
גדעונים
1.05גרסה , מצגת מורשת

2018-ח "תשע, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
דניאל רוזן) מיל(ם "המצגת הוכנה בידי אל
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סיפור ייחודי ודרמטי–הגדעוניםעלילות 

הזרוע של  ', במוסד לעלייה ב" הגנה"שירות הקשר של האלחוטניהיו גדעונים
שעסקה בהעפלה וברכש לפני קום המדינה" הגנה"ה
בתנאים קשים, בדבקות יוצאת דופן, שפעלו במסירות ללא אח ורע, היו כולם מתנדביםהגדעונים

 שאיפשרשכן באמצעים דלים הוקם קשר , הן סיפור מופלאהגדעוניםעלילות
:העפלה ורכש, ניהול ושליטה על מבצעי בריחה

קומץ טכנאים בנה מכשירי קשר יש מאין
אלחוטנים התאמנו
אנשי צופן הכינו כתבי סתר
 במדינות האסלאם, באירופה, בארץ–הוקמו והופעלו עשרות תחנות אלחוט חשאיות

 היה חיוני לפעילות המוסד  הגדעוניםקשר האלחוט המחתרתי והחשאי שקיימו
'לעלייה ב

רכש , ניהל מחנות מעפילים, מעבר גבולות ועוד, הסעות, ביגוד, מזון, המוסד טיפל במעפילים בלינה
שניסו לסכל את , במאבק מתמיד עם הבריטים–והעפלה " בריחה"וניהל מבצעי , וציוד ספינות

פעילותו 2



'המוסד לעלייה ב, בריחה, העפלה: רקע
 של יהודים לארץ ישראל ימיה כימי ההתיישבות העברית החדשה ליגאליתהעפלה לא

בארץ
ההעפלה הפכה להיות סמל מובהק של מאבק היישוב היהודי במנדט הבריטי

כאשר בריטניה הפכה להיות  , 1939באפריל " הגנה"הפך לזרוע של ה' המוסד לעלייה ב
ומצב יהודי אירופה הלך והורע, ערבית והגבילה את העלייה היהודית-פרו
הפְרהּוד(א "הפעילות הורחבה למדינות האסלאם אחרי פרעות תש–



מבט כולל: 'פעילות המוסד לעלייה ב
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ם"הפליאתר : מקור



נתיבי העפלה מארצות האסלאם
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צבי-מכון בן: מקור



1947שלהי שנת , "גדעון"רשת 

איטליה6

נאפולי מילנו רומא מרנו בארי לונדון ניו יורק פראג מינכן

שיבניק

תל אביב
חיפה

יוגוסלביה

בוקרשט אתונה קפריסין בירות דמשק טהרן בגדד קהיר

פריז

מרסיי

אוסטריהאינסברוק

אוסף גבי שריג: מקור

מרכזת



הבריטים פעלו לסכל את מפעל ההעפלה
הוטל מצור ימי על חופי הארץ

 צי ספינות מלחמה(Palestine Patrol) ,ם חופיות  "תחנות מכ, מערך מטוסים
)חיפה, מאריססטלה: הידועה(

לסיכול פעילות בריחה  , מקצועית ומיומנת, פעילות חשאית ענפה
והעפלה

ונקטו אמצעי ביטחון  , מפקדי המוסד היו ערים לפעילות הבריטית
קפדניים ופעולות הונאה

הקפדה יתירה על ביטחון שדה וחשאיות
 בפגישות חשאיות, פנים־אל־פניםעיקר התקשורת בין המפקדים הייתה  .

ולא שוגרו בקשר רדיו, מסמכים רגישים הועברו עם שליחים

עצמם הקפידו במיוחד על מידור וחשאיותהגדעונים
בינם לבין עצמם, בינם לאחרים 7



הבריטים ניהלו מערכה חשאית רחבה
 שם עקבו אחרי תנועת המעפילים, במשרד החוץ הבריטי בלונדון" חדר מצב"הוקם

אוסטריה ואיטליה פעל לאיתור נתיבי תנועת המעפילים ולחסימתן, המודיעין הצבאי בגרמניה
 היה שיתוף פעולה הדוק בין הבולשת הבריטית בארץ(CID) , שירות הביון(MI6) ושירות הביטחון(MI5)

לאיתור הכנות להפלגת ספינות מעפילים, איטליה ויוון, הוצבו סוכני ביון בריטיים בנמלי צרפת

פעילות מבצעית מקיפה כנגד המוסד לעלייה ב':
לשיבוש אספקה לספינות מעפילים, איטליה ויוון ולחץ מסחרי על חברות ספנות, לחץ דיפלומטי חשאי על צרפת
הפעלה מסיבית של מעקבים סמויים אחרי אנשי המוסד
ושלוחות המוסד " הגנה"ה, ציתות לטלפונים של הסוכנות–סיגינט(Buttercup) ,שבירת צפנים, האזנה לקשר אלחוטי

(ISPAL, ISOTAS, ISTRIA, FOG, CREAM)
החדרת סוכנים בריטיים שהתחזו למעפילים, עצירת מעפילים וחקירתם–יומינט
 שליחת סוכנים בריטיים לשכנע עקורים יהודים לא להשתתף בהעפלה הבלתי , שידורי תעמולה אנטי ציונית ברדיו–הסברה

ליגלית
Embarrass– כדי למנוע הפלגתן, ספינות מעפילים בנמלי איטליה5ב־חבלה

 ה־גםCIA באירופה" הבריחה"האמריקאי ביצע סדרה של מבצעים חשאיים כנגד:
Rummage– בקרב המעפילים הרביזיוניסטיים בבוואריה" טרוריסטים"לאיתור
Symphony–בעקבות שמועות שהפיצו הבריטים, לאיתור חדירת סוכנים סובייטיים למזרח התיכון בערוצי הבריחה והמוסד
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?"גדעונים"מה מקור השם 
שפעלה במסגרת שירות הקשר ', רשת האלחוט של המוסד לעלייה ב

"גדעונים"ולכן נקראו מפעיליה , נקראה רשת גדעון, "הגנה"של ה
ל  "רשת ארצית לקשר בין המטכ, "רשת אבינועם"הרשת הראשונה הייתה

ליישובים
 ח ליחידות "רשת ארצית לקשר בין מטה הפלמ, "רשת תמר"הרשת השנייה הייתה

ח  "הפלמ
"הייתה הרשת השלישית" רשת גדעון
"הייתה רשת של המחלקה המדינית בסוכנות היהודית בירושלים" רשת שרה  ,

לונדון וניו יורק

 גדעונים"קיימות תאוריות נוספות על מקור השם"
 שמו של , "גרישא"הוא הסבה לעברית של השם " גדעון"יש הטוענים כי השם

"הגנה"האלחוטן הימי הראשון ב
למשדר הרדיו באפיקים, "הומצא"יש הטוענים כי זה שם ש
 שופטים פרק ז(מסמל מובחרים בעלי תושייה " גדעון"יש הסבורים כי'( 9



הגדעוניםעל 
שנערך בידי שירות הקשר, הוכשרו מקצועית בקורס אלחוטהגדעונים

בצד הצפנה ופענוח, נושא מרכזי היה שידור וקליטה במורס

מקלט העיקרי נבנה בבתי מלאכה של שירות הקשר/המשדר
נוח לנשיאה וטלטול בתנאי מחתרת, בגודל תיק משרדי, במזוודה מעץ
 ג"בתקשר מורס ואיפשרהציוד פעל עם שפופרות
ווט10כ־הספק השידור היה . התדר נקבע בדרך כלל באמצעות גבישים
 תיל ארוך " (ר"האנטנות היו הדרך כלל אנטנות–(Long Wire

 פעלו מתחנות אלחוט חשאיות נייחותהגדעוניםעיקר
בוקרשט, מינכן, אתונה, אינסברוק, מרסיי, פריז, מארנו, בארי, מילאנו, נאפולי: אירופה ,

לונדון, באזל, שבניק, פראג
טהרן, קהיר, בגדד, חומס, חלב, דמשק, ביירות: מדינות האסלאם
חיפה, תל אביב: ארץ ישראל

נמנו על צוות מלווי ספינות  , ח"שרובם היו לוחמי פלמ, הגדעונים
כדי לקיים קשר עם הארץ, "הגנה"המעפילים מטעם ה

כדי להעביר הוראות והנחיות לצוות ולמעפילים, תפקיד מכריע
כתב הסתר  , הגבישים, השמיד את המכשיריםהגדעוני, היה והספינה נתפסה בידי הבריטים

והמסמכים וניטמע בקרב המעפילים 10



11

שלמה רוזן הגדעוני
")  הנסי"בכינויו המחתרתי (

ם"הפליאתר : מקור

)ח"אוצר תמונות הפלמ: מקור")(אשד"בכינויו המחתרתי (גרשון אפרתי הגדעוני

ל"תחנות אלחוט חשאיות בחו

במחנה  " ר"אנטנה , רומא
:  מקור(המעפילים מונטה מריו 

)ח"אוצר תמונות הפלמ :  מקור
, טכניקה ומדע לנוערירחון 
1948



)1(הגדעוניות
 היו נשיםמהגדעוניםכשליש

עשיית הנשים לא הייתה שונה מזו של הגברים
ליווי ספינות, הכשרת ספינות, הן עסקו בהכנת מעפילים למסע, מעבר להפעלת קשר ,

ארגון התנגדות לבריטים ועוד
התגייסו למפעל ההעפלה ומלאו את משימותיהן תוך גילוי , הנשים הרימו את הכפפה

יכולות שאינן נופלות מהגברים
 מציג כינון זהות נשית חדשההגדעוניותסיפור

  נשים ביקשו להשתחרר מהתפיסות המסורתיות של החברה היהודית הפטריארכלית
"עבריות חדשות"ולהיות 

 הייתה חיובית בדרך כללהגדעוניותחווית השירות של
הנסיעה והשהות . ולוותה בתלאות, בזהות שאולה, ההגעה ליעד נעשתה בדרכי עורמה

החשאיות  . האחריות הייתה עצומה. העבודה הייתה מאומצת וקשה. בתת־תנאיםהיו 
הביאה לבדידות

 תוך מילוי משימה  אישית־נשיתהוא דוגמה להגשמה הגדעוניותסיפור
לאומית

הנשים הגיעו להישגים ייחודיים בעשייה ובמנהיגות
  התפקיד המנהיגותי העצים את תחושת המסוגלות והאחריות שלהן והרחיב את גבולות

תפקודן
12



)2(הגדעוניות

13

יום לפני  , עלית הגג במחנה המעפילים מונטה מריו, ברומאיוכיהגדעונית
שנאלצה לברוח עקב הסגרה

)ח"אוצר תמונות הפלמ: מקור(

חיה  הגדעונית
בכינויה  (קוזלובסקי

המחתרתי  
")אליזבט"

"  שושנה"בתחנת 
בחיפה

אוצר  :  מקור(
)ח"תמונות הפלמ

יפה  הגדעונית
בתחנה בפריז

אוצר  :  מקור(
תמונות  

)ח"הפלמ



)3(הגדעוניות
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").  יוך"בכינוי המחתרתי (יוכבד הגדעוניתמשמאל 
ברומא") אליזבט"בכינוי המחתרתי (מימין חיה 

)ח"אוצר תמונות הפלמ:  מקור(

במרסייפנינה בתחנה הגדעונית
)ח"אוצר תמונות הפלמ:  מקור(

נועה בתחנה בפריזהגדעונית
)ח"אוצר תמונות הפלמ:  מקור(



,  קוזלובסקיחיה הגדעוניתתעודות מזויפות של 
"פולצקאליזבט "כפליטה בשם 

15
לימון) מוקה(ש אלוף מרדכי "מרכז המידע והמחקר למורשת ההעפלה ע: מקור



"מזוודה"

מקלט מחתרתי/משדר
מבוסס על מספר שפופרות ריק

צ"מה6.5עד 3, ג"ת: תחום תדרים
ווט10: הספק שידור
שידור מורס בלבד
13x 27x45ג"ק7.2, מ"ס
  בתי המלאכה המחתרתיים של

ייצרו עד " הגנה"שירות הקשר ב
מזוודות500כ־קום המדינה 

  בית המלאכה הראשי הוסתר בסוכנות
54אלנבי ' למכשירי רדיו ברח" פילקו"

בתל אביב
  בתי מלאכה באיטליה וצרפת ייצרו

מזוודות עבור ספינות מעפילים
16

האתר להנצחת  
חללי חיל הקשר  

והתקשוב

המכשיר הספציפי פעל  
"תמר", ח"ברשת הפלמ

ענביםקריתמוזיאון : מקור



נוספה שמיעה  , הספק השידור הוגבר: השתכללה עם השנים" מזוודה"ה
נוספה גמישות לבחור בין גבישים ותדר בר שינוי, עצמית

17

):רגנרטיבי(מקלט ישיר :חד־שפופרתימשדר 

מקלט
6SK7 ,6N7 משדר

6V6



קווארץגביש 
 משמש למתנד(Oscillator) ומשלהי שנות השלושים היה  , 1921לבקרת תדר בציוד אלקטרוני משנת

האמצעי המקובל לקביעת תדר במשדרים  
 כוח מכני יוצר מתח חשמלי, ולחילופין–מתח חשמלי המופעל על הגביש יוצר כוח מכני . פיאצו־אלקטרימבוסס על גביש
משתמשים בגבישים  1950משנת (שנכרה בכמויות גדולות בברזיל , הגבישים באותה התקופה התבססו על גביש טבעי

שהחזיקו אותו בארבעת  , ונקבע בין שני לוחות מתכת) מ"ס1.2x1.5x0.3(נחתך בזווית המתאימה ללוח זעיר , )סינטטיים
כך שיוכל לרטוט, פינותיו ובמרכזו

בתדר הנקבע על פי המידות הפיזיות של הגביש, הגביש מתנהג כמעגל תהודה מדויק

וליטשו אותם לתדרים  השתמשו בגבישים שקנו כגרוטאות מעודפי צבא לאחר מלחמת העולם הגדעונים
הרצויים

8"שפשוף הגביש משני צדיו בתנועת ). שנראה כמו לוח זכוכית אטומה דקה(מוציאים את הגביש , מפרקים את בית הגביש  "
ציפוי מרכז הגביש  . על משטח זכוכית מעלה את התדר) משחת ניקוי תעשייתית(על ניר זכוכית עדין או עם משחת ליטוש 

צ"קהכך ניתן לשנות את תדר הגביש בכמה עשרות . מוריד את התדר) מתיל הלחמה(או עופרת ) של עפרון(בגרפיט 

18

,  FT-243גביש 
מהסוג בו  
השתמשו 
הגדעונים

גבישים מודרניים  
המשמשים , זעירים

, טבלט, במחשב
, טלפון סלולרי
שעון יד ועוד



)לקרוא מימין לשמאל(מורס עברי
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הגדעוניםמקלטי רדיו מעודפי צבאות הברית בשימוש 

20

BC-348 BC-312



TCS-12ג ימית אמריקאית "מערכת קשר ת

ב"הותקנה בספינות מעפילים שנרכשו בארה

 ווט25של בהספק שידור , צ"מה12עד 1.5לתחום התדרים , נ"ואתמורס
21

משדר מקלט

Rockwell Collins Museum: מקור התמונות



")קרוסלי("SCR-284ג טקטי אמריקאי "ש ת"מקמ

ש רזרבי במספר ספינות מעפילים"מקמ
ללא תלות במקור מתח חיצוני–גנרטור יד : יתרונו

 5.8עד 3.8לתחום התדרים , נ"ואתמורס
17, במורסווט24בהספק שידור של , צ"מה
)ן"את(בדיבור ווט 22

משדר

גנרטור יד ק אמריקאי במלחמת העולם השנייה"חפ



"הסכם קשר: "כונו) הוראות קשר(ש"הק

"יפהכתריאל"ספינת המעפילים 
1946אוגוסט 

רמה:ארצי.א

נXט:  כתריאל.ב

814וגם 689:  גל ראשי.ג

כי בשלוה יצאו: סיסמא.ד

:שעות קשר.ה

0600 ,1000 ,1400 ,1800

דקות10ארצי קורא ראשון .ו

"יגור"ספינת המעפילים 
1946אוגוסט 

כאן:יגור.א

ישל:  ארצי.ב

לא ישוב ריקם:סיסמא.ג

:דקות5ארצי קורא .ד

0630 ,1000 ,1400 ,1800

לפי הודעת יגור דרך בנימין: ההתחלה.ה

1250, 850, 814:גלים לא קריסטליים.ו

689ראשי , 672, 545: גלים קריסטליים.ז

:הערות
מפקדה באיטליה: בנימין, מפקדה בארץ ישראל: ארצי
כל השעות בזמן גריניץ'
כדי לאפשר שינוי על ידי התייחסות לאות בלבד, השורות מסופררות באותיות 23

באניות  הגדעונים, גבי שריג: מקור
כחהוצאת המרכז לתולדות , ההעפלה

1988, ש ישראל גלילי"ע" ההגנה"המגן 



סתר ידניהשתמשו בכתב הגדעונים

24



"אורד וינגייט): "מברק(תזכיר 

: מקור 
ארכיון גבי שריג 25

 הפליגה " אורד וינגייט"הספינה
מרץ  14ב־) איטליה(מפלסטרינה

1946

 מעפילים248הביאה לארץ

  נתפסה בידי הבריטים בחופי הארץ
מרץ26-ב

היה אברהם רייסהגדעוני



)1" (דלין"ספינת המעפילים 
ספינת המעפילים הראשונה שהגיעה ארצה לאחר מלחמת העולם השנייה

 עם מנוע דיזל', מ29ספינת דיג איטלקית באורך

 וצוות איטלקיאיטלקי־יהודיעם רב חובל , איטליה, מונופוליהפליגה מנמל

 ניצולי שואה, מעפילים37הגיעה בהסתר לחוף קיסריה והנחיתה

התמונה  
באדיבות

ם"הפליאתר  26



)2" (דלין"ספינת המעפילים 
 אוגוסט הנחיתה את המעפילים שעל 28וב־, 1945אוגוסט 21ב־הפליגה

סיפונה בחוף קיסריה והפליגה חזרה לאיטליה
המעפילים הועברו לחוף בסירות משוטים של קיבוץ שדות ים

זרובבל"שכינויו המחתרתי , חייקינדאריה הגדעוני: בין המלווים"
יהודה"שכינויו המחתרתי , בהפלגה חזרה לאיטליה היה אברהם רייסהגדעוני"

מעודפי הצבא  , ווט5ג בהספק "מכשיר קשר ת, 19-על הספינה הותקן מק
הבריטי

 צ"קה6,500תדר השידור הראשי היה

העברת הודעות מהארץ הייתה באמצעות תקליטים במקום כתב סתר  .
:לדוגמה

נחתו בקיסריה: שירת ספני הוולגה
נחתו בעתלית: רפסודיה הונגרית
בואו מחר, תתרחקו מהחוף: המנון בריטי

1948במאי , סימון בירושלים-ל נפל בקרב במנזר סאן"זחייקינדאריה הגדעוני
27



19-מק

מקלט ששימש  /משדר
בטנקים בריטיים  
במלחמת העולם  

השנייה
2, ג"ת: תחום תדרים

צ"מה8עד 
  שידור מורס ודיבור

)AM-ן"את(
 5כ־הספק שידור של

ווט

28



)1" (יפהכתריאל"ספינת המעפילים 
שנרכשה באיטליה, ספינת משא מעץ עם מפרשים ומנוע עזר
עם צוות איטלקי, איטליה, הפליגה מחוף העמסה בבוקה די מגרה
 ניצולי שואה, מעפילים604הביאה ארצה

התמונה  
באדיבות

ם"הפליאתר  29



)2" (יפהכתריאל"ספינת המעפילים 
שולמית"שכינוייה המחתרתי , פינקרפלדאיה הגדעונית: בין המלווים"
 השתלטו  , ליד חופי הארץ, אוגוסט15ב־. 1946ביולי 31ב־הפליגה

והספינה שטה לנמל  , הבריטים על הספינה לאחר עימות ואיום בנשק
חיפה

אחרי מספר ימים הצליח מפקד הספינה לנסר את שרשרת העוגן  ,
חייםקריתוהספינה נסחפה לחוף 

הבריטים השתלטו שוב על הספינה וגררו אותה לנמל חיפה

 היוודאמפייר "גירוש תלספינלאחר מאבק אלים הועברו המעפילים"
לספינת הבריחו בבגדיהן חומר נפץ , "שולמית"הגדעוניתמונהגות בידי , מספר נערות

אך הפיצוץ שנוצר גרם נזק קל בלבד, הגירוש

המעפילים גורשו למחנה בקפריסין
 ברחו מהמחנה והגיעו לנהריה בספינת מבריחים קפריסאית" שולמית"והגדעוניתהמפקד

30



)1" (רפיח"ספינת המעפילים 
 נמשתה  , טבעה, 1893ספינת משא מוסקת בפחם שנבנתה בשנת

נרכשה ביוון. ושופצה
 785ו־עם צוות יווני , )קרואטיה–כיום (יוגוסלביה , באקארהפליגה מנמל

הונגריה ובולגריה, ניצולי שואה מרומניה, מעפילים
 סירינהטבעה בסערה ליד האי(Sirina)

: מקור התמונה31

http://wrecksite.eu/imgBrowser.aspx?53089


)2" (רפיח"ספינת המעפילים 
נור("ליכובסקי) אבי(אברהם הגדעוני: בין המלווים("
 1946בנובמבר 26ב־הפליגה
בדצמבר  7ה־בבוקר סירינהעלתה על סלעים ליד האי , נקלעה לסערה

וטבעה לאחר שעה
הגופות נמשו מהים ונקברו באי. מעפילים טבעו8. המעפילים קפצו למים ושחו לחוף

חילץ ציוד קשר מבטן הספינה הטובעת והביאו לחוףהגדעוני
 מצברים  , )צ"מה4ו־6, 7(משדר מתוצרת עצמית עם גבישים , )דוקאטי(מקלט רדיו איטלקי

ותיל לאנטנה
כדי לעקוף את , הוא שינה את המשדר. לשדריכללא הגדעוני, מאחר ומצבר אחד אבד בדרך

ושידר עם המתנד בלבד, דרגת ההספק של המשדר

וגולדה מאיר ביקשה מהנציב  , הקים קשר עם שלוחת המוסד ברומאהגדעוני
העליון הבריטי לסייע בחילוץ

הוא נכנס לערוץ הקשר בין  . היו מצברים שאפשרו לו לפעול רק משך כעשר דקותלגדעוני
הודעתו נקלטה . שלוש פעמיםSOS DE NER SIRINAהשלוחה ברומא למפקדה בארץ ושידר 

R Rוהוא קיבל את ההודעה  R .שלח מיד מידע תמציתי על המצב וצורכי המעפיליםהגדעוני
32



)3" (רפיח"ספינת המעפילים 
בגדים שמיכות ועזרה ראשונה, בדצמבר הצניחו הבריטים מזון9-ב

 דצמבר 12וב־, מעפילים פצועים21ו־יום לאחר מכן פינתה משחתת יוונית את הצוות היווני
פינו משחתות בריטיות את שאר המעפילים והעבירו אותם למחנות מעצר בקפריסין

מכשיר הקשר הושלך לים לפני שהמעפילים פינו את האי

33



ליכובסקי) אבי(אברהם 
ל"ז") נור("

ל נקבר בקיבוץ שובל"זליכובסקיאפרו של אברהם 34 סירינהגלעד בקבר אחים של המעפילים באי 



?מי ישלם: נפלאות הבירוקרטיה הבריטית

שלח המפקד העליון של הצי הבריטי בים התיכון  1947בינואר 6ב־
28למשרד המושבות ולעוד , למשרד החוץ, מברק לאדמירליות בלונדון

:נמענים
חושבה עלות חילוץ והעברת היהודים מהספינה הטבועה  "

Athinai] אני  . פאונד4,430ל־והיא הגיעה "] רפיח"הספינה
מקווה שמידע זה יסייע היה ותהיה אפשרות להחזיר סכום זה  

"או לנכותו מתקציבנו .
בינואר17ב־, ומשרד החוץ השיב:

אנו בספק האם האדמירליות תוכל לקבל את הכסף ממשרד  "
"?אולי הם ישלחו את החשבון לסוכנות היהודית. המושבות

35



)1" (אקסודוס–ז "תשיציאת אירופה "ספינת המעפילים 
עם רב חובל ישראלי וצוות  , ספינה אמריקאית שהפליגה מנמל סט בצרפת

אמריקאי

שעוררה תהודה בתקשורת העולמית, ספינת מעפילים גדולה
1947ט נובמבר "כ, ם"לתהודה זו הייתה חשיבות רבה בקידום החלטת החלוקה באו

 ניצולי שואה, מעפילים4,514בספינה הפליגו
ואחר מאבק מר הם הוחזרו למחנות עקורים בגרמניה, המעפילים לא הורשו להיכנס לארץ

התמונה  
באדיבות

ם"הפליאתר  36








)2" (אקסודוס–ז "תשיציאת אירופה "ספינת המעפילים 

 בלב ים , 1947ביולי 18ב־. 1947ביולי 11ב־הפליגה מנמל סט בצרפת
השתלטו על הספינה לאחר  הבריטים .בריטיתננגחה בידי משחתת 

וגררו אותה לחיפה, קרב קשה
לשם החזרתם לאירופה, המעפילים הועברו בכוח לשלוש ספינות גירוש
אך המעפילים התבצרו בספינות , ספינות הגירוש הפליגו לנמל פורט דה בוק בצרפת

הגירוש והצרפתים סרבו להורידם בכוח
 המעפילים הורדו בכוח והועברו  , להמבורגאחרי שלושה שבועות הפליגו הספינות

למחנות עקורים

שכינויו המחתרתי  , )ענב(טרייבישעזריאל הגדעונים: בין המלווים
"מצליח"שכינויו המחתרתי , )קאהן(מקס כהן והגדעוני" ברש"
 וחולצו , שהוכן מראש" סליק"הסתתרו בספינה בנמל חיפה בוהגדעוניםמפקד הספינה

לאחר יממה בידי פועלי הנמל היהודים

ווט250ג"ב מכשיר קשר ת"על הספינה הותקן בארה
 כדי לקיים קשר לאחר שהבריטים ישתלטו על , "סליק"במכשיר קשר נוסף הותקן

הספינה
37



)3" (אקסודוס–ז "תשיציאת אירופה "ספינת המעפילים 

  שידור רדיו מהספינה לחוף עורר
התרגשות רבה ביישוב ובעולם כולו

הוקרא נאום קצר , דקות25כ־שנמשך , בשידור
, באנגלית ובצרפתית, שהוכן מראש בעברית

ח "ומקהלת מעפילים שרה את המנון הפלמ
ושירי פרטיזנים

י כך שהצמידו את המיקרופון "השידור נעשה ע
500בהספק , של משדר מחתרתי בתל אביב

למקלט שקלט את השידור מהספינה, ווט

 באותה עת שהתה בארץ ועדת
פ  "אונסקו

 שבחנה את שאלת בין־לאומיתועדת חקירה
ארץ ישראל

  המלצות הוועדה היו הבסיס לאישור תכנית
1947ט נובמבר "בכ, ם"החלוקה באו 38



)3" (אקסודוס–ז "תשיציאת אירופה "ספינת המעפילים 
HMS Chequersצילום מהמשחתת הבריטית 

39

:  מקור
דב בן ישי



)1" (מדינת היהודים"ספינת המעפילים 
ב"שנרכשה בארה, שוברת קרח של משמר החופים האמריקאי
 מתוגבר  יהודי־אמריקאיעם צוות , בולגריה, בורגסהפליגה מנמל

באיטלקים וספרדים
 ניצולי שואה, מעפילים2,664הביאה ארצה

ם"הפליהתמונה באדיבות אתר 
40



)2" (מדינת היהודים"ספינת המעפילים 
פייגאהרון מיכאלי ופתחיה הגדעונים: בין המלווים
 גאולה"נפגשה בלב ים עם הספינה . 1947בספטמבר 26ב־הפליגה  ."

שנגחה  , אוקטובר ניסו ארבע משחתות בריטיות לעצור את הספינה2ב־
משחתת בריטית וגרמה לה נזק ניכר

הם חסמו  : מעדותו של פתחיה אנו למדים שהבריטים השתמשו בלוחמה אלקטרונית
ברעש לבן את מקלט הספינה ושידרו בשם הספינה מברקי הונאה לתחנות החוף

 השתלטו הבריטים על  ) ללא שימוש בנשק חם(אחר עימות אלים וממושך
הספינה וגררו אותה לחיפה

  אחרי שהוחזקו שלושה ימים בתנאים קשים הועברו המעפילים לספינות
גירוש והוגלו למחנות מעצר בקפריסין

מספר אנשי צוות ומעפילים הסתתרו בספינה בסליק שהוכן מראש  , הגדעונים, המפקד
במסווה של פועלי ניקיוןם"הפליוחולצו בידי 

לאחר הקמת המדינה הספינה הייתה הספינה הראשונה של חיל הים  ,
"16-אילת אי "אח"לושמה הוסב  41



)3" (מדינת היהודים"ספינת המעפילים 

ארכיון יד ושם:  מקור 42

תצלומים מהמשחתת הבריטית 



)4" (מדינת היהודים"ספינת המעפילים 

ם"הפליאתר :  מקור 43

בנמל חיפה" רציף הדמעות"ב" גאולה"ומאחוריה " מדינת היהודים"
עלנצריםבסליתינוקות150מכ־אחד,ותינוקהאם

"היהודיםמדינת"



)קרסנטפאן , פאן יורק" (פאנים"ההדרמה של 

44

 היו הגדולות בספינות המעפילים, "עצמאות"ו" קיבוץ גלויות"הן , "פאנים"הספינות  ,
'עדות מרשימה ליכולת הארגון של המוסד לעלייה ב, מעפילים15,236ונשאו יחד 

ם המאבק על תכנית החלוקה"באותה עת התנהל באו:
הבריטים הפיצו שמועות שהרוסים זוממים להציף את המזרח התיכון במרגלים שיגיעו בשתי ספינות אמריקאיות לשעבר

הממשל האמריקאי היה מפולג בשאלת ההתייחסות לתכנית החלוקה

חששו שארצות הברית לא תתמוך בתכנית החלוקה  , יחד עם ראשי הציונות בארצות הברית, המחלקה המדינית של הסוכנות
לעכב את ההפלגהמבן־גוריוןודרשו , בגלל הפלגת ספינות אלה

הספינות יצאו לדרך, בשטח' בלחץ אנשי המוסד לעלייה ב
ואסור לעצרה, נשמת אפה של הציונות, מבחינתם העלייה היא נושא ראשון במעלה
בחורף  , יהודים ללא בית וללא מוצא15,000שכן המשמעות של עיכוב ההפלגה היה להותיר , הם חשו באחריות אישית
על כל  , או להפר מרות, לקבל את מרות המוסדות הלאומיים ולהפקיר את אלו שסמכו עליהם וכבר יצאו לדרך: אנשי המוסד עמדו בפני דילמה טרגית

הערכית והלאומית הכרוכה בדבר, המשמעות המוסרית

 ובהוראת ההנהגה המדינית  , 1946דצמבר 27ב־) בולגריה(מבורגסהספינות הפליגו
נמנעו מעימות עם הבריטים והפליגו עם הבריטים ישירות לקפריסין

ט בנובמבר"החשש היה שעימות עם הבריטים יחבל במאמץ יישום החלטת כ
והכתה בתדהמה את אנשי המוסד לעלייה ב, גוריון נשלחה לספינות במברק-הוראת בן'

גולדיסגד ליפשיץ וחיים , היו ראובן אורןהגדעונים



"פאנים): "מברקים(תזכירים 
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14/275, ארכיון ההגנה: מקור). פאן יורק(" קיבוץ גלויות"סיפון על , מפקד המסע, יוסי הראל: בן נון; ברומניה



בעיראקגדעונים
 עד יוני  1943הקשר האלחוטי מהארץ לעיראק פעל ברציפות מתחילת שנת

לקראת סיום העלייה ההמונית של יהודי עיראק, 1952שנת 
פעילים , מיהודי עיראקגדעוניםואחריה הוכשרו , הראשונה הייתה מלכה רופאהגדעונית

)אברהם בן מרדכי(מראדתופיקבראשותו של , בתנועה הציונית
 נמלטו מעיראק עת חשפו  , ומנשה בן חייםחוביבהשמשון , האחרוניםהגדעוניםשני

והיה חשש להסגרתם" החלוץ"השלטונות את תנועת 

גדעונישכן לו היה נתפס , בפעולה בעיראק היה סיכון אישי גבוה במיוחד
הוא היה נחקר בעינויים קשים ומוצא להורג בתליה, בידי השלטונות

תוך מידור מוחלט ממשפחותיהם ומהחברים  , "מחתרת בתוך מחתרת"פעלו כהגדעונים
בתנועה הציונית

גורש מהתנועה הציונית מאחר שלדעת , יצחק סייג, הגדעוניםשאחד , המידור היה עד כדי כך
ההנהגה לא הקדיש מספיק מזמנו לתנועה

 שפעלו בהתמדה  , לגדעוניםהסיכון הרב והנידוי מהחברים היו קושי מהותי
ובמסירות רבה מהכרת כובד האחריות של משימתם

בעיראקכגדעוניכדי לפעול , בגבורה רבה, נדרשו תעצומות נפש 46



1950, עיראק, בבגדדגדעונים
  מכשיר הקשר הוסווה כמקלט

רדיו ביתי תמים
לא השתמשו במפתח  הגדעונים

מחשש שיסגירם אם  , מורס
אלא בכף נעליים, יתפסו

  כל החומר שנשלח או נקלט
נשרף מיד

יצחק  הגדעונים: משמאל לימין
אברהם בן מרדכי ושמשון  , סייג

חּוּביּבה
שאינם בתמונה, הנוספיםהגדעונים  ,

בן־חייםההם אליהו שני ומנשה 
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והשלכותיהם–" השבת השחורה"אירועי 
בפקודת דוד  , "הגנה"החלה ה1945באוקטובר , לאחר מלחמת העולם השנייה

בניסיון  , י"והלחל "יחד עם האצ, בפעילות אקטיבית כנגד הבריטים, גוריון-בן
לשנות את המדיניות הבריטית בשאלת ארץ ישראל

16ה־בין , "ליל הגשרים"שהבולטת בהם הייתה , כתוצאה בוצעו פעולות נרחבות נגד הבריטים
לניתוק זמני של נתיבי האספקה  , גשרים בגבולות ארץ ישראל11תקיפת , 1946ביוני 17ל־

בשימוש הבריטים
נגד " אגאתה"יצאו הבריטים למבצע , 1946ביוני 29, בשבת: כתגובה

"  השבת השחורה"שכונה , "הגנה"וההסוכנות היהודית 
 חיפה, ירושלים, תל אביב(הוטל עוצר על מספר ערים . חיילים בריטיים17,000במבצע השתתפו ,

ונערכו חיפושים מבית לבית, )נתניה ועוד ומספר קיבוצים ומושבים, רמת גן
2,700בהם רבים ממנהיגי היישוב נעצרו והועברו למחנות מעצר ברפיח ובלטרון, איש
8שכלל פענוח , "ספר לבן"פרסמה ממשלת בריטניה 1946ביולי 24ב־

כדי להוכיח  , מברקים מוצפנים בין משרדי הסוכנות היהודית בלונדון וירושלים
את הטענה שהסוכנות היהודית היא ארגון טרוריסטי

 הפרסום כונה בשם
 מהפרסומים למדה הנהגת היישוב כי הבריטים שברו את הצופן של שירות

הקשר
שינה מיד את מערך כתבי הסתר, שנחרד מן האירוע, שירות הקשר

,48



האם הבריטים  
שברו את הצופן של  

?הגדעונים
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,  ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, משה שרת
כתב ממחנה המעצר בלטרון, ממקימי המדינה

היה לנו נשף  : 1946יולי 24, מזכיר המחלקה המדינית, פתק לזאב שרף
או בקריאת  בסכיתההראשון או . אפרת וְקֶלר, אבינועם: בהשתתפות שלישיה

יש  (השני או באינטרפרטציה או בקריאת מילות השיר . הכתוביםהתוים
שני  . מ"תרומת הח, סעיף אחד-השלישי ). הוכחות לאפשרות הראשונה

.הראשונים ילמדו לקח
בלי  , )עם קצת ְקֶלר(שמא רק אבינועם : בשיקול שני: 1946יולי 25, למחרת

?אפרת
אך  , ענין הנשף מסתמן עכשיו יותר מקודם: 1946אוגוסט 3, פתק לזאב שרף

אך  , אמנם גם מהשדר הראשון שיערתי משהו מעין זה. עדיין לא בכל פרטיו
מדוע -ש "אם טיפלו אנ) א-ובכן . לא לגמרי, כאמור, אם כי, כעת יותר ברור

איך עברו מאלגברה לאריתמטיקה ) ב! מַסמר שערות? לא באו לגלות אוזן
גם בית "מה פירוש ) ד? ללוטציהמה גורל הזיקה -לאור הניסיון ) ג? בזהות

כלום התברר  , הלא את מפת העיר לא יכלו בשום פנים למצוא, "לחם במנגנים
?"'בבהוא הדין "מה פירוש ) ה? כי עמדו על הְמָענים מבלי היזקק למפה
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ידוע כי לאחר אירועים אלה עברו גדעוניםמעדויות 
להשתמש בצופן יותר מתקדםהגדעונים

  כתב סתר מבוסס על מפתח המתחלף בתדירות גבוהה
המפתח היה על פי דף מוסכם מספר קריאה באנגלית

היה האות הראשונה של כל שורה בדף המפתח, אותיות10, המפתח  ,
מלמעלה למטה

מספר דף המפתח נקבע לפי התאריך
 היו " פופולריים"ספרי מפתח“Lust for Life” ) גוך-סטון על חיי ווןאירווינגספר של (

)רום'ג. קרום'גספר הומוריסטי של (”Three Men in a Boat“-ו

 נר'ויזהמרת האותיות התבססה על ריבוע(Vigenère)
נעזרו בטופס מיוחד  :

 אותיות המפתח10בראש הדף רשמו את
שנועד  , ומתחתיו את הטקסט המוצפן, רשמו את הטקסט הגלוי: בשידור

לשידור
ומתחתיו את הטקסט המפוענח, רשמו את הטקסט שנקלט: בקליטה 52



דוגמה מקורית: ומענה) תזכיר(מברק 

)פופכן(ארכיון זאב אורן : מקור  53

 הפליגה  ") המיוחדת" ("כריש"הספינה
כדי לחלץ  , 1948לקפריסין באוקטובר 

עצורים שהבריטים סרבו לשחרר

קצר חשמלי לא  . סערה עיכבה את הספינה
אפשר הקמת קשר במועד עם קפריסין  

כדי לעכב את בריחת העצורים, )רייס(

תיקן את  " פופכן"ראובן אורן הגדעוני
בתחנה  גדעוניהתקלה והקים קשר עם 

תוך שימוש בכינוי המוכר  , )צאא(ל "במטכ
הגדעוני". מלפפונחמוצ"ובסיסמה " ישי"

,  זיהה מיד את המתקשר ואת כתב הסתר
בחיפה  " שושנה"ההודעה לתחנת והעביר 

קשר זה אפשר לעכב את בריחת העצורים



?האם הצופן החדש היה חסין
 שירות האזנה  1923מסמכי ארכיונים מראים שהבריטים הקימו כבר בשנת

,  "הגנה"ליירוט תעבורת ה) סרפנדאז , גדעוניםשמרכזו היה במחנה (יעיל 
:שכלל את

ISPAL 1)(Intelligence Service Palestine , שכונתה מאוחר יותרOATS ,  האזנה ושבירת
"הגנה"הצופן לרשתות הרדיו של ה

ISPAL 2 , שכונתה מאוחר יותרISTRIA ,האזנה ושבירת הצופן לרשת הרדיו של הסוכנות
ISPAL 3 ,האזנה לשידורים לציבור הבלתי חוקיים

 1946הממשלה הבריטית החליטה לפרסם  חלק מהמברקים שפוענחו ביולי  ,
"חשיפת מקורות"הגם שידעה שתהיה בכך 

 אך  , "עלטה"שינוי הצפנים בידי שירות הקשר לאחר מכן יצר לבריטים
בשם הקוד  , 1947הבריטים החלו לפענח מחדש את מברקי הסוכנות ביולי 

FOG
או שביצעו ניתוח סטטיסטי על בסיס טבלאות  ? האם שמו יד על ספר מפתח? כיצד עשו זאת

בידי  Purpleבשיטה בה פוענח במלחמת העולם השנייה הצופן היפני , שכיחויות
?האמריקאים

בשם הקוד , בהמשך פענחו הבריטים צופן נוסףCREAM .אין לנו פרטים על כך
55



רכש נשק ותחמושת והברחתו ארצה הצילה את  
המדינה מתבוסה צבאית במלחמת השחרור

ם אמברגו על  "עם הקמת המדינה הטילה מועצת הביטחון של האו
אספקת אמצעי לחימה וסיוע צבאי לישראל

 כדי למנוע  , בחופי הארץפיטרלוספינות מלחמה אמריקאיות וצרפתיות
הברחת נשק

  ניתן היה להוביל נשק ותחמושת לישראל רק בהטעיה ובהסתר
ם"מביקורת משקיפי האו

תחמושת וציוד לחימה  , חלק מצי ההעפלה הוסב להובלת נשק
 בהן הוברחו ארצה כמויות גדולות  , הפלגות רכש60כ־עד תום מלחמת השחרור נערכו

הבין־לאומיתוך עקיפת האמברגו , של נשק ותחמושת
מטוסי קרב וספינות משמר, מקלעים ותותחים, לראשונה היה נשק אישי לכל חייל
נשק זה הציל את מדינת ישראל ותרם תרומה נכבדה לניצחון במלחמה

היה חלק נכבד ותפקיד מרכזי במפעל הרכש והברחת הנשקלגדעונים
56



)1" (השודד"מבצע 
המתוחכמים והנועזים של המוסד, מהמבצעים המבריקים
 בנמל בארי באיטליה בספינה ם"פליחיבלו לוחמי 1948במרץ

.  מיליון כדורים6ו־רובים 8,000שהובילה לביירות , "לינו"
הספינה טבעה

יריו'ארג"והוטען על הספינה הושמש, הנשק נמשה מהים"  ,
1948אוגוסט 21ב־שהפליגה לאלכסנדריה 

רדפו , עובד שדהוהגדעוניהמפקד דוד בן חורין , שני אנשי מוסד
הציגו  , עלו עליה באקדחים שלופים, אחרי הספינה בספינת דיג

והובילו אותה  , בבטחהלנווטהעצמם כקצינים מצרים שאמורים 
למפגש עם ספינות חיל הים

הגנה"השתלטו בלב ים ספינות חיל הים 1948באוגוסט 26ב־  "
טובעה והנשק הועבר לארץ" יריו'ארג"ה, על הספינה" ווד'ווג"ו 57



)2" (השודד"מבצע 
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הסכם הקשר
)כתב סתר על בסיס טבלת המרה ייחודית( אוסף מייק הררי:  מקור Argiroשטר המטען של הספינה 



)3" (השודד"מבצע 

59

העברת ארגזי נשק  
בלב ים מהספינה  

Argiro
לספינות חיל הים  

)  20-ק" (הגנה"
"  השומר"/"ווד'ווג"ו
)18-ק(

באדיבות אוצר תמונות  
ח  "ארכיון הפלמ, ח"הפלמ

11376



)1(סיכום 

 הראויה להיות , היא מורשת מופלאההגדעוניםמורשת
נר לרגלינו

אמונה  , מקצועיות, מסירות ונחישות, הקרבה, עשיית יש מאין
בתקופה הרת -העפלה ותקומה , חשאייםמעללים , תושיה, וחזון

גורל לעם ישראל

וכושר  תושיה, נדרשה מיומנות מקצועיתמהגדעונים
אלתור בתנאים קשים

האופי החשאי של  , הציוד הפרימיטיבי: האתגרים המרכזיים
הסבירות הגבוהה לתקלות מבצעיות והצורך בהחלטות  , הפעילות

עצמאיות ומהירות בעת מצוקה ומשבר
60



)2(סיכום 

 בה פעל " בורג"לכך שכל היטב הודות המערכת פעלה
במסירות

מתוך  , אלא עשה את הדרוש בזמן ובמקום הנכון, איש לא חיכה להוראות
תוך דבקות במשימה, בשיקול דעת, מירביתאחריות ובמסירות 

הנחילו את ערכיהם לחיל הקשר ולמוסד למודיעין  הגדעונים
ולתפקידים מיוחדים

והניסיון  , תפסו עמדות מפתח בחיל הקשרגדעונים, עם קום המדינה
העשיר הביא לחיל תרומה מהותית

 של ) תחנות חוץ לארץ(ל"תחהפכה לרשת הגדעוניםרשת התקשורת של
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

מילאו תפקידי מפתח  , עתירי ניסיון בפעילות מבצעית חשאית, גדעונים
בפיקוד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים 61



מאת חיים חפר, הגדעוניםשיר 

1964ספטמבר , גדעוניםחובר לקראת כנס 62

ַרּבֹוַתי ַהִהיְסטֹוְרָיה עֹוֶבֶרת
חֹותָאז ַנְתִחיל ְלַהְזִּכיר ִנְׁשּכָ 

ֶּתֶרתַעל ְּתקּוַפת ִמְלָחָמה ּוַמחְ 
.ַקָרחֹותְּכֶׁשְּבלֹוִרית עֹוד ִּכְּסָתה

ן ֶּגֶׁשר  ֵאי� ֵּבין ּתֹוֶרן ְסִפיָנה ּוֵבי
לּובְּבֵליל חֹוֶׁש� ִנְמַּתח חּוט עָ 

רֹזאת ַאְנֶטַנת ַהֶּקׁשֶ ְוָהְיָתה
.ֵּבין ַהָּים ַהִּתיכֹון �ִייּׁשּוב

ְבַרְחנּוְלָכל ֶאֶרץ ְׁשֵכָנה ְּכָבר הּו
ְּתעּוָדהְּבִלי ַּפְסּפֹוְרט ּוְבִלי ָּכל

נּוּוְבׂשֹורֹות ָאז ָלָאֶרץ ָׁשַלחְ 
.הִמְזָוָד ִמַמְכִׁשיר ֶׁשְּבתֹו� 

נּוֵעת ֵמחֹוף ַּבְּסִפינֹות ִהְתָרַחקְ 
ְּבֵלילֹות ֶׁשָהְפכּו ַאָּגָדה
ְקנּוַּבַּמְפֵּתַח ָּבֹחֶׁש� ִּתְקּתַ 

.ָדה ִדי ָדה, ָדה ִדי ָדה, ָדה ִדי ָדה

ְוָחׁשּוב ְלַסֵּפר ַּגם ַלּנֹוַער
ִניםַעל ְּכֵלי ֶקֶׁשר ְּפׁשּוִטים ְישָ 

רַעל ָיִמים ְּבֵבית ֹסהַ , ַעל ְּבִריָחה
.ִּגְדעֹוִניםְוַעל ְׁשָאר ֲעִלילֹות 

ַא� ִהֵּנה ַהִהיְסטֹוְרָיה עֹוֶבֶרת
,ֹותָאז ַנְתִחיל ְלַהְזִּכיר ִנְׁשָּכח

,ֶרתַעל ְּתקּוַפת ִמְלָחָמה ּוַמְחּתֶ 
.חֹותְּכֶׁשְּבלֹוִרית עֹוד ִּכיְּסָתה ַקָר 
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