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המצגת הוכנה בידי אל"ם )מיל( דניאל רוזן
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"החלוץ" ,התנועה הציונית בעיראק
 התנועה הוקמה בשנת 1942
הפרהוּד –�������( ,יוני  ,1941בהן נרצחו
 הרקע :פרעות תש"א ) ְ
 179יהודים 2,118 ,נפצעו ,ונבזז רכושם של  50,000יהודים
 לתנועה היו שלוש זרועות :חינוך ציוני ,העפלה ,הגנה
 עד שלהי  1945נעזרה התנועה בחיילים ארץ־ישראליים ששירתו
בצבא הבריטי בעיראק .הם סייעו בחינוך ,העפלה ,ציוד ונשק,
בלדרות

 התנועה חדלה לפעול בשנת  ,1951לקראת תום
העלייה ההמונית לארץ
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נתיבי ההעפלה מעיראק
 עד שנת  1947הגיעו ארצה
מאות בודדות של מעפילים
 כל מבצע עלייה חייב יוזמה יוצאת
דופן ,סיכון והעזה

 אחרי שנת  1947ועד מבצע
"עזרא ונחמיה" העפילו אלפי
יהודים דרך אירן
 במבצע "עזרא ונחמיה"
העפילו כ־ 120,000נפש ,וזה
היה סוף הקהילה היהודית
בעיראק
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מקור :במחתרת מארצות האסלאם ,מכון בן־צבי תשנ"ז

גדעונים בעיראק
 הקשר האלחוטי מהארץ לעיראק פעל ברציפות מתחילת
שנת  1943עד יוני שנת  ,1951לקראת סיום העלייה
ההמונית של יהודי עיראק
 הגדעונית הראשונה הייתה מלכה רופא ,ואחריה הוכשרו
גדעונים מיהודי עיראק ,פעילים בתנועה הציונית
 תופיק מראד )אברהם בן מרדכי( היה הגדעוני האחראי
 הגדעונים הנוספים היו אליהו שני )שינה( ,יצחק )חוגי( סייג )צאייג(,
שמשון חוביבה ,הרצל נאור )שפעל רק זמן קצר( ומנשה בן חיים

 שני הגדעונים האחרונים ,שמשון חוביבה ומנשה בן חיים,
נמלטו מעיראק עת חשפו השלטונות את תנועת "החלוץ"
והיה חשש להסגרתם
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גדעוני בעיראק – משימה קשה ומסוכנת!
 בפעולה בעיראק היה סיכון אישי גבוה במיוחד ,שכן לו היה נתפס
גדעוני בידי השלטונות ,הוא היה נחקר בעינויים קשים ומוצא
להורג בתליה
 הגדעונים פעלו כ"מחתרת בתוך מחתרת" ,תוך מידור מוחלט ממשפחותיהם
ומהחברים בתנועה הציונית
 המידור היה עד כדי כך ,שאחד הגדעונים ,יצחק )חוגי( סייג )צאייג( ,גורש
מהתנועה הציונית מאחר שלדעת ההנהגה לא הקדיש מספיק מזמנו לתנועה

 הסיכון הרב והנידוי מהחברים היו קושי מהותי לגדעונים ,שפעלו
בהתמדה ובמסירות רבה מהכרת כובד האחריות של משימתם
 נדרשו תעצומות נפש ,גבורה רבה ,כדי לפעול כגדעוני בעיראק

 הגדעונים ראו במשימתם שליחות ועשו אותה בחרדת קודש
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כיצד התחיל הקשר האלחוטי לארץ?
 בשנת  ,1942עם הקמת התנועה ,קוים הקשר לארץ בידי הגדעוני
נחמן )בוב( בורשטיין ,ששירת אז בצבא הבריטי בבגדאד
 אילוצי שירותו הצבאי לא אפשרו קשר סדיר

 שאול אביגור ,ראש המוסד לעלייה ב' ,ביקר בבגדאד בדצמבר
 ,1942והחליט להקים במקום תחנת אלחוט קבועה
 שמריה גוטמן הבריח לבגדאד מכשיר קשר
 הגדעונית מלכה רופא ,מחופשת לחייל בריטי ,נשלחה מהארץ
לבגדאד באפריל 1943
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 קשר סדיר קוים מיולי 1943

בעיות הביטחון המורכבות של הפעלת תחנת
אלחוט בבגדאד חייבו פתרונות בלתי שגרתיים
 הגדעונית מלכה רופא הקימה תחנת אלחוט בבית משפחת
סחאייק .עקב בעיות ביטחון הועברה התחנה לבית משפחת בבאי
 הגדעונית מלכה רופא הוברחה ארצה בחיפזון ,מחשש הסגרה ,עקב הופעת יהודי בגדאדי
שלא נקלט בארץ כסוכן בריטי והצלחת איש בולשת פולני להסתנן לקבוצת יהודים פולנים
מעריקי הצבא הפולני
 מלכה התחפשה ל"ויאולט מנשה דה־מנשה" אשתו של בחור בגדאדי צעיר ,וטסה ארצה עם
סרטיפקט

 אז הוחלט שחבר התנועה יוכשר כגדעוני ויופקד על הפעלת הקשר
בבגדאד
 תופיק מראד )אברהם בן־מרדכי( ,עורך דין שלמד הנדסה בקושטא ,נשלח לארץ במחצית
 1944וחזר לבגדאד בתחילת 1945

 מיוני  1945הוקם שוב קשר אלחוטי סדיר בין בגדאד ותל אביב
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הדרכון
העיראקי
המזויף
ששימש את
מלכה רופא
כדי להימלט
מבגדאד
התמונה באדיבות אוצר תמונות
הפלמ"ח ,ארכיון הפלמ"ח
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גדעונים בבגדאד1947 ,
 הצילום נעשה בביתו של אברהם
)תופיק( בן־מרדכי ,בשכונת בתאוין,
שם פעלה התחנה כשבעה חודשים
 מכשיר הקשר הוסווה כמקלט רדיו ביתי
תמים ,שבתוכו "הוסלק" המשדר
 הגדעונים לא השתמשו במפתח מורס,
מחשש שיסגירם אם ייתפסו ,אלא בכף
נעליים
 כל החומר שנשלח או נקלט נשרף מיד

 מימין לשמאל :הגדעונים שמשון
חוּבּיבּה ,אברהם בן־מרדכי )תופיק
מראד( ,יצחק )חוגי( סייג )צאייג(
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הגדעונים הנוספים ,שאינם בתמונה ,הם אליהו שני
ומנשה בן־חיים

התמונה באדיבות יצחק סייג )צאייג( ומשפחת חוביבה

הבית בבוסתן כובה1950 ,

התמונות
באדיבות
יצחק סייג
)צאייג(

מימין לשמאל :יצחק )חוגי( סייג )צאייג( ,אברהם )תופיק( בן־מרדכי,
סלים בן מרדכי )אחיו של אברהם )תופיק( בן־מרדכי( ,אלין ,אשתו
של אברהם )תופיק( בן־מרדכי ,עם הילד יעקב
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מימין לשמאל :אברהם )תופיק( בן־מרדכי ,יצחק
)חוגי( סייג )צאייג(

שליחים וגדעונים ,מחוץ לבגדאד1950 ,
מימין לשמאל :השליח
עוזיאל לוי ,הגדעוני
שמשון חוביבה
השליח מרדכי בן פורת,
הגדעוני אברהם
)תופיק( בן־מרדכי ,אלין
)אשתו של תופיק(,
הגדעוני מנשה בן חיים,
הגדעוני יצחק )חוגי(
סייג )צאייג( ,השליח
יואב גורל הילדים של
 11תופיק :לואיז ויעקב

התמונה באדיבות יצחק סייג )צאייג(

פעילי התנועה ,בגדאד1950 ,
מימין לשמאל:
עומדים ,שורה שלישית
מאחור :דוד סופר )נדב(,
ירחמיאל אסא )אלברט(,
דייזי קטן ,יעקב אליעזר
)עם משקפיים( ,יצחק
צאייג.
שורה שניה :נתן נקר,
תמר שעשוע ,אילנה
אליעזר )רעייתו של יעקב(.
יושבים בחזית :אברהם
שעשוע ,שמשון חוביבה
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התמונה באדיבות משפחת חוביבה

גדעונים בבגדאד ,פארק סעדון1951 ,

מימין לשמאל :מנשה בן־חיים ,יצחק סייג ,מרדכי בן־אברהם,
שמשון חוביבה
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מימין לשמאל :יצחק סייג ,שמשון חוביבה ומנשה בן־חיים

התמונות באדיבות מנשה בן־חיים

בגדאד – היכן פעלו הגדעונים?
 הגדעונית מלכה רופא:



שנת  :1943בית משפחת סחאייק )שכונה "בית התנועה" ,והיה מרכז פעילות ציונית(
שלהי  / 1943תחילת שנת  – 1944בית משפחת בבאי )שפר(

 אברהם )תופיק( בן מרדכי וגדעונים שהוכשרו מבין מדריכי התנועה:
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במהלך רוב שנת  1944לא פעלה תחנה בבגדאד ,עד שאברהם )תופיק( בן־מרדכי חזר מהארץ והפעיל את
התחנה בשלהי שנת 1944
בשנים  1945עד  :1946בבתי השליחים מהארץ .הגדעוני אברהם )תופיק( בן־מרדכי התגורר בדירות
השליחים
מרץ עד נובמבר  :1947הבית של משפחת מראד )בן־מרדכי( ,בתאוין – אחרי שאברהם )תופיק( בן־מרדכי
עבר לגור בביתו של אחיו .התחנה הופעלה באותה עת בידי יצחק )חוגי( סייג )צאייג(
נובמבר  1947עד נובמבר  :1949בית משפחת סייג )צאייג( ,הוריו של יצחק )חוגי( ,אורפליה
נובמבר  1949עד מרץ  :1951בית בבוסתן כובה .שם גרה משפחת אברהם )תופיק( בן־מרדכי ןיצחק )חוגי(
סייג )צאייג(
מרץ עד מאי  :1951בית בעלווייה
מאי עד יוני  :1951וילה של יהודים שעלו לארץ בשכונת בתאווין .הבית היה ריק והגדעונים הגיעו אליו רק
בשעות הקמת הקשר
הערה :האיתור המדויק של אתרי הפעילות נעשה בעזרתו של יצחק )חוגי( סייג )צאייג( ,נובמבר 2016

בגדאד
מטרופולין עם אוכלוסייה של  12מ' נפש

הרובע החדש

נהר דיאלא
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נהר החידקל

בתאוין
)היום – סעדון(
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בוסתן כובה
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כתבי סתר
המברקים שנשלחו באלחוט היו מוצפנים
 מפתח הצופן התבסס על ספר תנ"ך ,ספר שהימצאו
בבית יהודי איננה מחשידה

בשנת  ,1950לאחר הקמת חיל הקשר,
נעשה שינוי מהותי בשיטת ההצפנה
תהליך ההצפנה והפענוח היה איטי ומפרך
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קשר אלחוטי עם טהרן
נתיב העלייה "המסורתי" מערבה ,דרך
סוריה ועבר הירדן ,נחסם עם הקמת
המדינה
פותח נתיב חלופי ,מזרחה ,דרך אירן
הגדעוני אליהו שני )שינה( הוברח לאירן
דרך עבדאן בדצמבר  ,1948וקיים קשר
רצוף עד הפסקת הפעילות ביוני 1951
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המברק המודיע על החלטת ממשלת
עיראק לאפשר יציאת היהודים

 המברק נשלח מדרור ,הוא
מרדכי בן פורת ,שליח
המוסד לעלייה בעיראק
 בעקבות חוק זה החל
מבצע "עזרא ונחמיה" ,בו
עלו ארצה ,בטיסות דרך
קפריסין 120,000 ,יהודי
עיראק
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ירח הוא ירחמיאל אסא ,גולדמן
היא שלוחת המוסד בטהראן
ההצפנה והשידור בידי
הגדעונים שמשון חוביבה ויצחק
סייג )צאייג( נמשכו חמש שעות
המברק נושא שני תאריכים,
שכן החלו לשלחו בשניים
למרץ ,וסיימו בשלושה במרץ

באדיבות משפחת חוביבה

המברק המודיע על הקפאת רכוש יהודי עיראק
 במרץ  1951חוקקה
ממשלת עיראק
במפתיע חוק המקפיא
את כל ההון והרכוש
היהודי ,של כל היהודים
שביקשו לוותר על
נתינותם העיראקית
כדי לעלות לישראל
 בן לילה הפכו כל יהודי
עיראק למחוסרי כל
 מברק זה נשלח
מבגדאד למוסד לעלייה
בישראל
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באדיבות ארכיון תולדות ה"הגנה"

החשש מנפילה בידי השלטונות היה מהותי ומוחשי
 הגדעונים חיו
בחשש מתמיד
מתפיסתם בידי
השלטונות
 הדבר חייב
להחליף דירות
מסתור ,לצמצם
בכמות הקמות
הקשר ולצמצם
פעילות
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באדיבות ארכיון תולדות ה"הגנה"

סוף הקשר האלחוטי בבגדאד
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השליח יהודה תג'ר נעצר בידי
שלטונות עיראק ב־ 22מאי 1951
השליח מרדכי בן פורת נעצר ,שוחרר
ונמלט מעיראק ב־ 14יוני 1951
ב־ 17יוני  1951ראה שמשון חוביבה
במו עיניו כי הסליקאי שלום צאלח,
שנעצר ,לא עמד בעינויי החקירה
והסגיר את הסליק בבית הכנסת
מסעודה שמטוב ,והחליט שחשש
ההסגרה מוחשי
הגדעונים האחרונים שנותרו בבגדאד,
שמשון חוביבה ומנשה בן חיים,
השמידו את ציוד הקשר והמסמכים,
נטמעו בקרב העולים ונמלטו מעיראק
למחרת בבוקר במטוס שהטיס עולים

יהודים מצטופפים בנקודת הרישום שלפני בית הכנסת "מסעודה שמטוב"
לצורך ויתור על הנתינות כדי לעזוב את עיראק .1950 ,באדיבות בית
התפוצות ,ארכיון התצלומים

המברק האחרון של הגדעונים בעיראק
אור :המוסד לעלייה
רות :שירות
המודיעין
זיק :משה ירושלמי,
מפקד תח"ל
נח :מרדכי בן פורת
ארן :הגדעונים
בבגדאד
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באדיבות משפחת חוביבה

הקשר שסיפקו הגדעונים היה קריטי
לקיום התנועה הציונית בעיראק
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 לא ניתן היה לקיים את פעילות התנועה ללא קשר
אמין ,קבוע ושוטף ,עם הארץ
 הקשר עם הארץ היה "סם החיים" של התנועה,
שכן התאום עם הארץ היה חיוני ,לכל פעילויות
התנועה
 תחנת האלחוט הייתה כפופה לשליח העלייה
 עצם קיום הקשר האלחוטי היה סוד כמוס ,נחלת
מעטים

תודה
הספר "גדעונים" והסרט
"גדעונים :במורשתם נלך"
זמינים באתר האינטרנט
של העמותה להנצחת חללי
חיל הקשר והתקשוב
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העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
http://www.amutakesher.org.il

