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 צנחני היישוב 37חיים אנצו סירני חדשות   -נושא:  1פרק  

 240קבוצת השלושים ושבעה נבחרה לאחר תהליך מיון בו לקחו חלק 

 שנשלחו לאימונים.  110שמתוכם נבחרו  ,מתנדבים

כאשר  ,פלמ"חבמסגרת ה ,החלק הראשון של האימונים נערך בארץ

 הבריטים אינם מעורבים ישירות. 

בסיום חלק זה עברו השליחים אימוני צניחה, ואת הצניחות בצעו כבר 

  במדי הצבא הבריטי. 

 

השלב הבא של האימונים התבצע בקהיר, שם הוכשרו בבסיס צבא 

  בריטי בתחומים שונים כמו נהיגה ושיפור האנגלית.

חום הקשר )אמצעים לאיסוף מודיעין והעברתו( וכן דגש רב ניתן לת 

שיפור יחידני בשפת ארץ היעד. מבחינת הבריטים, מטרות הצנחנים 

וחילוץ צוותי אוויר של בעלות הברית שצנחו  מודיעיניהיו השגת מידע 

מעבר לכך, הצנחתם הייתה  .בשטח האויב לאחר שמטוסיהם נפגעו

 גרמניה הנאציתחלק ממאמץ ההטעיה הגדול שנועד לשכנע את 

הבריטים  .אירופהתבוא מכיוון דרום  בעלות הבריתשהפלישה של 

 ,(הסוכנות היהודית) היישובהעלימו עין מהעובדה, שמצד הנהגת 

באירופה, ובעיקר לחדש את  יהודיםהמטרות היו ניסיון לפעול להצלת 

ימם. הפיקוד הבריטי הסתפק בדרישה מהשליחים כי יתרכזו הקשר ע

 .('בביצוע המשימות שהוטלו עליהם )איסוף מידע, דיווחים שוטפים וכו

אם במהלך הביצוע יעסקו גם ב"דברים נוספים", הרי זה ענינם ועל 

 .אחריותם

 

 הוצאו להורגושבעה מתוך השבויים  ,שבימחברי הקבוצה נפלו ב 12

 .או נרצחו על ידי הנאצים
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 :שבעת צנחני היישוב שהוצאו להורג הם

נתפסה במעבר להונגריה והוצאה  .קרואטיהצנחה ב   חנה סנש

על שמה היישוב  .1944 בנובמבר 7-להורג בבודפשט ב

 .יד חנה

 מחנה הריכוז דכאוצנח בצפון איטליה. נתפס ונרצח ב   אנצו סרני

 .נצר סרניעל שמו היישוב  .1944 בנובמבר 18-ב

 20-ב קרמניצ'קהנתפסה ונרצחה ב .סלובקיהנחתה ב   חביבה רייק

 .להבות חביבהעל שמה היישוב  .1944 בנובמבר

נתפס ונרצח יחד עם חביבה רייק  .סלובקיהצנח ב   רפאל רייס

 .1944 בנובמבר 20-ב קרמניצ'קהב

 מחנה הריכוזצנח בסלובקיה. נתפס ונרצח ב   צבי בן יעקב

 .1945 ינוארל 1944 דצמברבין  מאוטהאוזן

אבא 

  ברדיצ'ב

צנח ביוגוסלוביה. אחר כך הונחת בסלובקיה. נתפס  

על  .1945 בינואר 26-ב מאוטהאוזן מחנה הריכוזונרצח ב

 .אלוני אבאשמו היישוב 

פרץ 

  גולדשטיין

מחנה צנח ביוגוסלביה. עבר להונגריה. נתפס ונרצח ב 

 .1945 במרץ 1-ב אורניינבורג הריכוז

 :יצחק טבנקיןבהספדו להם כתב בין היתר 

שבעה צנחנים הם שלא חזרו. מי יודע מה עוללו להם! אבל בטוחים "

אנו שעמדו בכבוד. אין נחמה אבל יש ביטחון שכזאת הייתה צריכה 

אין להם קבר כאן, אבל הם חיים עמנו פה.  .להיות גאוות שליחותנו

נו. בתוכנו ובשליחותנו הלכו ופעלו ובלכתם מטילים הם עולמם עולמ

 ."שליחות עלינו

 :שאר חברי הקבוצה הם

 ה אורניארי
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 יהודה אחישר

 נסים ארזי

 אפרים-יצחק בן

 יוסף-אהרון בן

 שושן-חיים בן

 שרה ברוורמן

 צדוק דורון

 ה דןשייק

 ראובן דפני

 אפרים דפני

 יעקב הובר

 דב הררי

 יוסף ורון

 אלי זוהר

 חיים חרמש

 חיים יערי

 אריה לופסקו

 דן לנר

 יצחק מקרסקו

 רחבעם עמיר

 שלום פינצי

 ל פלגייוא
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 ששון פנקס

 פנחס קליימן

 ברוך קמין

 אוריאל קנר

 יונה רוזן

 פרץ רוזנברג

 יעקב שפירא

אסון " באירוע המכונה ,1954 ביולי 29-ארבעה מהצנחנים נספו ב

באירוע נספה  .שלום פינציו יהודה אחישר ,אריה אורני ,דב הררי :"מעגן

 .אנצו סרנירני, בנו של גם דניאל ס

 יד לצנחני היישוב בארץ שנפלו באירופה

 

יד לצנחני היישוב בארץ שנפלו באירופה היא חלקת קבורה ממלכתית 

שיועדה לקבורתם של שבעה  בית הקברות הצבאי בהר הרצלב

מלחמת העולם ב כוחות הבריתשנשלחו לסייע ל הצנחנים היהודייםמ

ונהרגו בין שורות האויב באירופה.  גרמניה הנאציתכנגד  השנייה

החלקה מסומנת בצורת עיגול מוקפת שיחים גבוהים וממוקמת בצמוד 

המסמלת  ,Vהקברים מסודרים בצורת האות  .חלקת גדולי האומהאל 

 .בעלות הבריתאת ניצחונן של 

 הוצאה להורגש ,חנה סנשהנקברת הראשונה בחלקה הייתה 

 1950 במרץ 26-וארונה הובא לארץ ב 1944 בנובמבר 7-ב בודפשטב

נערך  1950במרץ  27-ב .הישראלי חיל היםעל ידי אוניית מלחמה של 

נש הייתה שס שדות יםנמשך בקיבוץ  ,חיפהמסע הלווייתה שהחל ב

ר מכן, בשנת לאח .ירושליםואל  תל אביבמראשוניו, והמשיך משם אל 

 ,רפאל רייסו חביבה רייךנערכו במקום הלוויותיהם של  1952

נערך  1954 בנובמבר 28-ב .בקיהצ'כוסלושארונותיהם הגיעו לארץ מ
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במקום טקס נוסף במהלכו הוסר הלוט מעל ארבע מצבות שהוקמו 

צבי בן  ,פרץ גולדשטיין ,אבא ברדיצ'בקברים ריקים לזכרם של  מעל

שמצאו את מותם במחנות ריכוז של הנאצים  אנצו סרניו ,יעקב

 .וגופותיהם לא הובאו לקבורה

 קישורים חיצוניים

 יד לצנחני היישוב בארץ שנפלו באירופהמדיה וקבצים בנושא 

 וויקישיתוףב

ועדת חבר העמים לקברי " באתר קברי שבעת הצנחנים בהר הרצל

 "מלחמה

 1952באוקטובר  8 ,דבר ,צנחניםכך הועברו גוויות ה ,"סופרנו"

 ,השליחים בהר הרצל-הוסר הלוט מעל מצבות הצנחנים ,ספר דבר

 בנובמבר  29 ,דבר

 

000 
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 סוף תקופת. ישראל בארץ היהודי הישוב צנחני  -  נושא: 2פרק  

  . הראשונה העולם מלחמת

 

 

 בארץ היהודים להיחלצות כסמל כולו היישוב להוקרת זכו אלה צנחנים

 .היהודית הגורל לשותפות וכביטוי, הגולה יהדות למען ישראל

 

 הבריטי הצבא י"ע הישוב לצנחני שהוענקו צניחה כנפי

 

 אירופה יהודי של ההשמדה ממדי על הידיעות לארץ הגיעו כאשר

 הבריטי למודיעין" הגנה"ה ארגון הציע, השניה העולם במלחמת

 הוצע. לעזרה ישראל בארץ הישוב מתוך יהודיים כוחות לשתף

 לקווי מעבר אל האוויר או הים בדרך תישלחנה ח"פלמ שיחידות

 אירופה מזרח לדרום להחדיר הסכימו הבריטים אולם, הגרמני האויב

 מתאימים אנשים זו למשימה גייסה ההגנה. סוכנים של קטן מספר רק

 מקצועי אימון למתנדבים העניקו הבריטים. הכיבוש ארצות יוצאי

 של פעולה בשיטות ואימון מפות קריאת, צניחה לימוד שכלל מיוחד

 מאוחר בשלב החלה ההצנחה תוכנית של הפעלתה. ומחתרת קומנדו

 1944 שנת במהלך בעיקר אך 1943 בשנת, המלחמה של

 צוותי להציל כדי לצנחנים זקוקים היו הבריטים כאשר רק ונתאפשרה

 המועמדים רוב. אויב בשטחי וצנחו מטוסים שנטשו שלהם אוויר

', הגרמנית מחלקה'מה וחלקם ח"הפלמ לוחמי מקרב נבחרו לתכנית

 בבריגדה ששירתו היישוב מתנדבי מקרב מועמדים נבחרו כן כמו

. הקיבוצית התנועה חברי ומקרב הבריטי הצבא במסגרת היהודית

 המוסד, היהודית הסוכנות שהקימו מיוחדת ועדה דרך התגייסו רובם

 הארגונים בידי במישרין גוייסו מעטים. ההגנה וארגון' ב לעלייה

 כולל) הכשרה עברו 110, התנדבו וגברים נשים 250 -כ. הבריטיים
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 קשיים מחמת אך(, דוד ברמת הבריטי האוויר חיל בבסיס צניחה קורס

 של תמונות. צנחנים 37 רק מבצעית לפעילות והוכנו אומנו שונים

 :הבא בעמוד - הצנחנים מרבית

 

 השניה העולם במלחמת ישראל בארץ היהודי הישוב צנחני תמונות

s/years/pg1944/yeshuv1.phphttp://www.202.org.il/Page 

 

000  
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 צנחני בנושא ספרים רשימת   חדשות -  נושא:3 פרק  

 היהודי הישוב

http://www.202.org.il/Pages/Footer/bibliography.php#%D7%A

%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D1%D7 

 הצנחנים לתולדות ומקורות ספרות

  

 

  
 
 

 סרני אנצו חיים: היהודי הישוב צנחני  חדשות  -  נושא: 4 פרק  

http://www.202.org.il/Pages/years/pg1944/sereni.php 

 1944 - 1905 יֶסֶרנ   חיים אנצו

 

 * עופר תהילה: מאת

 באירופה האויב לקווי מעבר אל היישוב מצנחני, סרני חיים אנצו

 ברומא 1905 באפריל 17 -ב נולד, השנייה העולם במלחמת הכבושה

 במחנה הנאצים בידי נרצח כאשר תפקידו במילוי ונפל, איטליה בירת

 .1944 בנובמבר 18 -ב דאכאו הריכוז

 

 איטלקית יהודית משפחה, שמואל ויצחק אלפונסה ולהורי נולד הוא

 . מיוחסת

 יהודית מסורת על גדל הוא. איטליה מלך של הרופא היה אביו

 במקביל. ציונית להכרה הגיע 16 בגיל וכבר אירופית ותרבות ליברלית
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 הציוני בקונגרס השתתף כבר 18 ובגיל הציונית בתנועה פעל ללימודיו

 לתנועת נקשר שם. כוסלובקיה'צ, בקרלסבאד שנערך השלישי

 קיבל, 22 בגיל, 1927  בשנת. חייו לדרך שהייתה הציונית העבודה

 קריירה על ויתר אך, רומא באוניברסיטת בפילוסופיה דוקטור תואר

 בפרדסי עבד הוא. ישראל לארץ כחלוץ ועלה נוחות וחיי אקדמית

 בצד. ברנר גבעת קיבוץ את שייסד לגרעין התחבר ושם רחובות

 .העבודה תנועת במסגרת ציבורית בפעילות עסק במשק בודההע

 

 ובכושר הארגוניים בכישוריו הכירו הקיבוצית והתנועה היישוב הנהגת

 כספים לגיוס: רבות לשליחויות יצא ואילך 1929 ומסוף שלו ההסברה

 הקרן מטעם הברית לארצות, הקיבוץ אדמת רכישת לשם באיטליה

 עליית ואחרי שלפני בגרמניה" החלוץ" ולתנועה היסוד וקרן הקיימת

 של ועלייתם מגרמניה הנוער עליית ממארגני היה הוא. לשלטון היטלר

 .רכושם העברת לרבות, ישראל לארץ גרמניה מיהודי רבים

 

 לצבא התגייס השנייה העולם מלחמת פרוץ עם, בפציפיזם שדגל הגם

 בקרב העלייה בעידוד גם עסק שם, ובעיראק במצרים ושירת הבריטי

 הבריטיים הביון שירותי מטעם נשלח 1940 בקיץ. יהודים נוער בני

 עיתון וערך ייסד, פאשיסטית אנטי בתעמולה שם עסק, למצרים

 איטלקים מלחמה ושבויי אזרחים אלפי מאות בקרב שהופץ באיטלקית

 השנים במשך. האיטלקית בשפה ותעמולה הסברה שידורי וניהל

 ציונות של נושאים ובהם פריםס מספר וגם רבים מאמרים פרסם

" הקדוש האביב" בספר. ועוד התיישבות, גלויות קיבוץ, סוציאליסטית

 לנו אין, גרמנים עם מלחמה לנו אין: " כתב מותו אחרי לאור שיצא

 הפועלים לנו בייחוד, לכולנו, היום, לנו יש, עם שום עם מלחמה

 שלנו וערשהנ רוצה אני... והנאציזם הפאשיזם עם מלחמה, היהודים

 למלחמות והגורם, בעולם השורר העבדות למשטר שנאה חדור יהיה

, השנאה אבל. האנושית תמונתנו של ממושכת ולהשפלה תמידיות

 ".לאנשים ולא למשטר, לרעיון שנאה היא, ולטפח לפתח רוצה שאני
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 לשכנוע ופעל' ב לעלייה במוסד בכירים תפקידים מילא 1943 -ב

 היה הוא. הכבושה לאירופה ישראל ארץמ צנחנים לשלוח הבריטים

 המועמדים של לראיונות הזימון על" אלדד" בכינוי החתום האיש

 כינויים. איטליה ובדרום במצרים, בארץ הצנחנים את וליווה לשליחות

 בפברואר. ועוד BARDA, הדוקטור, ברנר חיים, אהוד היו שלו נוספים

 להמשיך ליוע כי שסברו היישוב מנהיגי לעמדת בניגוד, 1944

 שהיה איטליה בצפון לצנוח התנדב, המבוגר גילו ולמרות, בתפקידיו

 היהודים את ולארגן לפרטיזנים לחבור כדי, נאצי כיבוש תחת עדיין

 בבארי בריטי בפיקוד צניחה קורס עבר 1944 במארס. שם שנותרו

 שעמדו ובצנחנים יהודים בפליטים טיפל בעת ובה איטליה שבדרום

 .ליעדיהם לצאת

 

 שלטו שבו בשטח פרארה באזור לצניחה יצא 1944 מאי במחצית

 הגרמנים שבשליטת באזור הוצנח בניווט טעות בגלל אך, הפרטיזנים

 נלקח זה ובשם ברדה סימון ר"ד שמו היה כצנחן בזהותו. בשבי ונפל

 בצפון אס.האס לחקירות כך ואחר בגרמניה שבויים למחנה קודם

 בנובמבר 18 -ב נרצח ושם דכאו יכוזהר למחנה הועבר משם. איטליה

 בהכרה ללכת עלינו כזאת לשליחות: "כתב האחרון במכתבו. 1944

 ".נס בדרך לא אם, נשוב שלא

 

 הבולטים מהפעילים, סרני עדה, אלמנתו הייתה העולם מלחמת אחרי

 השתתפו כאשר 1954 -ב נספו עופרה וכלתו דניאל בנו. ההעפלה של

 ומטוס הצנחנים לשליחות עשור לציון תממלכתי בעצרת מעגן בקיבוץ

 .הקהל בתוך התרסק
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 בחלקה מוצבת לזכרו מצבה אך, נמצאה לא סרני חיים אנצו של גופתו

 היישוב בשליחות תפקידם במילוי שנפלו היישוב צנחני שבעת של

 .הרצל בהר הצבאי הקברות בבית, השנייה העולם במלחמת

 

  

 ודית במלחמת העולם השנייהההתנגדות היה חדשות  -  נושא: 5פרק  

 

 השניה העולם במלחמת היישוב צנחני

JEWISH Paratroopers of the Yishuv during World War II 

 :  היהודית התנגדות

 

 קבוצת צנחה השנייה העולם מלחמת של האחרונות בשנים    

 באירופה האויב קווי מאחורי בריטים מאומנים יהודים מתנדבים

 . ההתנגדות תנועת של מאמציה את לארגן כדי יםהנאצ בידי הכבושה

 

 הבריטים אל ישראל -לארץ היהודית הסוכנות פנתה 1942 בשנת    

 שכשליחי, לאירופה יהודים מתנדבים בשליחת שיסייעו בבקשה

 ההתנגדות פעולות בארגון יסייעו ישראל-בארץ היהודי היישוב

 .קהילות היהודים בקרב המקומיות וההצלה

 

 ידי על שחזו המתנדבים מאות את לשלוח מוכנים היו לא טיםהברי    

 יחידות כמה להכשיר הסכימו דבר של בסופו אך, היהודית הסוכנות

 שביקשו מסוימות ממדינות חדשים עולים שהיו יהודים צנחנים של

 לפרוס התכוון( SOE) בריטניה של המיוחדים המבצעים מבצע. לחדור

 הקישור במשימות ומדריכים אלחוטיים כמפעילים המתנדבים את
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 תכנן( MI9) הבריטי הצבאי המודיעין שארגון בעוד, לפרטיזנים שלהם

 בעלות של ברית ובני שבויים ולהציל לאתר כדי בהם להשתמש

 המתנדבים של הכפול לתפקידם הסכימו הסניפים שני. הברית

 .יהודים שליחים ושל בריטיים כסוכנים

 

 המחתרת של השביתה כוח) ח"מהפל משורות נבחרו המועמדים    

 במנדט שחיו ויהודים, הציוניות הנוער תנועות פעילי(, היהודית

 240 מתוך. הבריטי בצבא שירתו שכבר ישראל ארץ של הבריטי

 ההכשרה תוכנית את עברו 110, שהתנדבו והנשים הגברים

 .1943 במארס בקהיר שהתחילה

 

 מאומנים מתנדבים 32 רק נשלחו מסוימים תפעוליים קשיים בשל    

 היהודים מהצנחנים תשעה. באירופה למשימות( נשים שלוש כולל)

 עשרה, לסלובקיה חמישה,  להונגריה שלושה,  לרומניה נשלחו

 הראשונה הקבוצה.  לבולגריה ושניים לאיטליה שלושה, ליוגוסלביה

 ביום אוסטריה בדרום נפל האחרון; 1943 במאי ליוגוסלביה הושלכה

 מתוך שבעה. נתפסו 12, המתנדבים 32 מבין. לחמההמ של האחרון

 וחנה בסלובקיה רייק חביבה כולל, מכן לאחר להורג הוצאו עשר שנים

 תנועות עם קשר ליצור הצליחו היהודים הצנחנים. בהונגריה סנש

 טיטו של הפרטיזנים כולל, בבלקן השונות הלאומיות ההתנגדות

 אחרים. הלאומי ובקיהסל במרד פעילים היו מהם כמה. ביוגוסלביה

 עלייה ולארגן ברומניה הברית-בעלות של לשבויים לסייע הצליחו

 .המיידי השחרור שלאחר בתקופה ישראל-לארץ
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 לזכור אותם חדשות   -  נושא: 6פרק  

 צנחנים יהודים של היישוב בזמן מלחמת העולם השנייה

 

 לזכור את העבר  לחיות את ההווה ולהאמין בעתיד

 נראבא קוב

 תקציר

ישראל שנשלחו -על קבוצה של מתנדבים יהודים מארץ

-1943למשימות בכמה מדינות באירופה הכבושה בשנים 

1945.  

 צנחנים ארץ ישראלים 

  

ישראל שנשלחו למשימות -קבוצה של מתנדבים יהודים מארץ

 .1945-1943בכמה מדינות באירופה הכבושה בשנים 

 

לעודד את היהודים הרעיון לשלוח שליחים מהיישוב כדי 

בארצות הכבושות בידי הנאצים, לארגן תנועות מרי ולהצילם, 

ביחס לידיעות  1942בא בעקבות השינוי שחל ביישוב בסתיו 

 69על רצח יהודי אירופה. השינוי נבע מעדויותיהם של 

ישראל, שבאמצע נובמבר -אזרחים יהודים בעלי דרכון של ארץ

ופי יהודים בגרמנים. ישראל במסגרת חל-באו מפולין לארץ

בהעדר אמצעי החדרה משלה ביקשה הסוכנות היהודית 

לשלב שליחים יהודים בפעולות של מינהלת המיבצעים 

(, ושל כמה SOE Special Operations Executiveהמיוחדים )
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גופי מודיעין שפעלו מאחורי קווי האוייב בארצות הכבושות, 

ודיות גדולות. בייחוד בבלקן, שבו עדיין שרדו קהילות יה

דחו הבריטים את ההצעות השאפתניות של  1943בראשית 

הסוכנות היהודית לשלוח לשטחים הכבושים בידי הנאצים 

מאות מתנדבים, אך בהכירם במוטיווציה המיוחדת של 

המתנדבים, בידיעת השפות שלהם ובהכרתם את שטח 

סוכנים. -ארצות היעד, ניאותו הבריטים להצניח כמה צנחנים

המיבצעים המיוחדים רצה שהם יהיו מפעילי אלחוט מטה 

 ומדריכים ליד קציני הקישור שלו עם הפרטיזנים.

 

, שהיה ממונה על שבויי מלחמה, M19ענף המודיעין הצבאי 

הטיל על הצנחנים שיצאו באמצעותו לשליחות תפקיד להציל 

שבויי מלחמה נמלטים וכן אנשי צבא בריטים שלא נשבו 

ייב. שני הגופים ידעו, או אישרו, את ושהסתתרו בשטח האו

תפקידם הכפול של המתנדבים, הן כסוכנים בריטים והן 

 כשליחים יהודים.

 

המועמדים נבחרו מקרב ה'מחלקה הגרמנית' וה'מחלקה 

הבלקנית' בפלמ"ח, מקרב מתנדבי היישוב ששירתו בצבא 

הבריטי ומקרב פעילים של תנועות נוער חלוציות שזמן קצר 

ישראל מאחת ממדינות היעד. רובם -ו לארץכן על-לפני

התגייסו דרך ועדה מיוחדת שהקימו הסוכנות היהודית, 

המוסד לעלייה ב וארגון ההגנה. מעטים גוייסו במישרין בידי 

 110נשים וגברים התנדבו,  250 -הארגונים הבריטיים. כ

עברו הכשרה, אך מחמת קשיים מיבצעיים וטכניים הוצנחו רק 

נפלו  38 -ננו למדינות היעד. תשעה מתוך הוחמישה הסת 33

 בשליחותם.
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צנח הצנחן הראשון, פרץ רוזנברג, ביוגוסלוויה  1943במאי 

( למטהו של יוסיפ ברוז Macleanעם יחידת הקשר של מקלין )

טיטו. הצנחן האחרון, חיים ולדנר, הוצנח בדרום אוסטריה 

 ביום האחרון למלחמה כדי לסייע לאסירים במחנה שבויי

מלחמה מרוחק. כמה צנחנים, כגון דן לנר, חיים חרמש, אבא 

 ברדיצ'ב וראובן דפני, יצאו ליותר משליחות אחת.

 

 

 הצנחנית חנה סנש

 

שלושה צנחנים הסתננו להונגריה )חנה סנש, פרץ גולדשטיין 

ויואל פלגי; שני הראשונים נפלו בשליחותם(. חמישה 

יעקב, -, צבי בןהשתתפו במרד הלאומי הסלובקי )חביבה רייק

רפאל רייס, אבא ברדיצ'ב וחיים חרמש; ארבעת הראשונים 

נפלו בשליחותם(; שישה פעלו בצפון איטליה )אנצו סרני, 

אפרים דפני, יעקב שפירא, בנימין גפנר, יחיאל קספ ורפאלי; 

סרני וקספ נפלו בשליחותם(; אחד באוסטריה )חיים ולדנר(; 

מים בצרפת, עד שנלכד אחד, אדולף רבינוביץ', צנח שבע פע

יוסף ויוסף ורון( הסתננו -והוצא להורג; שניים )אהרן בן

לבולגריה לאחר שחרורה בידי הצבא האדום; תשעה צנחנים 

-פעלו ברומניה, והצליחו לסייע לשבויי מלחמה של בעלות

הברית בתקופת המעבר שלאחר כניעתה של רומניה, ולארגן 

ה פיכמן, ריקו לופסקו, עלייה )ליובה ]יהודה[ גוקובסקי, ארי

אפרים, אוריאל -אריה מקרסקו, דב הררי, ברוך קמין, יצחק בן

קנר וישעיהו דן(; עשרה שירתו ביחידות הקשר של הבריטים 
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שפעלו עם הפרטיזנים ביוגוסלוויה )פרץ רוזנברג, רחבעם 

דורון, -אמיר, ראובן דפני, יונה רוזן, ניסים טסטה, צדוק דרוגויר

י זוהר, שלום פינצי ודן לנר(. גם הרופא שרה ברוורמן, אל

הארצישראלי ד"ר ישראל מהרי"ק הוצנח פעמים אחדות אל 

הפרטיזנים. הצנחנים הללו אמורים היו להיות רק כוח החלוץ 

של קבוצות גדולות יותר שהיו אמורות להגיע בעקבותיהם, אך 

לא הגיעו מחמת הסתייגויות מדיניות של הבריטים, מכשולים 

שלא ניתן היה להתגבר עליהם, או שחרורה של  מיבצעיים

 מדינת היעד.

 

 ביבליוגרפיה:

יהודה באואר, 'הצנחנים ותכנית ההתגוננות', ילקוט מורשת, 

 .94-86א' )כסלו תשכ"ד(, 

יואב גלבר, 'נושאי הדגל; שליחותם של המתנדבים לעם 

-206היהודי', תולדות ההתנדבות, כרך ג', ירושלים תשמ"ג; 

133. 

-גלעד )עורך(, מגן בסתר; מפעולות המחתרת הארץ זרבבל

 ישראלית במלחמת העולם השנייה, ירושלים תשי"ב.

Yoav Gelber, “The Mission of the Jewish Parachutists 

From Palestine in Europe in World War II”, Studies in 

Zionism, 7/1 (13) Spring 1986); 51-76) 
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 אסון מעגן שות חד -  נושא: 7פרק  
 ,1954 ביולי 29 ,כ"ח בתמוז תשי"ד-שהתרחש ב אסון תעופהָאסֹון ַמֲעָגן הוא 

צנחני התרסק לתוך קהל שנכח בטקס זיכרון ל פייפר קבמסוג  מטוס קלכאשר 

 ראש ממשלת ישראל .25איש ונפצעו  17באסון נהרגו  .מעגןבוץ בקי היישוב

 .וראשי היישוב היו נוכחים בטקס זה משה שרת

 תיאור האסון

שהיה  ,יןפרץ גולדשטילזכר הצנחן  אנדרטהטקס הזיכרון נערך למטרת חנוכת ה

ואמור היה  ,אירופהחבר הגרעין שהקים את קיבוץ מעגן ונספה בשליחותו ב

לאירופה  מלחמת העולם השנייהלהעלות את פועלם של הצנחנים שנשלחו ב

 דה להתקיים בו זמנית עם הנחת אבן הפינה למוסדהעצרת נוע .יהודיםלהציל 

כך יצא שהבחירה באיזה טקס להשתתף סימנה גם עמדה לגבי  ."יד ושם"

הנוכחים הביעו בעצם  -ישראלית -והציונות הארץ מפא"יהתמיכה במפלגת 

השתתפותם את תמיכתם בעמדת היישוב, ובעיקר מפלגת מפא"י, לגבי אופן 

תגובתם ומידת היחלצותם לעזרת יהודי אירופה בזמן השואה, במיוחד לאור 

הכין נאום בו עמד להשיב לתוקפים  משה שרתראש הממשלה  .משפט קסטנר

שהתקיים זה מכבר.  משפט קסטנרועלם בשואה לאור את ראשי היישוב על פ

הטקס זכה לפרסומת מקדימה מרובה ברדיו ובעיתונים, כלי התקשורת באותה 

 .התקופה

מזכ"ל  ,משה שרת ראש הממשלהמנים ובהם מוז 2,500-בטקס נכחו כ

חנים ששבו בשלום מאירופה הצנ ,טדי קולק ,יגאל אלון ,מרדכי נמיר ההסתדרות

ומשפחות הצנחנים שנספו, קציני צה"ל וראשי ההתיישבות העובדת. על סידורי 

שהכשיר מגרש מיוחד, כיסאות וסידורי ביטחון.  ,צה"להטקס היה ממונה 

 .לצנחנים ובני משפחות הצנחנים שנספוהשורות הראשונות הוקצו 

היה אמור אף הוא להשתתף בטקס, אך ביטל ימים ספורים קודם  נשיא המדינה

לטובת האירוע ביד ושם. עם זאת, הוא שיגר איגרת עם  ,לכן את השתתפותו

דבריו. מארגן הטקס, מזכיר קיבוץ מעגן פנה לצה"ל וביקש מטס צבאי, אך 

הציע מטס ראווה לצורך  קלוב התעופה לישראלהצבא סירב לבקשתו. ארגון 

פרסום פועלם, ומארגן הטקס הסכים לכך יומיים לפני המועד, במגמה שמטוס 

 נשיא המדינהקל יעבור מעל ראשי הנוכחים וממנו תושלך איגרת הברכה מ

 .לכבוד הנוכחים בעצרת
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 ,שמחה לוי סגןבתחילת העצרת הוצב משמר כבוד ליד האנדרטה בפיקודו של 

 תפילת קראה דליה פרידלנדוהחיילת  "התקווה" פתחה בנגינת תזמורת צה"ל

הונחו  םזריאביו של פרץ גולדשטיין הסיר את הלוט מעל המצבה ו ,"יזכור"

 .למרגלותיה

שמאחד מהם  ,"קלוב התעופה לישראל" בשלב זה הופיעו שני מטוסי פייפר של

ומאחוריו ישב  אוריון גלין גלרמורה הייתה להיות מוצנחת איגרת. הטייס היה א

הסתובב וקרב  ,הגיע מצד דרום מזכיר הקלוב לתעופה אבשלום סטרוד. המטוס

אל הקהל. נקודת ההצנחה תוכננה להיות מצפון לאנדרטה, אך משהצניח גלין 

את האיגרת היא נתפסה בגלגל השמאלי של המטוס. גלין ביצע מספר סיבובים 

שבהם נראה סטרוד מחזיק את ההגאים ובו בזמן גלין משרבב החוצה את פלג 

לאחר שהצליח לתפוס את האיגרת, חזר  גופו העליון ומנסה להגיע לאיגרת.

הפעם בגובה נמוך מאוד, והפעם הוציא את כל פלג גופו העליון  ,ליעף אחרון

מחוץ למטוס והטיל את הצינור ובו האיגרת. הוא גם עקב אחרי צניחת האיגרת. 

עולה שייתכן וגם בפעם הזו בהגאים אחז סטרוד שמעולם לא  הארץמתחקיר 

הטיס מטוס. בכל מקרה כאשר חזר להביט לפנים כבר היה מאוחר מדי. המטוס 

פגע בסגן שמחה לוי שעמד ליד האנדרטה והרגו מיד. לאחר מכן המשיך 

המטוס, דילג על שלוש השורות הראשונות התהפך ופגע בקהל שישב בשורות 

הם. מנועו המשיך לפעול והמדחף פגע באנשים נוספים ופצע והרג בהם. שאחרי

נפצעו. הטייס והנוסע, נפגעו קלות. הטייס חילץ את  25-אנשים נהרגו ו 17

עצמו, ואחר כך את סטרוד. ישנם חילוקי דעות לגבי התנהגותו של הטייס לאחר 

ילוץ פציעתו. יש אומרים שישב ובכה, ואחרים אומרים שהתעשת וסייע בח

 .הפצועים. השניים פונו מהמקום, והמטוס עלה באש

בין הנספים היו ארבעה מצנחני היישוב שהיו ביחד עם פרץ גולדשטיין בשליחות 

 יהודה אחישר ,(ריה אורני )פיכמןברגר(, א) דב הרריוחזרו בשלום: סגן אלוף 

 ;תנועת העבודהמראשי  בן ציון ישראליכמו כן נספו  .שלום פינציגוקובסקי( ו)

אליהו  ;ורעייתו רחל שמואל זהרהרימחנכו של גולדשטיין בקיבוץ אפיקים 

 ;יונה כסהאשתו של  ,קבוצת שילרצפורה כסה, מחנכת ב ;נח"למייסד ה ,שומרוני

 .(הצנחן שנספה באירופה) אנצו סרניו עדהבנם וכלתם של  -ודניאל ועפרה סרני 

היה בין המשתתפים  ,מלחמת העצמאותמ עיטור הגבורהבעל  ,ימן טוב גנהסגם 

 .בטקס, וניצל כשעבר שניות ספורות לפני האסון מהמקום שבו ישב

ראש הממשלה מנע את הפרסום בעיתונות, עד למחרת, על מנת שמשפחות 

 .הנספים והניצולים יוכלו להתעדכן לגבי מצב קרוביהם
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 ון והנצחתוהשלכות האס

 ,יזהר הררי :שמונתה לחקור את האסון מנתה שלושה חברים ועדת החקירה

 7-מסקנות הוועדה הוגשו לראש הממשלה ב .עמנואל צורו יצחק פונדק אל"ם

ת, קלות ראש . הוועדה קבעה כי אורי גלין פעל מתוך פזיזו1954בספטמבר 

וחוסר אחריות, וכי הטיסה כולה, כולל השלכת האיגרת, בוצעו ללא רישיון מאגף 

אך  ,גרימת מוות ברשלנותהתעופה האזרחית. אורי גלין הועמד לדין באשמת 

לאחר שמיעת עדי התביעה המליץ השופט ליועץ המשפטי לממשלה להפסיק 

את ההליכים לאור דלות הראיות נגד גלין והיועץ המשפטי לממשלה נענה 

 .[1]להמלצה

 אתלטיקהגלין עבר להתגורר בארצות הברית, למד רפואה והמשיך לעסוק ב

וייצג אותה גם בארצות  זריקת דיסקוסהוא היה שנים רבות אלוף ישראל ב)

הברית(. לאחר מספר שנים חזר לישראל ונתמנה למרצה בבית הספר לרפואה 

 .כן היה בכיר באיגוד האתלטיקה עד יציאתו לגמלאות .חיפהב הטכניוןשליד 

לא הכיר באחריותו לאסון ומשפחות הנספים והנפגעים קיבלו  משרד הביטחון

אלף לירות, שאותו הגדיר שר האוצר  160מהממשלה פיצוי חד פעמי כולל של 

וץ מעגן עצמו על האסון, הקציב המשרד כ"תשלום חסד". כדי לפצות את קיב

 .כסף להקמת "בית הצנחן" במקום האסון

בבית הצנחן יש אולם מופעים קטן, פינת הנצחה לנספים באסון מעגן, תערוכה 

על שליחות הצנחנים באירופה במלחמת העולם השנייה ותערוכה על תולדות 

ליחות הצנחנים קיבוץ מעגן. במקום נערכים סיורים מודרכים ומוצג סרט על ש

 .ואסון מעגן

 חקירת האסון ונסיבותיו

מיד לאחר האסון מונתה ועדת חקירה, אשר הסיקה, על פי עדותו של גלין, 

שמדובר בתקלה טכנית של "כיס אויר" בצירוף כשל של המנוע. כמו כן הם קבעו 

 .שמארגן הטקס אשם בסדרה של לקויים שהיו יכולים למנוע את האסון

התברר שעדים מרכזיים אוימו  ,"הארץ" בתחקיר של עיתון שנים לאחר מכן,

בידי אנשי הקלוב, ונמנעו מעדות. כמו כן, התברר שבסבירות גבוהה מאוד 

עף זה מסר התנהגות הטייס הייתה ראוותנית גם ביעף השני, וכפי הנראה גם בי

את ההגה לנוסע, סטרוד, אשר מעולם לא הטיס מטוס קודם לכן, ואשר צורף 

למטס מכיוון שהיה היחיד שהכיר את הפרטים שסוכמו לגבי המטס וחלקו 

 .בטקס
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התברר גם שהאיגרת המושלכת כלל לא הייתה דבר נשיא המדינה, אלא ברכת 

 .קלוב התעופה לכבוד האירוע

 קישורים חיצוניים

 באתר הפלמ"ח ,אורי גלין

 (המשך) 1954ביולי  30 ,דבר ,הרוגים 15 -אסון מחריד במעגן 

 1954באוגוסט  26 ,משמר ,ביום השלושים – נפש לחללי מעגן

 (4:34התחלה ) 1954 ,יומני כרמל ,אסון מעגן

מה באמת קרה שם, באסון התרסקות המטוס בקיבוץ מעגן, לפני  ,שי פוגלמן

 2009באוקטובר  1 ,הארץבאתר  ,?שנה 55

 אסון מעגן, מסמכים בארכיון צה"ל
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