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הסכם עם שמשון

מבצעי ההעפלה שנוהלו בידי המוסד לעלייה ב' ,העלו את בעיית הפליטים היהודים לראש סדר היום
הבין־לאומי ,והיו בין הגורמים שהובילו להעברת בעיית ארץ־ישראל לידי האו"ם ולהקמת מדינת
ישראל.

הקשר למבצעי ההעפלה (שכינויים היה בתחילה מפעל ב' – מפעל 'בן־שמעון') היה תחום פעילות
מרכזי של שירות הקשר ב'הגנה' .ספינת המעפילים הראשונה שבה הופעל קשר רדיו דו־מגמי הייתה
'אטרטו' א' ,שהפליגה מאיטליה לארץ בנובמבר  1938כשעל סיפונה  300מעפילים.
פעילות ההעפלה פסקה במהלך שנות מלחמת העולם ,פעילות המוסד לעלייה ב' הייתה מצומצמת,
והתמקדה בארצות הבלקן וב'עלייה יבשתית' ממדינות ערב ומאיראן .בשלהי שנת  1940נוצר 'נתק'
בין המוסד לעלייה ב' ושירות הקשר1.
פעילות ההעפלה חודשה בשנת  ,1945בתום המלחמה באירופה .אז נערך סיכום בין המוסד לעלייה
ב' ושירות הקשר ("המחלקה הכללית בארץ") ,בכותרת "הסכם עם שמשון" ,המצורף כאן בנספח,
וענייני הקשר של המוסד לעלייה ב' חזרו לסמכות ראש שירות הקשר2 .
ספינת המעפילים הראשונה שהגיעה ארצה לאחר מלחמת העולם הייתה 'דלין' ,שהפליגה מאיטליה
לארץ באוגוסט  ,1945כשעל סיפונה  35מעפילים .עד להקמת מדינת ישראל הוברחו כ־300,000
פליטים יהודים דרך גבולות למחנות עקורים באירופה ,כ־ 70,000מעפילים הפליגו ארצה ב־65
ספינות מעפילים וכ־ 12,000מעפילים הגיעו ארצה ב'עלייה יבשתית' ממדינות ערב ומאיראן.
שירות הקשר הקים רשת תחנות קשר רדיו לשירות המוסד לעלייה ב' .קשר מחתרתי חשאי זה היה
חיוני לפעילות המוסד לעלייה ב' ,ואיפשר את הלוגיסטיקה המורכבת של מבצעי ההעפלה (לינה,
מזון ,ביגוד ,הסעות ,מעבר גבולות ,ניהול מחנות ,רכש וציוד ספינות ,מבצעי בריחה והעפלה),
במאבק מתמיד עם הבריטים ,שפעלו כדי לסכל את פעילותו.
בשירות המוסד לעלייה ב' היו ' 219גדעונים' – אנשי שירות הקשר ,כשליש מהם נשים 77 .מהם פעלו
על ספינות מעפילים ,חלק מהם השתתפו בכמה הפלגות .כולם היו מתנדבים שפעלו במסירּות,
שאפשר פיקוד ושליטה
בדבקּות ובתנאים קשים במיוחד .באמצעים דלים הוקם קשר חובק עולם ִ
על מבצעי ה'בריחה' ,ההעפלה והרכש .קומץ טכנאים בנה יש מאין מכשירי קשר; אלחוטנים הוכשרו
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מוניה אדם טען כי ה'נתק' נוצר עקב "חשבונות ...שהלכו ותפחו מעבר לסביר" .מוניה אדם ,קשר אמיץ ,מעלילות
שירות הקשר של ה"הגנה" ,עורך :גרשון ריבלין ,הוצאת משרד הביטחון – ההוצאה לאור ,תשמ"ז –  ,1986עמ'
.180
יעקב ינאי (יאן) ,בכינויו החשאי 'שמשון' ,נתמנה לראש שירות הקשר בנובמבר .1945
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והתאמנו; אנשי צופן הכינו כתבי סתר; הוקמו והופעלו תחנות רדיו חשאיות בארץ ,באירופה
ובמדינות ערב (תחנה רדיו חשאית בבגדד פעלה עד שנת .)1951

אל"ם (בדימוס) דניאל רוזן
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