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סיכול רכש נשק ערבי – מבצעי 'שלל'
שתי אוניות איטלקיות' ,לינו' ו' -ארג'ירו' ,הובילו רכש ערבי שכלל  8,000רובים צ'כיים ,ללא מלווים.
'לינו' טובעה באפריל  1948ע"י חבלנים חברי הפלי"ם ,בעת שנכנסה לנמל בארי בדרכה לנמל בירות.
ב 1-במאי  1948הקים ארגון ההגנה יחידת חבלה לסיכול רכש ערבי שבסיסה באיטליה.
לאחר שמשלוח הרובים הועבר ל'ארג'ירו ,השתלטו עליה ביציאה מהנמל שני יוצאי פלי"ם והובילו אותה בעורמה
למפגש עם קורבטות של חיל הים הישראלי (מבצע שלל 3-הידוע יותר בשם מבצע 'שודד').

מטאטא על תורן
סימן להטבעת ספינת אויב

סיכול רכש נשק ערבי – מבצעי 'שלל '1-3
ספינת הדייג 'דרום-אפריקה' ('ש" ,)'29-אונית הקרב" הראשונה של הפלי"ם ,במבצע 'שלל ,'1-מרץ – אפריל
 .1948יצאה להצבת מארב לספינה 'לינו' בין איי הדודקאנז .בדרכה חזרה לחיפה נתבשרו חברי הפלי"ם
שהם הועברו ל'שירות הימי' (לימים חיל הים).

 28.3.48שעה  – 18.45דווח טלפוני מאהוד אבריאל ברומא לשאול מאירוב בז'נבה ,בדבר יציאת הספינה 'לינו'
מיוגוסלביה לנמל בירות עם נשק צ'כי (בכתב ידו של שאול).

נודע לו שכלי של אויבינו יצא מיורם [יוגוסלביה] לבירות
עמוס סחורת עפרוני [צ'כיה]

'לינו' ,הספינה 'הישמעאלית'* שהובילה  8,000רובים ,לאחר שנפגעה בנמל בארי ע"י צמד חבלני הפלי"ם ,יוס'לה
דרור ,בני קרביץ והמשיט מאיר פליק ,במבצע 'שלל '2-שנערך ב 10 -באפריל .1948

'ארג'ירו' ,הספינה 'הישמעאלית' * ,שנחכרה להוביל את הרובים לאחר הטבעת 'לינו' .ביציאתה מנמל בארי
השתלטו עליה צמד יוצאי הפלי"ם ,דוד'לה בן חורין ו'הגדעוני' עובד שדה ,שהובילו אותה למפגש עם שתי
קורבטות חיל הים' ,ווג'ווד' ו'הגנה' .מבצע 'שלל ,'3-שהסתיים בחיפה ב 28 -באוגוסט  1948וזכה לכינוי 'השודד'.

* כינוי שתי הספינות שנשאו דגל איטלקי ואוישו ע"י צוות איטלקי.

סיכול רכש נשק ערבי
מבצעי 'שלל '3 ,2 ,1 -שנערכו ב"תפר" בין הפלי"ם לחיל הים.
'רכש' הינו מושג המבטא השגת אמל"ח בכול צורה ודרך.
סיכול 'רכש' אויב הינו הצד השני של המטבע ואילו
ההשתלטות עליו ,משמעותה  -זכייה בכול 'הקופה'
חודש מרץ  1948היה הקשה ביותר מאז תחילת הלחימה שנכפתה ע"י הפלסטינים.
בעקבות החלטת 'כ"ט בנובמבר'  .1947לא בכדי זכה חודש זה בפי כמה מההיסטוריונים שחקרו את מלחמת
העצמאות לכינוי 'משבר מרץ' .די אם נזכיר את המצור על ירושלים ,כשלון שתי שיירות גוש עציון ויחיעם ואת 'הרעב
לכלים' ,שהגיע לשיאו בסוף החודש ,עד לתחילת מבצע 'נחשון' .על רקע זה ,ניתן להבין את הרצון לסכל את מאמצי
הרכש של הערבים "בכול מחיר" .במהלך החודש הגיעו ליוגוסלביה שני משלוחי נשק צ'כי ,שנמכרו לצדדים
הלוחמים בא"י והוטענו בספינות איטלקיות בשני נמלים שונים .המשלוח 'היהודי' ,שכלל  4.500רובים ו200 -
מקלעים ,יצא בספינה 'נורה' מהנמל הדרומי שיבניק ב 21 -למרץ  1948והגיע למעגן ת"א ב 1 -לאפריל ואילו
המשלוח 'הערבי' ,שכלל  8.000רובים ויצא ב 31 -למרץ בספינה 'לינו' מהנמל הצפוני רייקה-פיומה בדרכו לנמל
בירות ,הגיע כעבור חמישה חודשים !! לנמל ...חיפה !!!
ב 14 -לינואר  ,1948השלים 'אתי' ,כינויו של אהוד אבריאל את עסקת הרכש הצ'כוסלובקית הראשונה הנ"ל
וכעבור עשרה ימים הוא דווח על כך אישית לב-ג  " :מחר [ב ]26.1 -מעבירים [את המשלוח בשייט בנתיב הדנובה לעבר
יוגוסלביה – רעיון שהועלה ע"י אבריאל] .בעוד חודש [בסוף פבר'] זה יגיע הנה [ארצה]" .בסופו של דבר ,המשלוח לא
יצא למחרת היום ,אלא רק כחודש לאחר מכן והגיע ארצה רק ב 1 -לאפריל.
לדו"ח הנ"ל הוסיף אבריאל" :הסורים קנו (כך סיפר לו ראש המשלחת הסורית)  10,000רובים 500 ,מכונות [מקלעים]...
[ 1,000אקדחי] פרבלום ...זה עולה  2,500אלף  2.5[ $מיליון] ,אך לא שילמו (מחוסר דולרים החוזה הופר והצ'כים מוכנים
לתת לנו הסחורה .מסריק [יאן ,שר החוץ ,בנו של נשיא צ'כוסלובקיה בתום מלה"ע הראשונה וידיד הציונות] הבטיח ,שאם אנו
נקנה זאת – הם לא ימכרו לערבים ."...בגרסה אחרת ,המיוחסת אף היא למסריק ,נאמר" :ככול שתיקחו יותר – יקבלו
הערבים פחות" .לאחר ההפיכה הקומוניסטית בפברואר ( 1948ואשר בסופה ,ב 10 -למרץ" ,מצא" מסריק את מותו),
הצ'כים לא עמדו בהבטחתם ומכרו גם לערבים.

בהתייחסו לעסקת הרכש בתחילת שנות ה 50 -ציין אבריאל כי בהתאם להחלטות הליגה הערבית בועידת עליי,
"משלוח אחד קנו הסורים לפני שאנחנו התחלנו – בספטמבר-אוקטובר  10,000 – 1947רובים ,מקלעים ותחמושת".
למעשה נרכשו רק  8,000רובים שנועדו ל'ועד הערבי העליון' ול'כוח ההצלה' הפלסטיני בראשותו של קאוקג'י
הפרו-סורי והסורים שימשו ככסות עוקפת אמברגו .בשל תנאי התשלום המחמירים ,הסורים לא הסתפקו בערוץ
הצ'כי ופנו גם לערוץ הצרפתי.
ב 19 -לפברואר  ,1948יומיים לפני צאת המשלוח 'היהודי' מצ'כיה דווח מוניה מרדור ,מרכז הרכש באיטליה,
לב-ג" :היוגוסלבים מסרבים להעביר הסחורה (אומרים שגם לערבים לא מרשים)" .נחמה פורתא ,מה גם שלדברי
שיי'קה דן" ,האיש שלנו" ביוגוסלביה" :הקו הכללי כלפינו היה אוהד ,אולם כשהצענו להם [לאפשר] העברת נשק [דרך
יוגוסלביה] הדבר נראה להם בתחילה מסובך .הם חששו שיאשימו אותם ב'קומוניפורם' בעסקי נשק עם המערב[ ...ורק]
לבסוף [בחלוף כשבועיים] הם שוכנעו."...
קרוב לוודאי ,שהסכמת היוגוסלבים למעבר המשלוחים בשטחם השתהתה עד לקבלת הסכמת ברה"מ (או עד
שהיוגוסלבים נוכחו לדעת שהיא אינה מתנגדת) ויתכן והיא ניתנה רק לאחר שהובטחה מכירת נשק גם לערבים .ואכן
במהלך חודש זה ,פברואר  ,1948רכשו הערבים "רק"  8.000רובים .עמדת ברה"מ  -שהצביעה " "Yesב' -כ"ט
בנובמבר'  -ביחס למכירת נשק לשני הצדדים לא הייתה ברורה ,כעולה מתשובת גרומיקו לשרת בפברואר 1948
בניו-יורק" :משה ...סיפר לו על [מכירת] הנשק מצ'כיה לערבים במצרים .גרומיקו הצטער על כך" .האומנם ? הצ'כים,
שכלכלתם הייתה "על הפנים" ,נזקקו למטבע זר ( )$וע"כ ,לדברי אבריאל הם" :מציעים לנו ...הצעות נוספות ואם
נקבלן נחבל בניסיונות הרכישה של אויבינו" .לימים טען שיי'קה דן" ,האיש שלנו" ביוגוסלביה ,שהצ'כים מכרו את
הנשק "לא בשל פנינו היפות" ,אלא בשל "רשרושי ה ;" $ -מאידך ,ניתן לקבוע בוודאות ,שאהדת 'הרחוב הצ'כי'
גם לאחר ההפיכה הקומוניסטית ,הייתה נתונה לצד היהודי .ההיסטוריון עמיצור אילן טוען ,כי באופן פרדוכסלי
"הסיוע [ליהודים] נמשך והתרחב דווקא אחרי הפיכת פברואר  ,1948כאשר המשטר הקודם ומדיניותו האוהדת כלפי ישראל
חדלו להתקיים שם" .עובדה זו מחזקת את הטיעון שהנשק נמכר ליהודים וגם ...לערבים ,בראש וראשונה ,בשל
"רשרושי ה "$ -ואם 'בהזדמנות זו' ניתן לפגוע ב'אימפריאליזם המערבי' ,מה טוב .לימים התברר שברה"מ דחקה
בצ'כיה ויוגוסלביה למכור נשק ליהודים ולערבים (הקש כאן לפרטים).

ב 22 -לפברואר  ,1948יום לאחר יציאת המשלוח 'היהודי' הראשון מצ'כיה בנתיב הדנובה לעבר יוגוסלביה ,קיבל
ב-ג דווח באמצעות 'יד שלישית'" :הקניה הראשונה יצאה אתמול מצ'כיה בדונאו [בדוברות] ותגיע אחרי ארבעה ימים
ליוגוסלביה [למעגן-תחנת הרכבת בעיר ווקובר] ,משם תלך ששה ימים ברכבת ותגיע לים [לנמל המוצא שיבניק ,בסביבות ה-
 .]2.3רק אחר-כך יצא המשלוח הערבי" .בשלב זה ,הידיעה על 'משלוח ערבי' צפוי ,נרשמה ע"י ב-ג ביומנו ,מבלי
שניתנה הנחיה כלשהי אם וכיצד לטפל בעניין.
כשלושה שבועות לאחר מכן ,ב 25 -למרץ  ,1948הגיע שאול מאירוב לז'נבה .בינואר  ,1948בסיום 'פרשת
הפאנים' ,הוא החליט לסיים את תפקידו כממונה על 'המוסד לעלייה ב' וחזר ארצה .ב-ג החליט למנותו כמושל
הנגב ,אך בעיצומו של 'משבר מרץ'  -כשדווח לו על כישלון תכנית רכש גדולה בארה"ב ובהשפעת האיחור
המתמשך בהגעת אונית הרכש הראשונה מאירופה  -הוא שינה את דעתו והחליט למנותו כמרכז הרכש באירופה
(את נימוקיו הוא רשם ביומנו רק ב 5 -לאפריל ,לאחר שמשלוח הנשק הצ'כי הראשון ,שהגיע בספינה 'נורה' באיחור ניכר ,נפרק
בשלום במעגן ת"א).

אהוד אבריאל

שייקה דן
במדי צנחן בריטיים

יממה לאחר הגעת שאול לז'נבה דווח לו אבריאל" :המשלוח השני [שלנו] יכול לצאת מ'עפרי' [צ'כיה] ...מציעים לנו...
הצעות נוספות ואם נקבלן – נחבל בניסיונות הרכישה של אויבינו ."...האומנם ? על אף קבלת ההצעות הנוספות ,הגיע
ב 25.3 -משלוח נשק נוסף ליוגוסלביה – אף הוא בנתיב הדנובה  -שעד מהרה התברר כמיועד לערבים .אלא
שהפעם ,שאול ,ש"עם בואו ...לאירופה ,נוצרה הרשות העליונה שהיוותה גורם קובע ומאזן ,מכריע ופוסק
לגבי כל רשויות 'ההגנה' (רכש' ,עליה ב' ועוד) "...ובהיותו מודע למצב הקשה בארץ ,לא הסתפק ברישום המידע.
על אף המידע המוקדם הנ"ל בדבר 'המשלוח הערבי' ,הצפוי לצאת לאחר 'המשלוח היהודי' ,ודברי אבריאל כי:
"ידענו היכן הם [פעילי הרכש הערבי] כול רגע ,מפי היוגוסלבים והצ'כים" ,הידיעה בדבר הגעת המשלוח ליוגוסלביה
נודעה לשיי'קה דן באקראי בשובו לבלגרד "כארבעה ימים אחרי הפלגת 'נורה' [שכאמור יצאה לדרכה ב 21 -למרץ
 ]1948הופיע בבית מלוני קצין שרות הביטחון שבא בדחיפות כדי לבשר לי שנתקבל טרנספורט חדש וגדול של נשק."...
לדברי שיי'קה ,הוא ידע שאין מדובר במשלוח נוסף שלנו ,אך ליתר ביטחון וסקרנות מודיעינית ,הוא טלפן מיד
לאבריאל בפראג "ואכן למחרת אהוד הודיע לי שזה נשק ערבי [הרעיון של אבריאל להשתמש בנתיב הדנובה להעברת
המשלוחים מצ'כיה ליוגוסלביה "נמכר" ע"י הצ'כים גם לערבים] .החלטתי לגלות לידידים [בשרות הביטחון היוגוסלבי] במה
המדובר ובקשתי מהם שלא יתנו לנשק הערבי לעזוב את יוגוסלביה .הם הבטיחו שיעזרו לנו ,אבל רמזו שהצ'כים הזהירו
אותם שאם הם יגרמו להם קשיים – הם יחזירו להם מידה כנגד מידה .נפגשתי עם [הידיד] סגנו של רנקביץ [האישיות
השלישית בהיררכית השלטון היוגוסלבי] והצעתי לו שלוש אפשרויות :א .שיאשרו לנו להיכנס [לנמל רייקה] בספינה שלנו
וב"טעות" לקחת את הנשק ואנו נשלם עבורו ליוגוסלבים .ב .שנטיל פצצת שעון באוניה.
ג .שלפחות ימסרו לנו את כל הפרטים הידועים להם .היוגוסלבים לא רצו לנתק את הקשר
הכלכלי ...עם צ'כיה ואף קיוו ...עדיין לקיום קשר פוליטי [עם 'הגוש המזרחי' .הקרע הסופי
טיטו-סטלין התרחש במהלך יוני  ...]1948את האפשרות השלישית קבלו ואף בצעו אותה
בלב ונפש .עליתי על 'לינו' [הספינה האיטלקית שנחכרה ע"י הערבים להובלת הנשק]
וקבלתי אינפורמציה ...שעל יסודה תוכננה הפעולה באיטליה".

שאול אביגור  -מאירוב

אבריאל ,שכאמור היה מודע לפעילות הרכש הערבית בצ'כיה ועד לבואו של שאול היה מדווח ישירות לב-ג ,טלפן
ב 28 -למרץ  1948לשאול" :נודע לו שכלי של אויבינו יצא מ'יורם' [יוגוסלביה] ל[נמל] בירות עמוס סחורת 'עפרי' [נשק
צ'כי]" .שאול ,שאך שבוע קודם לכן השתתף בפגישה קודרת בה דווח לב-ג "על כישלון תכנית הרכש הגדולה
בארה"ב" והדו"ח של אבריאל היה 'הסיפתח' לפעילותו כמרכז הרכש באירופה ,רשם את המידע במחברתו
(שלימים נודעה כ'מחברות שאול' השוכנות כבוד בארכיון צה"ל (א"צ)) :והחליט בו במקום למנוע את הגעת הנשק לידי
הערבים ב"כל מחיר" ,לרבות בכוח .עוד באותו יום הוא זימן אליו את אבריאל" :לקבל הוראות בעניין [דרכי]
הפעולה נגד המשלוח 'הישמעאלי' מ'יורם' " והזדרז להעביר את המידע המדאיג ארצה ואילו על שלוחת 'המוסד'
באיטליה הוא הטיל את המשימה לתפוס את 'לינו' ואם אפשר גם להטביעה.
במקביל תמך שאול גם בפעילות לסיכול הרכש הערבי "בדרכי נועם" .כאמור ,בערוץ היוגוסלבי ניסה שיי'קה לשכנע
"שיאפשרו לנו להיכנס [לנמל] בספינה שלנו וב"טעות" לקחת את הנשק" .בערוץ הצ'כי ניסה אבריאל לשכנע את
הצ'כים ש ...ימכרו לו את המטען 'הערבי' והוא דווח על כך ישירות ל'הלל' ,כינוי של ישראל גלילי ,רמ"א 'ההגנה'.
בינתיים ,כאמור ,התברר ש'לינו' ,שעזבה ב 28.3 -את נמל רייקה ,נצטוותה ע"י היוגוסלבים לחזור לנמל .בשלב זה
דווח אבריאל גם לשאול כי" :פליקס* [דורון ,יד ימינו של אבריאל בפראג] התחיל לטפל שימכרו לנו הסחורה .היום,
ש'העפריים' [הצ'כים] מתרשמים מזה ש'יורם' [היוגוסלבים] החזיר [את 'לינו' לנמל] – אולי ימכרו לנו ...הכלי כבר חזר לר.
[לנמל רייקה] הדבר ברור ....יתכן שידע [יותר] מחר".
ב 29.3 -דווח שאול ל'דניאלה'' ,אסף' ו'בן' (כינויי :עדה סרני ,הממונה על שלוחת 'המוסד לעליה ב' באיטליה ,שלום לוין
סגנה ומוניה מרדור ,הממונה על הרכש באיטליה)" :בעניין הצעת 'אתי' מסרתי דעתי החיובית [בעניין רכישת המטען מהצ'כים]
בהנחה שמהארץ לא תגיע התנגדות ."...למחרת היום דווח שאול ארצה כי הוא" :עיין בתזכיר של 'אתי' ל'הלל' .נתברר
סופית שהכלי שהעמיס סחורה עבור הישמעאלים הוחזר על ידי אנשי ''יורם'' [יוגוסלביה] לנמל היציאה אצל ''יורם''
[רייקה ,במפרץ פיומה] .לכשתהיינה ידיעות נוספות אודיע".
בינתיים חלה התפתחות מדאיגה ביותר גם בערוץ הצרפתי .ב 30 -למרץ  1948דווח וניה הדרי לשאול" :הקבינט
ב'יער פרח' [אחד מכינויי צרפת] החליט בחיוב על מכירת סחורה לישמעאלים בסך  80,000.000ליש' .ידידינו לא נוכחו
באותה ישיבה" .רכישה זו הדאיגה את ראשי המערכת והם פתחו במתקפה מדינית ע"מ לסכלה .עוד באותו יום
קיבל שאול דווח נוסף מפאריס" :עניין המכירה לישמעאלים הופיע בשני עיתונים שמאליים .הדרי עוד ינסה בלחץ
מדיני"...

*

אוטו פליקס (בשמו העברי :אוריאל דורון)

לעניין זה הוזמן הכומר אלכסנדר גלסברג ארצה "והתראה עם 'אמיתי' [כינוי ב-ג] ו'הלל' .בפגישה שנערכה ב-
 26.3דווח 'הכומר' לב-ג כי ..." :הממשלה [הצרפתית] מכרה לסוריה הרבה נשק ,אולי ב 150 -מיליון פרנק .הדבר נודע
לבלומל ו[מוריס] פישר .ידבר עם [ליאון] בלום ו[ז'יל] מוק לעכב ...הובלה [של הנשק] באוניה ...שתפליג ממרסיי בעוד ימים
אחדים .הוא מחייב פעולה"...

הכומר אלכסנדר גלסברג.
"נולד ב 1902 -באוקראינה כיהודי ...הוריו הטבילו אותו ...לנצרות" .הוא היגר
לצרפת והוסמך לכמורה ב.1938-
ב 12.1.04 -הוענק לו

"אות חסיד אומות העולם"
 ...המדליה ותעודת הכבוד הוענקו לבן דודו ,האלוף (מיל ).יוסף גבע"  -כתבה
ב'ידיעות אחרונות' .2/1/04
(באדיבות מרכז מורשת יהדות בבל)

יאן גריג מסריק

ניסיון נוסף נעשה גם בערוץ איטלקי .שאול הטיל" :על 'ברג' ['פינו' גינזברג ,גזבר 'הרכש' במטה בז'נבה] למסור ל'פרננד'
[חנן גייסמר ,פעיל 'המוסד' שהתמחה בעסקי ספנות] לחדש המו"מ עם בעל "הישמעאלית" ['לינו'] שיסתלק
מהעניין" .כנראה שהכוונה הייתה להגיש לבעל הספינה "הצעה שאי-אפשר לסרב לה" .כשהתברר ש'לינו' יצאה
שנית ב 31.3 -בדרכה לנמל בירות ,הפכו כל ההצעות הנ"ל לבלתי-רלבנטיות ,לרבות ההצעה "לחדש המו"מ עם
בעל "הישמעאלית" וזאת מאחר ובספינות המשא האיטלקיות הקטנות לא היו אמצעי קשר וע"כ לא היה טעם
לנהל 'מו"מ' עם בעל הספינה ,כעולה מהסיכום של שאול ואבריאל" :פעולתו של חנן – איפוא – אינה אקטואלית".
נאמן להחלטתו למנוע את הגעת הנשק לידי הערבים "בכול מחיר" ,הורה שאול להתרכז בערוץ השימוש בכוח
ובכך נסללה הדרך למבצע מתגלגל תלת-שלבי' ,שלל' ,שנמשך כ 5 -חודשים ,מסוף מרץ עד סוף אוגוסט .1948
בו נטלו ימאי הפלי"ם חלק מרכזי.
'שלל –  – '1מארב ימי לספינה 'לינו' באזור הדודקאנז בתחילת אפריל .1948
'שלל –  – '2טיבוע הספינה 'לינו' בנמל בארי ב 10 -לאפריל .1948
'שלל – '( '3השודד') – השתלטות על הספינה 'ארג'ירו' ב 21 -לאוגוסט .1948
לאחר שהורה על שימוש בכוח "התפנה" שאול ב 31.3 -לבקש מב-ג" :רשות עקרונית למעשי ח' " .סמכות בעניין
יחנה' " [הכוונה לסמכות להשתמש בכוח ,לרבות חבלה] ועד שאקבל הודעה אבצע לפי מדת היכולת" .ב 5.4 -נתקבלה
תשובת ב-ג" :אתה מוסמך להחליט בכל מקרה שיראה צורך בח' "( .בעקבות אישור זה ,מוסדה לאחר מכן ,ב 1 -למאי
 ,1948יחידת חבלה לסיכול פעילות הרכש הערבי באירופה ,שהתבססה על חבלני הפלמ"ח-פלי"ם .שאול הוביל את מהלכי המבצע
העיקריים עד לסיומם המוצלח ,גם לאחר שהוא נאלץ לחזור ארצה ,בעקבות נפילתו של בנו גור ביולי .)1948

פקודתו לסכל את פעולת הרכש הערבי "הונחתה" במקביל ב 28 -למרץ  ,1948הן על מטה הגדוד ה 4 -של
הפלמ"ח ,שהפלי"ם הווה את הזרוע הימית שלו והן על שלוחת 'המוסד לעלייה ב' באיטליה .כאמור ,באותה עת
הצליח שיי'קה לעלות "על 'הלינו' וקבלתי אינפורמציה מלאה שעל יסודה תוכננה הפעולה באיטליה "...המידע
שהועבר ,היה כללי ומועט" :ספינת-מנוע בשם 'לינו' בת כ 400 -טון ,מניפה דגל איטלקי ועליה חבר עובדים איטלקי בן 8
אנשים יצאה ב 27 -במרץ [כאמור היא יצאה שנית ב ]31.3 -מנמל רייקה [פיומה] ביוגוסלביה והיא טעונה נשק ותחמושת
שנועד לפריקה בנמל בירות" .ב 30.3 -דווח גם אבריאל לשאול' " :יורם' נתן הוראה לישמעאלית לחזור לנמל היציאה.
הכלי כבר חזר לר[ .רייקה] " .לאחר מכן השלים שיי'קה תיאור של תצורת הספינה " :לה שני תרנים .צבע העץ – כהה
(הכלי מעץ)"...

שאול העביר את הדו"ח ארצה..." :נתברר סופית שהכלי שהעמיס סחורה עבור הישמעאלים הוחזר על ידי אנשי 'יורם'
לנמל היציאה אצל 'יורם' .לכשתהיינה ידיעות נוספות אודיע" .למחרת ,ב ,31.3 -דווח שיי'קה לשאול" :שהכלי עם
הסחורה לישמעאלים יצא הבוקר [והוסיף לו פרטים נוספים שידידיו היוגוסלבים העבירו אליו] " ' . Linoהסמרטוט' [כינוי דגל
הספינה] 'בנימיני' [איטלקי] .נוסע  6מיל לשעה .יש בו  7עובדים .רב החובל  .Vilzolo Pietroבמזג אוויר טוב נוסעים דרך
 Otrantische Tierבדרך לקפריסין .במזג אוויר רע מכוונים דרך  Capo Copientoכמו כן במקרה של קלקול במכונות.
המגמה – בירות ."...מידע חשוב ,אם כי כללי ביותר ,להצבת מארב ,אם 'לינו' תצליח לצאת מהים האדריאטי
בשלום.

הועלה רעיון לכנות את המבצע ע"ש גור ז"ל.

גור מאירוב
נפל בקרב סג'רה ב12.7.48 -
שאול ,ששינה את שם משפחתו לאביגור ,נמנע מלקרוא למבצע "גור" מטעמי צניעות

נמלי טעינת רכש
  -רכש ישראלי -רכש ערבי

שיבניק

רייקה-
פיומה

'שלל – '1
פקודת ההשתלטות על 'לינו' "תפשה" את הגדוד הרביעי של הפלמ"ח  -שהיה מורכב משתי פלוגות ,ז' ו -י' (י',
המוכרת בשם פלי"ם מנתה כבר כ 370 -איש ,מהם כ 70 -שהועסקו במסגרת 'המוסד לעלייה ב') ,בעיתוי גרוע ביותר .בתחילת
מרץ  1948בשלה החלטת ב-ג בדבר ניתוק הפלי"ם ממסגרת הפלמ"ח ע"מ להקים את 'השרות הימי' (לימים חיל
הים) ,שיום הקמתו נקבע ל 17-במרץ  .1948כ 10 -ימים לאחר מכן הוחלט בדחיפות ועדיפות עליונה להקים את

'כוח נחשון' ,שיועד להסיר את המצור מעל ירושלים והגדוד – הרזרבה האחרונה שעמדה לרשות המטכ"ל  -נצטווה
להצטרף אליו .המג"ד ,יוספ'לה טבנקין ,החליט לצרף לגדוד כ 200 -מימאי הפלי"ם (סדר גודל של שתי פלוגות חי"ר)
שעד מהרה נודע בשם 'הפורצים'.
כתוצאה מכך השתבשה כליל הקמת 'השרות הימי' שהיה ,בהגדרה ,אמור לטפל ב'לינו' .המג"ד ,שהיה טרוד
בהתארגנות לקראת העלייה להרי ירושלים ,הורה לסמק ינאי ,מ"פ הפלי"ם ,להיערך למבצע על בסיס המידע הדל
הנ"ל עם יתרת ימאי הפלי"ם שנותרה לרשותו .לבצוע המשימה נרכשה בסוף מרץ  1948ספינת הדייג (סד"ג) 'דרום
אפריקה' ,שמטה הפלמ"ח התכוון ממילא לחכור אותה ועמד" :בפני חתימת הסכמים עם ספינות הדיג ...על מנת
לאפשר לאנשינו הכשרה נוספת ולנצל את הספינות לצרכי הפעולה  ."...הכנתה ליעודה "הקרבי" ואיושה ע"י
פלי"ם בפיקודו של סמק וסגנו דוד מימון ורב חובל מקצועי ,ג'וקי אפשטיין ,החלה בתנאי מחתרת בנמל חיפה
"מתחת לאף" של הצבא הבריטי ,שהתרכז בעיר וסביבותיה לקראת פינויו ,בעוד הצי הבריטי The Palestine " -
 - "Patrolששלט בנמל המשיך לקיים את הסגר הימי לאורך רצועת החוף עד ליומו האחרון של המנדט ,ב14 -
למאי ( 1948להשלמת הפינוי ואבטחתו החזיקו הכוחות הבריטיים – הצבא והצי – 'מובלעת'  enclaveבאזור חיפה גם לאחר
הכרזת העצמאות ,עד ה 30 -ליוני .(1948

ב 31.3 -נשלח מברק מיחידת הרכש בארץ לשאול ומוניה מרדור" :מאשר קבלת מברק 'אתי' [אבריאל] בעניין
'הספרייה' [כינוי להפלגת ספינה] הערבית .מטפלים בהכנת קבלת פנים עבורה [ע"י הסד"ג 'דרום-אפריקה'] .בקש מפרדי [טייס,
פעיל רכש אווירי] לנסות לעקוב אחריה [הכוונה לסיורי אויר ע"י מטוסי 'נורסמן' שנרכשו וחנו באותה עת באיטליה ,בהמתנה לסיום
המנדט הבריטי] ולהודיענו סמני זהותה".

ב 2 -לאפריל הפליגה 'דרום אפריקה' מנמל חיפה לעבר החוף המזרחי של האי כרתים במגמה להציב מארב
ל'לינו' .לאחר יציאתה מהנמל ,היא סטתה לעבר בסיס הפלי"ם בקבוץ 'שדות-ים' (קיסריה) ונטלה עמה כ25 -
לוחמים ואלחוטאים שצוידו ב 2 -מקלעים ,סטנים וחמר-נפץ ,בפקודו של מפקד הפלי"ם ,סמק וסגנו דוד מימון .יום
קודם לכן השתתפו כמה מהם במסדר שערך הגד' ה 4 -לקראת עלייתו להרי ירושלים ונוכחו לראות ,שלרבים
מחבריהם לא היה עדיין רובה אישי (ומבלי לדעת שאונית הרכש הראשונה 'נורה' הגיעה באותו יום) .עם תחושה
קשה זו הם יצאו להצבת המארב ל'לינו'.
התכנית הייתה להתמקם במעבר בין האיים רודוס וסקרפנטוס (בהנחה ותקווה
ש'לינו' אכן תפליג בנתיב זה) ולהשתלט עליה ב"דרכי-נעם" ,אם אפשר ואם לא,
בכוח .באשר לשלל ,נקבע שחלקו יועבר ל'סליקים' בסד"ג ויתרתו [למעשה ,רובו]
תוסתר באחד האיים היווניים השוממים ולסיום ,להטביע את הספינה (נראה
שבשלב זה לא נדון גורל הצוות האיטלקי) .מעשה פיראטי קלאסי ,שניתן להבינו
ולהצדיקו רק על רקע המצוקה הביטחונית באותם ימי 'משבר מרץ' ,1948
כשהישוב היהודי נלחם על קיומו !!!
כעבור שלושה ימים ,ב 5 -לאפריל ,נצטוותה 'דרום-אפריקה' לחזור ארצה ,משום
ש'לינו' נתגלתה בינתיים במעגן איטלקי בקרבת נמל בארי והמשך "הטיפול" בה
עבר לשלוחת 'המוסד לעליה ב' באיטליה .בדרכה חזרה נתקבל בסד"ג מברק
המודיע ,שהספינה על צוותה הועברו ל'שרות הימי' .חמשת ימי ההפלגה הוו אם
כן מעין אימון מסכם בהפעלת כלי-שייט "קרבי" – 'הנדוניה' שהפלי"ם הביאה עמה
ל'שרות הימי'.

שמואל (סמק)
ינאי (פוזננסקי)

אגב ,סמוך להכרזת העצמאות נשלחה 'דרום אפריקה' ,בפקודו של משה רבינוביץ ,ימאי הפלי"ם ,למשימת 'רכש'
– הבאת תותח  20מ"מ ושני מקלעי  13מ"מ מנאפולי .הקצאת כלי שייט להבאת כמות כזו קטנה של "תותחים"
מלמדת על מצב החימוש "הכבד" שהיה בארץ לקראת פלישת צבאות ערב .בדרכה לנאפולי נכנסה הספינה לנמל
מסינה להצטיידות ושם חגגו אנשי הצוות את הכרזת העצמאות.

'שלל '2
ב 28 -למרץ  1948טלפן 'פינו' [פנחס גינזברג ,חשב המוסד בז'נווה] לעדה סרני ,הממונה על שלוחת 'המוסד לעלייה
ב' באיטליה .לדבריה "קולו של 'פינו' ,המתון בד"כ היה נרגש[ ...בעת שמסר לה את המידע]' :לינו' – אונית עץ450 ...
טון ...דגל איטלקי ...העומדת להפליג מפיומה [מפרץ בצפון יוגוסלביה] לבירות עם מטען של  6.000רובים[ ...ול"קינוח" הוא
הוסיף] את פקודתו של שאול אביגור" :לעשות הכול לתפוס את האוניה" ...לתפוס ?...שאלתי בתימהון .כן ...ואם אפשר גם
להטביעה" .קל להגיד ,אך איך עושים זאת ? עדה ,שכישוריה העיקריים התבטאו ביצירת הקשרים הפוליטיים עם
השלטונות האיטלקיים ,נדהמה .יש לזכור ,שפעילות מעין זו ,לא הייתה בתחום "ההתמחות" של 'המוסד' ובוודאי
לא של עדה ,שכינסה מיד את כל המי ומי לישיבה דחופה .בתהליך "סיעור המוחות"  -בו השתתפו אהוד אבריאל,
שנזעק מפראג (והמשיך לאחר מכן לשאול בז'נבה) ,מוניה מרדור ,הממונה על הרכש באיטליה' ,זקי' [זקימוביץ] ,סגנה
של עדה ,שלום'-אסף' לוין ,שטיפל באותה עת ברכש אווירי ויוס'לה דרור ,ימאי הפלי"ם ,שהיה בעל נסיון בחבלה
ימית (ביצע ב 3.4.47 -את הפיגוע באונית הגירוש הבריטית  Ocean Vigorבמפרץ פמגוסטה) שהיה באותה עת במאגר מלווי
אוניות המעפילים באיטליה  -העלו כמה רעיונות ,שעד מהרה התבררו כבלתי-מעשיים:
א .תקיפה אווירית .הרעיון הראשון היה ל"הפציץ" את 'לינו' מהאוויר ע"י מטוס 'נורסמן' ,שנרכש והיה במעבר
בדרכו ארצה .מוניה ויוס'לה (ו ...הטייסים) הביעו ספקות ,אך יוס'לה היה מוכן לאלתר פצצה "...במדה שיימצא
טייס שיטול על עצמו משימה זו ...הפצצה הוכנה למועד ...וטוב שלא נזקקנו לה."...
כבר למחרת היום הפעיל 'אסף' סיור אווירי ושאול ,שישב בז'נבה וצידד בדרך האווירית ,שמע ממנו "רמז לתכנית
בעניין משלוח הישמעאלית שיצאה מ'יורם' " .לפנות ערב תדרך שאול את עדה' ,אסף' ומרדור ברומא בעניין המשך
הפעילות..." :לפי שעה יעשו רק סיורים [אוויריים] והכנת הציוד [הפצצה] .המפקד היחידי – 'אסף' .ב 30.3 -דווח 'אסף'
לשאול" :אתמול לא הצליחו לגלות את הישמעאלית .היום ממשיכים לחפש" .לפנות ערב דווח שאול ארצה כי:
"...נתברר סופית שהכלי שהעמיס סחורה עבור הישמעאלים הוחזר על ידי אנשי 'יורם' [יוגוסלביה] לנמל היציאה אצל
'יורם' [רייקה] .לכשתהיינה ידיעות נוספות אודיע" .באותו לילה הוא גם עדכן את 'אסף' " :מסרתי ל'אסף'
ש'הישמעאליה' חזרה למקום מוצאה".

למחרת ,ב 31.3 -אחה"צ דווח 'אתי' לשאול מפראג" :קיבל הידיעה שהכלי עבור הישמעאלים יצא לדרכו .האמת היא
שיצא וחזר מסבה לא ברורה ושוב יצא .פעולתו של חנן [לרכוש את המטען מבעל הספינה האיטלקי] – אפוא – אינה
אקטואלית[ .בשולי מחברתו ציין שאול ]:הכלי הישמעאלי  6.000צנ' [כינוי לרובים]  8מיליון כד' [כדורים]" .בשלב זה טרח
שאול לעדכן את ישראל גלילי ,הרמ"א" :בניגוד להודעתי האחרונה ,המשלוח יצא לתעודתו הבוקר .נפעל במיטב
יכולתנו" ולאחר מכן הוא טרח לעדכן גם את גיסו ,משה שרת .בשיחה עם 'אלון' [ארזי] בארה"ב" :מסרתי לו להודיע
ל'ב.ק'[ '.בן קדם' ,כינויו של שרת] ש'הישמעאליה' בכ"ז יצאה לדרכה".
גם לאחר שהתברר ש'לינו' יצאה שנית לדרכה ,המשיך שאול להאמין בדרך האווירית .ב 1 -לאפריל מוקדם בבוקר
הוא שוחח עם 'אסף' ברומא" :הדגשתי לו החשיבות שפרדי יהיה בטיפול 'הישמעאלית' .הסכים "...ולאחר מכן הוא
שוחח גם עם שיי'קה בפאריס שאישר לו "...סופית ש'הישמעאלית' הפליגה ב 31/3 -ב 05.00 -בבקר .לה שני תרנים.
צבע העץ כהה( .הכלי מעץ) .פרדי [טייס ,פעיל רכש אווירי] בוער לעניין" .כמה שעות לאחר מכן' ,אסף' צינן את האווירה
בהודיעו "שמחמת מזג האוויר אין הבחורים יכולים לצאת לעסק 'הישמעאלי' וצאתם נדחה ליום-יומיים" .ובכך הסתיים
למעשה הניסיון לטבע את 'לינו' מהאוויר שסיכויו היו מעטים וסיכוניו מרובים.
ב .השתלטות ימית .הרעיון השני היה להפעיל באמצעות ימאי הפלי"ם  -ממאגר מלווי אוניות המעפילים שעמדו
לרשות 'המוסד' באיטליה  -את אחת משתי הספינות שהיו באותה עת בידי 'המוסד'"- San Antonio ,נירית",
ספינת-משא ,שהייתה בשלבי הסבה להובלת מעפילים או '- Albatrosהשחף' ,יכטה ,מהירה יחסית ,אך בעלת
כושר שייט נמוך .שתיהן נמצאו הרחק בחוף המערבי ובלתי-כשירות להפלגה מידית .מוניה ,שתמך בדרך זו,
המליץ למנות את אמנון יונה ,פלמ"חניק ,שעסק בעניני 'ההגנה' באיטליה ,למפקד הכוח הימי .ב 30.3 -בערב
שוחח שאול עם וניה הדרי בפאריס בנושאים שונים ,לרבות על "עניין המכירה ל'ישמעאלים' שהופיע בשני עיתונים
שמאליים .הדרי עוד ינסה בלחץ מדיני[ .עד כאן נראה שמדובר על כוונת הצרפתים למכור לערבים נשק ,אולם בהמשך רשם
שאול במחברתו] בדרך האחרת עוסק יעקב ס[ .ובסוגריים] (התכנית לעשות במים) הפרסום עלול להפריע ליעקב ס ".אם
מדובר ברמז לתכנית ההשתלטות על 'לינו' ,נשאלת השאלה מיהו יעקב ס" ? .

את ההחלטה לתקוף אוניה ניטראלית בלב ים גם במחיר הרג הצוות – מעשה פיראטי לפי אמת המדה
הבינלאומית – ניתן להבין רק אם מביאים בחשבון שבאותו חודש 'משבר מרץ' נלחם הישוב היהודי על עצם קיומו.
כך או כך ,בתום הישיבה ,הייתה עדה "משוכנעת שאף אחת מהתוכניות שהוצעו לא תצליח".
במשך היום ,31.3.48 ,דווח שאול לגלילי על יציאת 'לינו' באותו בקר וסיים את דבריו" :נפעל במיטב יכלתנו"
ולאחר מכן הוא דווח לעדה" :לינו הפליגה הבוקר" .לדבריה ,היא "נכנסה ללחץ .חיפשתי פתרון ...לבסוף נצנצה לי
קרן-אור" .לדבריה ,מנסיונה והיכרותה את מנטליות רבי-החובלים האיטלקים של ספינות קטנות ,הם מעדיפים
לבלות לילה בנמל איטלקי לפני שהם עוזבים את מימי איטליה .עדה חשבה בלבה" :מי יודע ,אולי גם רב החובל של
'לינו' נמשך לנמל איטלקי כלשהו ."...הבעיה הייתה ,איך לאתר את הנמל ,אם וכאשר יחליט רב החובל לנהוג
בהתאם ל'משאלת הלב' שלה .בנצלה את קשריה הענפים בנושא ההעפלה ,פנתה עדה היישר לאדמירל ,מפקד
הצי האיטלקי וסיפרה לו "את האמת ,אך לא את כולה ...אינני יודעת נגד מי יופעל הנשק ,האם נגדנו ...או נגדכם ,בגלל
הבחירות [הקרבות והולכות]" והצליחה לשכנעו להורות לכול שלטונות החוף האדריאטי "לעצור את 'לינו' ,אם היא
תיכנס למים הטריטוריאליים ."...עוד באותו יום ,ב ,31.3.48 -הנחה שאול את "דני" -זאב שינד ,שעמד לנסוע
ארצה ,לבקש מב-ג "רשות עקרונית למעשי ח' [חבלה]" .במחברתו ,רשם שאול" :סמכות בענין 'חנה' " [שאול הזהיר
אינו מזכיר את המלה המפורשת חבלה] .עד שאקבל הודעה אבצע לפי מידת היכולת".
ב 3 -לאפריל  ,1948נתבשרה עדה' " :לינו' נעצרה בנמל מולפטה ([ )Molfettaוהועברה לאחר מכן לנמל בארי
הסמוך] ...פתחנו בחקירה" .התברר ,ש'לינו' נכנסה לנמל בשל תקלה טכנית .על זה נאמר "יותר מזל משכל"" .שאול
טילפן [לעדה] מז'נבה ,הביע את שמחתו ...וחזר על פקודתו :לחבל ב'לינו' .בעדות נוספת טוענת עדה" :דרשו
ממני שהאוניה לא תסע יותר .גם אני רציתי ,אבל איך עושים"" .הפרשה" התפרסמה בעתונות וגרמה להתנצחות בין
הימין לשמאל האיטלקי באשר ליעוד הנשק .לדברי שיי'קה דן
"כשהתפרסם בעתוני איטליה שטיטו שלח נשק לקומוניסטים
בקשתי מהיוגוסלבים שלא יכחישו זאת והם לא הכחישו"..

נמל מולפטה

למחרת ,ב 4 -לאפריל ,התקיימה פגישה של "שלושת הגדולים" ,כינוי שב-ג הדביק ל" :פעילי הרכש – יהודה
ארזי ,אהוד אבריאל ואני [מוניה מרדור] – לדון ולתאם ענין מטעני הנשק ...בינתיים הופיע שלום לוין ['אסף',
הממונה על הרכש האווירי] והעלה את השאלה – מי ימשיך בטיפול ב'לינו'[ ...דהיינו ,מי מוכן לקחת אחריות על המבצע]".
מאוחר יותר הצטרפה גם עדה" .התחילה פרשת מינוי המפקד ...המבוגרים סרבו – 'זקי' [זקימוביץ] ,שלום לוין
ומוניה ,"...איש מהנוכחים ,לא היה מוכן לקחת לידיו את "תפוח האדמה הלוהט" ,לרבות מוניה בעל הניסיון הרב
ביותר ,שלימים הודה שהוא חשש מכשלון (תוצאה של ניסיונו המר בפרשת אסון 'הפטריה' בנובמבר  .)1940יצויין ששמו
של יעקב סלומון ,מבכירי הפלמ"ח ,שעסק באותה עת בארגון 'הבריגדה הצ'כית' ,לא הוזכר כלל .הענין הועבר
להכרעתו של שאול ,שבחר במוניה כמפקד המבצע .מוניה קיבל את "דין התנועה" ומכאן והילך שותפו במבצע כל
גורמי 'ההגנה' שפעלו באיטליה .למחרת ,ב 5 -לאפריל ,הציג 'דני' (האם הכוונה לזאב שינד?) בפני ב-ג את בקשת
שאול ועוד באותו יום השיב ב.ג בחיוב (במכתב האישור הוא השתמש באות ח' ,דהיינו חבלה ולא במשפט " סמכות בעניין
'חנה' " ,ללמדך על אופיים השונה של שני האישים) .גורלה של 'לינו' נחרץ.
בחקירה שערכו הרשויות האיטלקיות התברר ,שמסמכי הספינה כשרים ולכאורה אין עילה למנוע את המשך
הפלגתה .כבר למחרת פרסום הפרשה התיצבה קבוצת חבלנים איטלקיים והציעה את "שרותיה" התת-מימיים
ל'מוסד' .לכשנודע לעדה ,שליוס'לה אין עדיין חומרים להכנת מוקש ימי ,מאולתר ככול שיהיה וכי דרושים לו ימים
אחדים להכנתו ,היא נטתה לקבל את הצעת האיטלקים .פרץ ויכוח" .חבלנים איטלקים ? קרא יוס'לה ברוגז .את רוצה
להעסיק שכירי חרב ...יוס'לה היה מזועזע .הוא ביקש שאתן לו כמה שעות ,כדי לנסות לאסוף את החמרים" .עדה לא
ידעה עם מי יש לה "עסק" .בפלי"ם ,נודע יוס'לה בעקשנותו ודבקותו למשימה .היטיב להגדירו אליעזר טל" :יוסף
דרור הינו נציג טפוסי של זרם מתנדבים ...שבכול מעשיהם ניתן להבחין ,מחד בנאמנותם ...ומאידך ,במעצורים מוסריים...
יוסף הביא עמו ...גם קשיות-עורף ,התמדה ,יכולת ומקוריות בבצוע ."...תוך שעתיים – בהן הוא סרק בתי-מרקחת רבים
ברומא ע"מ לרכוש מעט מלח-ברטולדי ,תחליף ,שהיה דרוש לשיפור פעולת מנגנון ההפעלה של המוקש המאולתר
 -הוא חזר לעדה והודיע שיש לו את כל הדרוש וכי דרושים לו  48שעות להכנות והגעה ליעד בבארי.

בשלב זה ,ה 5 -לאפריל ,החל מרוץ עם הזמן בשני נתיבים מקבילים.
בנתיב המבצעי  -שהשתרע לכול אורכה של איטליה ,מבסיס מג'נטה בצפון עבור ברומא ולאחר מכן ,ב'גבעה',
בסיס הפלי"ם ליד גאטה בחוף המערבי ועד לבארי בחוף המזרחי  -הועבר צוות המבצעים על ציודו לקרבת היעד.
בנתיב המדיני נוהלו מגעים ,שנועדו לגרום ל'לינו' להישאר בנמל לכמה ימים נוספים .כאמור ,מסמכי הספינה היו
כשרים והיה חשש ,ש"הצפור תברח מהקן" בגמר התקון .בנתיב זה ,שהיה כרוך במגעים עם האיטלקים ,טיפלה
עדה ובנתיב הארגוני-מבצעי ,מוניה.
כהרגלה ,פנתה עדה ישר לראש ,במקרה זה ,מפכ"ל המשטרה ,וביקשה שיעכב את 'לינו' לכמה ימים וכי מדובר
"בשאלה של חיים או מוות" .תגובתו" ,מדוע לא תטביעו את האוניה ?" הדהימה את עדה .יחד עם זאת הוא הודיע
"שבלי סיבה מתקבלת על הדעת ...לא אוכל לתת לכם יותר מ 3-4 -שעות נוספות" ואילו לדברי אבריאל" :עדה סרני
הייתה אצל דה-גספרי [ראש הממשלה] ופעלה למען עיכובה" .גרסת אבריאל אינה מתקבלת על דעתי .לא נראה לי
שבנושא מוגדר זה עדה הייתה מערבת את ראש הממשלה .אכן ,עדה ויהודה ארזי נפגשו עם דה גספרי .למיטב
ידיעתי היה זה לאחר פרשת 'לינו' ונושא השיחה – פעילות הרכש באיטליה  -היה כללי ,כפי שסיכמה אותו עדה
בתשובה לשאלת דה-גספרי" :ובכן ,מה עלינו לעשות למענכם ?" "לעצום עין ואם אפשר שתי עיניים ,לגבי פעולותינו
באיטליה" .לדברי עדה "מסורת [הקשר עם צמרת המימשל] נמשכה [מתקופת ההעפלה] גם בעניין הנשק".
עד מהרה נמצאה לג'יובני רוסי ,המכונה פיינגה" - ,קצין בכיר בשרות החשאי האיטלקי הממונה על כול החוף
האדריאטי" וסייע רבות למערכות ההעפלה והרכש " -הסיבה" הנדרשת לעיכוב 'לינו' .התברר ,שספינות-עץ
איטלקיות חייבות באישור מיוחד להובלת נשק – אישור שלא היה ל'לינו' .תהליך קבלת האישור "נמרח" בהתאם
להנחיות המפכ"ל ,אך בינתיים ,ב 6 -לאפריל,
התרגשה צרה חדשה – משחתת בריטית נכנסה לנמל
והתקשרה למזח בקרבת 'לינו' ו"עם רדת החשיכה האירה...
בזרקוריה את 'לינו' " וזאת בנוסף לשמירה האיטלקית
המוגברת .עדה פנתה "לקצין הבכיר מהצי [הכוונה למפקד הצי]
והבעתי תדהמה ...שהותר לאונית-מלחמה בריטית להיכנס
לנמל איטלקי כדי להציב שמירה על אוניה איטלקית".
נמל בארי כיום

בינתיים התנהלה בנתיב המבצעי פעילות קדחתנית .יוס'לה הקדים להגיע לבארי ,כשבדרכו הוא אסף 'גדעוני',
אבינועם קופשטין-אדם עם מכשיר קשר ושני ימאי פלי"ם ,בני קרביץ ומאיר פליק והחל בסיורים בנמל .מוניה
ואמנון יונה ,שהפך ל"מחוסר עבודה" משום שתכנית ההשתלטות בלב ים נזנחה ,הגיעו לבארי ב 8 -לאפריל
בבוקר .כהרגלו ,נכנס מוניה מיד לכל פרט ופרט ,הן בתכנית המבצעית ,שיוס'לה הספיק לגבש והן בצד הארגוני
ופרטי הציוד הנדרש .הצעתו לשינוי התכנית ,גרמה למתח בין השניים ,אך לבסוף ,הצליח מוניה בכוח אישיותו
לשנות את האווירה ויעידו על כך דברים ,שאמר יוס'לה כמה שנים לאחר מכן" :הגיע למקום [בארי] מ .מרדור ובקור-
רוח ושיקול דעת סייע לתכנון יעיל ומדוקדק" .בשל לחץ הזמן וחשש ש'לינו' תעזוב את הנמל בחסות המשחתת
הבריטית ,הוחלט לפעול עוד באותו לילה .בהתאם לתכנית ,הורדה למימי הנמל סירת גומי ,שיועדה לקרב את
החבלנים ליעד ולאסוף אותם לאחר מעשה .מאיר נשאר בסירה ושני החבלנים ,יוס'לה ובני ,שחו עם המוקש .הם
הצליחו להגיע עד למרחק של  20מ' מ'לינו' ,אך זרקורי המשחתת הבריטית והשמירה הערה סביבה ,מנעו מהם
לסגור את המרחק .ב 9 -לאפריל  02.30לפנות בוקר ,לאחר שהות ארוכה במים הקרים ,הם השליכו את המוקש
למימי הנמל (ללא מנגנוני ההפעלה וההשהיה) וחזרו ב"ידיים ריקות" לבסיס היציאה .מברק שנשלח לשאול מבטא
את נחישות האנשים:
"ל'אור' [שאול] מ'בן' [מוניה] - 9.4.48 .אע"פ שהחוליה היתה הלילה בקרבת ה'שחרחורת' [אחד מכינויי 'לינו'] והגיעה עד
למרחק של  20מ' ,לא עלה בידם להשיג את המבוקש .בגלל עירות [ערנות] המקומיים והתאורה של הצף [המשחתת] של
'המנוולים' [כינוי הבריטים] .הננו מוכנים לנסיון נוסף הלילה ,לאחר שיתברר המצב" .שאול ,השיב במלה אחת' ,חזק'.
ואכן ,לאחר כמה שעות שינה ,הם אילתרו מוקש נוסף ועם חשיכה חזרו לנמל .לרווחתם ,במשך היום יצאה
המשחתת הבריטית מהנמל ,קרוב לוודאי בשל מחאה איטלקית .עד מהרה הם הגיעו ל'לינו' והצמידו את המוקש
בתחתית הקוער בחרטום הספינה ,מ"תחת לאף" של קבוצת שוטרים שישבה סביב מדורה במרחק  10מ' מהם.
נותר להם רק לקוות ,שמנגנון ההפעלה וההשהיה המאולתר ,יעשה את שלו "כמתוכנן" ,כעבור כשעתיים (בסביבות
שעה  03.00לפנות בוקר 10 ,לאפריל .)1948

בשובם לנקודת היציאה מהנמל הופעלה תכנית הנסיגה ,שאמורה הייתה להרחיק את המעורבים במבצע מחוף
לחוף ,לבסיס 'הגבעה' בקרבת פורמיה ,מרחק של כ 400 -ק"מ מבארי .רק בעת עצירה בדרך ,שאל מוניה את
יוס'לה" :אם הוא בטוח שהמוקש הודבק בסדר ומתי עלולה ...לבוא ההתפוצצות ...הוא ענה לי כי לפי חישוביו צריך היה
המוקש לפעול  1.5 - 2שעות לאחר הצמדתו ...ההתפוצצות אירעה [אמורה להתרחש בשעה]  2.30עד  ,3אם המוקש פעל
בכלל ."...בלבו ,יוס'לה התייסר והתחבט" :בתוך המכונית ,רטובים ודחוסים ,נרדמו כולם ואילו אנוכי הייתי ער והספק
מכרסם בלבי ...הגענו לבסיס ...ודרשתי להתחיל מיד בהכנת פעולה שנייה ,במקרה שיתברר שהמוקש לא פעל ...מוניה
מרדור ואני נסענו לרומא ...שם נתבשרנו :המוקש פעל .האוניה שקעה."...
לדברי עדה ,היה זה מפקד הצי ,שטלפן אליה בסביבות שעה  09.30ובישר לה על "מוקש שהתפוצץ תחת 'לינו'
לפני חצי שעה ...ואין שום עקבות של המבצעים" .כתוצאה מכך פשטה בבארי שמועה "שהבריטים הם שחיבלו
באוניה" ; ואילו ידידיו היוגוסלבים של שיי'קה דן אמרו לו" :אפילו לא תודה בכך ,יודעים אנו שהטבעת 'לינו' באיטליה
היא מלאכה שלכם".
לסיום ,קוריוז על מידת החשאיות שנקטו בכירי השלטון האיטלקי שסייעו למערכות ההעפלה והרכש באיטליה.
גבי וייס ,ימאי הפלי"ם ,שהיה באותה עת במטה שלוחת 'המוסד' באיטליה ושלט היטב בשפה ,מעיד שנשלח
לבארי והוטל עליו "להיות בקשר עם מפקד הבולשת של בארי באמצעות קשר טלפוני יום-יומי .יום אחד [הוא] הודיע לי
לפגוש אותו בגן העירוני ,ליד המשתנה הציבורית ...הגיע גבר ...ורמז לי לכוון המשתנה ...לתומי רציתי להיכנס אחריו,
[אך] הוא סימן מרוגז שאשאר בחוץ ...כשיצא ...סימן לי להיכנס ...מצאתי במשתנה צילום גדול של חרטום ספינה עשויה
עץ [שקועה במים] עליה רשום ."Lino

 Linoשקועה במים

נמל בארי והחבלה ב 'לינו'

ב ,10.4 -חמישה ימים לאחר שב-ג הסמיך את שאול להפעיל "מעשי ח'" ,הסתיים מבצע 'שלל –  '2בהצלחה.
לפנות ערב דווח שאול ארצה' :הישמעאלית' ['לינו'] ה'בנימינית' ['בנימין' ,אחד מכינויי איטליה] שוקעה ...לחברינו שלום".
למחרת היום ,ב 11 -לאפריל  ,1948הבריק 'הלל' [ישראל גלילי] אל 'בן' [מוניה מרדור]" :שלום אחא .בשורת קיצה של
'הישמעאלית' מלאת התוכן – הרנינה לב כולנו .נזכרתי בפגישתנו הראשונה בחיפה ,בשכבר הימים ושמחתי משנה שמחה,
שהרי הפעם היית משוחרר מן הייסורים של אז .לא כן ?" .כאמור ,מוניה היה מעורב באסון 'הפטריה' בנמל חיפה.
הגעת משלוח 'נורה' למעגן תל-אביב ב 1 -לאפריל מחד ומניעת הגעת משלוח 'לינו' לנמל בירות ב 10 -לאפריל
מאידך ,תרמו מידית להצלחת מבצע 'נחשון' ולמעשה להבסת הפלסטינים לפני פלישת צבאות ערב השכנים.
כחודש לאחר סיום המבצע נאלץ מוניה לחזור ארצה עקב התקף קדחת-מלטה ולפני יציאתו הוא המליץ למנות את
אמנון יונה כמפקד יח' חבלה לסיכול רכש ערבי באירופה .בעוד המשלוח "נח בשלום" בבטנה של 'לינו' בנמל בארי,
סיכם לעצמו מוניה את המבצע" :הברית שנכרתה בינינו לבין מטענה של 'לינו' ,קבעה את המשך התעניינותנו ...רבו
השמועות שהשלטונות [האיטלקיים] בודקים ...את האפשרויות להציל את הנשק ...ללא קביעת גורלו[ ...או] יימסר לבעליו...
או ...למחסני הצבא האיטלקי .כנראה שאפשרות שלישית לא הביאו ...בחשבון ...אנו לא יכולנו לוותר על בעלותנו."...
בעלות ? על זה כבר נאמר" :עם האכילה בא התיאבון" .תם מבצע 'שלל –  '2אך לא נישלם .הערבים לא נואשו
מצינור האספקה הצ'כי" :מגעים בין צ'כוסלובקיה לסוריה על מכירת נשק נוסף נמשכו גם אחרי תקרית 'לינו',
אך ללא תוצאות" .מאידך ,אבריאל המשיך בהזרמת משלוחים נוספים במורד הדנובה.

בני קרביץ
"גדעון"
חבלן ,פלי"ם
בן הזוג של יוס'לה דרור בטיבוע 'לינו'
בנמל בארי ב 10 -באפריל .1948

'שלל – ' - '3השודד'
בהערת שוליים ב'יומן המלחמה' נכתב ,שהמבצע כונה " 'גור' ,ע"ש בנו [בן ה ]17 -של שאול מאירוב-אביגור,
שנפל ב 12 -ליולי  1948בקרבות סג'רה" .ברבים ,נתפרסם המבצע בשם 'השודד' ,אך מוניה גרס ששאול רצה
לכנות את הפעולה לזכר בנו "...אולם מעצורים פנימיים עיכבוהו ...אף כי לגביו נשאר זה 'מבצע גור'."...
בתחילת מאי  1948דיווח מנכ"ל משרד החוץ האיטלקי ,הרוזן  , Zoffiלעדה סרני" :כי מייג'ור סורי [פואד מרדם-
ביי] ,קרוב משפחה של ראש ממשלת סוריה ,בא לאיטליה בשליחות ממשלתו כדי להציל את הנשק שטבע במים [בנמל
בארי] ...וכי הממשלה האיטלקית איננה רשאית למנוע [זאת] ממנו."...
בשלב זה ועל אף הקמת יחידת החבלה לסיכול רכש ערבי בפיקודו של אמנון יונה ,החליט שאול להקצות אדם
מתאים שיתרכז אך ורק במשימת ההשתלטות על המטען .בהמלצת עדה סרני ויהודה ארזי הוחלט כי" :העיקוב
אחר הנעשה בנשק וכן חיפוש הדרכים למנוע את העברתו למצרים ,תפיסתו והעברתו ארצה ,הוטלו על דוד בן-חורין...
[דוד'לה ,מבכירי הפלי"ם] ובשלב מאוחר יותר נוסף עליו עובד שדה ['גדעוני'] ,אשר פעל אז באיטליה במסגרת עלייה ב'
והרכש .שניהם אנשי הפלי"ם ."...במהלך חודש מאי  1948השלים דוד'לה משימת רכש כמלווה האניה 'הזקן'
 ,Maestralleבהפלגתה הראשונה למעגן תל-אביב .בדרכו חזרה לאיטליה בתחילת יוני ,נתבקש דוד'לה לרדת
מהאוניה בנמל קטניה ולטוס "פעם ראשונה בחיים שלי [לרומא לפגישה עם] ...עדה סרני ויהודה ארזי ...עמום מקצב
ההתרחשויות ...בנוכחות יהודה והגר [בתה של עדה] קבלתי תדרוך ...על פרשת 'לינו' ונאמר לי :תפגוש בבארי את מריו
קנדה [רב חובל איטלקי שפעל בשרות 'המוסד לעלייה ב'] ורוסי [פיינגה ,קצין בכיר בשרות הריגול הנגדי האיטלקי ,הממונה על
החוף האדריאטי וסייע רבות למפעל ההעפלה והרכש] ויחד תדאגו שהנשק יגיע לידינו ...למדתי מה כבר נעשה ע"י אמנון
יונה ,מריו ורוסי"" .קבלתי אינפורמציה כללית על המצב ושיש כוונה שהנשק יגיע לידינו .באיזו צורה – עדיין לא ברור...
רצוי שנוציאו [באמצעות] אוניה מבארי – שנשתלט עליה [בים] או [באמצעות העמסת המטען על] אוניה שלנו."...
בהתייחסה לעניין בעדותה בתחילת שנות ה 50 -ציינה עדה" :שלחתי לבארי את הימאי דוד'לה ...ו'הגדעוני' עבד...
[בנוסף להם] היו אז בבארי :מריו ,פיינגה ...ועליהם הטלתי לעשות תכנית שתדפוק ,בהשתתפותי".
בכול אותה עת ועד להדחתה ביוני  ,1948קיבלה עדה דווח שוטף באדיבותו של  Fiengaעל מצב משיית הנשק.
לדבריה" :בזה גמרתי השתתפותי בעניין .הפעולה עברה לאמנון יונה" ו"בסוף מאי [למעשה ביוני] עזבתי את העבודה.
אריה שטרן-אורון [נציג הסוכנות היהודית] קיבל את העבודה במקומי ...לא נדרש ממני למסור לו,
כלום .גם לא אמרו לי שגמרתי את העבודה" .

התברר שמיניסטריון הפנים האיטלקי נתן למייג'ור הסורי את האישורים הדרושים והורה לרשויות המקומיות
לסייע לו במשיית המשלוח והעברתו לטיפול במחסני הצבא האיטלקי בקרבת בארי .הנשק ,נוקה ,שומן ונארז
מחדש ואילו התחמושת נפסלה .התהליך נמשך מעל לחודשיים ,בהם זרם ל'צוות התכנון' בבארי מידע שוטף על
תכניותיו של המייג'ור הסורי להעברת המשלוח ליעדו .בעצת יועצו ,הסוכן הימי  -Manaraשב–  1945עבד עם
'המוסד לעליה ב' ובגד בגלל כסף  -שקל המייג'ור הסורי שתי אלטרנטיבות ,האחת ,להעביר את המשלוח בדרך
היבשה לנמל גנואה או לרג'יו קלבריה ומשם באוניה מצרית ,שפעלה בקו אלכסנדריה -גנואה והשנייה ,להעמיס
אותו בנמל בארי בספינה איטלקית ,שתיחכר למטרה זו.
כאמור ,דוד'לה התמקם בבארי וקיים קשר רצוף עם  Fiengaועם  Mario Kendaש"לפרקים היה בא" לבארי וכן
עם אמנון יונה שהיה "המקשר ביני ובין שאול ...וישב ברומא" .בהתבסס על "כל מקורות האינפורמציה שהיו בידינו,
ידענו על כל המתרחש ...בעל המלון [בו התגורר המייג'ור] היה יהודי והוא היה נותן לנו את המברקים [שהגיעו אליו].
בהתייעצות משותפת ,בה השתתף מאוחר יותר גם 'הגדעוני' עובד שדה" ,קבענו שהדרך הרצויה לנו זה שהנשק לא
ילך למקום אחר .זאת אומרת ,שיצא מבארי באוניה" .ליתר ביטחון הוכנו תוכניות מקבילות ,שמטרתן העיקרית הייתה
להבטיח שהנשק לא יגיע לידי הערבים ואם אפשר ,שיגיע לידיים עבריות .כאמור ,שאול שישב בז'נבה ,היה מעורה
בתהליך ושימש כמובן כפוסק אחרון [גם לאחר שהוא פרש וחזר ארצה ב- 28.7 -בעקבות נפילת בנו ,גור ,בקרב ליד סג'רה
שבועיים קודם לכן  -הוא נתבקש להתערב בשלב הסופי של המבצע].

תוכנית אחת נועדה לסכל את האפשרות שהנשק יועבר בנתיב היבשתי .הכוונה הייתה להשתלט על שיירת הרכב
בסמוך לבארי ,להחליף את הנהגים "ולהעביר את הנשק במכוניות לנמל הקטן מולא-דה בארי ולהעמיסו שם על ספינה
איטלקית שלנו אשר נמצאה ...במצב הכן תמידי"[ .הכוונה ל'נורה' ספינת הרכש הראשונה שהגיעה ארצה ב 1 -לאפריל 1948
והוחזרה לאיטליה לבקשת שאול ולדברי דוד'לה]" :התכוונתי להכין אותה ,שתעמוד במצב הכן בסביבה ,בקרבת בארי".
ההכנות נמשכו זמן רב ונעשה מאמץ שלא להתבלט ועל כך יעיד המפגש הבלתי-מתוכנן שאירע בתחילת יולי 1948
בנמל מולא-דה בארי .נחתת  -שנרכשה עבור חיל הים והייתה בדרכה ארצה – נכנסה לתיקוני-דרך דחופים.
דוד'לה נאלץ לבקש ממפקדה ,איתן יעקבסון,להסתלק מבלי להסביר לו את הסיבה לכך .למקרה ששיירת הרכב
הייתה מצליחה להצפין בכוון לגנואה ,תוכננה הצבת מארב חמוש נוסף במגמה להשמיד את הנשק בדרכו.

את התכנית השנייה מאפיינים דברי חכמים ("משלי")" :כי בתחבולות תעשה לך מלחמה" .דוד'לה מעיד" :שאנו
דחפנו אותם [את המייג'ור] לקראת הפתרון שהיה רצוי לנו :שישכרו אוניה ...הם היו קשורים עם [הסוכן]  ...Manaraשהיה
מעוניין להשכיר להם ...אני חשבתי קודם לעלות [כאיש צוות לאוניה] כך חשב גם שאול ,שהיה האפוטרופוס לכל העסק...
[לבסוף] זה לא התקבל ...חששתי שעלולה להיות תסבוכת" .ראשית ,הוטל על  Marioלשחד את  .Manaraכ15.000 -
( $מיליון לירטות) החליפו ידיים " -סכום עצום בימים ההם ,אך קטן לעומת שווים של  8.000רובים[ ...בכל מקרה] סכום
גדול בשביל איטלקי"  -והסוכן התחייב בתמורה ,לפעול עפ"י הנחיותיו של מריו .בלחץ הרשויות המקומיות ובעצתו
של 'הסוכן' ,החליט המייג'ור לבחור באלטרנטיבה הימית .הספינה  Argiroנחכרה מ Manara -ע"מ להוביל את
המשלוח מנמל בארי לאלכסנדריה .לצוות ,שהיה מורכב מ 7 -איש ,הוחדרו  2קצינים איטלקים מהימנים שהיו
מוכרים היטב מתקופת עבודתם במפעל ההעפלה ,אחד סיפונאי והשני מכונאי ,ע"מ ,כדברי דוד'לה..." :שיהיה בכל
זאת מישהו לצדנו במקרה שמשהו יתפתח שם".
התכנית שהתגבשה ,הייתה "תפורה" למידות של דוד'לה ועובד .שניהם אמורים היו "לצאת בספינת-דיג [סד"ג]
ממולא דה-בארי ...ולארוב [ל'ארג'ירו'] בדרך ...ועם ערב לעצור את הספינה ...להשתלט עליה ולהובילה ארצה.
האחראים לפעולה פקפקו באפשרות הצלחתה ...דוד עמד על תוכניתו והסתמך על הכרת אופי הצוות...
שליטתו בשפה האיטלקית ,כושר התמצאותו המהיר ,יכולתו לעורר אמון באנשים ...ניסיונו הרב בעבודה
בעליה ב' באיטליה וכתוצאה מכך הכרתו המצוינת את המנטאליות האיטלקית ,סייעו לו בבצוע משימה בלתי-
רגילה זו .עובד שדה ,השותף ...הגיע לפלמ"ח מ[ביה"ס החקלאי] 'כדורי' ...ששימש חממה שהצמיחה אנשי
'הגנה' מעולים ...התמחותו ...בתחום הקשר ובתפקיד זה יצא לעבודה בהעפלה ...הוכיח עצמו היטב לא רק
כאלחוטן ,אלא גם כמלווה ספינות מעפילים וכשותף בעל שיקול-דעת ויכולת בצוע בכל ...פעילות ההעפלה
והרכש" .
לימים ,במהלך הגשת עדות נשאל דוד'לה" :מי אישר את התכנית הזאת ? שאול ? תשובתו הייתה" :אני אישרתי
אותה .במקום לא היה אף אחד .אני ,מריו ופיינגה עשינו התייעצות עם מנרה וקבענו שזאת היא הדרך .המקשר ביני ובין
שאול היה אמנון יונה .בשלב מסוים הוא טיפל בזה ,עד שהגעתי .הוא ישב ברומא ...אבל היה מעורב בעניין הזה".

'ארג'ירו'

בהקשר זה ראוי לזכור ,ששאול – שעמד מאחורי העניין מתחילתו בסוף מרץ  – 1948חזר ארצה בסוף יולי ולא
היה מעורב בגיבושה הסופי של התכנית ובנעשה באיטליה במהלך אוגוסט ,בשלב הקריטי של ההשתלטות על
"'ארג'ירו'" .ובאשר לעמדת אמנון ,העיד דוד'לה "הוא אמנם קצת התנגד לרעיון הזה [להסתייע בסד"ג והטיל] ספק אם
אדביק [את 'ארגירו'] ואצליח לעלות וכו'[ .אכן] היה ריזיקו בזה ,אבל יותר מסוכן היה לו הייתי עולה כאיש צוות [ונחשף עוד
לפני היציאה לים] ...לא כל כך פשוט לקבל ניירות של מלח [וע"כ] החלטנו לעשות את זה כך."...
בצהרי ה 21 -לאוגוסט  - 1948למעלה מ 4 -חודשים אחר הטבעת 'לינו' בנמל בארי יצאה 'ארג'ירו' מאותו נמל.
הסד"ג ובה 'צמד השודדים' ,דוד'לה ועובד ,יצאה לים ממולא די-בארי "לפני שנגמרה הטענת האוניה ...כשראינו שהם
יוצאים התחלנו ללכת יחד אתם ...כשהתחיל להחשיך החלטנו לעשות את זה ....ההשתלטות – עפ"י התיאור הספרותי
(המקוצר) של עובד הייתה מוצלחת "יותר" מהמתוכנן" :הוצאנו את המזוודות עם 'המכשיר' [ערכת האלחוט] וחומרי
הנפץ ולבשנו את מדי הקצינים של הצי האיטלקי ...חגרנו את האקדחים ...קרבנו אל הספינה ואז נתברר שהיא עומדת...
ממש מציאה מהשמיים ! דוד ואני מטפסים על הספינה כשאקדחינו שלופים .אנו קוראים לרב החובל ומזהים עצמנו
כקצינים מהצי שמתפקידנו לבדוק את האוניה ומטענה .מדינו ...והנשק לא הותירו שום פקפוק בלבו ...התברר שאין מלווה
ערבי על האוניה (הרבה יותר נעים !)" .על תיאור זה הוסיף דוד'לה בעדותו" :היינו קצת מוסווים; קנינו כובע ...והופענו
הופעה רפרזנטטיבית[ ...עם אקדחים שלופים] קפצנו לסיפון ,ריכזנו את הצוות ...הם חשבו שאנו איטלקים ...אמרתי להם
שאנו ערבים ...מטעם ממשלת מצרים ...אחראים על המשלוח ...להבטיח שיגיע לתעודתו מפני הישראלים ...הקימונו את
הקשר ...אמרתי שעם זה אנו מדברים עם 'הקולונלו' [המייג'ור הסורי] ...שהוא מאחל ...מזג אוויר טוב ...ומבטיח ...הענקה,
נוסף למשכורת וכו' .והכול היה בסדר".
באותו לילה "חנך" עובד את תחנת 'ארג'ירו' .בשל סודיות המבצע הוא לא קיבל כמקובל את שם התחנה לפני
ההפלגה ,אותה הוא כינה 'השודד' (את השם שהוא קבע ניתן להגדיר כ'לידת מצוקה' על סיפון  ,Argiroבשל הצורך לקבוע
מלת מפתח בת חמש אותיות ,כחלק מתהליך ההצפנה/פענוח ברשת הקשר) .מברק ראשון נשלח לרומא בשעה " .01.45ל
'ניר' [אמנון] מ'השודד'" :קפצנו על הכלי והשתלטנו על הצוות ...שחררנו את ספינת הדייג .ספינת השלל
הראשונה פניה לישראל .הידד" .בעקבותיו נשלחו שני מברקים בהולים מאירופה ארצה .הראשון אל 'ליש'
[אשכול] מאת אמנון' ,הבירה' [רומא] ..." :בצענו פעולת השתלטות על כלי איטלקי ...עמוס נשק ערבי ...נוסע ארצה ומחכה
להוראות .הציוד  8.000רובים ...אין לפרסם יציאת הכלי .מפקד הכלי – דוד'לה' .הגדעוני' עובד .השאר איטלקים" והשני
אל' :ליש' ו'בן-יהודה' [אחד מכינויי שאול ,שהיה בביתו בקבוצת כנרת ,שרוי באבלו] מאת' :אור' [כינוי נוסף של ספיר ,מחליפו
של שאול באירופה]' :הישמעאלית' ['ארג'ירו'] עם ' 8.000מקלות' [רובים] יצאה בליווי אנשינו .הורינו להם להאט קצב
הנסיעה בכיוון 'ארנון' [ישראל] ,עד לידיעה מאתנו .הודיעו מיד אם תוכלו לכוונה ולקבלה .ענה בהול".

שני המברקים מעידים ,שבארץ כמו באירופה ,לא נעשו הכנות או תכנון כלשהו לביצוע השלב שלאחר
ההשתלטות ומכאן ההוראה להאט את התקדמות 'ארג'ירו' .למחרת ב ,22.8 -נתקבלה תשובת אשכול אל' :אור',
'יסער' [צרפת]' ,הבירה'" :מוכנים לשלוח שתי ספינות [קורבטות חיל הים 'ווג'ווד' ו'הגנה' (ספינות המעפילים
לשעבר,שהוסבו בשנית וחזרו לשרת כאוניות קרב)] ...תצאנה ע"מ לקבל המטען ותזהרנה מלהיכנס בקרב ימי העלול לסכן .על
'הישמעאלית' להגיע לאחד האיים הדודקנזיים ...פרטים נודיעכם .על נוסעי 'הישמעאלית' קבלנו  4מברקים מארבעה
אנשים שונים [ועל זה כבר נאמר" ,להצלחה ,קופצים רבים"] .הודיע ...כתובת יחידה לדבר .הודיעו :א .הגדרה ...ב .מהירות...
ג .הסכם הקשר ...ד .תיאור כללי של הכלי" .בתשובה הודיע אמנון [מרומא] ..." :הכתובת להבא – [תהייה ישירות עם]
הכלי ['השודד'] .לחישוביכם – הפעולה בוצעה בלי להשאיר כאן [באיטליה] שום עקבות" .גרסת לובה אליאב" :בשיחות
האלחוט בין דוד'לה ועובד ובין אנשי המבצעים במטה חיל הים ובראשם אברהם זכאי [קצין המבצעים] ,הוחלט כי שתי
הקורבטות תצאנה לקראת 'ארג'ירו' ,תפגושנה אותה בלב ים ואז נראה מה ייעשה בה".
המערכת ,שלא השכילה לתכנן מראש את השלב שלאחר ההשתלטות ,לא עשתה זאת גם לאחריה .נקל לשער
את הרגשתם של דוד'לה ועובד ,שגם בחלוף למעלה מ 30 -שעות להשתלטות לא קיבלו עדיין הנחיות ,אם לא
הוראות ,כיצד לנהוג באנשי הצוות ומה ייעשה עם הספינה .בסכמם את שלב ההשתלטות – ושוב" ,רשות" הדבור
לעובד – "התחלנו לארגן את החיים .רב-החובל פינה לנו את חדרו… הקמנו קשר… סידרנו כך ,שתמיד יימצא אחד משנינו
על הגשר ,כדי למנוע שינוי הקורס או סימנים אחרים של סרבנות ומרי ובזה הסתיים השלב הראשון ...התוכנית בוצעה
בדייקנות… היה מקום לשביעות רצון ,אולם לא שכחנו ולוא גם לדקה ,שאנו… רק שני בחורים יהודים בין  10גויים [כזכור,
היו בצוות גם  2גויים "שלנו" טוני ואובידיו] וברור ,שאם יעלה חשד בלבם יכולים הם למצוא שעת כושר "ולגמור" אתנו…
הרחקת החשד מלבם – היא פרשה ארוכה של 'סיפורים' ו'מתיחות' ...הסברנו… שנשלחנו לפי בקשת… הקולונל הערבי
ותפקידנו להעביר את האוניה בין שדות המוקשים במימי מצרים… לפני כל שינוי קורס… היינו מודיעים על הוראה
אלחוטית מהקולונל… מסרנו לרב החובל ולמלחים ברכות עידוד ויישר כוח מהקולונל וכן הבטחה חגיגית לתשלום פרמיה…
יש לציין ,שמדי פעם תמהנו על כושר 'ההתמתחות' שגילה רב-החובל .אין להסביר זאת ,אלא במנטאליות התמימה… וחוסר
ידיעה למתרחש מחוץ לארצו".

בשלב זה ,חדרה לתודעה של כל המעורבים  -בארץ ,באיטליה וכמובן על גשר 'השודד'  -שהמעשה הפיראטי
יתפרסם במוקדם או במאוחר וע"כ יש להיערך בהתאם וראשית לכול ,לנסות להטיל את האשמה על הצד השני.
ביום השני להפלגה ,ב 22 -לאוגוסט דווח מרומא לאשכול" :בידיו [של רב חובל 'ארג'ירו'] ניירות המשמשים הוכחה
להפרת ההפוגה" .אמנם הנשק נרכש ע"י הערבים בפברואר  ,1948לפני הטלת האמברגו הבינ"ל ,אך הוא יצא
לדרכו הסופית ב'ארג'ירו' לאחר הטלתו ע"י האו"מ (ב 29 -למאי .)1948
למחרת היום ,ב ,23.8 -החליט 'צמד השודדים' לסייע למקבלי ההחלטות" :אל' :ליש' [אשכול] ,מבצעים-ים' ,ניר'
[אמנון ברומא] .מאת ' :השודד' .חבר-המלחים ...עדיין לא יודעים דבר ,אנו מופיעים כמצרים והודענו ...על שינוי כיוון
הנסיעה ,במקום לאלכסנדריה – לבירות .רב-החובל אחראי להעברת הציוד למצרים .אם נעבור ל'ביריה' [כנראה כינוי
לספינה] אחרת נצטרך להשתמש בכוח וגם איזה דבר מוכרח להתגלות ...ע"כ מציעים להגיע לקרבת חוף א"י [ישראל]
ולהחרים את הסחורה ,המהווה הפרה גלויה של ההפוגה .יש לנו תעודות המוכיחות לאן הנשק היה מיועד .במקרה זה [אם
ההצעה תתקבל] רצוי שלא יוודע שאנו השתלטנו על הכלי לפני כן .אפשרות שנייה ,שתתנו לנו להיכנס לחיפה לבד .את רב
החובל נרמה והוא יחשוב שהוא נכנס לבירות ...אנו מוכנים להעיד בפני המשקיפים ולהודות במעשינו .לדעתנו החקירה
באיטליה לא תעלה דבר ואינה יכולה להביא נזק פוליטי ,לנוכח [לעומת] ההסתכנות שבהעברה [לספינה אחרת] באיי יוון".
זמן קצר לאחר מכן הם הבריקו מברק מידי" :הודיעו מיד תוכניתכם ונמקוה" .משלא נענו ,הם הבריקו למחרת
היום ,ב ,24.8 -שתי תזכורות :הראשונה "...א .קחו בחשבון שהמצרים יתחילו לחפש את האוניה [החל מ] מחר .ב.
הודיעו הצעתכם והיכן לבצע את ההעברה ומתי" והשניה" :א .לידיעתכם ,אין מנופים על הכלי .ב .לדעתנו גם אנחנו
צריכים לדעת מה תוכניותיכם ...עודנו מחכים" .באותו יום הבריק גם אמנון מרומא לארץ ,כי" :מרדם ביי [המייג'ור],
האחראי למשלוח ...יוצא ב[ 25 -לאוגוסט] לאלכסנדריה .נמסר לנו שב 25 -תצא קורבטה מאלכסנדריה ,כדי להיפגש[ ...עם
הספינה]".

מברקים אלו מחזקים לא רק את הטיעון שבארץ לא נערכו מראש לקראת הבאות ,אלא שגם לאחר ההשתלטות
המבוכה הייתה רבה ביותר וזאת חרף העצות וההצעות ש'צמד השודדים' העביר ארצה .התברר ש"ההשתלטות
על הספינה במגמה "לשדוד" אותה עוררה בחוגים מסוימים בארץ את ההצעה הליגליסטית  -למסור את
הנשק לאו"מ ,בהתאם להכרזת האמברגו על נשק למזה"ת ...אבל יכולנו לשער ,כי נשק זה יחזור ...לידי
הערבים .בשעה שהאמברגו על ישראל נשמר בקפדנות ,קיבלו הערבים תגבורות בנשק ,הן בצינורות 'רכש'
גלויים ...והן בהסתר ,ממקורות בריטיים בארצות ערב ...הידיעה על התכנית המוזרה ...מצאה את שאול
[השרוי באבלו] בביתו בקבוצת כנרת."...

ארג'ירו –
שטר מטען

שאול נרתם להשלמת המבצע  -אותו הוא החל חמישה חודשים קודם לכן  -על אף שבאותה עת הוא "כבר היה
בכנרת לאחר נפילת בנו .יוסי הראל [סגן מפקד חיל הים] מיהר [ב ]24.8 -לביתו של שאול להזעיקו לעזרה.
למשמע הדברים התמלא שאול חימה ופלצות" :ידעתי שכאן עומד לקרות דבר שהוא זוועה שלא תתכן"[ ...מכנרת
יצאו השניים לפגישה עם ב-ג] שאול נכנס ...וביקש ממנו יפוי-כוח לסיים את הטפול בפרשה ...בתום שיחה של שתי דקות
[וחרף התנגדות היועץ המשפטי לממשלה] נענה בן-גוריון" ובתנאי שלא יישארו עקבות .מת"א מיהרו השניים למפקדת
חיל הים בחיפה .שאול הורה להעביר לשתי הקורבטות  -שהיו כבר בדרכן לעבר המפגש עם 'השודד'  -להשתלט
על האוניה והחליט להישאר בחיפה עד לגמר המבצע.
למחרת היום ,ב ,25.8 -דווחו 'השודדים' לסמק ינאי ,מפקד פלגת הקורבטות ,את מיקומם בחוף שומם בצדו
הדרומי של האי כרתים ,בקרבת כף ליטנוס – בו הם מצאו מחסה מסערה ,מאז ה – 23.8 -וכי "ניסיונותינו להתקדם
נכשלו .מפקפקים אם ספינת-משא קטנה תוכל להגיע אלינו .מציעים שהקורבטות תתקשרנה אלינו ונעביר [את הנשק]
אליהן .ענו מיד" .ב 26 -באוגוסט ,חמישה ימים לאחר שה'ארג'ירו' יצאה מאיטליה ויומיים לאחר שסמק יצא עם
אוניותיו מחיפה ,הם נפגשו לא רחוק מהאי כרתים .סמק טוען שבשלב זה שאול הורה להעביר את הרובים
לקורבטות ,לעצור את הצוות ולהטביע את האוניה .על עניין זה מעיד דוד'לה" :הגענו לכרתים ...התקשרנו עם
האוניות שלנו ולתימהוננו קבלנו הוראה שאת האוניה צריך להטביע ...ניסיתי להתנגד ,אבל לא היה טעם להתווכח .שאול...
בארץ  ...רצה אפילו לעלות על האוניות בשביל לנצח על העניין ,אבל מנעו זאת ממנו ...הייתה הוראה ולא יכולתי
להתווכח[ ...ע"מ] להקל על העברת הנשק ...חשבתי שטוב יהיה אם נפרק ונזרוק את הארגזים לים[ ...לרב החובל] אמרתי
שאני עושה זאת כדי שיהיה 'בלסט' [נטל לייצוב הספינה ] יותר טוב ...הוא קיבל זאת".
את שלב "השתלטות" הקורבטות מתאר עובד" :לבסוף נקבע ששתי אוניות מלחמה ישראליות תבואנה ,תדגמנה
[כביכול] כיבוש והשתלטות ...ותובלנה את הנשק לחיפה .למחרת בבוקר [ ,26.8חמישה ימים לאחר ההשתלטות] הופיעו באופק
 2אוניות .הדבר עורר חרדה בלב רב-החובל .וגם אנחנו הצגנו מחזה ...כשהן קרבו אלינו וזוהו כישראליות ,הסברנו לגויים
שהעניין אבוד ...הבחורים מהאוניות ...ביצעו את תפקידם ברצינות רבה ושיחקו את תפקיד 'הפיראט' .מובן שהם אסרו את
הצוות וכן את הקצינים 'המצרים' ,שהופרדו מיד והועברו [כביכול] ל"חקירה מיוחדת" .העברת הנשק ...נמשכה כול היום
ובשעות הראשונות של הלילה .בחצות [ 26/27לאוגוסט] עזבנו ...עייפים ופרוקי עול נרדמנו עם בוקר" .באותן שעות ממש
דווח לב-ג" :המופתי מארגן אנשיו ,כנראה מתוך הסתמכות על  8.000הרובים .בימי הועד הפועל הציוני בירושלים
התכוננו לתקוף לוד רמלה" .עורכי 'יומן המלחמה' הקדישו למידע זה הערת שוליים שכללה תמצית קצרה של מבצעי
'שלל –  2ו '3 -וייחסו את טיבוע 'לינו' וההשתלטות על 'ארג'ירו' ל'אנשי המוסד'.

ומה קרה לספינה ? "בשעת הפעולה אבד ונעלם הארגז עם חומר הנפץ ...ולא היה במה לטבע את 'ארג'ירו' .במשך
הלילה נעשו ניסיונות כושלים להטביעה .רק ב 04.30 -בבוקר הצליחו להטביעה על ידי נגיחות ק'[ 18-ווג'ווד'] ."...במהלך
עדותו נשאל דוד'לה ע"י המראיינים "מה הייתה הסיבה ...להטביע את האוניה ?"" .השיקול היחידי היה שמא אנשי
האו"מ יחקרו בזה ...היה חבל על האוניה 300 ...טון ,אבל טובה .חוץ מזה היה [זה] שיקול פזיז קצת".
ב 29 -לאוגוסט  ,1948חזרו הקורבטות עם "טרפן" לנמל חיפה .הרובים הועברו לבסיס חימוש ב'שייח מונס'
וקורס נשקים הועסק בניקוי כתמי החלודה – זכר לתקופה בה "בילו" הרובים במימי נמל בארי .לימים יתייחס גם
שיי'קה דן למצב הנשק" :בהמשך הזמן התברר לי שהם [היוגוסלבים] החליפו [בעת שהמשלוח היה במעבר ביוגוסלביה] חלק
מהנשק החדש שהיה מיועד לערבים בנשק ישן שלהם" ; נשמע דמיוני ועל דבר כזה כבר נאמר" :הגונב מגנב פטור".
עד להגעת המשלוח של 'נורה' ב 1 -לאפריל  ,1948היו בידי ארגון 'ההגנה' רק כ 1.300 -רובים ,לא כולל כ-
 7,000רובים 'פרטיים' שהיו בידי קבוצים ואחרים ,בעוד שמספר המגויסים עלה כבר מעל ל 10.000 -איש .מניעת
הגעת המשלוח הערבי ליעדו ,הייתה שקולה להבסת  2-3חטיבות רגלים בשדה הקרב; מכאן ,שהעברתו לידי
צה"ל הכפילה את ערכו ,אם לא יותר; מעל לכול עומדת העובדה שאת המלאכה עשו קומץ 'נערי הפלי"ם' ללא
שפיכות דמים ,תרתי משמע .תיאור מפורט למדי של השתלשלות העניינים ,מהשתלטות צמד 'השודדים על
'ארג'ירו' ועד להשתלטות הקורבטות עליה ,מצוי ב'ספר הפלמ"ח'.

עדה סרני
התמונה באדיבות ארכיון גבעת ברנר ,צלם :חנן בהיר

'ארג'ירו' בצלה של הקורבטה

העברת הנשק מ' -ארג'ירו' לאנית חיל הים

הרהורי סיום
תם ונשלם בהצלחה מבצע 'שלל –  .'3האומנם ? כאמור ,ב-ג הציב לשאול תנאי שלא להשאיר עקבות .האם זה
היה אפשרי? מתברר שלא .ספיחי הפרשה נמשכו זמן רב .הטבעת ספינה נושאת דגל איטלקי ומעצר הצוות –
מעשה פיראטי מכול היבט שהוא  -נותרה כ'פצע פתוח' .החוק האיטלקי לא חייב ספינות קטנות להצטייד באמצעי
קשר והדווח לשלטונות על ספינות במצוקה נעשה בד"כ ע"י בעלי הספינה ו/או משפחות הצוות לאחר שהיא בוששה
להגיע לנמל היעד במועד .את הידיעה על היעדרות ספינה השלטונות האיטלקיים היו מפיצים לקונסוליות
האיטלקיות באזור וכמובן ל'מוסד' האיטלקי .כאמור ,המייג'ור הסורי היה אמור לטוס לאלכסנדריה ב 25 -לאוגוסט
 1948ע"מ לקבל את פני הספינה .קרוב לוודאי שזמן מה לאחר מועד זה הערבים והאיטלקים החלו לחפש את
'ארג'ירו' ואכן ,עד מהרה החל 'המוסד' האיטלקי לרחרח בארץ אחר עקבותיה.
אנשי הצוות האיטלקי ,למעט השניים שהוחדרו לספינה ע"י 'המוסד' ,הועברו ע"י המשטרה הצבאית למגורים
בפאתי קבוץ 'בית-אורן' ונמנע מהם כל קשר עם העולם החיצון .מלאכת השמירה הוטלה על חברי הקבוץ ושכרם
שולם ע"י יחידת הרכש של משה"ב .לרוע המזל ,באוקטובר  1948חלה רב-החובל ואושפז בביה"ח האיטלקי
בחיפה ובדצמבר  1948הוא נפטר .נטל הקבורה בקרבת מגורי השבויים ,נפל על הקבוץ משום שהאיטלקים נרתעו
מלעסוק בכך .זמן מה לאחר מכן כתב יוסי הראל מאיטליה" :המלחים האיטלקים ...הצליחו לשלוח מכתב
מהארץ ...ובו כל סיפור המעשה .הם התלוננו על טיבוע הכלי והחזקתם הבלתי חוקית ...הדבר ...עלול לגרום
לנו סיבוכים ."...הממשלה האיטלקית לא יכלה להשלים ובצדק מבחינתה ,עם "האקט הפיראטי" של טיבוע ספינה
נושאת דגל איטלקי ומעצר אנשי צוותה' .המוסד' האיטלקי הצליח לעלות על עקבות השניים "שלנו" בת"א בעוד
הממסד הישראלי 'עצם עיניים' והכחיש שידיו היו בעניין .לבסוף היה הכרח להתנצל ובעיקר לפצות את האיטלקים
בסכום ניכר' .החלקת' העניין באיטליה נמשכה חודשים רבים .בינתיים שוחררו אנשי הצוות האיטלקים באחד
מרחובות חיפה והודעה על כך נמסרה לקונסול האיטלקי ,שטיפל בהחזרת הצוות וארונו של רב–החובל ,לאיטליה.

ב ,9.1.49 -הבריק 'המוסד' באיטליה ארצה" :האם ידועה לכם התחייבות הפרמיה הסופית לאנשי 'השודד' שחזרו
אלינו .חשוב להעניק להם פרמיה חד-פעמית ובזה לסיים את החשבון" .שלושה ימים לאחר מכן נשלחה תזכורת :
"מבקשים תשובה דחופה בעניין אנשי 'השודד' שחזרו ,האם הובטחה להם פרמיה ומה הובטח" .באותו יום ,12.1 ,השיב
שאול" :יש להעניק לכל איש מ'השודד' מקסימום ' 350,000-300,000ליונרדיות' [לירטות = סה"כ כ $ 550 -לאיש] לסיים
את החשבון" .ב 1.2.49 -דווח לספיר " :עם אנשי 'השודד' עדיין לא גמרו חשבון".
בסוף פברואר  1949הוחלט לאפשר גם לשני הקצינים האיטלקים "שלנו" לחזור לאיטליה .כ"גנבים בלילה" הם
הוברחו באוניה האיטלקית 'קזרטה' ,שרב החובל שלה שוחד בסכום של  150סטרלינג באישורו של שאול ,עם עוד
"...שני אנגלים שנאסרו באשמת עבירה חמורה ...וסוכם להורידם בחוף האירופי בצורה בלתי-חוקית."...
לפרשה זו השתרבב מאסרו של יוס'לה דרור ,כשהיה בדרכו לבצע חבלה במטוסים שנרכשו ע"י המצרים
באיטליה .לעניין זה התייחס אמנון יונה ,מפקד יחידת החבלה" :מאנשי באיטליה נרמז לי ששחרורו של יוס'לה
תלוי ...בפתרון מספק של פרשת 'השודד' וזאת למרות ששילמנו לבעל 'הארג'ירו' [מנרה] את מחירה המלא ואף למעלה
מזה"; ואילו עדה התייחסה לבעיה הכוללת של פעילות יחידת "החבלה בראשות אמנון יונה" בהעלותה "שאלה
יסודית – עד כמה איטליה יכולה הייתה להרשות שאנו נחבל [ברכש] המצרי על אדמתה ? מסקנתה של עדה
הייתה ..." :אז יוס'לה נאסר ומתוך שאבד הקשר עם האיטלקים – לא יכלו להצליח [לפעול ו/או לשחרר את יוס'לה]" .כוונת
עדה ,כממונה על שלוחת 'המוסד' באיטליה ,הינה לאובדן קשריה הפוליטיים עם צמרת השלטון האיטלקי ,בעקבות
סילוקה מתפקידה ביוני  .1948וכתוצאה מכך ,לדבריה ,התארכה ישיבתו של יוס'לה בכלא והחל תהליך הגבלת
פעילות יחידת החבלה על אדמת איטליה.
להמשך פעילות היחידה היו גם השלכות שליליות על פעילות אוניות הרכש בנמלי איטליה .ב 1.9.48 -דווח 'זקי'
טלפונית לשאול" :אנשי אמנון מודיעים שהערב יוצאים לפי הוראות שנתן' ...פינו' " .כעבור עשרה ימים הבריק
אשכול לספיר..." :בעניין [המשך פעילותה של] 'קבוצת אמנון' ,יישאר המצב כפי שהוא עד בוא בן-יהודה [מכינויי שאול]".
בחלוף עוד עשרה ימים שיגר ספיר מברק לשאול ואשכול' " :אלון' ו'אבני' [ארזי ודיקנשטיין ,שפעלו במקביל ובד"כ ללא
תיאום ביניהם ,בהמעטה] מוסרים כי אמנון "הרים צפרים ליאונרדיים" [חיבל גם במטוסים איטלקיים] בהזדמנות שהרים
צפרים מ'גושן' [בעת שחיבל במטוסים המיועדים למצרים] .העניין עלול לסבך אותנו ."...ב 29.9 -דווח 'זקי' [זקימוביץ] כי:
"בגלל הקשיים אחרי פעולת אמנון נשללת ממנו אפשרות להטעין את [אונית הרכש] 'ההר' ולמחרת היום דווח לשאול
ואשכול כי" :לא הייתה כל אפשרות לסדר כיסוי על המטען [בספינת הרכש 'פרא'  ]Fraבגלל המתיחות השוררת ב'ליאונרד'
[איטליה] לאחר פעולת אמנון".

לשיאם הגיעו הדברים ב 5.10.48 -במברקו (מס' תכ"ג) של ספיר לשאול ואשכול' " :אבני' [ישראל דיקנשטין] ו'אלון'
[יהודה ארזי'] עומדים בפני הטענת חומרים שונים ['רכש'] בנאפולי ,גנואה ומקומות אחרים ...מתנגדים לכל פעולה [של אמנון]
עד [לאחר] משלוח החומרים ."...גם 'השב"כ' האיטלקי לא שבע נחת מהפעולות הנ"ל על אדמת איטליה ופעל
להפסקתן.
עדה ,שפעילותה הגיעה לסיום צורם בעיצומו של שלב תכנון מבצע 'השודד' ולא הייתה מעורבת בשלב הביצוע
טוענת כי" :יום אחד שמעתי [על] כך ,מצטערת רק על הסוף ...אחרי שהאוניה ['ארג'ירו'] כבר נתפסה על ידנו ...אני הייתי
מחזירה מיד [את] הצוות [עם הספינה] לאיטליה ,אבל אז אותי סילקו והצוות נשאר קרוב לשנה בארץ ושני המכונאים היו
שנתיים [בפועל פחות משנה] גולים מארצם .עגלה בלי עגלון .פעולה שהכול דפק ,שנתנה הרבה ספוק ובסוף אכזבה
כזאת ."...לדבריה" :הצעתי לחסל [הכוונה לפצות] את עניין האוניות [הכוונה ל'לינו' ו'ארג'ירו'] בגלוי ובהגינות – אך לא קיבלו
זאת" .בהזדמנות אחרת היא טענה" :מצד חיל הים [פלגת הקורבטות] היה זה 'שויץ' כשכבשו אוניה שהייתה כבר
בידינו" .כעבור שנים רבות ,ב ,1994 -סיפר סמק ,מפקד שייטת הקורבטות ,על שיחה שערך זמן קצר קודם לכן
עם עדה ,בה היא טענה" :אני בכלל לא מבינה למה הייתם צריכים להטביע את האוניה הזאת .ובכלל למה הייתם צריכים
לתפוס את האנשים ...ולהחזיק אותם בוילה על הכרמל שנתיים [כאמור ,רק כחצי שנה ובצריף של קבוץ 'בית אורן'] ...אני
חושבת שהבחורים ...מרוב התלהבות נעורים הטביעו את הספינה ותפסו את הצוות ...הרי יכולתם לקחת את הנשק ולשחרר
את הספינה עם הצוות והם היו חוזרים .הכול היה מסודר ומתואם"" .בעיני [טוען סמק] זה היה מאוד מוזר .כאלה מאמצים
אנחנו עשינו בשביל להטביע את הספינה ,כשבכלל היה צריך לשחרר אותה ?[ ...הבהרתי לעדה] זה אני עשיתי וזה לא
מהתלהבות יתר ,זה מההוראות"" .ממי קבלת הוראות ?" "אז אמרתי מבן-גוריון" .נו ,מבן-גוריון ? אני לא מבינה."...
סמק נמנע מלספר לעדה שטיבוע 'ארג'ירו' נעשה לפי הוראתו של שאול ,משום שידע שהכימיה בין השניים שאפה
לאפס ,בהמעטה.
במבט לאחור ,יש לזכור שהמבצע החל להתגלגל במרץ  ,1948לפני הגעת משלוח הנשק הצ'כי הראשון .באותם
ימים נלחם הישוב היהודי על עצם קיומו ועל רקע זה ניתן להבין את החלטותיו של שאול בדבר הפצצת הספינה
בלב ים (והרג וודאי של מלחיה ,אם ...הפצצה הייתה פוגעת) .שונה היה המצב באוגוסט ,לאחר הקמת מדינת
ישראל וכשצה"ל הצליח לבלום את הפלישה הערבית ונערך לקראת סדרת המתקפות על הצבא המצרי .במקרה זה
ניתן היה לשקול כמה אלטרנטיבות נוספות ,שהמעשית ביותר הינה זו שעדה הצביעה עליה .בעניין זה עשויה
להישאל השאלה האם לנפילתו של גור הייתה השפעה על שיקול דעתו של שאול – שהוזעק מביתו  -בעת שהורה
להטביע את הספינה ולשבות את צוותה ?

בפרשת תגובת הסורים הייתה מדינת ישראל מעורבת רק בעקיפין .מייג'ור מרדם ביי ,ש"לא סיפק את הסחורה",
הועמד לדין בסוריה באשמת בגידה בשל מכירת הנשק ליהודים ונדון למוות .במהלך המשפט הועלתה טענה,
שבחורה מסוימת הסיטה את תשומת לבו של המייג'ור מעבודתו .מוניה אכן אישר ש"לפרשה נוסף נופך רומנטי,
שיתכן והיה לו יסוד ."...רמז לסוכן ,שפעל בהתאם להנחיותיו של רב-החובל מריו קנדה; ואילו עדה כתבה:
"גורלו של המייג'ור גרם לי צער .הוא אמנם נפל בפח שטמנו לו ,אך לא בגד בארצו"... .רציתי מזמן להציל אותו" ו"ב-ג
הודיע רשמית לאו"מ שהאיש לא בגד ,והתערבות האו"מ ,בעקבות ההכרזה הזאת הצילה את חיי 'המייג'ור'.
לדברי אבריאל "הסורים הגישו אח"כ משפט נגד [הצ'כים] בהאג [ביה"ד הבינלאומי] והפסידו .הצ'כים רצו שאנחנו נשלם".
העדר מלווה ערבי .ממש בשעת השתלטות דוד'לה ועובד על 'ארג'ירו' ב" 21.8 -מרדם ביי הזמין את 'פיינגה'
ומנרה לארוחת ערב חגיגית לחוג את יציאת האוניה" .שני האיטלקים נהנו וודאי מהאוכל ומ'העוקץ' ,ששניהם היו
שותפים בבישולו .במהלך משפטו נטען ,שהמייג'ור אכן טס לאלכסנדריה "בתואנה שהוא מחכה לבואה של
הספינה" .ניתן להניח ,שלוא הוא עצמו או נציג מטעמו היה מלווה את המשלוח ,ההשתלטות הייתה נושאת אופי
אחר לגמרי והופכת ל"עסק מסובך אם לא מסוכן" ביותר .לא בכדי ,ציין עובד בהדגשה בסוגריים "(הרבה יותר
נעים !)" ,כאשר "התברר שאין אף מלווה ערבי על האוניה" .מחדל ערבי זה ,מדגיש ,על דרך השלילה ,את
חשיבות הצבתם של מלווי הפלי"ם – רובם ממאגר ימאי מפעל ההעפלה  -באוניות הרכש שהופעלו במלחמת
העצמאות .המחדל ,עלה לערבים בדמים ,תרתי משמע.
הערכה לצמד האיטלקים מתכנני המבצע .מסיבות מובנות לא ניתן היה לחשוף בזמנו את חלקם הגדול של
פיינגה-ד"ר רוסי ומריו קנדה בהצלחת 'מבצעי שלל' .לימים ,ב ,2001 -החליט דוד'לה שהגיע הזמן לציין את
פועלם  -עדיין מבלי להיכנס לפרטים  -והוא בחר לעשות זאת בסיפורו האישי:
"מריו ,שהגיע לתפקיד מרכזי בצוות ההעפלה באיטליה ,בא אלינו [בסוף  ]1945מתוך מצוקה תוך חיפוש תעסוקה לו
ולספינתו ( Norisהיא "וינגייט" ,כשם אשתו) ,גילה נאמנות וחריצות במציאת פתרונות בשעות
משבר כמו אחד מהחברה .הוא היה איש מקצוע מעולה (רב חובל בצי האיטלקי) וגילה הזדהות
מוחלטת עם המטרות שלנו".

"רוסי ג'ובני ,שכינויו היה גם פיינגה ,היה קצין בכיר בשרות החשאי האיטלקי והיה ממונה על כל החוף האדריאתי
כאחראי של שרות הריגול הנגדי .טיפוס סמכותי בעל ביטחון עצמי רב .האמצעים שעמדו לרשות השלטונות האיטלקיים
אחרי המלחמה היו אמנם דלים מאוד ,אך כוחו של רוסי היה רב והשפעתו במשטרה ובקרב מפקדי הנמלים היה ללא עוררין.
[אמנם ],לחובתו :חיסול הפעילות של ניצני העלייה [ב'] בדרום איטליה [בסוף  ,]1945אך לאחר שקיבל הנחיות מגבוה הפך
לנכס וגילה נאמנות וידידות אמיתית".
"עם שני ידידים כאלו לא הייתה כל סכנה שהנשק הזה יחמוק מידינו .כל הניסיונות להוציא את הנשק בדרכים שסיכנו את
היכולת שלנו להשתלט עליו ,נכשלו הודות למניפולציות של רוסי .ובסוף ...בעזרת צוות שמריו גייס השתלטנו על
הספינה" .הידידים אכן ראויים לדברי השבח שדוד'לה הרעיף עליהם ,אך מעל לכול ,מן הראוי לציין את תרומתו
המכרעת של מי שנטל על עצמו את האחריות לפתוח במבצע ואף הביא לסיומו ,שאול אביגור ,בגיבויו הישיר של
ב-ג.
לסיום פרק זה ולשם שינוי – "מחדל" ישראלי .אין עוררין על ההישג העצום של מבצעי 'שלל' ובעיקר 'השודד',
לפיכך לא ניתן להבין מדוע דוד'לה ועובד לא זכו בצל"ש כלשהו .יתכן ,שבסערת ימי מלחמת העצמאות לא
היה מי שיחשוב על כך .עדיין לא מאוחר ולעולם לא מאוחר " .ואכן ,בשנת  2005נענתה מערכת הביטחון
לפניית יהודה בן-צור ומפקד חיל הים קיבל על עצמו להעניק ל'צמד השודדים' 'תעודת הוקרה' .האירוע נערך
ב'מוזיאון ההעפלה וחיל הים' ב( 6.11.05 -עותק של התעודות מופיע בהמשך).
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