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 'יהודה הלוי'
 
 

 ובשיא 11-חי בספרד במאה ה  ,ש גדול המשוררים והפילוסופים העבריים בימי הביניים"נקראה ע
   .תפארתו החליט לעלות לארץ ישראל

 
 .אפריקה-להרחיב את פעילותו לעבר  צפון 1491-ב' לעליה בהמוסד 'החליט , בהמלצתו של יאני אבידוב 

במאי  11 -ביר 'אלגטנס ביצאה מהיא . במסגרת הרחבת הפעילותהספינה  הראשונה הייתה ' יהודה הלוי'
בים  בפלרמו והמשיכה ארצהבדרכה היא הצטיידה  . ממרוקו רובם ,מעפילים 944כשעל סיפונה  1491
 . סוער

 
 .לקפריסין גורשו המעפיליםו, י הבריטים"נתפסה עבמאי  91 -ב
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 ימפרט טכנ
 

 

Annal 'Eearl of Zetland שמות קודמים 

 שם צופן סבתא

 שנת בניה 1711

 סוג כלי השייט .תרנים 2בעלת , לשיט חופים, ספינת סוחר

 תפוסה טון 259

 הנעה קיטור

 מהירות .קשרים 4

 

 רכש והכנה
 

אשר רשם אותה כספינה , באמצעות סוכן ספינות יווני בשם פילידס', המוסד לעלייה ב
 .Annal -ושמה הוסב ל, מיתפנ

 הרוכש

 מקום הרכישה .סקוטלנד, (Aberdeen)נמל אברדין 

שם התבצעו ההכנות בבסיס , יצאה הספינה מנמל אברדין לנמל מרסיי 1491בדצמבר 
 .במקום' המוסד לעלייה ב

 נתיב שייט לנמל ההכנה

 גילוי בריטי בשלב זה .לא ידוע

 צוות ההכנה .קיבוץ כפר גלעדיאיש ( גדע)שוחט דעון ביניהם ג, רסייצוות המוסד במ

 91על  171נבנו דרגשי עץ בגודל  ,תאיש כל אח 11 -סירות עץ ל 9-צוידה בהספינה 
 25 -במרסיי היו במחסן הספינה כ. הועמסו גם ציוד ומזון, מ ללינה במספר קומות"ס

 .ימי הפלגה 25 -טון נוספים ל 111 -היא צוידה ב. טון פחם

 ינה להעפלהארגון הספ

 

 צוות ומלווים
 

 מפקד הספינה .ם"פלי –( פורטה) –רקובסקי ח –ישראל חורב 

 מלווים נוספים .ם"פלי – מנוחין –ניק שפושאיתן 

 גדעונים (.מלניצר)יעקב נצר 

 מכשיר קשר (.פועל על גבישים)מכשיר סטנדרטי אחד 

 רב חובל .ספרדי, וילי לאגונה

כולם ספרדים  –טבח , חמישה מלחים, רב מלחים, שני מכונאים, קצין סיפון
 .צרפתיהשני איטלקי והאחד  –פרט למכונאים , רפובליקנים

 צוות
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 העלאת מעפילים
 

היה צורך לזהותה בעזרת מדורה . מ מהנמל הצבאי טנס"ק 97 -ירי כ'נקודה בחוף אלג
 .שהודלקה בחוף

 עלאהההאזור / נמל 

הנציב . לשבש את יציאת הספינה והעברת העוליםהצבא הצרפתי שחנה בסמוך ניסה 
, העליון הצרפתי לא קיים את כל ההוראות לסיוע שקיבל משלטונות הביטחון בצרפת

 .מחשש לתגובה ערבית

 יחס השלטונות

 מספר מעפילים 944

, צעירים. 'החלוץ'חלקם קיבלו הכשרה במסגרת מחנות מטעם תנועת , כולם ממרוקו
 .לדיםנשים וי, בעלי משפחות

 מוצא ושיוך תנועתי

, המעפילים התגוררו בו באוהלים. בכיסוי של מחנה נופש, יר'מ מהעיר אלג"ק 211 -כ
. ללא עבר תנועתיורובם ממרוקו , 21 – 25צעירים בגילאי  911מהם , איש 111 -היו בו כ

 .יר ודרום תוניס'היו גם משפחות מדרום אלג

 מחנה המעפילים

הזקנים והתינוקות , הנשים. המחנה לנקודת ההעמסה על החוףהצעירים הגיעו ברגל מן 
 .הועברו במשאית שעשתה את מסלול כמה פעמים הלוך ושוב

דרך הגעה לאזור 
 לאההעה

. אנשי המוסד שכרו ימאים מקומיים וסירות כדי להעביר את המעפילים מהחוף לספינה
, מקום העגינה המדויקכדי לקבוע את , במאי לפנות ערב 11 -הוסכם כי הספינה תגיע ב

סימן , כאשר יודלקו בחוף מדורות, ואחר כך תחזור בלילה כדי להעמיס את האנשים
 14:11 -וחזרה ב, הספינה עברה כמתוכנן כדי לזהות את המקום. לתחילת ההעמסה

. והיו בו סלעים תת מימיים, החוף היה תלול. מהחוף' מ 511 -והשליכה עוגן במרחק כ
התברר כי בסופו של דבר לא . 'מ 15היתה דרך תעלה ברוחב  לאההגישה למקום ההע
סירות עץ ושתי   2  – והיה צורך להשתמש בסירות שעל הספינה, היו סירות מקומיות

 .על כל סירה שני מלחים מצוות הספינהכש, סירות גומי
ובמהלכה יצאו שתי סירות , תוך אי סדר וללא תכנון  21:91ההעברה החלה בשעה 

 .וחזרו לחוף, ושני חותרים נפגעו מכלל שימוש
 .ושני פעילים מקומיים ניהלו את המבצע, יאני אבידוב איש המוסד

, נדרמריה צרפתית'הודיע יאני כי סיור של ז, איש על הספינה 911 -לאחר שהועלו כ
חלק . עצר את שאר האנשים שטרם עלו, לאהשהבחין בתנועה הגדולה באזור ההע

 .כדי לתפוס מחסה, והספינה נמלטה לנמל סמוך, סירה אחת הושארה, מהעולים התפזר
וכן נעצר יאני אבידוב ופעילים נוספים אשר שוחררו , מעפילים במחנה 251-נעצרו כ

 . מאוחר יותר בהתערבות השלטונות בפריז

 ההעלאה
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 ההפלגה
 

 תאריך ושעה . 19:11אחרי השעה , 1491במאי  11

משם המשיכה לאורך חופי מצרים לכיוון  ,ומזון הספינה הפליגה לפלרמו כדי להצטייד בפחם
 .הארץ

 נתיב ההפלגה

 

סוכם עם . כדי להעמיס פחם, סיציליה, (Palermo)הגיעה הספינה לפלרמו , במאי11-ב
בפועל הועמסו . טון 51 -יותר מאך השלטונות סרבו לאשר , טון 11חברת הפחם על העמסת 

. אך נתקבלה הוראה שיש להעמיס כמות המספקת להגיע חזרה לצפון אפריקה, טון 59
וזאת לאחר שהתברר להם כי על הספינה , י השלטונות המקומיים"הספינה נעצרה ע

 .מעפילים בדרכם לארץ
. הספינה הפליגה, 17:11בשעה , במאי 14 -ב. שעות הורשתה הספינה להפליג 29לאחר 

לאחר . והספינה חיפשה מחסה בקרבת האי לימוזה, לאחר שלושה ימי הפלגה החלה סערה
 . ולכן הפחם במחסניה הספיק בקושי עד חיפה, שטה הספינה באיטיות, עקב קלקול, מכן

 .  במאי נפטרה ילדה מבין העולים ונקברה בים 27 -ב

 אירועים בדרך

 

 עימות עם הבריטים
 

וכן לאחר האילוץ לדווח , הימצאות הספינה ומחוז חפצה עוד לפני פלרמוהבריטים גילו את 
היא נתקלה , עם צאת הספינה לדרכה. בפלרמו על מחלתה של ילדה מקרב העולים

 . למחרת הצטרפה משחתת בריטית נוספת. שהגיעה למקוםK  - 199במשחתת הבריטית 

 גילוי וליווי בריטי

אין  - ובניסיונם ליצור קשר עם הספינה, ההפלגהנאסר לבוא בדברים עם הבריטים במשך 
על אנשי הצוות להתערב בין  - במקרה וייתפסו. לגלות את ארץ המוצא ומקום היציאה

יש לסרב להפליג לכל יעד אחר . ועל המלווים להסתתר בספינה, העולים ולהסוות עצמם
 .כן יש להשמיד את מכשיר הקשר עם עליית הבריטים לספינה. שאינו בארץ

הכנות לעימות 
 והוראות

למחרת . נתגלתה הספינה על ידי שני מטוסים, ביום הרביעי לאחר ההפלגה מפלרמו
', מ 211 -עד למרחק כ, התקרבה המשחתת הבריטית שליוותה את הספינה מנמל פלרמו

השיב אחד המלווים כי היעד , לשאלה ברמקול לאן מועדות פניהם. ואחר כך התקרבה עוד
 -וב, משחתת נוספת הגיעה. מיל עד לשם 211הבריטים השיבו שיש עוד  .הוא אלכסנדריה

מן  .ציעו שיפליגו לבירות במקום לחיפהתחילה ה. במאי הגיעה משחתת שלישית 91
מיל  91 -במרחק כ. הצטרפה משחתת רביעית 21:15בשעה . הספינה השיבו בשלילה

המעפילים . ת לקפריסיןהוחלט להתנגד בכוח לפינוי לספינות הגירוש שמיועדו, מהחוף
במאי  91 -ב. כן חולקו אמצעי הגנה מפני גז מדמיע. מוטות ובקבוקים, צוידו בקרשים

הוחלט . שתיים מהן לקחו את הספינה בכוח. משחתות את הספינה 5הקיפו , 17:11בשעה 
החיילים הבריטים התפרצו . נעשה ךוכ, כדי שהספינה תצא מכלל שימוש ,לחבל במכונות

. הוחלט להיכנע מחשש התהפכות. והשתלטו על הספינה, ך התזת גז מדמיעלסיפון תו
ביוני הועברו המעפילים לספינה  1 -ב. נגררה הספינה לנמל חיפה, לאחר שחובלו מנועיה

 1 -שהיתה זו הפלגתה הראשונה לאחר חבלה שנעשתה בה ב', אושן ויגור'הבריטית 
חולים  1. ילדים 25, נשים 59, יםגבר 919מהם , גורשו לקפריסין 942. 1491באפריל 

 . הועברו למחנה בארץ
 .   את קיבוץ רגבים' החלוץ'הקים גרעין של  ,לאחר שיחרורם

 העימות ותוצאותיו

אחר כך השליך הגדעוני את המכשיר לים . הקשר פעל עדיין כאשר עלו הבריטים לסיפון
 .דרך החלון

תקשורת לארץ 
 בעימות
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 חילוץ מלווים
 

על המפקד היה . תחתית הספינהבמקום שנקבע ב, ו להסתתר בספינהההוראות הי
 . ועל המלווה היה להמשיך עם העולים ,להסתתר

 הוראות והכנות לחילוץ

שבעה . ועל כן המלווים עברו יחד עם המעפילים, מקום המסתור היה מלא מים
 . העובדים הזרים סירבו להסתתר

 החילוץ

 
 תוצאות

 

 עו המעפיליםלאן הגי למחנות קפריסין

 

 

 שונות
 

במשך שנות פעילותה הפליגה בין . הושקה הספינה באחד מנמלי איי שטלנד 1711-ב: ההיסטוריה של הספינה
הוצאה משימוש ונקשרה למזח צדדי  1491 -ב. בכללן מהלך שנות מלחמת העולם השנייה, האיים בים הצפוני

 .בסקוטלנד, בנמל אברדין


