליה

חיפה
חיפה

 30יו' 1949
 10פבר' 1949

צבי כרמל
יהודה פייס

שיביק ,יוגוסלביה
שיביק ,יוגוסלביה

חיפה
חיפה

 18פבר' 1949
 19פבר' 1949

יהודה לימוי
חמן בורשטיין

איטליה

חיפה

 19פבר' 1949

צבי כרמל

אפולי ,איטליה
גואה ,איטליה

חיפה

 19מרץ 1949

צבי כרמל

פמגוסטה ,קפריסין
שיביק ,יוגוסלביה
שיביק ,יוגוסלביה
גואה ,איטליה
גואה ,איטליה

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

 19מרץ 1949
 23מרץ 1949
 23מרץ 1949
 23מרץ 1949
 26אפר' 1949

מולפטה ,איטליה
גואה ,איטליה
גואה ,איטליה
לה-ספציה ,איטליה
גואה ,איטליה

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

 28אפר' 1949
 15מאי 1949
 3יוי 1949
 20יוי 1949
יולי 1949

יהודה לימוי
חמן בורשטיין
אהרון קין
צבי כרמל
יהודה לימוי
צבי כרמל
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9.3

שיר הגדעוים
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מצגת
מורשת
גדעוים
על התקליטור המצורף שתי מצגות :מצגת מלאה ,להרצאה של  60דקות ,ומצגת
מקוצרת ,להרצאה של  30דקות
השקפים המוצגים הם שקפי המצגת המלאה
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גדעונים
מצגת מורשת ,גרסה 1.02
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ,תשע"ו 2016 -
המצגת הוכנה בידי אל"ם )מיל( דניאל רוזן
1

עלילות הגדעונים  -סיפור ייחודי ודרמטי
 גדעונים היו אלחוטני שירות הקשר של ה"הגנה" במוסד לעלייה ב' ,הזרוע של
ה"הגנה" שעסקה בהעפלה וברכש לפני קום המדינה
 הגדעונים היו כולם מתנדבים ,שפעלו במסירות ללא אח ורע ,בדבקות יוצאת דופן ,בתנאים קשים

 עלילות הגדעונים הם סיפור מופלא ,שכן באמצעים דלים הוקם קשר שאיפשר
ניהול ושליטה על מבצעי בריחה ,העפלה ורכש:





קומץ טכנאים בנה מכשירי קשר יש מאין
אלחוטנים התאמנו
אנשי צופן הכינו כתבי סתר
הוקמו והופעלו עשרות תחנות אלחוט חשאיות  -בארץ ,באירופה ,במדינות האסלאם

 קשר האלחוט המחתרתי והחשאי שקיימו הגדעונים היה חיוני לפעילות המוסד
לעלייה ב'

2

 המוסד טיפל במעפילים בלינה ,מזון ,ביגוד ,הסעות ,מעבר גבולות ועוד ,ניהל מחנות מעפילים ,רכש
וציוד ספינות ,וניהל מבצעי "בריחה" והעפלה  -במאבק מתמיד עם הבריטים ,שניסו לסכל את
פעילותו

רקע :העפלה ,בריחה ,המוסד לעלייה ב'
 העפלה לא ליגאלית של יהודים לארץ ישראל ימיה כימי ההתיישבות העברית החדשה
בארץ


ההעפלה הפכה להיות סמל מובהק של מאבק היישוב היהודי במנדט הבריטי

 המוסד לעלייה ב' הפך לזרוע של ה"הגנה" באפריל  ,1939כאשר בריטניה הפכה להיות
פרו-ערבית והגבילה את העלייה היהודית ,ומצב יהודי אירופה הלך והורע


הפרהוּד  -ﺍﻟﻔﺭﻫﻭﺩ( בעירק ,יוני 1941
הפעילות הורחבה למדינות האסלאם אחרי פרעות תש"א ) ְ

" הבריחה" באירופה החלה באופן ספונטני בידי ניצולי שואה



חיילי הבריגדה היהודית הלוחמת נטלו בה חלק פעיל
היישוב כולו נרתם להעפלת ניצולי השואה

 מהקמתו ועד הקמת המדינה הבריחו פעילי המוסד כ 300,000-יהודים דרך גבולות ,העלו
למעלה מ 85,000-עולים ב 65-ספינות מעפילים ,העלו ארצה ביבשה כ 8,000-עולים
ממדינות האסלאם והעלו כ 8,500-עולים במסמכים מזויפים )עליה ד'(
 החיילים האמיתיים של ההעפלה היו המעפילים עצמם


פעילות הירואית של סיכון אישי ,מסע בסכנת נפשות ,מאבק בבריטים ,חיים חדשים בארץ חדשה
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פעילות המוסד לעלייה ב' :מבט כולל

מקור :אתר הפלי"ם

4

נתיבי העפלה מארצות האסלאם
מקור :מכון בן-צבי
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רשת "גדעון" ,שלהי שנת 1947
קהיר

בגדד

טהרן

דמשק

בירות

קפריסין

אתונה

בוקרשט

יוגוסלביה
שיבניק

פריז

תל אביב
חיפה

מרכזת

מרסיי

אינסברוק אוסטריה

מינכן
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פראג

מקור :אוסף גבי שריג

ניו יורק

לונדון

בארי

מרנו

רומא
איטליה

מילנו

נאפולי

הבריטים פעלו לסכל את מפעל ההעפלה
 הוטל מצור ימי על חופי הארץ
 צי ספינות מלחמה ) ,(Palestine Patrolמערך מטוסים ,תחנות מכ"ם חופיות
)הידועה :סטלה מאריס ,חיפה(

 פעילות חשאית ענפה ,מקצועית ומיומנת ,לסיכול פעילות בריחה
והעפלה
 מפקדי המוסד היו ערים לפעילות הבריטית ,ונקטו אמצעי ביטחון
קפדניים ופעולות הונאה
 הקפדה יתירה על ביטחון שדה וחשאיות
 עיקר התקשורת בין המפקדים הייתה פנים-אל-פנים ,בפגישות חשאיות.
מסמכים רגישים הועברו עם שליחים ,ולא שוגרו בקשר רדיו

 הגדעונים עצמם הקפידו במיוחד על מידור וחשאיות
7

 בינם לאחרים ,בינם לבין עצמם

הבריטים ניהלו מערכה חשאית רחבה


הוקם "חדר מצב" במשרד החוץ הבריטי בלונדון ,שם עקבו אחרי תנועת המעפילים



המודיעין הצבאי בגרמניה ,אוסטריה ואיטליה פעל לאיתור נתיבי תנועת המעפילים ולחסימתן


היה שיתוף פעולה הדוק בין הבולשת הבריטית בארץ ) ,(CIDשירות הביון ) (MI6ושירות הביטחון )(MI5



הוצבו סוכני ביון בריטיים בנמלי צרפת ,איטליה ויוון ,לאיתור הכנות להפלגת ספינות מעפילים



פעילות מבצעית מקיפה כנגד המוסד לעלייה ב':









גם ה CIA -האמריקאי ביצע סדרה של מבצעים חשאיים כנגד "הבריחה" באירופה:
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לחץ דיפלומטי חשאי על צרפת ,איטליה ויוון ולחץ מסחרי על חברות ספנות ,לשיבוש אספקה לספינות מעפילים
הפעלה מסיבית של מעקבים סמויים אחרי אנשי המוסד
סיגינט  -ציתות לטלפונים של הסוכנות ,ה"הגנה" ושלוחות המוסד ) ,(Buttercupהאזנה לקשר אלחוטי ,שבירת צפנים
)(ISPAL, ISOTAS, ISTRIA, FOG, CREAM
יומינט  -עצירת מעפילים וחקירתם ,החדרת סוכנים בריטיים שהתחזו למעפילים
הסברה  -שידורי תעמולה אנטי ציונית ברדיו ,שליחת סוכנים בריטיים לשכנע עקורים יהודים לא להשתתף בהעפלה הבלתי
ליגלית
 - Embarrassחבלה ב 5-ספינות מעפילים בנמלי איטליה ,כדי למנוע הפלגתן
 - Rummageלאיתור "טרוריסטים" בקרב המעפילים הרביזיוניסטיים בבוואריה
 - Symphonyלאיתור חדירת סוכנים סובייטיים למזרח התיכון בערוצי הבריחה והמוסד ,בעקבות שמועות שהפיצו הבריטים

מה מקור השם "גדעונים"?
 רשת האלחוט של המוסד לעלייה ב' ,שפעלה במסגרת שירות הקשר
של ה"הגנה" ,נקראה רשת גדעון ,ולכן נקראו מפעיליה "גדעונים"





הרשת הראשונה הייתה "רשת אבינועם" ,רשת ארצית לקשר בין המטכ"ל
ליישובים
הרשת השנייה הייתה "רשת תמר" ,רשת ארצית לקשר בין מטה הפלמ"ח ליחידות
הפלמ"ח
"רשת גדעון" הייתה הרשת השלישית
"רשת שרה" הייתה רשת של המחלקה המדינית בסוכנות היהודית בירושלים,
לונדון וניו יורק

 קיימות תאוריות נוספות על מקור השם "גדעונים"
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 יש הטוענים כי השם "גדעון" הוא הסבה לעברית של השם "גרישה" ,שמו של
האלחוטן הימי הראשון ב"הגנה"
 יש הטוענים כי זה שם ש"הומצא" ,למשדר הרדיו באפיקים
 יש הסבורים כי "גדעון" מסמל מובחרים בעלי תושייה )שופטים פרק ז'(

על הגדעונים
 הגדעונים הוכשרו מקצועית בקורס אלחוט ,שנערך בידי שירות הקשר
 נושא מרכזי היה שידור וקליטה במורס ,בצד הצפנה ופענוח

 המשדר/מקלט העיקרי נבנה בבתי מלאכה של שירות הקשר





במזוודה מעץ ,בגודל תיק משרדי ,נוח לנשיאה וטלטול בתנאי מחתרת
הציוד פעל עם שפופרות ואיפשר קשר מורס בת"ג
התדר נקבע בדרך כלל באמצעות גבישים .הספק השידור היה כ 10-ווט
האנטנות היו הדרך כלל אנטנות "ר" )תיל ארוך (Long Wire -

 עיקר הגדעונים פעלו מתחנות אלחוט חשאיות נייחות
 אירופה :נאפולי ,מילאנו ,בארי ,מארנו ,פריז ,מרסיי ,אינסברוק ,אתונה ,מינכן ,בוקרשט,
פראג ,שבניק ,באזל ,לונדון
 מדינות האסלאם :ביירות ,דמשק ,חלב ,חומס ,בגדד ,קהיר ,טהרן
 ארץ ישראל :תל אביב ,חיפה

 הגדעונים ,שרובם היו לוחמי פלמ"ח ,נמנו על צוות מלווי ספינות
המעפילים מטעם ה"הגנה" ,כדי לקיים קשר עם הארץ
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 תפקיד מכריע ,כדי להעביר הוראות והנחיות לצוות ולמעפילים
 היה והספינה נתפסה בידי הבריטים ,הגדעוני השמיד את המכשירים ,הגבישים ,כתב
הסתר והמסמכים וניטמע בקרב המעפילים

תחנות אלחוט חשאיות בחו"ל
רומא ,אנטנה "ר" במחנה
המעפילים מונטה מריו )מקור:
אוצר תמונות הפלמ"ח(

מקור:

ירחון טכניקה ומדע לנוער,
1948
הגדעוני גרשון אפרתי )בכינויו המחתרתי "אשד"()מקור :אוצר תמונות הפלמ"ח(

הגדעוני שלמה רוזן
)בכינויו המחתרתי "הנסי"(
מקור :אתר הפלי"ם
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הגדעוניות )(1
 כשליש מהגדעונים היו נשים

 עשיית הנשים לא הייתה שונה מזו של הגברים
 מעבר להפעלת קשר ,הן עסקו בהכנת מעפילים למסע ,הכשרת ספינות ,ליווי ספינות,
ארגון התנגדות לבריטים ועוד
 הנשים הרימו את הכפפה ,התגייסו למפעל ההעפלה ומלאו את משימותיהן תוך גילוי
יכולות שאינן נופלות מהגברים

 סיפור הגדעוניות מציג כינון זהות נשית חדשה

 נשים ביקשו להשתחרר מהתפיסות המסורתיות של החברה היהודית הפטריארכלית
ולהיות "עבריות חדשות"

 חווית השירות של הגדעוניות הייתה חיובית בדרך כלל

 ההגעה ליעד נעשתה בדרכי עורמה ,בזהות שאולה ,ולוותה בתלאות .הנסיעה והשהות
היו בתת-תנאים .העבודה הייתה מאומצת וקשה .האחריות הייתה עצומה .החשאיות
הביאה לבדידות

 סיפור הגדעוניות הוא דוגמה להגשמה אישית-נשית תוך מילוי משימה
לאומית

 הנשים הגיעו להישגים ייחודיים בעשייה ובמנהיגות
 התפקיד המנהיגותי העצים את תחושת המסוגלות והאחריות שלהן והרחיב את גבולות
תפקודן
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הגדעוניות )(2
הגדעונית יפה
בתחנה בפריז
)מקור :אוצר
תמונות
הפלמ"ח(

הגדעונית יוכי ברומא ,עלית הגג במחנה המעפילים מונטה מריו ,יום לפני
שנאלצה לברוח עקב הסגרה
)מקור :אוצר תמונות הפלמ"ח(

הגדעונית חיה
קוזלובסקי )בכינויה
המחתרתי
"אליזבט"(
בתחנת "שושנה"
בחיפה
)מקור :אוצר
תמונות הפלמ"ח(
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הגדעוניות )(3

הגדעונית פנינה בתחנה במרסיי
)מקור :אוצר תמונות הפלמ"ח(
14

הגדעונית נועה בתחנה בפריז
)מקור :אוצר תמונות הפלמ"ח(

משמאל הגדעונית יוכבד )בכינוי המחתרתי "יוך"(.
מימין חיה )בכינוי המחתרתי "אליזבט"( ברומא
)מקור :אוצר תמונות הפלמ"ח(

תעודות מזויפות של הגדעונית חיה קוזלובסקי,
כפליטה בשם "אליזבט פולצק"

15

מקור :מרכז המידע והמחקר למורשת ההעפלה ע"ש אלוף מרדכי )מוקה( לימון

"מזוודה"
 משדר/מקלט מחתרתי

המכשיר הספציפי פעל
ברשת הפלמ"ח" ,תמר"
מקור :מוזיאון קרית ענבים

 מבוסס על מספר שפופרות ריק







תחום תדרים :ת"ג 3 ,עד  6.5מה"צ
הספק שידור 10 :ווט
שידור מורס בלבד
 45 x 27 x 13ס"מ 7.2 ,ק"ג
בתי המלאכה המחתרתיים של
שירות הקשר ב"הגנה" ייצרו עד
קום המדינה כ 500 -מזוודות
 בית המלאכה הראשי הוסתר בסוכנות
"פילקו" למכשירי רדיו ברח' אלנבי 54
בתל אביב
 בתי מלאכה באיטליה וצרפת ייצרו
מזוודות עבור ספינות מעפילים
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האתר להנצחת
חללי חיל הקשר
והתקשוב

ה"מזוודה" השתכללה עם השנים :הספק השידור הוגבר ,נוספה שמיעה
עצמית ,נוספה גמישות לבחור בין גבישים ותדר בר שינוי
משדר חד-שפופרתי:

מקלט ישיר )רגנרטיבי(:

מקלט
6N7 ,6SK7

משדר
6V6
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גביש קווארץ


משמש למתנד ) (Oscillatorלבקרת תדר בציוד אלקטרוני משנת  ,1921ומשלהי שנות השלושים היה
האמצעי המקובל לקביעת תדר במשדרים






מבוסס על גביש פיאצו-אלקטרי .מתח חשמלי המופעל על הגביש יוצר כוח מכני  -ולחילופין ,כוח מכני יוצר מתח חשמלי
הגבישים באותה התקופה התבססו על גביש טבעי ,שנכרה בכמויות גדולות בברזיל )משנת  1950משתמשים בגבישים
סינטטיים( ,נחתך בזווית המתאימה ללוח זעיר ) 0.3 x 1.5 x 1.2ס"מ( ונקבע בין שני לוחות מתכת ,שהחזיקו אותו בארבעת
פינותיו ובמרכזו ,כך שיוכל לרטוט
הגביש מתנהג כמעגל תהודה מדויק ,בתדר הנקבע על פי המידות הפיזיות של הגביש

הגדעונים השתמשו בגבישים שקנו כגרוטאות מעודפי צבא לאחר מלחמת העולם וליטשו אותם לתדרים
הרצויים


מפרקים את בית הגביש ,מוציאים את הגביש )שנראה כמו לוח זכוכית אטומה דקה( .שפשוף הגביש משני צדיו בתנועת ""8
על ניר זכוכית עדין או עם משחת ליטוש )משחת ניקוי תעשייתית( על משטח זכוכית מעלה את התדר .ציפוי מרכז הגביש
בגרפיט )של עפרון( או עופרת )מתיל הלחמה( מוריד את התדר .כך ניתן לשנות את תדר הגביש בכמה עשרות קה"צ

גביש ,FT-243
מהסוג בו
השתמשו
הגדעונים
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גבישים מודרניים
זעירים ,המשמשים
במחשב ,טבלט,
טלפון סלולרי,
שעון יד ועוד

מורס עברי )לקרוא מימין לשמאל(
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תרגום כתב המורס לעברית נעשה בשנת 1922
בתנועת הצופים היהודיים בווילנה בידי זלמן כהן,
לימים מבכירי שירות הקשר ב"הגנה"
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מקלטי רדיו מעודפי צבאות הברית בשימוש הגדעונים

BC-312
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BC-348

מערכת קשר ת"ג ימית אמריקאית TCS-12
משדר

מקלט

 הותקנה בספינות מעפילים שנרכשו בארה"ב
 מורס ואת"נ ,לתחום התדרים  1.5עד  12מה"צ ,בהספק שידור של  25ווט
21

מקור התמונותRockwell Collins Museum :

מקמ"ש ת"ג טקטי אמריקאי ") SCR-284קרוסלי"(
משדר

חפ"ק אמריקאי במלחמת העולם השנייה

גנרטור יד

 מקמ"ש רזרבי במספר ספינות מעפילים


יתרונו :גנרטור יד  -ללא תלות במקור מתח חיצוני

 מורס ואת"נ ,לתחום התדרים  3.8עד 5.8
מה"צ ,בהספק שידור של  24ווט במורס17 ,
 22ווט בדיבור )את"ן(

הק"ש )הוראות קשר( כונו" :הסכם קשר"
ספינת המעפילים "כתריאל יפה"

ספינת המעפילים "יגור"
אוגוסט 1946

א .יגור:

כאן

א .ארצי:

רמה

ב .ארצי:

ישל

ב .כתריאל:

טXנ

לא ישוב ריקם

ג .גל ראשי:

 689וגם 814

ד .סיסמא:

כי בשלוה יצאו

ג.

סיסמא:

ד .ארצי קורא  5דקות:
1800 ,1400 ,1000 ,0630
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אוגוסט 1946

ה .שעות קשר:

ה .ההתחלה :לפי הודעת יגור דרך בנימין

1800 ,1400 ,1000 ,0600

ו.

גלים לא קריסטליים1250 ,850 ,814 :

ו .ארצי קורא ראשון  10דקות

ז.

גלים קריסטליים ,672 ,545 :ראשי 689

הערות:
 ארצי :מפקדה בארץ ישראל ,בנימין :מפקדה באיטליה
 כל השעות בזמן גריניץ'
 השורות מסופררות באותיות ,כדי לאפשר שינוי על ידי התייחסות לאות בלבד

מקור :גבי שריג ,הגדעונים באניות
ההעפלה ,הוצאת המרכז לתולדות כח
המגן "ההגנה" ע"ש ישראל גלילי1988 ,

הגדעונים השתמשו עד שנת  1946בכתב סתר ידני
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מקור :גבי שריג,
לקסיקון למונחי קשר,
הוצאת "מערכת"
קיבוץ דליה1998 ,

תזכיר )מברק(" :אורד וינגייט"
הספינה "אורד וינגייט" הפליגה
מפלסטרינה )איטליה( ב 14-מרץ
1946
הביאה לארץ  248מעפילים
נתפסה בידי הבריטים בחופי הארץ
ב 26-מרץ
הגדעוני היה אברהם רייס
מקור :
ארכיון גבי שריג
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ספינת המעפילים "דלין" )(1





ספינת המעפילים הראשונה שהגיעה ארצה לאחר מלחמת העולם השנייה
ספינת דיג איטלקית באורך  29מ' ,עם מנוע דיזל
הפליגה מנמל מונופולי ,איטליה ,עם רב חובל איטלקי-יהודי וצוות איטלקי
הגיעה בהסתר לחוף קיסריה והנחיתה  37מעפילים ,ניצולי שואה
בארי
מונופולי

26

מקור התמונה
והמפה:
אתר הפלי"ם

ספינת המעפילים "דלין" )(2
 הפליגה ב 21-אוקטובר  ,1945וב 21-אוגוסט הנחיתה את המעפילים שעל
סיפונה בחוף קיסריה והפליגה חזרה לאיטליה


המעפילים הועברו לחוף בסירות משוטים של קיבוץ שדות ים

 בין המלווים :הגדעוני אריה חייקינד ,שכינויו המחתרתי "זרובבל"


הגדעוני בהפלגה חזרה לאיטליה היה אברהם רייס ,שכינויו המחתרתי "יהודה"

 על הספינה הותקן מק ,19-מכשיר קשר ת"ג בהספק  5ווט ,מעודפי הצבא
הבריטי


תדר השידור הראשי היה  6,500קה"צ

 העברת הודעות מהארץ הייתה באמצעות תקליטים במקום כתב סתר.
לדוגמה:




שירת ספני הוולגה :נחתו בקיסריה
רפסודיה הונגרית :נחתו בעתלית
המנון בריטי :תתרחקו מהחוף ,בואו מחר

הגדעוני אריה חייקינד ז"ל נפל בקרב במנזר סאן-סימון בירושלים ,במאי 1948
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מק19-
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משדר/מקלט ששימש
בטנקים בריטיים
במלחמת העולם
השנייה
תחום תדרים :ת"ג2 ,
עד  8מה"צ
שידור מורס ודיבור
)את"ן (AM -
הספק שידור של כ5-
ווט

ספינת המעפילים "כתריאל יפה" )(1
 ספינת משא מעץ עם מפרשים ומנוע עזר ,שנרכשה באיטליה
 הפליגה מחוף העמסה בבוקה די מגרה ,איטליה ,עם צוות איטלקי
 הביאה ארצה  604מעפילים ,ניצולי שואה
בוקה די גנואה
מגרה

מקור התמונה
והמפה:
אתר הפלי"ם
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ספינת המעפילים "כתריאל יפה" )(2
 בין המלווים :הגדעונית איה פינקרפלד ,שכינוייה המחתרתי "שולמית"
 הפליגה ב 31-ביולי  .1946ב 15-אוגוסט ,ליד חופי הארץ ,השתלטו
הבריטים על הספינה לאחר עימות ואיום בנשק ,והספינה שטה לנמל
חיפה
 אחרי מספר ימים הצליח מפקד הספינה לנסר את שרשרת העוגן,
והספינה נסחפה לחוף קרית חיים
 הבריטים השתלטו שוב על הספינה וגררו אותה לנמל חיפה

 לאחר מאבק אלים הועברו המעפילים לאונית גירוש "אמפייר היווד"
 מספר נערות ,מונהגות בידי הגדעונית "שולמית" ,הבריחו בבגדיהן חומר נפץ לאונית
הגירוש ,אך הפיצוץ שנוצר גרם נזק קל בלבד

 המעפילים גורשו למחנה בקפריסין
 המפקד והגדעונית "שולמית" ברחו מהמחנה והגיעו לנהריה בספינת מבריחים קפריסאית
30

ספינת המעפילים "רפיח" )(1

 ספינת משא מוסקת בפחם שנבנתה בשנת  ,1893טבעה ,נמשתה
ושופצה .נרכשה ביוון
 הפליגה מנמל באקאר ,יוגוסלביה )כיום  -קרואטיה( ,עם צוות יווני ו785-
מעפילים ,ניצולי שואה מרומניה ,הונגריה ובולגריה
 טבעה בסערה ליד האי סירינה )(Sirina
באקאר

סירינה
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מקור התמונהAris Bilalis 2015, http://wrecksite.eu/imgBrowser.aspx?53089 :

מקור המפה :אתר הפלי"ם

ספינת המעפילים "רפיח" )(2
 בין המלווים :הגדעוני אברהם ליכובסקי )"נור"(
 הפליגה ב 26-בנובמבר 1946
 נקלעה לסערה ,עלתה על סלעים ליד האי סירינה בבוקר ה 7-בדצמבר
וטבעה לאחר שעה
 המעפילים קפצו למים ושחו לחוף 8 .מעפילים טבעו .הגופות נמשו מהים ונקברו באי

 הגדעוני חילץ ציוד קשר מבטן הספינה הטובעת והביאו לחוף

 מקלט רדיו איטלקי )דוקאטי( ,משדר מתוצרת עצמית עם גבישים ) 6 ,7ו 4 -מה"צ( ,מצברים
ותיל לאנטנה
 מאחר ומצבר אחד אבד בדרך ,הגדעוני לא יכל לשדר .הוא שינה את המשדר ,כדי לעקוף את
דרגת ההספק של המשדר ,ושידר עם המתנד בלבד

 הגדעוני הקים קשר עם שלוחת המוסד ברומא ,וגולדה מאיר ביקשה מהנציב
העליון הבריטי לסייע בחילוץ
 לגדעוני היו מצברים שאפשרו לו לפעול רק משך כעשר דקות .הוא נכנס לערוץ הקשר בין
השלוחה ברומא למפקדה בארץ ושידר  SOS DE NER SIRINAשלוש פעמים .הודעתו נקלטה
והוא קיבל את ההודעה  .R R Rהגדעוני שלח מיד מידע תמציתי על המצב וצורכי המעפילים
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ספינת המעפילים "רפיח" )(3
 ב 9-בדצמבר הצניחו הבריטים מזון ,בגדים שמיכות ועזרה ראשונה
 יום לאחר מכן פינתה משחתת יוונית את הצוות היווני ו 21-מעפילים פצועים ,וב 12-דצמבר
פינו משחתות בריטיות את שאר המעפילים והעבירו אותם למחנות מעצר בקפריסין
 מכשיר הקשר הושלך לים לפני שהמעפילים פינו את האי

33

אברהם ליכובסקי )"נור"( ז"ל
יהי זכרו ברוך

34

גלעד בקבר אחים של המעפילים באי סירינה

אפרו של אברהם ליכובסקי ז"ל נקבר בקיבוץ שובל

נפלאות הבירוקרטיה הבריטית :מי ישלם?
 ב 6-בינואר  1947שלח המפקד העליון של הצי הבריטי בים התיכון
מברק לאדמירליות בלונדון ,למשרד החוץ ,למשרד המושבות ולעוד 28
נמענים:

"חושבה עלות חילוץ והעברת היהודים מהספינה הטבועה
] Athinaiהספינה "רפיח"[ והיא הגיעה ל 4,430-פאונד .אני
מקווה שמידע זה יסייע היה ותהיה אפשרות להחזיר סכום זה
או לנכותו מתקציבנו".
 ומשרד החוץ השיב ,ב 17-בינואר:

"אנו בספק האם האדמירליות תוכל לקבל את הכסף ממשרד
המושבות .אולי הם ישלחו את החשבון לסוכנות היהודית?"
35

ספינת המעפילים "יציאת אירופה תש"ז-אקסודוס" )(1
 ספינה אמריקאית שהפליגה מנמל סט בצרפת ,עם רב חובל ישראלי וצוות
אמריקאי
 ספינת מעפילים גדולה ,שעוררה תהודה בתקשורת העולמית


לתהודה זו הייתה חשיבות רבה בקידום החלטת החלוקה באו"ם ,כ"ט נובמבר 1947

 בספינה הפליגו  4,514מעפילים ,ניצולי שואה


המעפילים לא הורשו להיכנס לארץ ,ואחר מאבק מר הם הוחזרו למחנות עקורים בגרמניה

מרסיי
סט

36

מקור התמונה
והמפה:
אתר הפלי"ם

ספינת המעפילים "יציאת אירופה תש"ז-אקסודוס" )(2
 הפליגה מנמל סט בצרפת ב 11-ביולי  .1947ב 18-ביולי  ,1947בלב ים
ננגחה בידי משחתת בריטית ,והבריטים השתלטו על הספינה לאחר
קרב קשה ,וגררו אותה לחיפה
 המעפילים הועברו בכוח לשלוש ספינות גירוש ,לשם החזרתם לאירופה
 ספינות הגירוש הפליגו לנמל פורט דה בוק בצרפת ,אך המעפילים התבצרו בספינות
הגירוש והצרפתים סרבו להורידם בכוח
 אחרי שלושה שבועות הפליגו הספינות להמבורג ,המעפילים הורדו בכוח והועברו
למחנות עקורים

 בין המלווים :הגדעונים עזריאל טרייביש )ענב( ,שכינויו המחתרתי
"ברש" והגדעוני מקס כהן )קאהן( ,שכינויו המחתרתי "מצליח"
 מפקד הספינה והגדעונים הסתתרו בספינה בנמל חיפה ב"סליק" שהוכן מראש ,וחולצו
לאחר יממה בידי פועלי הנמל היהודים

 על הספינה הותקן בארה"ב מכשיר קשר ת"ג  250ווט
 מכשיר קשר נוסף הותקן ב"-סליק" ,כדי לקיים קשר לאחר שהבריטים ישתלטו על
הספינה
37

ספינת המעפילים "יציאת אירופה תש"ז-אקסודוס" )(3
 שידור רדיו מהספינה לחוף עורר
התרגשות רבה ביישוב ובעולם כולו
 בשידור ,שנמשך כ 25-דקות ,הוקרא נאום קצר
שהוכן מראש בעברית ,באנגלית ובצרפתית,
ומקהלת מעפילים שרה את המנון הפלמ"ח
ושירי פרטיזנים
 השידור נעשה ע"י כך שהצמידו את המיקרופון
של משדר מחתרתי בתל אביב ,בהספק 500
ווט ,למקלט שקלט את השידור מהספינה

 באותה עת שהתה בארץ ועדת
אונסקו"פ

38

 ועדת חקירה בין-לאומית שבחנה את שאלת
ארץ ישראל
 המלצות הוועדה היו הבסיס לאישור תכנית
החלוקה באו"ם ,בכ"ט נובמבר 1947

ספינת המעפילים "יציאת אירופה תש"ז-אקסודוס" )(3
צילום מהמשחתת הבריטית HMS Chequers

מקור:
דב בן ישי
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ספינת המעפילים "מדינת היהודים" )(1
 שוברת קרח של משמר החופים האמריקאי ,שנרכשה בארה"ב
 הפליגה מנמל בורגס ,בולגריה ,עם צוות יהודי-אמריקאי מתוגבר
באיטלקים וספרדים
 הביאה ארצה  2,664מעפילים ,ניצולי שואה

בורגס
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מקור התמונה והמפה :אתר הפלי"ם

ספינת המעפילים "מדינת היהודים" )(2
 בין המלווים :הגדעונים אהרון מיכאלי ופתחיה פייג
 הפליגה ב 26-בספטמבר  .1947נפגשה בלב ים עם הספינה "גאולה".
ב 2-אוקטובר ניסו ארבע משחתות בריטיות לעצור את הספינה ,שנגחה
משחתת בריטית וגרמה לה נזק ניכר
 מעדותו של פתחיה אנו למדים שהבריטים השתמשו בלוחמה אלקטרונית :הם חסמו
ברעש לבן את מקלט הספינה ושידרו בשם הספינה מברקי הונאה לתחנות החוף

 אחר עימות אלים וממושך )ללא שימוש בנשק חם( השתלטו הבריטים על
הספינה וגררו אותה לחיפה
 אחרי שהוחזקו שלושה ימים בתנאים קשים הועברו המעפילים לספינות
גירוש והוגלו למחנות מעצר בקפריסין
 המפקד ,הגדעונים ,מספר אנשי צוות ומעפילים הסתתרו בספינה בסליק שהוכן מראש
וחולצו בידי הפלי"ם במסווה של פועלי ניקיון
41

 לאחר הקמת המדינה הספינה הייתה הספינה הראשונה של חיל הים,
ושמה הוסב ל" -אח"י אילת א"16-

ספינת המעפילים "מדינת היהודים" )(3

תצלומים מהמשחתת הבריטית  2 ,HMS Cheviotאוקטובר 1947
42

מקור  :ארכיון יד ושם

ספינת המעפילים "מדינת היהודים" )(4

"מדינת היהודים" ומאחוריה "גאולה" ב"רציף הדמעות" בנמל חיפה

אם ותינוקה ,אחד מכ 150-תינוקות בסלי נצרים על
"מדינת היהודים"
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מקור  :אתר הפלי"ם

הדרמה של ה"פאנים" )פאן יורק ,פאן קרסנט(
 ספינות ה"פאנים" ,הן "קיבוץ גלויות" ו"עצמאות" ,היו הגדולות בספינות המעפילים,
ונשאו יחד  15,236מעפילים ,עדות מרשימה ליכולת הארגון של המוסד לעלייה ב'
 באותה עת התנהל באו"ם המאבק על תכנית החלוקה:
 הבריטים הפיצו שמועות שהרוסים זוממים להציף את המזרח התיכון במרגלים שיגיעו בשתי ספינות אמריקאיות לשעבר
 הממשל האמריקאי היה מפולג בשאלת ההתייחסות לתכנית החלוקה
 המחלקה המדינית של הסוכנות ,יחד עם ראשי הציונות בארצות הברית ,חששו שארצות הברית לא תתמוך בתכנית החלוקה
בגלל הפלגת ספינות אלה ,ודרשו מבן-גוריון לעכב את ההפלגה
 בלחץ אנשי המוסד לעלייה ב' בשטח ,הספינות יצאו לדרך
 מבחינתם העלייה היא נושא ראשון במעלה ,נשמת אפה של הציונות ,ואסור לעצרה
 הם חשו באחריות אישית ,שכן המשמעות של עיכוב ההפלגה היה להותיר  15,000יהודים ללא בית וללא מוצא ,בחורף
 אנשי המוסד עמדו בפני דילמה טרגית :לקבל את מרות המוסדות הלאומיים ולהפקיר את אלו שסמכו עליהם וכבר יצאו לדרך ,או להפר מרות ,על כל
המשמעות המוסרית ,הערכית והלאומית הכרוכה בדבר

 הספינות הפליגו מבורגס )בולגריה( ב 21-דצמבר  ,1946ובהוראת ההנהגה המדינית
נמנעו מעימות עם הבריטים והפליגו עם הבריטים ישירות לקפריסין
 החשש היה שעימות עם הבריטים יחבל במאמץ יישום החלטת כ"ט בנובמבר
 הוראת בן-גוריון נשלחה לספינות במברק ,והכתה בתדהמה את אנשי המוסד לעלייה ב'
44

 הגדעונים היו ראובן אורן ,גד ליפשיץ וחיים גולדיס

תזכירים )מברקים(" :פאנים"
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ארנון :מזכירות המוסד לעלייה ב' בארץ; הגדולות :ה"פאנים" ,האחות" :קיבוץ גלויות" )פאן יורק(; ליאונרד :איטליה )מילנו(; יסער :זאב וניה הדרי,
קצין המבצעים של המוסד לעלייה ב'; אור ,בן יהודה :שאול אביגור ,ראש המוסד לעלייה ב'; אגמי :משה אוורבוך ,שלוחת המוסד לעלייה ב'
ברומניה; בן נון :יוסי הראל ,מפקד המסע ,על סיפון "קיבוץ גלויות" )פאן יורק( .מקור :ארכיון ההגנה14/275 ,

אירועי "השבת השחורה"  -והשלכותיהם
 לאחר מלחמת העולם השנייה ,באוקטובר  1945החלה ה"הגנה" ,בפקודת דוד
בן-גוריון ,בפעילות אקטיבית כנגד הבריטים ,יחד עם האצ"ל והלח"י ,בניסיון
לשנות את המדיניות הבריטית בשאלת ארץ ישראל

 כתוצאה בוצעו פעולות נרחבות נגד הבריטים ,שהבולטת בהם הייתה "ליל הגשרים" ,בין ה 16-ל-
 17ביוני  ,1946תקיפת  11גשרים בגבולות ארץ ישראל ,לניתוק זמני של נתיבי האספקה בשימוש
הבריטים

 כתגובה :בשבת 29 ,ביוני  ,1946יצאו הבריטים למבצע "אגאתה" נגד
הסוכנות היהודית וה"הגנה" ,שכונה "השבת השחורה"

 במבצע השתתפו  17,000חיילים בריטיים .הוטל עוצר על מספר ערים )תל אביב ,ירושלים ,חיפה,
רמת גן ,נתניה ועוד ומספר קיבוצים ומושבים( ,ונערכו חיפושים מבית לבית
 2,700 איש ,בהם רבים ממנהיגי היישוב נעצרו והועברו למחנות מעצר ברפיח ובלטרון

 ב 24-ביולי  1946פרסמה ממשלת בריטניה "ספר לבן" ,שכלל פענוח 8
מברקים מוצפנים בין משרדי הסוכנות היהודית בלונדון וירושלים ,כדי להוכיח
את הטענה שהסוכנות היהודית היא ארגון טרוריסטי
 הפרסום כונה בשם Palestine: Statement of Information Relating to Acts of Violence, July 1946
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 מהפרסומים למדה הנהגת היישוב כי הבריטים שברו את הצופן של שירות
הקשר
 שירות הקשר ,שנחרד מן האירוע ,שינה מיד את מערך כתבי הסתר

האם הבריטים
שברו את הצופן של
הגדעונים?
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משה שרת ,ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית,
ממקימי המדינה ,כתב ממחנה המעצר בלטרון
האזנה או
יסיקו
מסקנות
וישפרו

אבינועם :רשת הקשר של ה"הגנה"
אפרת :רשת הקשר של המחלקה המדינית
אלכסנדר ְקלֶ ר :ראש מח' המזרח התיכון בMI5 -

נשיפה ,דליפת
מסמכים סודיים

קריאת
הגלוי

שבירת
 פתק לזאב שרף ,מזכיר המחלקה המדינית 24 ,יולי  :1946היה לנו נשף
הצופן או
וק ֶלר .הראשון או בסכיתה או בקריאת
בהשתתפות שלישיה :אבינועם ,אפרת ְ
דליפת
התוים הכתובים .השני או באינטרפרטציה או בקריאת מילות השיר )יש
המפתח
הוכחות לאפשרות הראשונה( .השלישי  -סעיף אחד ,תרומת הח"מ .שני
הצופן של
הראשונים ילמדו לקח.
המחלקה
 למחרת 25 ,יולי  :1946בשיקול שני :שמא רק אבינועם )עם קצת ְק ֶלר( ,בלי
המדינית היה
לוטציה :אפרת?
שונה מזה של
ה"הגנה"
השלוחה פתק לזאב שרף 3 ,אוגוסט  :1946ענין הנשף מסתמן עכשיו יותר מקודם ,אך

בפריז עדיין לא בכל פרטיו .אמנם גם מהשדר הראשון שיערתי משהו מעין זה ,אך
איך שברו
כעת יותר ברור ,אם כי ,כאמור ,לא לגמרי .ובכן  -א( אם טיפלו אנ"ש  -מדוע
את
מסמר שערות! ב( איך עברו מאלגברה לאריתמטיקה
לא באו לגלות אוזן? ַ
הצופן?
בדרך
אפרתה
היא בית
 49לחם

בזהות? ג( לאור הניסיון  -מה גורל הזיקה ללוטציה? ד( מה פירוש "גם בית
לחם במנגנים" ,הלא את מפת העיר לא יכלו בשום פנים למצוא ,כלום התברר
המ ָענים מבלי היזקק למפה? ה( מה פירוש "הוא הדין בב'"?
כי עמדו על ְ
מפתח הצופן

האם הצופן
של המוסד
לעלייה ב'
נשבר?

מקור :ירחים בעמק איילון ,אסופת מכתבים שהוברחו ממחנה המעצר בלטרון בשנת  ,1946העמותה למורשת משה שרת2011 ,

מעדויות גדעונים ידוע כי לאחר אירועים אלה עברו
הגדעונים להשתמש בצופן יותר מתקדם
 כתב סתר מבוסס על מפתח המתחלף בתדירות גבוהה
 המפתח היה על פי דף מוסכם מספר קריאה באנגלית
 המפתח 10 ,אותיות ,היה האות הראשונה של כל שורה בדף המפתח,
מלמעלה למטה
 מספר דף המפתח נקבע לפי התאריך
 ספרי מפתח "פופולריים" היו ”) “Lust for Lifeספר של אירווינג סטון על חיי וון-גוך(
ו) “Three Men in a Boat”-ספר הומוריסטי של ג'רום ק .ג'רום(

 המרת האותיות התבססה על ריבוע ויז'נר )(Vigenère
 נעזרו בטופס מיוחד:
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 בראש הדף רשמו את  10אותיות המפתח
 בשידור :רשמו את הטקסט הגלוי ,ומתחתיו את הטקסט המוצפן ,שנועד
לשידור
 בקליטה :רשמו את הטקסט שנקלט ,ומתחתיו את הטקסט המפוענח

מברק )תזכיר( ומענה :דוגמה מקורית
 9אוקטובר 1948
ישי לצאא 0650

 הספינה "כריש" )"המיוחדת"( הפליגה
לקפריסין באוקטובר  ,1948כדי לחלץ
עצורים שהבריטים סרבו לשחרר

הודיעו לשושנה
מהמיוחדת .הקמת הקשר
ביננו בשעות .0415 ,0345
הקמת הקשר שלי עמ רייס
 .0515 ,0445דש

 סערה עיכבה את הספינה .קצר חשמלי לא
אפשר הקמת קשר במועד עם קפריסין
)רייס( ,כדי לעכב את בריחת העצורים
 הגדעוני ראובן אורן "פופכן" תיקן את
התקלה והקים קשר עם גדעוני בתחנה
במטכ"ל )צאא( ,תוך שימוש בכינוי המוכר
"ישי" ובסיסמה "מלפפונחמוצ" .הגדעוני
זיהה מיד את המתקשר ואת כתב הסתר,
והעביר ההודעה לתחנת "שושנה" בחיפה

המיוחדת משושנה .נסה
להתקשר אתנו גם לפי
ההסכם

 51קשר זה אפשר לעכב את בריחת העצורים

מקור  :ארכיון זאב אורן )פופכן(

הנדסה לאחור )(Reverse Engineering
מפתח

 המברק הוצפן בטבלת ויז'נר ,20 x 20
לא רגולרית ,בפורמט המוצג
 סימוני צבע הרקע מראים את אזורי אי הרגולריות
 הניתוח על אף כמות החומר הזמינה הזעירה,
שכיסתה רק חלק קטן )מסומן באדום(
מהצירופים האפשריים

 כללי ההצפנה:





האותיות הבאות לא הוצפנו' :ש'' ,ת''X' ,'V' ,'F' ,
'ש' הומרה ב'-ת'
'ת' הומרה ב'-ש'
בהצפנה/פענוח' :ר' הומרה ב'-י'' ,י' הומרה ב'-ר'

 השיטה בה זכרו את הטבלה הייתה
הפיכת כל אות לערכה המספרי,
ו'-חיבור' ערכים אלה במערכת
כללים שנלמדה בע"פ
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האם הצופן החדש היה חסין?
 מסמכי ארכיונים מראים שהבריטים הקימו כבר בשנת  1923שירות האזנה
יעיל )שמרכזו היה במחנה גדעונים ,אז סרפנד( ליירוט תעבורת ה"הגנה",
שכלל את:
 ,(Intelligence Service Palestine) ISPAL 1 שכונתה מאוחר יותר  ,OATSהאזנה ושבירת
הצופן לרשתות הרדיו של ה"הגנה"
 ,ISPAL 2 שכונתה מאוחר יותר  ,ISTRIAהאזנה ושבירת הצופן לרשת הרדיו של הסוכנות
 ,ISPAL 3 האזנה לשידורים לציבור הבלתי חוקיים

 הממשלה הבריטית החליטה לפרסם חלק מהמברקים שפוענחו ביולי ,1946
הגם שידעה שתהיה בכך "חשיפת מקורות"
 שינוי הצפנים בידי שירות הקשר לאחר מכן יצר לבריטים "עלטה" ,אך
הבריטים החלו לפענח מחדש את מברקי הסוכנות ביולי  ,1947בשם הקוד
FOG

53

 כיצד עשו זאת? האם שמו יד על ספר מפתח? או שביצעו ניתוח סטטיסטי על בסיס טבלאות
שכיחויות ,בשיטה בה פוענח במלחמת העולם השנייה הצופן היפני  Purpleבידי
האמריקאים?
 בהמשך פענחו הבריטים צופן נוסף ,בשם הקוד  .CREAMאין לנו פרטים על כך

רכש נשק ותחמושת והברחתו ארצה הצילה את
המדינה מתבוסה צבאית במלחמת השחרור





עם הקמת המדינה הטילה מועצת הביטחון של האו"ם אמברגו על
אספקת אמצעי לחימה וסיוע צבאי לישראל
ספינות מלחמה אמריקאיות וצרפתיות פיטרלו בחופי הארץ ,כדי למנוע
הברחת נשק
ניתן היה להוביל נשק ותחמושת לישראל רק בהטעיה ובהסתר
מביקורת משקיפי האו"ם
חלק מצי ההעפלה הוסב להובלת נשק ,תחמושת וציוד לחימה
 עד תום מלחמת השחרור נערכו כ 60 -הפלגות רכש ,בהן הוברחו ארצה כמויות גדולות
של נשק ותחמושת ,תוך עקיפת האמברגו הבין-לאומי
 לראשונה היה נשק אישי לכל חייל ,מקלעים ותותחים ,מטוסי קרב וספינות משמר
 נשק זה הציל את מדינת ישראל ותרם תרומה נכבדה לניצחון במלחמה
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 לגדעונים היה חלק נכבד ותפקיד מרכזי במפעל הרכש והברחת הנשק

מבצע "השודד" )(1
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מהמבצעים המבריקים ,המתוחכמים והנועזים של המוסד
במרץ  1948חיבלו לוחמי פלי"ם בנמל בארי באיטליה בספינה
"לינו" ,שהובילה לביירות  8,000רובים ו 6-מיליון כדורים.
הספינה טבעה
הנשק נמשה מהים ,הושמש והוטען על הספינה "ארג'יריו",
שהפליגה לאלכסנדריה ב 21-אוגוסט 1948
שני אנשי מוסד ,המפקד דוד בן חורין והגדעוני עובד שדה ,רדפו
אחרי הספינה בספינת דיג ,עלו עליה באקדחים שלופים ,הציגו
עצמם כקצינים מצרים שאמורים לנווטה בבטחה ,והובילו אותה
למפגש עם ספינות חיל הים
ב 26-באוגוסט  1948השתלטו בלב ים ספינות חיל הים "הגנה"
ו"ווג'ווד" על הספינה ,ה"ארג'יריו" טובעה והנשק הועבר לארץ

מבצע "השודד" )(2
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שטר המטען של הספינה Argiro

הסכם הקשר
מקור  :אוסף מייק הררי

)כתב סתר בשיטת ה"צמדים"(

סיכום )(1
 מורשת הגדעונים היא מורשת מופלאה ,הראויה להיות
נר לרגלינו
 עשיית יש מאין ,הקרבה ,מסירות ונחישות ,מקצועיות ,אמונה
וחזון ,תושיה ,מעללים חשאיים ,העפלה ותקומה  -בתקופה הרת
גורל לעם ישראל

 מהגדעונים נדרשה מיומנות מקצועית ,תושיה וכושר
אלתור בתנאים קשים
 האתגרים המרכזיים :הציוד הפרימיטיבי ,האופי החשאי של
הפעילות ,הסבירות הגבוהה לתקלות מבצעיות והצורך בהחלטות
עצמאיות ומהירות בעת מצוקה ומשבר
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סיכום )(2
 המערכת פעלה היטב הודות לכך שכל "בורג" בה פעל
במסירות
 איש לא חיכה להוראות ,אלא עשה את הדרוש בזמן ובמקום הנכון ,מתוך
אחריות ובמסירות מירבית ,בשיקול דעת ,תוך דבקות במשימה

 הגדעונים הנחילו את ערכיהם לחיל הקשר ולמוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים
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 עם קום המדינה ,גדעונים תפסו עמדות מפתח בחיל הקשר ,והניסיון
העשיר הביא לחיל תרומה מהותית
 רשת התקשורת של הגדעונים הפכה לרשת תח"ל )תחנות חוץ לארץ( של
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
 גדעונים ,עתירי ניסיון בפעילות מבצעית חשאית ,מילאו תפקידי מפתח
בפיקוד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

שיר הגדעונים ,מאת חיים חפר
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חובר לקראת כנס גדעונים ,ספטמבר 1964

תודה
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העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
http://www.amutakesher.org.il

