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ג הספינה "מרים שנולדה ע התינוקת

 הנרייטה סולד
 

,"הנרייטה סולד"על שנולדה  ,מריםהתינוקת   

מראשוני המגורשים לקפריסין –ואמה   



 

 

 

 

   מגורשים .1949 פברואר עד 1946 מאוגוסט התקיימו (וחורף קיץ) המחנות

   .תינוקות 000,2 באי נולדו ועוד  000,52 היו

   המגינים שורות

   .1948 סוף עד1947 מתחילת רצופות שנתיים במשך פעלו

   .אינטנסיבית צבאית טרום הכשרה עברו צעירים 000,12-מ יותר

 30-כ פעלו באי .העצמאות במלחמת האש לקו הגיעו מהם 000,4 מעל

   .מיוחדות משלחות בשלוש שהוחדרו ח"פלמ אנשי

 והבריחות המנהרות מפעל

  להחדרת קרקעיות תת מנהרות 5 חפירת יזמו במחנות ח"הפלמ מפקדי

  חפירה בתהליך היו 5 ועוד ,וארצה החוצה אנשים ולהברחת ונשק שליחים

   .המחנות סגירת עם

   רק אך  זאת בדרך מהמחנות לחמוק הצליחו מעפילים 900-כ

 .המוסד של "מיוחדת"ב  ארצה להגיע הצליחו מהם 500-כ

 

 קפריסין במספרים מחנות



 בקראולוס מחנות הקיץ –פריסין ק



 החורף בדקליה מחנות –פריסין ק



 גשר בין מחנות –מחנות החורף 
 -מחנות החורף 

  הגשר בין המחנות



 סנדלריה -קפריסין תעסוקה 

 



 וות רפואי ואחיותצ צוות רפואי ואחיות



 בחזרה מחדר לידה   /רפאת שיניים   מ        מרפאת שיניים



  שמירה בין גדרות התיל

 מירה בין גדירותש



 בקפריסין מנון המעפיליםה



 שורות המגינים



 סמל שורות המגינים

 



 ס שורות המגיניםנ



 אימוני זחילה בחול –שורת המתנדבים 



 "קיפי" –ריה קפלן א 

 מלווה בספינת המעפילים 

  .'כצנלסון ברל'

מפקדן של ספינות 

' חביבה רייק' המעפילים

 . 'הנרייטה סולד'ו

 ח"הפלמ מפקד

  הראשון 

 קפריסין במחנות



 ביבה נפחא משדרת מקפריסין לארץ



 בקפריסין' מפעילי עליה ב

 ראובן הירש

 גד הילב

 ראיסה ויואש

"גנדי"  
 יהושע ברנשטיין
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 מפקדים במחנות

 זלמן ענב

דרקסלריהודה      איתן יעקבסון  

 שאול ביבר
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 ממשחררי צוותים ומלווים מקפריסין 

 דודלה בן חורין         שמואל ינאי )סמק( 



 ערמון ואחרים, נמרוד, ניסן

איתן ולייזר נחשון, זלמן  זלמן במחנה נוער מניף דגל 

 אידל ומשה קליין עם גולדה



 ידידים בקפריסין

פפהוסיליו         רות פרסיץ   



לזלמן ענב לרגל  

סיום קורס מיוחד  

 ממעפיל פסל במחנה



 חפירת מנהרה

 

 חפירת מנהרה



 חפירת מנהרה

 

 חפירת מנהרה



 אחת מהמנהרות פתח

 



 י הבריטים"ע פיצוץ מנהרה שהתגלתה
 ידי  -פיצוץ מנהרה על

  הבריטים



  מפקד החוליה לחבלה ימית –יוחאי בן נון 
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 אמפייר"משה נחשון חיבל באנית הגירוש 

 "ריבל

 

משה נחשון  

חיבל באוניית  

הגירוש  

"אמפייר ריבל"  

http://www.palyam.org/KhabalaYamit/Cyprus/ML


 יוסלה דרור  

 בצלאל דרורי

http://www.palyam.org/KhabalaYamit/Yosef_Dror


 ח לקפריסין"שליחי פלמ

 אריה הירש

שרה יפה   

דגימוטקה    

 עוזי נמירובסקי
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וזלמן ענב ליד ( ך'צ)יעקב נוי 

 הגדרות במחנה החורף

 

מימין ( ך'צ)יעקב נוי 

עם זלמן ענב  

משמאל ליד הגדרות  

 במחנה החורף

 



 שייקה ברוט

 ם לקפריסין"פלי/ח"מחברי משלחות הפלמ

 משה קליין



 יוסקה רום

צבי-עמוס בן  

 ם בין הארץ לקפריסין"שרות של הפלי-הטקסי –"( המיוחדת)" 'כריש'פינת הדייג ס



"מיוחדת"מפקדים ורבי חובלים ב  

 דוד מיימון ישראל חורב
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 ותמת דואר ישראל מוקדשת לחיסול המחנותח



 עמד הנעילהמ



 ושבו בנים לגבולם

 

 ושבו בנים

 לגבולם


