
 נהריהבחוף ' האומות המאוחדות'
 

התמונות הם  . בחטיבת כרמלי וחלל שיירת יחיעם 21ד גדוד "מג, ל"ז פכטרעמי -המוקדשת לבן פחטרקטע ממצגת שכתבה נילי 

 "נהריהנמל "ונטל חלק בהורדת מעפילים בחוף העיר ובתפעול  נהריהשל  הימיהשהיה מנערי , מאייר אנדריאסמהאוסף של 

 .  כאשר העיר הייתה תחת מצור יבשתי וקיימה את הקשר עם היישוב בדרך הים 1948ביב בא

 

כ בירושה לבנו  "לפלסטינה שעברה אח לייקההביא מצלמת , האב אוטו מאייר: אנדריאסלהלן הקדמתה של נילי לאוסף התמונות של 

המשיך במסורת זו  אנדריאס. צילם תמונות רבות, לבדיקת התנאים במקום 1935-כאשר ביקר האב לראשונה בפלסטינה ב . אנדריאס

. וגם שם צולם חלק מהאוסף לנהריההזמנות עבודה שונות מחוץ  אנדריאסכבעל מקצוע קבל . ובמסגריהוצילם אוסף מגוון במשק שלו 

לקח את המצלמה לצבא וצילם מהרכב המשוריין בו   1948בשנת  אנדריאסכאשר התגייס . בנהריהחלק אחר מתייחס לחיי היום יום 

לעשות סדר   אנדריאסרק בשנים האחרונות התחיל . 1945 - 1934בין השנים , ללא שיטה מנחה -התמונות צולמו באקראי . הוצב

בנה  , מתוך האוסף הגדול. מקצוענים יעצו ותמונות ממקורות שונים הושאלו והועברו לאוסף, חברים תמכו. באוסף התמונות שלו

 .  קטגוריות 15 -בעבודת נמלים את האוסף שקוטלג וחולק ל  אנדריאס

 

 .אוסף התמונות נמצא בספריה של אוניברסיטת חיפה

 

 :באתר מפורסמים שני קטעים נוספים מהמצגת

 בעת שהעיר הייתה נתונה במצור יבשתי לנהריההקשר הימי –

  אסון שיירת יחיעם–
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  537בצהרי היום ועל סיפונה  1948לינואר  1-היא הגיע ב. האחרונה שהגיעה לחוף נהריה". אומות מאוחדות"אוניית המעפילים 

בחיפוש מבית  . המשטרה הבריטית הגיעה כעבור שעתיים ועוצר הוכרז על נהריה. הם הורדו במהירות לחוף ופוזרו בנהריה. מעפילים

 .  בתמונה רואים שהימיה של נוער נהריה מעבירה את המעפילים לחוף. חופשיים. השאר לא נמצאו. מעפילים140 -לבית נעצרו כ 

 מהאוסף של מאייר אנדריאס



 .  בתמונות רואים שהימיה של נוער נהריה מעבירה את המעפילים לחוף ואנשי נהריה מתאספים לאורך החוף". אומות מאוחדות"אוניית המעפילים 

 מהאוסף של מאייר אנדריאס



  1.1.1948ב " אומות מאוחדות"מאוניית המעפילים " הפועל"של " הימייה"י הנוער מנהריה עם הסירות של "מעפילים מועברים לחוף נהריה ע

 מהאוסף של מאייר אנדריאס



 . מעפילים מגעים לחוף מבטחים נהריה

לחוף נהריה מובלים מהחוף  1.1.48אשר הגיעו בצוהרי היום " אומות מאוחדות"מעפילים מאוניית 

 .  למסתור לפני שהאנגלים הגיעו

 מהאוסף של מאייר אנדריאס



בתמונה חייל אנגלי שומר על האוניה הריקה  ". אומות מאוחדות"אוניית המעפילים 

 .  ברקע" חיל האוויר המלכותי"עם מטוס של 

זמן  שרטון אחרי שעלתה על " אומות מאוחדות"אוניית המעפילים 

 .  קצר לפני שהיא התפרקה

 מהאוסף של מאייר אנדריאס


