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 ב פ"תשהסיון  

 2022 יוני

 

 

 תחקיר הבריטי ה   –מ'אף על פי כן' עד 'קיבוץ גלויות' ו'עצמאות' 
 *דניאל רוזןאל"ם בדימוס 

 רקע

החודשיםב שנת    1947מספטמבר    ארבעת  תחילת  הסוכנות    1948עד  בהנהלת  נוקב  ויכוח  התנהל 

האמריקאי להפסקתה. המוסד לעלייה ב' וד"ר משה סנה,  היהודית על המשך ההעפלה נוכח הלחץ  

דרשו להגביר ביתר שאת את העלייה הבלתי לגלית )גם    ראש מחלקת ההעפלה בהנהלת הסוכנות,

לנמלי הים השחור(. בחודשים אלה  'הבריחה' ממזרח אירופה  נתיבי  הגיעו    בגלל החשש מסגירת 

מעפילים    13לארץ   מה  –ספינות  'עלייה'ןושלוש  'ה,  המאוחדות'  פורצים',  את    – ו'האומות  פרצו 

 ריטי והנחיתו מעפילים בחופי הארץ.בההסגר ה

יחידת מודיעין התקשורת    הכינה, ובעקבות זאת  הישגיהם המבצעייםמ   היו מתוסכליםהבריטים  

כנגד ספינות    הפעילותהמתאר את  תחקיר    1948בינואר    12ב־  (SLU CLOVER)  הבריטית בירושלים

 1המעפילים שהיו בטיפולה. 

 .ומשלים מידע על האירועים המנותחים בתחקיר   הבריטי  תחקירמסמך זה מציג את ה

 הבריטי תחקיר ה

ליחידות מודיעין    בירושלים  מיחידת מודיעין התקשורת שנשלח  כפי  הבריטי,    מסמך להלן תרגום ה

 : קפריסין ב פאיד ובהתקשורת בקהיר, 

של   . 1" הגבוה  האחוז  כי  מבצעיייתכן  הצלחת  בארבעת   אי  לגליות  בלתי  ספינות  יירוט 

 11בחוגים מסוימים. ניתוח השוואתי של המבצעים נגד    דאגההחודשים האחרונים יצר  

(, עם תשומת לב  ['קיבוץ גלויות ו'עצמאות']עד ה'פאנים'  [  FARIDA]  'אף על פי כן'ספינות )

,  וד הבריטי ליירוט ופענוח תעבורת הרדיו של 'ההגנה'[]שם הק  FOGמיוחד לאספקטים של  

היות   'אף על פי כן' כמבצע המשמעותי הראשוןתייחס אל  יכול לפיכך לעניין. אני מ

אוגוסט, עת זה היה   –לאחר התקופה מאי    FOG־  והיא הספינה הראשונה בה נעזרנו ב

אקסודוס'    –]הספינות 'יציאת אירופה תש"ז    מיותר עקב טקטיקת ה'צל' של הצי המלכותי

 .במשחתות בריטיות[ ןר א־זיב' לוו מתחילת הפלגתשו'י"ד חללי ג

 
 . סיועועל  ניר מן להיסטוריון תודה   *
,  לספינות 'יהודה הלוי' ו'שיבת ציון', שהפליגו מאלג'יריה  ספינות מעפילים. הוא אינו מתייחס   11דן רק ב־  הדו"ח  1

 הים התיכון, ולוו במהלך הפלגתם ארצה במשחתות בריטיות.  במערב יורטו בידי הבריטים  
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'גאולה' .2 היהודים    ,[FADUCAH]  הספינות  בנובמבר' [NORTHLANDS] מדינת  'כ"ט   ,

[GIOVANI MARIA  ]ניתוח, שכן הם יורטו כתוצאה מ'צל' של הצי  וה'פאנים' לא נכללות ב

 המלכותי. שש הספינות הנותרות מוצגות להלן בסדר כרונולוגי.

כן פ הס  .3 פי  על  'אף  רדיו    ( FOG 33)ספינת  [  FARIDA]  'ינה  שידורי  זיהו  הבריטים  ]כאשר 

שידורי  . עם הזמן הם ניתחו את  FOG 33סידורי, בדוגמה זו   מספרמספינה 'חדשה', הם נתנו לה  

 הספינה, צוותה ונוסעיה[:פעילות  על  מקיפההרדיו מהספינה ויצרו תמונה 

 מקורות גלויים: אין מידע, תיאור או זהות.  .א

מידע רב על תנועת הספינה   :ענוח הצופן[י]האזנה לתעבורת הרדיו ופ  FOGמקורות   . ב

ההפלגה לבמהומיקומה   תעבוך  את ר.  ולזהות  לתאר  אפשרה  שלא  מעטה  ה 

 2הספינה.

פשר לבצע חיפוש אחר הספינה בזמן המתאים יא  FOGלמרות )א(, מידע  הערה:   . ג

סייע להתמודד עם טקטיקות הטעיה  )הנפת דגל מצרי   FOGובאזור הנכון. מידע  

החשיוה הכוונת  יד  על  מצרית(,  חופים  בתעבורת  שאומת טמעות  מה  אליה,  ד 

 צע.י בחיפוש שהצי המלכותי ב

והפליגה תחת    1941טון שהושקה בקנדה ב־  300הספינה 'אף על פי כן' הייתה נחתת טנקים עם מנועי דיזל בתפוסה של  

הספינה היה יצחק )'איציק'( לנדואר. המלווים היו יהושע רביד, אלי שחר ומשה קרופניק.  הגדעונים  דגל איטליה. מפקד  

 היו יוסף לזרובסקי וחיה בר־מאיר )פיפרברג(. רב־החובל והצוות היו איטלקים.  ]האלחוטנים בספינה[  

  1947בספטמבר   15, איטליה, ב־Gaeta), במפרץ גאטה  )(Formia)הספינה הפליגה מחוף ים פתוח ליד העיירה פורמיה 

ב־   434עם   בריטי  סיור  מטוס  בידי  אותרה  הספינה  ב־  26מעפילים.  סעיד.  לפורט  מזרחית  צפונית    27בספטמבר, 

המשחתות   בידי  נעצרה  ניצנים  לחוף  משהתקרבה  והבריטים  HMS Talybontו־  HMS Chequersבספטמבר,  ננגחה   ,

קפריסין. מחנות מעצר  השתלטו עליה אחרי קרב בו הופעלה גם אש חיה. הספינה נגררה לנמל חיפה והמעפילים הוגלו ל 

 בגילוי ההתנגדות להעברת המעפילים לספינות הגירוש נהרג אחד המעפילים.  

 3בלילה האחרון.  קשר  לא קיימה כללבהוראת מפקד הספינה, הספינה מיעטה להשתמש בקשר הרדיו, ו 

 : ( FOG 63)ספינת    [RAFAEL LUCIA]הספינה 'קדימה'  .4

המעפילים על הספינה סמוך לוונציה והפלגת   העלאתמקורות גלויים: מידע על   .א

 הספינה, עם מספר פרטים מזהים. 

במהלך :  FOGמקורות   . ב ומיקומה  הספינה  תנועת  על  ומידע  'נורמלית'  תעבורה 

 ההפלגה. 

פשר פעולה פשוטה לתפיסת הספינה,  יא  FOGהערה: שילוב המידע הגלוי ומידע   . ג

 כאשר הובהר הבלבול בינה לבין הספינה 'עלייה'.

בתפוסה של    'קדימה'  הספינה דיזל,  מנוע  עם  מעץ,  דו־תרנית  ספינת מפרש   1921טון, שהושקה בשנת    200הייתה 

איטליה.   דגל  היהוהפליגה תחת  רות  המפקד  כהן   זאב  היה מקס  הגדעוני  הררי.  ונירה  וינקלר  חיים  היו  המלווים  ם. 

 . רב־החובל והצוות היו איטלקים, בתגבור מכונאי יהודי אמריקני. 'מצליח ' )קאהן(, שכינויו היה 

  מהאי פלסטרינה   1947בנובמבר    5־ספינה הוכנה לקראת הפלגתה לארץ במפרץ ליד ונציה באיטליה. היא הפליגה בה

(Pellestrina)   שלוש  מתחת לגיל  ופעוטותתינוקות  100־ מעפילים, ביניהם למעלה מ  794שמדרום לוונציה עם  . 

 
 גום לאנגלית.מספר מברקים שנשלחו מהספינה תיארו אותה כ'פןלשת' )נחתת(, אך פרט זה אבד כנראה בתר  2
מפקדי הספינות והגדעונים,  המבצע של  הוא מברקי הספינות ודו"חות    מקור המידע באשר לספינות ולקשר לספינות  3

'ההגנה' לתולדות  בארכיון  תומצתהנמצאים  זה  מידע  רוזן,  :  בספר  .  האלחוטי  דניאל  הקשר  מפעילי  גדעונים: 
 .2018–להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב, מהדורה שנייה, התשע"ח , העמותה המדינה שבדרך בשירות 
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למחרת  ש,  HMS Venus  משחתתהבנובמבר וכעבור שעות אחדות נצמדה אליה    15־ ב  הספינהאת    איתרבריטי  מטוס סיור  

  הייתה לא   לנמל חיפה. בגלל המצב הרעוע של הספינה וריבוי התינוקות והילדיםהשתלטה על הספינה והובילה אותה  

 . המעפילים נשלחו למעצר לקפריסין.  התנגדות לתפיסת הספינה

 משך כל ההפלגה. ב ןהספינה קיימה קשר תקי

 

 : ( FOG 64)ספינת  [ ALIYHA] הספינה 'עלייה' . 5

 לא היה כל מידע.מקורות גלויים:  .א

לאחר התרת הבלבול עם רו את הספינה, אך רק  תאי  FOGמקורות  :  FOGמקורות   . ב

ני הגעת הספינה לחופי הארץ. בשלב זה של ההפלגה פיומיים וחצי ל  ,'קדימה'

שעות. תעבורת הספינה לא נתנה   48ליותר מ ־   קשר רדיוהספינה שמרה על דממת  

 מידע שימושי.

ה . ג דממת  י הערה:  של  והטקטיקה  גלויים  מקורות  רדיועדר  בפנינו    קשר  העמידו 

לביירות, מוטמעת בתוך   חיל האוויר המלכותי סמוך  ידיקושי. הספינה התגלתה ב

 . חופית, ולא הייתה סיבה לחשוד בה התעבור

מפקד  והפליגה תחת דגל איטליה.    1945טון, שהושקה בשנת    109ספינת משא בתפוסה של    'עלייה' הייתה  הספינה

 ה יאיר ברקר והגדעונים היו בתיה ומאיר ריינס. רב־החובל והצוות היו איטלקים. הספינה הי

 מעפילים.   184, צרפת, עם  (Bandol) מחוף במפרץ בנדול  1947בנובמבר  5־ב הספינה הפליגה

התקרבה לחוף הלבנוני. רק בשלב    , כאשר הספינהבנובמבר   15־ב, והגדעונים הצליחו לתקנו רק  הקשר לספינה לא פעל

מצאם. באותה שעה הפרידו רק כמה עשרות מיילים יזה הצליחו הגדעונים להתגבר על בעיות קשר ולדווח על מקום ה

נסות ולפרוץ את הסגר בחוף נהריה.  והוראה ל '  יהיעל'בשלב זה ניתנו לספינה השם המבצעי  '.  יהיעל'לבין    ' קדימה'בין  

בנובמבר היא   16־ , אולם לא זיהו אותה כספינת מעפילים. עם שחר הספינהה בדקו אתמטוסי סיור ומשחתות בריטיות 

   . הגליל המערביעל החוף בנהריה, המעפילים ירדו במהירות, הועלו על אוטובוסים ופוזרו ביישובי  'עלתה '

 

 : ( FOG 65)ספינת  [ BLOCKADE RUNNER]הספינה 'הפורצים'  .6

 לא היה כל מידע. מקורות גלויים: .א

מידע רב על תנועת הספינה ומיקומה במהלך ההפלגה. התעבודה   :FOGמקורות   . ב

 4.לא כללה תיאורים של הספינה

לבצע חיפוש אחר הספינה בזמן המתאים ובאזור הנכון,   פשריא  FOGמידע    הערה: . ג

ונבדקה בידי   תיוהפנה חשד לספינה הנכונה, שאותרה בידי חיל האוויר המלכו

דומות טקטיקות  למרות  המלכותי,  אך   הצי  כן',  פי  על  'אף  של  הספינה לאלה 

ה עקב  כנראה  תמימה,  כספינה  תיהוכרזה  מצד   ואיפרטים  ואור  יעדר  תגובה 

 .ת שנבדקה בידי הצי המלכותיהספינה בע

  1927טון, שהושקה בשנת    200'הפורצים' הייתה ספינת משא מעץ עם מנוע דיזל ומפרשים, בתפוסה של    הספינה

ובני   והגדעונים היו מרגה גורןי, המלווה היה יוסף שחר  מפקד הספינה היה שלום דוליצקוהפליגה תחת דגל איטליה.  

 רב־החובל והצוות היו צרפתים.  .גפן

הספינה    מעפילים.  123  עם)שבוע לפני ההצבעה באו"ם(,    1947בנובמבר    22־ב  , תצרפ,  (Bandol)פינה יצאה מבנדול  הס

הספינה עם  נפגשה  ושם  לקורסיקה  אליה    'החלוץ'  הפליגה  העפלה    44שהעבירה  בניסיון  אספה  אותם  נוער  בני 

 שהשתבש מאזור העיר אלג'יר. לאחר המפגש המשיכה ארצה.  

 
תיאור הספינה פורט במברק שנשלח מ'סידני' )מפקדת המוסד לעלייה ב' בצרפת( ל'ארנון' )מפקדת המוסד לעלייה    4

 בנובמבר, אך נראה שהבריטים לא יירטו מברק זה. 23ב' בתל אביב( ב־
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משחתת בריטית, שלא  ידי  ב  'הפורצים'   נבדקהבקרבת פורט סעיד  הספינה נצבעה באדום והתחזתה לספינה טורקית.  

בדצמבר בטרם שחר לנקודת ההורדה ליד שפך    4־זיהתה את ייעודה והסתלקה. היא המשיכה בתנועתה צפונה והגיעה ב

 . , הורידה את המעפילים והסתלקהאביב הירקון שבתל

 שך כל ההפלגה. במ הקשר לספינה פעל באופן תקין 

 

 

   :( FOG 67)ספינת    [UNAFRAID] ' לא תפחידונו הספינה '  .7

דו"חות כלליים על מספר ספינות ללא היה מידע מועיל. פרט    מקורות גלויים: .א

 ן אינדיקציה מסוימת על זהות הספינה.ת, מה שנהחשודות באזור פורטו ונר

במהלך   :FOGמקורות   . ב ומיקומה  הספינה  תנועת  על  ומידע  'נורמלית'  תעבורה 

 התעבורה מידע מועיל למבצע. מעבר לכך לא כללה ההפלגה. 

 ראה 'אף על פי כן', בשינויים המתחייבים.  הערה: . ג

והפליגה תחת דגל    1946טון, שהושקה בשנת   500הספינה 'לא תפחידונו' הייתה ספינת עץ עם מנוע דיזל בתפוסה של  

  –  )בכינוייה המחתרתי  צפורה רוזןגד לסקר, המלווה היה פנחס משקוב, והגדעונית הייתה  מפקד הספינה היה  איטליה. 

 רב־החובל והצוות היו איטלקים. . 'סוניה'(

  מאזור צ'יוויטאוקיה   1947בדצמבר    11־ספציה באיטליה. היא הפליגה ב ־לקראת הפלגתה לארץ בנמל לה הוכנה    הספינה

(Civitavecchia)   ובמסווה   –  באמצעות סירות  –  העלאת המעפילים לספינה נעשתה בלילה מעפילים. 850באיטליה עם

 של צילום סרט.  

בריטי   סיור  ב   איתר מטוס  הספינה  אליהבדצמבר,    22־את  הגיעו  אחדות  שעות  , HMS Chequersהמשחתת    וכעבור 

למחרת בבוקר השתלטו הבריטים על הספינה.    .HMS Mermaidוספינת העזר    HMS Volageשתוגברה על־ידי המשחתת  

נגררה   הספינה  התנגדות,  הייתה  העזר  לא  ספינת  לקפריסין.   HMS Mermaidבידי  גורשו  והמעפילים  חיפה,  לנמל 

 בקרב המעפילים והגיעו עימם למחנה המעצר בקפריסין.  נטמעוהמלווים 

 משך כל ההפלגה. בהקשר לספינה פעל באופן תקין 

 

 (:FOG 68)ספינת  [ ARCHIMEDES] ' האומות המאוחדות הספינה '  .8

 לא היה כל מידע.מקורות גלויים:  .א

מידע סביר על תנועת הספינה ומיקומה בחצי הראשון של ההפלגה,   :FOGמקורות   . ב

ב  ךא מיקום  דו"חות  התקבלו  לא  הועילה.  לא  אחרת  השעות   48־ תעבורה 

 האחרונות. 

. FOG־ מידע דל מכל המקורות. המידע היחיד לחיפוש בעיתוי הנכון הגיע מ  הערה: . ג

הסיבה לכישלון היא מעבר מהיר של המארגנים מהפלגה לגלית להפלגה לא ־

. הסיבה יל האווירחעות לצי ולמ לגלית, כאשר המידע על החשודים היה חסר מש

השנייה הייתה כישלון חיל האוויר המלכותי לאת את הספינה ביום החיפושים 

 הראשון.

  1920שהושקה בשנת  ,  טון   350בתפוסה של  ,  ומנוע דיזל   יתה ספינת עץ עם מפרשיםיה'  האומות המאוחדותהספינה '

  כרמלי.  שושנה  דוד מימון, המלווה היה עמנואל ורדי והגדעונית הייתה  מפקד הספינה היה והפליגה תחת דגל איטליה.

    .םאיטלקי יוצוות הרב־החובל וה

ונרה.נה  הספי בפורטו  להפלגה  לצ'יוויטכאשר    , 1947בדצמבר    24־ ב הוכנה  צפונית  לחוף  סמוך    קיה אועגנה 

(Civitavecchia) , ירות גומי וכבל שהיה מתוח בין הגשר שתי ס  :מעפילים בעזרת גשר מאולתר 537איטליה, עלו עליה

    שנה.   35־היו צעירים שגילם הממוצע היה כ – חברי תנועות נוער מהונגריה, רומניה ופולין   – לספינה. המעפילים

. ביומיים האחרונים להפלגה בוצעה היערכות מיוחדת למניעת  ההפלגה נמשכה שמונה ימים ללא אירועים מיוחדים

פילים: המטבח ומתקני הרחצה, שנבנו על הסיפון, הושלכו לים. המעפילים אכלו רק אוכל  זיהוי הספינה כספינת מע
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מקופסאות שימורים, נצטוו להישאר בבטן הספינה ולא לעלות על הסיפון, והורשו להשתמש בשירותים רק בשעות 

 הלילה. 

  משחתת את המטוס בריטי, שהזעיק לעברה  אותרה הספינה בידי, 1948 בינואר  1־ סמוך למועד הגעתה לחופי הארץ, ב

HMS Chevron  כיוון את  במהירות  שינה  הספינה  מפקד  ירדו   ההפלגה.  המעפילים  נהריה.  ליד  לחוף  אותה  והעלה 

ידי אנשי פלי"ם ותושבי  ־סירות ובגלישה על גבי כבל מיוחד שהותקן, התקבלו בחוף על  באמצעות מהספינה לחוף  

 והסתלקו במהירות מהחוף.  המקום

 בדצמבר.  31מכשיר הקשר בספינה התקלקל כשהתקרבה לחופי הארץ, והיא קיימה רק קשר בודד, ב־ 

 

 – : הניתוח לעיל מראה סיכום .9

ענה על הצרכים המבצעיים. במקרה אחד הוא   FOGבשלוש ספינות שתפסנו, מידע   .א

במידע  במעט  נתמך  הוא  שני  ובמקרה  גלויים  ממקורות  במידע  היטב  נתמך 

 ממקורות גלויים.

 במקרים של שלוש ספינות שלא יורטו. עדר מוחלט של מידע ממקורות גלוייםיה . ב

בלבד איתר כל אחת משלוש הספינות ובעקבותיו נעשה חיפוש בעיתוי   FOGמידע   . ג

 הנכון.

'עלייה',    FOGמעבר לכך, סיוע   .ד מצוי בשפע במקרה של  היה מועט במקרה של 

 במקרה של 'האומות המאוחדות'.  ורגיל'הפורצים', 

בידי הצי, ובמקרה שני )'האומות   בבמקרה אחד )'הפורצים'( הספינה נבחנה מקרו .ה

 המאוחדות'( חיל האוויר המלכותי היה אמור לאתר את הספינה .

 כלליות:  מסקנות .10

 משלושת התפיסות המוצלחות לא עלו נקודות מהותיות. .א

, ס"ק ב לעיל( פוגע בהצלחת היירוט, אך 9עדר מידע ממקורות גלויים )סעיף  יה . ב

 הוא לא סיבה לכישלון המבצעי.

מתרשמ . ג תקשורת  אנו  אבטחת  קיימו  האחרונות  שהספינות  יותר    רדיוים  טובה 

 באזורי החיפוש.

בצורה משביעת   מילא את תפקידו  FOGדל לפעמים,     למרות זאת, ולמרות מידע .ד

שכשלו, בכך שיזם חיפוש בעיתוי הנכון )יוצא מהכלל   עיםצהמב  רצון בכל שלושת

, המתקדמים של 'האומות המאוחדות'(ו המקרה של 'עלייה' והשלבים  יה   ישרפא

   ונתן תמונה מדויקת על תנועות הספינות.

טובה,    בעוד .ה עבודה  עשו  המלכותי  האוויר  חיל  ומטוסי  המלכותי  הצי  ספינות 

הכ מוצלחים,  מבצעים  בשלושה  מספק,  בלתי  מידע  בסיס  על  שלון  ילפעמים 

מהמבצעיםלפחות  ב המל  שניים  האוויר  חיל  של  מלא  לא  מדיווח  כותי נובע 

י המלכותי ליצור תגובה מחשידה בעת צשל ה  ן)'האומות המאוחדות'( והכשלו

 הבדיקה של 'הפורצים'. 

 "מסמך זה נכתב בהתייעצות עם קצין הקישור לצי המלכותי. .11
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 סיכום

'ההגנה' הייתה כלי מרכזי בידי הבריטים במאבקם  בריטי  מסמך   'שבירת' צפני  זה ממחיש כיצד 

 5הבלתי לגלית.לבלימת העלייה 

יכולותיה ושיפור  לקחים  להפקת  פעלו  הבריטים  זה,  במסמך  המתוארים  האירועים    ם אחרי 

הקמת   ועד  המאוחדות'  'האומות  לאחר  ארצה  שהפליגו  המעפילים  ספינות  עשר  כל  המבצעיות. 

 המדינה נתפסו בידי הבריטים.

וידעו לקרוא את המברקים    'ההגנה' פני  ו'את צ'פענחו'    הבריטים  )או אף קודם לכן(,    1942משנת  

בין  תקשורת הרדיו    ,תקשורת הרדיו לספינות  המוצפנים שגורמי 'ההגנה' העבירו בתקשורת רדיו.

ב' לעלייה  המוסד  מפקדות  מפקדות  בין  הרדיו  תקשורת  ו,  גורמי 'ההגנה'  בין  הרדיו    תקשורת 

כ להם  הייתה  היהודית  פת 'הסוכנות  והעניק 'חוספר  מו  ה ,  עליונות  על  דיעילהם  משמעותית  נית 

הישוב. בלימת העלייה הבלתי לגלית הייתה ההצלחה הבריטית החשובה בניצול עליונות מודיעינית  

 זו.

 

 

 

 

 

 לוט: המסמך הבריטי. 

 
נושא זה, ראו  5 סּו  למאמר מקיף על  ֲאֻרָבה: הצופן בשירות הקשר של 'ההגנה'כְּ בַּ , מפנה האימפריות: סוגיות  ָמא 

בחקר היישוב בפרוס המנדט הבריטי, עורך: ניר מן, עלי זית וחרב, כרך י"ט, מודן הוצאה לאור, המרכז לחקר כוח  
 .152–125, עמ' 2019המגן מיסודו של ישראל גלילי, משרד הביטחון, 
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