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"רפיח"ספינת המעפילים 
 ספינת משא בשםAthina , נמשתה מהים ושופצה, טבעה, 1893שנבנתה בשנת

 גאגניססוכן ספינות יווני בשם , "האווז"המוסד רכש את הספינה ביוון באמצעות
ולכן התאימה למוסד לעלייה ב, הספינה לא הייתה רשומה בספרים'
 נמשתה מהים אחרי שהייתה טבועה מספר שנים ושופצה בנמל פטרס(Patras) ,יוון
יוון, הוכנה למסע כספינת מעפילים בנמל פיראוס
הפליגה בדגל פנמה
רב החובל והצוות היו יוונים

כושר התמרון של הספינה היה מוגבל
 שהיה חלש לספינה בגודל זה, כוחות סוס350בספינה הותקן מנוע דיזל של
דף ההגה היה קטן

 עם , )קרואטיה–כיום (יוגוסלביה , באקארמנמל 1946בנובמבר 26ב־הפליגה
הונגריה ובולגריה, ניצולי שואה מרומניה, מעפילים785
 באקארהמעפילים הוסעו ברכבות ממחנה בזאגרב לנמל
בספינה היה אברהם  הגדעוני. באומגרטןודוד טייטלהמלווים היו צבי , מפקד הספינה היה גד לסקר

"נור"שכינויו החשאי היה , ליכובסקי

 סירינהטבעה בסערה ליד האי(Sirina)לפנות ערב, 1946בדצמבר 7ב־
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Aris: מקור התמונה Bilalis 2015, http://wrecksite.eu/imgBrowser.aspx?53089
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סירינההספינה חיפשה מחסה מסערה באי 
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  אי קטן בים
בין  , האגאי

רודוס לכרתים
4כ־: שטח

ר"קמ
מ322: גובה  '

מעל פני הים
  באי גרה

משפחת רועים



הספינה הורידה סירה כדי לוודא שניתן לעגון
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 היעד היה האי
שם היו , קמילה

אמורים להוריד 
את הצוות היווני

  הוחלט לעגון
בלילה באי  

ולהגיע , סירינה
לאי קמילה  

בבוקר
 הספינה עצרה

מדרום לאי ועל 
פי דרישת 

גד  , המפקד
הורידה , לסקר

סירה כדי לבדוק 
האם ניתן לעגון  

במפרץ



הספינה נכנסה למפרץ במסלול הסירה
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 צוות הסירה
דיווח כי המים  

עמוקים מדי  
אך רב  , לעגינה

החובל עמד על  
דעתו כי הוא 

מכיר את  
וכי ניתן  , המקום

לעגון

  הספינה נכנסה
למפרץ באותו  

המסלול בו נעה  
הסירה



אך נסחפה לצוק, הספינה נעה לאחור כדי לצאת
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  התברר כי העוגן
ורב  " לא תופס"

החובל החליט 
לצאת מהמפרץ

  הספינה הפליגה
לאחור כדי  

לצאת

  המנוע החלש
. לא הספיק

הרוח והגלים 
סחפו את 

הספינה לצוק



הספינה נעה קדימה במעגל כדי להסתובב ולצאת
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 רב החובל
החליט 

להסתובב בתוך  
המפרץ

  כשהסיבוב
,  כמעט הושלם

הספינה נפגעה 
תת־מימימסלע 

,  סמוך למצוק
והמדחף נשבר

חסרת  , הספינה
הוטחה , האונים

במצוק בידי 
הרוח והגלים 

וטבעה תוך  
כארבעים דקות



הצלת המעפילים": רפיח"ספינת המעפילים 
 חלקם בעזרת חבלים שנמתחו מהספינה  –המעפילים ירדו בבהלה לאי

חלקם בקפיצה מהספינה למצוק השטוח אליו הוטחה, לצוק
8עשרות מעפילים נפצעו. הגופות נמשו מהים ונקברו באי. מעפילים טבעו

תוך שהוא מחלץ ציוד קשר  , ירד אחרון מהספינהליכובסקיאברהם הגדעוני
מבטן הספינה הטובעת ומביאו לחוף

 מצבר ותיל  , )צ"מה4ו־6, 7(משדר מתוצרת עצמית עם גבישים , )דוקאטי(מקלט רדיו איטלקי
לאנטנה

מצא מחסה במערה וייבש את הציודוהגדעוני, גשם שוטף הרטיב את כל הציוד
וגם הוא נסדק בהורדה, )וולט6(הצליח להוריד מהספינה רק מצבר אחד הגדעוני
כדי לעקוף את דרגת ההספק של המשדר, הוא שינה את המשדר. לשדריכללא הגדעוני  ,

ושידר עם המתנד בלבד

ושהתברר שאין , הקים למחרת בבוקר קשר עם שלוחת המוסד ביווןהגדעוני
ביקשה גולדה מאיר מהנציב העליון הבריטי לסייע בחילוץ, חלופה אחרת

הוא נכנס לערוץ הקשר בין  . העריך שהמצבר יאפשר לו לפעול רק משך כעשר דקותהגדעוני
הודעתו נקלטה . שלוש פעמיםSOS DE NER SIRINAהשלוחה ביוון למפקדה בארץ ושידר 

R Rוהוא קיבל את ההודעה  R .שלח מיד מידע תמציתי על המצב וצורכי המעפיליםהגדעוני
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כך נקלטו ההודעות בתל אביב

10

יוון= טנור 

תל אביב= ארצי 

רפיח= ח -ר



החילוץ": רפיח"ספינת המעפילים 
שמיכות ועזרה ראשונה, בגדים, טון מזון5בדצמבר הצניחו הבריטים 9ב־

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

הגבישים והמסמכים הושלכו לים לפני שהמעפילים פינו את האי, מכשיר הקשר
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כך נקלטו ההודעות בתל אביב
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קורבטה יוונית פינתה פצועים מהמפרץ הדרומי
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  הקורבטה היוונית
HHMS Themistoklis

בדצמבר  9ב־הגיעה לאי 
בערב

  הקורבטה נצמדה לצוק
הניחה  , במפרץ הדרומי

20העלתה לאי , גשר
שוטרים יוונים ופינתה  

21ו־את הצוות היווני 
פצועים

  השוטרים החלו לחפש
ומכשיר  הגדעוניאת 

האלחוט
קורבטה יוונית

HHMS Themistoklis



הבריטים פינו את המעפילים מהמפרץ המערבי
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  ספינות החילוץ
הבריטיות 

9ב־הגיעו 
בדצמבר  

והפינוי  , בלילה
החל עם בוקר

  המעפילים פונו
בסירות 

מהמפרץ  
בגשם  , המערבי

שוטף ובים  
רוגש

מוקשיםשולת
HMS Providence

משחתת
HMS Chevron

משחתת
HMS Agean



סירינההאי 
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המפרץ המערבי ממנו  
אספו הבריטים את  

המעפילים

"רפיח"הכנסייה על המצוק מתחתיו טבעה טבעה" רפיח"המפרץ הדרומי בו 



HMS Providenceמ־מהאי באמצעות סירה חילוץ המעפילים
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ח"אוצר תמונות הפלמ:מקור



, מעפילים שחולצו
HMS Providenceעל סיפון 

17
ח"אוצר תמונות הפלמ, ליבריךארכין פרדי :מקור



מסכת התלאות נמשכה

שם הודו המעפילים  , השייטת הבריטים הפליגה לכרתים
,  לפמגוסטהשהפליגה , LST 3016והועברו לנחתת למחלציהם

HMS Stevenstoneמלווה במשחתת , קפריסין
קרא את הגדעוניאך , המעפילים סברו שהם מפליגים לחיפה

איתות האור בין הספינות הבריטיות והבין שמפליגים לקפריסין
המעפילים ארגנו התנגדות וסרבו לרדת מהנחתת
  הבריטים השליכו פצצת גז לבטן הנחתת ופינו את המעפילים

בכוח למחנות מעצר בקפריסין
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LST 3016בטן הנחתת 

19
ח"אוצר תמונות הפלמ, ליבריךארכין פרדי :מקור

אחרילפני



?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
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ליכובסקי)  אבי(אברהם 
ל"ז") נור("

ל נקבר בקיבוץ שובל"זליכובסקיאפרו של אברהם 21 סירינהגלעד בקבר אחים של המעפילים באי 



תודה

העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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