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'גבריאלה'
יצאה ב 2 -בספטמבר  5491מנמל פיראוס כשעל סיפונה  40מעפילים צעירים .ההפלגה עברה ללא תקלות
והיא הגיעה ב 9-לחודש אל מול ראש הכרמל ,שם אמורה הייתה לפגוש סירה ובעזרתה להוריד את
המעפילים .שני כלי השייט לא מצאו זה את זה וה"גבריאלה" נאלצה להנחית בעצמה את מעפיליה בחוף
קיסריה.
אין בידינו תמונה של הספינה.
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מפרט טכני
שם צופן
סוג כלי השייט
תפוסה
הנעה
מהירות

הלני
ספינת עץ קטנה ,תורן אחד.
 60טון
דיזל  +מפרש
 6קשרים

רכש והכנה
הרוכש
מקום הרכישה
גילוי בריטי בשלב זה
צוות ההכנה
ארגון הספינה להעפלה

לוי שבט (שוורץ) מהמוסד לעליה ב' ,באמצעות מתווך יווני בשם Harillos
 Hortisשכינויו "הנספח".
יוון -פיראוס
לא היה
לוי שבט (שוורץ) ,חרילוס הורטיס ,יצחק אלשיך .
הוכנה רק סירת הצלה עם שמונה איש ,וסודרו  94מקומות שינה ,מטבח קטן
ושירותים.

צוות ומלווים
מפקד הספינה
מלווים נוספים
גדעונים
מכשיר קשר
רב חובל
צוות

יצחק אלשיך (אבוזי) -עובד נמל חיפה
לא היו
1
לא היו
משדר בלבד וכן פטיפון ותקליטים ששימשו כהודעות.
יווני
 4מלחים יוונים.

העלאת המעפילים
נמל  /אזור ההעלאה
יחס השלטונות
מספר מעפילים
מוצא ושיוך תנועתי
מחנה המעפילים
דרך הגעה לאיזור
ההעלאה
וההעלאה

מפרץ קטן ליד פיראוס ,יוון.
השלטונות לא ידעו על ההפלגה שנעשתה בחשאי.
40
 - 26הקיבוץ המאוחד - 4 ,השומר הצעיר - 1 ,בודדים.
מוצאם מיוון וחלקם פליטים מאירופה .גיל ממוצע .21
בקרבת מקום ההפלגה הוקם מחנה הכשרה במסווה של עריכת פיקניק .המעפילים
רוכזו בו בעזרת אונרר"א.
מפולין דרך הונגריה ,יוגוסלביה ,יוון – ברכבת.
המעפילים עלו בחשאי במסווה של יציאה לפיקניק

 1ב 28.8.91-דווח 'גבריאל' -שבט-שורץ לוי ,הממונה על שלוחת 'המוסד לעליה ב' ביוון ,ארצה ..." :לתשומת לבכם  ,הכלי הוא בלי מלווה
ימי ,בלי איש 'רחף' ['גדעוני'] ובלי רדיו".
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ההפלגה
תאריך ושעה
נתיב ההפלגה

 2בספטמבר 5491
הספינה יצאה ללא בעיות דרך הים האגאי ,קפריסין ,קיסריה.

אירועים בדרך

לא ידוע

תוצאות
גילוי וליווי בריטי
הכנות לעימות
והוראות
ההורדה

לאן הגיעו המעפילים

לא התגלתה
לא היו.
התכנית הייתה לפגוש בסירה שתצא מן הארץ לנקודה בים מול ראש הכרמל.
ברצ'יק ,צ'אטו ,משה רבינוביץ' ומכונאי בשם אנשל משדות ים יצאו בסירה בערב
ראש השנה לחפש את "גבריאלה" .בנוסף לכך נקבע שתובער מדורה על החוף
במרחק  2.1קילומטרים צפונית לגבעת אולגה .סימן הזיהוי יהיה מכנסיים על תורן
הספינה ,כדי להבדילה מסירות דייג ערביות .הפגישה לא התקיימה משום
שהספינה לא נמצאה" .גבריאלה" הגיעה בכוחות עצמה לחוף קיסריה והורידה
שם את המעפילים .מפקדה סבר כי שם ימצא אנשים שיסייעו לו ,לאחר שלא מצא
את סירת הליווי מול הכרמל .לאחר ההורדה נשלחו אליה חביות דלק כדי שתוכל
לחזור ליוון.
המעפילים ירדו בחוף .הספינה והמלווה 2חזרו ליוון ,והספינה שימשה אחר כך
במספר הפלגות עזר לספינות מעפילים אחרות.3

שונות
לספינה היה עבר מפוקפק של השתתפות בשוד ימי...

 2לאחר הפלגתה נשלח מברק משבט – לוי שוורץ – ליהודה ארזי ,באיטליה ..." :הספינה חזרה ולא יכלה לקחת עמה את המכשירים
והעובדים שהכינונו עבור 'גבריאל' " .יתכן לפיכך שהמלווה לא חזר אתה ליוון.
 3אין בידינו מידע שהספינה ערכה הפלגות נוספות.

