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א טללי
בשנים

1961 - 1956

בעידן הדה  -קולוניזציה והעצמאות במארוקו התנהלה הפעילות

הציונית במדינה זו

במחתרת .

הפעילות התמקדה בעיקר בעלייה החשאית נוכח

סירובם של השלטונות להעניק חופש תנועה ליהודים בקנה  -מידה רחב  ,כפי שהיה
מקובל בעידן השלטון הקולוניאלי  ,וזאת בתקופה שיהודים שאפו לעזוב את מארוקו
בשל חששות לגבי עתידם ותחושה שמעמדם הסוציו  -אקונומי יהיה ירוד בחסות
שלטון מוסלמי  .אמנם מאז המחצית השנייה של

1955

ארגון ' המסגרת '  ,גוף חשאי

הכפוף ל ' מוסד ' שבראשות איסר הראל  ,פעל בתוככי מארוקו  ,אלג ' יריה ותוניסיה
לצרכי בטחונם הפיזי של היהודים  ,אך לא בענייני העלייה  .שנה לאחר מכן  ,ה ' מוסד ' ,
בשותפות עם מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית בראשות שלמה זלמן שרגאי ,
פעלו במשותף בארגון יציאת יהודי מארוקו במחתרת באמצעות ' המסגרת '  .פעולות

העלייה יוצגו להלן במתכונת של טקסט ( לרבות ראיונות של המחבר עם אנשי
' המסגרת ' )

ותעודות שזה עתה

נחשפו  .י

התעודה הראשונה עוסקת בהיבטים המדיניים של יוזמת הסוכנות  ,ממשלת
ישראל  ,וארגונים יהודיים בינלאומיים כגון ' הקונגרס היהודי העולמי '  ,בניסיון לרכך
את מדיניותה הקשוחה של מארוקו בכל הקשור לעלייה ובתיאור המכשולים שזו

הערימה  .התעודה מבליטה את בעיית יחסי יהודים  -מוסלמים ויחסי יהודים  -שלטון
במארוקו בשנות

1

ה 50 -

המאוחרות  .לעומת זה  ,שתי התעודות האחרות חושפות חלק

ראה  :שמואל שגב  ,מבצע יכין  .תל  -אביב
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השפעת העלייה החשאית ממארוקו על הזיקה בין ישראל ליהודי מארוקו '  ,הציונות ,
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ממבצעי ' המסגרת ' ואת שיתוף הפעולה של האוכלוסייה והשלטון הספרדיים
במובלעות סיאוטה ומלייה הגובלות עם מארוקו ובדרום ספרד ( אלחסירס
עם אנשי

' המסגרת ' .

כמו  -כן  ,יש בהן התייחסות עקיפה וישירה לעזרת הבריטים

בגיברלטר לעלייה החשאית  ,ומידע נוסף אודות יחס השלטון במארוקו
בשנים

1956 - 19 % 2

ומלגה )

ליהודים .

היתה מארוקו נתונה לשלטון הפרוטקטורטים של צרפת

וספרד  .חלקה הדרומי והמרכזי היה בידי הצרפתים ; אזור ההשפעה הספרדי השתרע

על צפון  -מארוקו  ,להוציא טנג ' יר שהפכה בדצמבר

סופחה למארוקו רק באוקטובר

- % 956

1923

לאזור בינלאומי  ,ואשר

שבעה חודשים לאחר הענקת שלטון עצמי

למארוקו  .עד שנת 1956
הקולוניאליזם האירופי במשך כארבעים וארבע שנים .
כבר בסתיו  , 1954מיד לאחר פרקן מדד הפ  .ל  .ן  .באלג ' יריה

מארוקו ושלטונה השריפי /מלוכני היתה נתונה אפוא למרות

נגד השלטון הצרפתי ,

ואולי אף לפני כן  ,הוחלט בישראל לבחון את מצבה של יהדות צפון  -אפריקה ואת
צרכי

הגנתה .

משימה זו הוטלה על שלמה חביליו  ,מוותיקי הפלמ " ח וממפקדי

ירושלים בתקופת מלחמת השחרור  .על  -פי עדותו של איסר הראל  ,ראש ה ' מוסד '
בשנים  , 1963 - 1952בשנת  , % 954כשנתיים לפני שהצרפתים והספרדים עזבו את
מארוקו  ,התעורר אצלו חשש לגורלם של כל יהודי צפון  -אפריקה  .שכן בשנים אלו
השפעתו של ג ' מאל עבד אל  -נאצר היתה גדולה ביותר בעולם הערבי  ,ובמיוחד

במארוקו  ,שם היתה מפלגה לאומנית חזקה פרו  -נאצרית  ,ה ' אסתיקלאל '  ,ומעמדו של

בית המלוכה השריפי היה חלש ( הסולטאן מוחמד החמישי  ,הפרו  -לאומני  ,ישב
בגלות פוליטית במדגסקר ובמקומו מינו הצרפתים את
הקונספציה של הראל היווה שמדינת ישראל חייבת להגן

מולאי בן ערפה החלש) .
על היהודים בכל העולם .

הוא העלה בפני משה שרת  ,ראש ממשלת ישראל דאז  ,את רעיון ארגון ההגנה  :לסייע

לנוער וצעירים להגן על קהילותיהם  ,וזה קיבל את הרעיון .
בנובמבר

1954

סייר חביליו בצפון  -אפריקה והזר לישראל בתחילת שנת

. 1955

הוא אישר את חששותיה של ההנהגה בישראל באשר לעתידם הפוליטי הלוט בערפל

של יהודי האזור בכלל ובמארוקו בפרט  .בדיווחיו בצרפת ובישראל

הציע :

הקמת

מנגנון להגנה  -עצמית שבראשו יעמדו קציני צה " ל או קצינים לשעבר ; גיוס צעירים

בקהילות הצפון  -אפריקניות על  -ידי אותם קצינים  ,שיגורם לישראל לצורך אימונים
והחזרתם לשטח הפעולה

יצירת  -קשרים באמצעות שליחים ישראליים בשטח עם

;

ראשי הקהילות לצורך שיתוף  -פעולה מקיף נגד מחוללי פוגרומים והתגרויות מצד
גורמים לאומניים

ואחרים .

2

הראל קיבל את מרבית הצעותיו והוחלט להקים את ' המסגרת ' כל עוד הצרפתים
והספרדים נמצאים עדיין בצפון  -אפריקה  .לאחר היווסדה במהלך שנת  , 1955גייסה

2

יוסף גולדין ( גולן ) לד " ר ג ' רייגנר  ,פארים ,
אצ " מ ) 6 / 940 ,ננ

( בצרפתית) .

23

בדצמבר

, 1954

הארכיון הציוני המרכזי ( להלן

ן
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' המסגרת '

שליחים וסוכנים  ,מרביתם אנשי ההתיישבות העובדת  ,בעלי עבר קרבי ,

ועתירי ניסיון בפעולות חשאיות  .הם עברו הכשרות שונות לקראת צאתם לצפון -

אפריקה והגיעו דרך צרפת במחצית השנייה של

1955

וב , 1956 -

בעיקר לערים

הגדולות ( קזבלנקה  ,מרקש  ,פאס  /מכנס  ,אגאדיר  ,אסווירה  ,אוג ' דה  ,טנג ' יר -
במארוקו ;

לרבות

אלג ' יר  ,אוראן וקונסטנטין  -באלג ' יריה

העיר תוניס) .

;

ולמקומות שונים בתוניסיה ,

חביליו נבחר על  -ידי הראל לפקד על פעולות

' המסגרת ' בצפון -

אפריקה דרך מטה ו ' מרכז עצבים ' שהוקם בפארים  .כבר לפני ש  ,המסגרת ' נטלה את
הפיקוד על עניני העלייה  ,בנוסף לענייני ההגנה העצמית  ,ה  -טרזני

גוף  ,הוקמה בתוכה שלוחת

בשנים

1959 - 1956

מודיעין .

"

-

כללה המסגרת חמש שלוחות  ,בעיקר לגבי

 raisonשל אותו

מארוקו :

שלוחת

ההגנה העצמית ( ' גונן '  ' /לביא ' ) ; שלוחת המודיעין ; שלוחת תנועות הנוער החלוציות
במחתרת ( ' באלט ' ) ; שלוחת העורף הציבורי ; ושלוחת העלייה החשאית

( ' מקהלה ') .

המקורות מצביעים על אפשרות קיומה של שלוחה נוספת  :שלוחת ' גסטון '  ,המורכבת
מתנועת הצופים היהודיוז במארוקו  ,בנפרד מתנועות הנוער

הציוניות .

בראש כל

שלוחה עמד רכז ישראלי שהפעיל פעילים יהודים מקומיים  .לכל גוף או מטה של

' המסגרת ' ( מארוקו  ,תוניסיה  ,אלג ' יריה

להוראותיו של חביליו בשנים

היה מפקד סניף שהיה כפוף

וגיברלטר )

. 1960 - 1955

חביליו הוחלף בתפקידו על -ידי אפרים

רוגל ששימש בפאריס כמפקד כללי של ' המסגרת ' בשנים  . 1964 - 1960חביליו
ורונל היו כפופים להוראותיו של איסר הראל .

ב  .יחסל השלטון המארוקאי לחופש תנועה וההברחה החשאית
בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה היתה העלייה ממארוקו לישראל קטנה
יחסית  .בין השנים

1947

ועד תחילת

היה לעלייה זו אופי של יוזמה פרטית

1949

ובריחה סטיכית  ,שאורגנה על  -ידי שליחי עלייה ב ' וצעירים מקומיים  .רשתות
ההברחה השונות במארוקו העבירו יהודים מאזור אוג ' דה לאלג ' יריה  .משם המשיכו
העולים למרסיי  ,בדרכם לישראל  ,בעזרת שליחי הסוכנות היהודית  ,המוסד לעלייה ב '
ו ' הג ' וינט ' האמריקני .

פעילות זו היוזה בניגוד למדיניות השלטון הקולוניאלי

והמוסלמי אשר התנגדו לה נמרצות  .בשנים אלו הגיעו לישראל בין

יהודים מצפון  -אפריקה  ,מרביתם

3
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לאחר משא  -ומתן בין שלטונות צרפת במארוקו ( בתיאום עם משרד  -החקן

הצרפתץ לבין נציגי הסוכנות היהודית והפדרציות הציוניות בצרפת ובמארוקו ,
איפשרו הצרפתים לסוכנות היהודית לקיים מנגנון לענייני עלייה  ,שיפעל בתוככי
מארוקו בדיסקרטיות ויעביר עולים לישראל מנמל קזבלנקה ודרך מרסיי  .החל מאביב

או ק "ן

, 1949

נוהל המנגנון החדש  ,תחת השם ' קדימה '  ,שמרכזו בקזבלנקה ואשר

כלל מחנה  -מעבר לעולים בדרך מזגן ( ליד

ב' .

בשנת

קזבלנקה ) ,

הועברו סמכויות ' קדימה ' מחסות המוסד לעלייה ב ' לידי אנשי

1952

מחלקת העלייה  ,של הסוכנות היהודית  .משנת
1956

על ידי שליחי המוסד לעלייה

1949

ועד סגירת שערי ' קדימה '

בק "ן

תחת השלטון החדש התנהלה העלייה  ,בהסכמת השלטון הקולוניאלי  ,באופן

כמעט חופשי לחלוטין .
 90 , 000יהודים .

בשש שנות קיומה העלתה ' קדימה ' לישראל למעלה מ -

נוסף למנגנוני ' קדימה ' ו ' עליית הנוער ' פעלו מחלקות אחרות של הסוכנות

היהודית במארוקו  .רובם עסקו בחינוך ובהכשרת הנוער לעלייה  .מחלקות אלה קיבלו
סיוע נרחב מארגוני ' הג ' וינט ' ו ' אוזה ' ( שקיים מרפאות )  ,ומבתי  -הספר של כי " ח

ו ' אורט ' במקום  .כיוון שהעלייה בשנים אלה היווה סלקטיבית  ,פעלו בשטח צוותים

ישראליים אשר עסקו במיון עולים על  -פי קריטריונים סוציאליים ורפואיים .
ירח  -הדבש בין ישראל למארוקו הגיע לקיצו עם הקמתה של מארוקו העצמאית .
בין החודשים יוני  -ספטמבר  1956נסגר מפעל ' קדימה ' על  -ידי השלטונות  .בתקופה זו
הצליחה מדינת ישראל בסיועם של אלכם איסטרמן ויוסף גולן  ,נציגיהם הבולטים של

ארגון ' הקונגרס היהודי העולמי ' ; בדרכי עורמה של השליחים שנותרו בשטח ; ואולי
אף במתן שלמונים לשרים ו  /או פקידים מסוימים בממשלת מארוקו  ,להוציא

ממארוקו אלפי יהודים ולהעלותם לישראל  .ברם  ,מסוף סתיו

% 956

ועד נובמבר

1961

נבלמה העלייה הגדולה .
כאמור  ,בשנים

בק " ן

1956

1956 - 1955

כבר פעל ה ' מוסד ' במארוקו  ,אם כי לא

בנושא העלייה .

בעת שהתברר כי ' קדימה ' על סף סגירה  ,נוצרו מגעים בין איסר הראל

החילוני ושלמה זלמן שרגאי  ,יו " ר מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית ואיש

' הפועל המזרחי '  ,שהובילו לשותפות ארוכה ביניהם  .הוחלט שיש להקים גוף שיטפל
בנושאי

עלייה

חשאית .

ובקזבלנקה  .באוגוסט

1956

לגוף

זה

תוכננו שלושה מטות

:

בישראל  ,בפאריס ,

סוכם  ,כי המנגנון המיוחד לענייני העלייה החשאית יפעל

במארוקו הצרפתית לשעבר  ,בטנג ' יר  ,גיברלטר ובכל תחנות המעבר האחרות  ,והוא

יהיה אחראי לעולים עד להבאתם לחוף מבטחים ( מרסיי ונאפולץ  .כן סוכם ששליחי
הסוכנות שישוגרו לפעולות המנגנון יושאלו ל ' המסגרת ' לתקופת פעולתם בחו " ל
וישרתו בתנאים המקובלים

בה .

במכתב טיוטה מראש ה ' מוסד ' למחלקת העלייה של הסוכנות היהודהד מתאריך
ה 16 -

בספטמבר

1956

פירט הראל את עקרונות העבודה בינו לבין שרגאי  .צוין

שהאחריות המדינית לעלייה ולמשא  -ומתן עם שלטונות מארוקו לריכוך עמדתם ,
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ושיימשך גם בעידן העלייה החשאית  ,תהיה בידי הנהלת הסוכנות היהודית  .מחלקת
העלייה תחת שרגאי וסגנו  ,ברוך דובדבני  ,תקבע אם ומתי יש לבצע עלייה מיוחדת

;

היא תהיה אף זו שתאשר את צורות העלייה ותקבע את סדרי העדיפויות של
המועמדים לעלייה על  -פי קריטריונים של מקום מגורים  ,בריאות  ,גיל וכדומה  .אולם
האחראי לביצוע העלייה המיוחדת הוא ראש ה ' מוסד '  ,כאשר מחלקת העלייה

וה ' מוסד ' יהוו את המטה הראשי לעלייה  .לצידו של מפקד ' המסגרת ' היושב במטה

בפארים ( שלמה חביליו באותה תקופה  ,אפרים רונל בשנים מאותרות יותר) יצורף
איש שיגויס על  -ידי מחלקת העלייה ויהיה במעמד של קצין  -עלייה ( שני מומחים
יוצאי  -דופן במבצעי עלייה שנבחרו לתפקיד זה הם אפרים שילה  ,עד שנת

ונפתלי בר  -גיורא לאחר
פעולות העלייה

' משואות ' של

מכן) .

4

החשאית

' המסגרת ' )

, 1959

בהברחת גבולות בים וביבשה

ממארוקו ( סניף

באמצעות שלוחת ' המקהלה ' ובסיוע מגויסיה ואנשי

השלוחות האחרות בוצעו  ,בין  -היתר  ,דרך אלג ' יריה  ,נמל קזבלנקה  ,טנג ' יר  ,טטואן ,
דרך המובלעות הספרדיות ( סיאוטה

וגיברלטר .

ומלייה ) ,

דרום ספרד ( אלחסירס

ומלגה ) ,

נוסף לצעירי ' המקהלה '  ,שגויסו משלוחת ' באלט ' או הושאלו מ ' גונן '

ומקורות מקומיים אחרים  ,גויסו קבוצות מתנדבים לעונת הק " ן מבין תנועת הצופים
היהודית וגרעיני ההכשרות של תנועת ' דרור ' בצרפת  ,וכן מבין פעילי ' המסגרת '

מסניפי ' נגבי ' ( תוניסיה ) ו ' הראל ' ( אלג ' יריה )  .תגבורת זו  ,במיוחד מצרפת  ,הוכיחה את
עצמה בפעולות העלייה בעונת השיא

בק "ן .

5

מפעל העלייה קיבל תאוצה מהמחצית השנייה של

. 1958

אם עד אז אפשרו

שלטונות מארוקו ליהודים לעזוב את המדינה באופן אינדיווידואלי ( כ  2, 100 -יהודים
קיבלו תעודות  -מסע בין יולי
לשלטונות ) ,

מאז אוקטובר

1956

1958

ועד יוני

1958

באופן לגלי או באמצעות שלמונים

 ,שבו מארוקו הצטרפה לליגה הערבית  ,הוגבלה גם

היציאה האינדיווידואלית  .שירותי הביטחון של מארוקו בראשות מוחמד לגזאווי ,
בית המלוכה השריפי  ,בהשפעת המלך מוחמד החמישי ויורש העצר חסאן השני ,
וממשלות מארוקו בתקופות שונות ( של סי מבארק בקאעי  ,אחמד בלפרג '  ,עבדאללה
איבראהים )

לא ראו בעין יפה את העלייה ועשו מאמצים לבלום אותה  .הניסיונות

השונים של שרגאי  ,ה ' מוסד '  ,משרד החרן הישראלי  ,שגרירי ממשל אייזנאהואר
במארוקו  ,הממשל האמריקני עצמו  ' ,הקונגרס היהודי העולמי ' ויהודים אמריקנים

בעלי  -השפעה כגון מרסל פרנקו ( שניהל עסקים במארוקו ומאוחר יותר שימש

כקונסול כבוד של מארוקו במקסיקו  -סיטק ואפילו אבריל הרימן ( מושל ניו -יורק
לשעבר )

4

of

לשכנע את שלטונות מארוקו לשנות את מדיניותם לא הועילו  .בסוף שנת

the Twentieth Century : The Jews
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היו מגעים חשאיים עם בית המלוכה ונציגיה ונראה

היה שהמהלך הדיפלומטי  /שתדלני יוביל לריכוך עמדת מארוקו בעניין העלייה  .אך

בסופו של דבר  ,גברו בחוגי השלטון וברחוב המארוקאי ההשפעה המצרית /נאצרית
והשפעתה של הליגה הערבית  ,לפחות עד תחילת שנת

, 1961

ולפעמים לא לשביעות

רצונם של מוחמד החמישי ובנו חסאן השני ( ראה תעודה מס '

.)1

פעילי העלייה החשאית התאימו את דרכי עבודתם לנסיבות המשתנות  .עתים
הגבירו את הפעולות על  -ידי שימוש ב ' דרכוני  -תוצרת ' ( מזויפים )  ,עתים הבריחו
יהודים אל מעבר לגבול ללא דרכונים  ,ועתים הניעו את היהודים להרבות בבקשת -

דרכונים מהרשות ועל  -ידי כך להוות בעקיפין קבוצת  -לחץ על

השלטון .
תשובה .

פניות היהודים לקבלת דרכונים נענו בדרך כלל בסירוב או בהשהיית

טבעי הוא
פרוגרסיבית )

שבשל עמדת השלטונות והעיתונות הלאומנית ( הן שמרנית והן

חששו היהודים לבקש דרכונים  .מקבלי הדרכונים היו בעיקר יהודים

מהשכבות הסוציו  -אקונומיות הגבוהות  .כיון שהיה להם רכוש במארוקו והיו רגילים
לצאת לאירופה לרגל עסקים  ,היה לשלטון המארוקאי יסוד להניח שיעדם הסופי אינו
ישראל ושהם ישובו

למארוקו .

6

ראוי לציין שהיו יהודים אשר יצאו את מארוקו עם דרכונים אותנטיים אך
בהשגחת

' המסגרת ' .

פרשה זו סבוכה ביותר וקשה לדעת בוודאות כיצד פעלה

השיטה  .גרסה אחת  ,של נפתלי בר  -גיורא  ,מציינת ש ' המסגרת ' בהשפעת המטבע

ובדרכים אחרות השיגה מהשלטונות דרכונים ריקים ומילאה אותם  .חגי לב וזוניה
גורן מספרים ש ' המסגרת ' ' רחצה ' דרכונים  ,או שינתה את תוכן הדרכונים של העולים
שהגיעו ארצה בעידן ' קדימה '  ,או של היהודים האמידים

אשר בכל זאת באו לישראל .

אין להוציא מכלל אפשרות  ,כמובן  ,שהיו יהודים שהחזיקו דרכונים מקוריים ( שעברו
' זיוף קל ' בעזרת ' המסגרת ' או שעדיין לא פג

תוקפם )

ולא נאלצו לבקשם מהרשויות .

היהודים שצוידו ב ' דרכוני תוצרת ' ובדרכונים צרפתיים ישנים על ידי ' המסגרת '
היו

רבים .

מזויפים .

מעבדה מיוחדת בישראל הדפיסה אלפי דרכונים

מעבדות

ששירתו את ' המסגרת ' הוקמו גם במרסיי ובפארים  .התפקידים אשר הוטלו על
זייפני  /אמני ' המסגרת ' כללו הכנת חותמות גבול  ,מילוי  ,לפחות חלקי  ,של הדרכונים ,
ואיסוף תיעוד מסוגים שונים לשם מידע והספקת ידיעות על שינויים בשטח

התיעוד .

דרכונים מארוקאים ריקים שהתקבלו מישראל נרשמו במעבדה במרסיי לפי סדר
הסדרות  ,מקום הנפקתם

ותאריכיהם .

מהסניפים במארוקו הגיעו לצרפת הזמנות ,

בצירוף של תמונות העולים  ,לכל איש במשפחה ( ילדים עד גיל

4

שנים היו פטורים

מתמונה ) והמעבדה במרסיי חילקה את ההזמנות לפי מקורות הוצאתן

6

ראה בנושא זה דו " ח של ד " ר ג ' רייגנר לד " ר נחום גולדמן  ,ז ' נווה ,
26 / 1485

( באנגלית) .

12

ונגשה לבצען .

בדצמבר

, 1958

אצ " מ
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אחרי שהדרכונים נערכו ונכתבו  ,הם הועברו מצרפת במזוודות בעליתחתיות כפולות
אותן הכינה

המעבדה .

7

זיוף דרכונים בקנה  -מידה כה גדול היה אפקטיבי בעיקר בשל העובדה שמדובר
במדינה שזה עתה זכתה לעצמאות ושטרם הצליחה לכונן מנגנון מנהלי יעיל  .במרוצת
הזמן הוקמה מעבדה קטנה גם במארוקו  .בראשה עמד זמן מה שלום וייס  ,שהשתמש

בכיסוי של בעל סטודיו לציור  .וייס למד תוך כמה שבועות לקרוא ולכתוב ערבית
לצרכי הזיוף והנפיק דרכונים מזויפים

רבים .

8

היו גם מקומיים שלמדו את מלאכת

הזיוף  ,אך לא עמדו בקצב העבודה של וייס אשר גם לאחר שעזב את מארוקו הוסיף
להנפיק דרכונים בשעת

הצורך .

מצוידים ב ' דרכוני תוצרת ' היו היהודים בהדרכת ' המסגרת ' מנסים את מזלם

בחציית הגבול ביבשה ובים  .לא פעם הם נתפסו על  -ידי השלטונות ונלקחו למעצר
ולחקירה שנסתיימה בשילוחם לביתם  .ראוי לציין שאנשי ' המסגרת ' נהגו להקדים את
העלאתם של המוחזרים  ,משום שאלה לרוב נעקרו ממקומות עבודתם ועתידם
במארוקו היה מעורפל  .ככל שהצליחו השלטונות לעלות על הדרכונים המזויפים
נאלצה ' המסגרת ' להבריח יותר יהודים גם ללא

יהודים רבים הוברחו ממארוקו לאלג ' יריה

תיעוד .

( אוראן וקולומבשר) .

פעולה זו אורגנה

על  -ידי ' המסגרת ' ובתמיכת השלטון הקולוניאלי באלג ' יריה שהעניק אשרות
צרפתיות על דרכוני תוצרת  .העולים היו מגיעים מאוג ' דה לאלג ' יריה ברכבת  .פעולה
זו התאפשרה הודות ליחסים המיוחדים ששררו בשנים אלה בין צרפת לישראל והיא
התמידה כל זמן קיומה של אלג ' יריה הצרפתית

( . ) 1962

דרך הנמל ושדה התעופה בקזבלנקה עם תיעוד
טטואן ,

למובלעות

ולגיברלטר תחת שלטון

ומקורי  ,אך הדגש העיקרי

מזוי
מארוקו  ,לרבות מאזורי טנג ' יר ,
על ההברחה דרך צפון -

בתעודות המובאות להלן הוא
נאדור ,

היו גם הברחות  ,כפי שצוין ,

הספרדיות

סיאוטה

ומלייה ,

לאלחסירס שבספרד ,

בריטי .

במרוצת הזמן נוצרו דפוסי  -עבודה כמעט קבועים  ,והדברים אמורים במיוחד בכל

הקשור ליציאה דרך צפון  -מארוקו  .לפני היציאה צעירים מתנועות הנוער  ,שהושאלו
לעבודת ' המקהלה '  ,יחד עם פעילים אחרים של ' המסגרת ' היו מבקרים בכפרים ,
בעיירות ובשכונות היהודיות

( מלאחים )

של הערים הגדולות ומבררים מי הם

המעונינים לעלות לישראל  .מקובל היה שצעירים אלו לא פעלו באזור שבו גרו  ,כי
אם באזורים שאין מכירים

. 1960 - 1959

אותם .

חוליות אלה קיבלו מעמד של ' ניידות ' ב -

לאחר שהפעילים יצרו מגע קצר עם המועמדים לעלייה הם הודיעו להם

על מועד היציאה  ,על סדרים מוסכמים ועל מקומות המפגש  .במועד שנקבע  ,ועל פי
הרוב בלילה  ,היו המשפחות יוצאות בחשאי עם מטען קל לדרך  ,ואילו את המטען

7

ראיון עם שלמה חביליו ( ירושלים ,

21

ביולי

. 144 - 141
8

איסר הראל  ,בטחון ודמוקרטיה  ,עמ '

. 313

; ) 1988

שושני  ,תשע שנים מתוך אלפיים  ,עמ '
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הכבד יותר העבירו בעקבות העולים  .במהלך הנסיעה ברכב ציבורי או של ' המסגרת ' ,
שהיתה בפיקוח אנשי ' המקהלה ' ו  /או ' גונן '  9 ,הגיעו העולים מאזורים שונים לתחנות
שונות ואוכסנו בבתים או בבתי  -מלון לשעות ספורות  ,ולפעמים אף למספר

ימים .

בהגיעם סמוך לגבול של המובלעות הספרדיות ( לאזור הים  -התיכון או לגבול
היבשתך  ,שותפו בפעולה לעתים קרובות גם מבריחים  ,ספרדים ומוסלמים  ,אשר

גויסו  ,ככל הנראה  ,על  -ידי אנשי מטה
במובלעות ( ראה תעודה מס '

' קדרון ' ( ' המסגרת ' בגיברלטר) והפעילים

. )2

למבריחים שגויסו על  -ידי ' המסגרת ' היו קשרים משני עברי הגבול  .פעמים קשרים
אלו היו מקור

לקשיים .

התלות במבריחים  ,כולל בעלי  -ספינות  ,גדלה במיוחד

כשניסתה ' המסגרת ' להבריח יהודים ללא דרכונים דרך הצפון  .כך  ,למשל  ,מספר
מפקד ' המסגרת ' במארוקו בסוף שנת
ב ' תיעוד תוצרת '

עברנו . . .

:

למבצעים הבנויים על שיתוף פעולה עם מעבירי גבולות מקצועיים ,

בים וביבשה . . .
מלייה ]

, 1959

בעת שהופסק או צומצם השימוש

[ בעבר ]

בדרך המובילה להלנה [ הכינוי במחתרת למובלעת

היתה השלוחה [ שלוחת

העלייה ]

מביאה את העולים באמצעיה עד

לבסיס בתוך משואות [ כינויה של מארוקו במחתרת ] שממנו היו המבריחים
שבאו מעבר לגבול ' שואבים ' את האנשים ומביאים אותם למעברי הגבול

היבשתיים והימיים באמצעיהם הם ובדרך ארוכה .
שלוחת העלייה מוסרת  . . .את העולים בקרבת הגבול .

בימים

האחרונים . . .

מאידך  ,בציר המבצעי

של חוף הים שבאזור צרלס [ הכינוי במחתרת למובלעת

סיאוטה ]

השלוחה

מובילה את העולים באמצעיה עד הסירות [ של המבריחים ] ממש ואף מעלה
אותם עליהם 0 .י

ספינות הדייג והספינות השונות של המבריחים נבדקו על  -ידי בעלי מקצוע של

' המסגרת ' .

העולים הוסתרו בבטן  -הספינות שהיו חוצות את הגבול לסיאוטה או

למלייה במסווה של ספינות

דייג .

בדרך היבשה היו המבריחים  ,משתפי  -פעולה בתשלום  ,משלמים לקציני המשטרה

המארוקאיים בתחנות  -הגבול ' דמי לא

9

' המסגרת ' פעלה בענייני

יחרן ' " .

למבריחים היו בקתות או ' בתי -

העלייה בחוליות קטנות שעליהן מוטלים כל תפקידי איתור העולים ,

ארגון ההסעה  ,ופיקוח על נתיבי הנסיעה והעלאת היהודים לספיגתי או לסייע בהברחת הגבול
היבשתי  .במגמה למנוע ' שריפה המונית ' של הפעילים על  -ידי השלטונות ( כלומר לכידת פעילים

שהיה להם מגע עם אלה שנעצרנו  ,הוקפד על כללי בטחון ומידור נוקשים  .חברי החוליות לא
הכירו אלה את אלה  ,אם כי ראשי החוליות הכירו אחד את השני ועמדו בקשר עם השליחים
מישראל .
10

מפקד סניף משואות לשלמה חביליו  ,סודי ביעור ,
החרן . 4317 / 101 ,

11

שמואל שגב  ,מבצע יכין  ,עמ ' . 118

1

בדצמבר

, 1959

ארכיון מדינת ישראל  /משרד

140
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מטבחים ' סמוך לגבול  ,ובהם שהו העולים עד שחצו בלילה את גבול

המובלעות .

העולים חצו את הגבול לסיאוטה מנקורות שונות באזור טטואן ואת הגבול למלייה
מנקודות מוסכמות באזור נאדור  .באשר להעברת העולים מהמובלעות או מטנג ' יר
לגיברלטר  ,כשלב ביניים בעלייה לישראל  ,מילאו מקומות אלו תפקיד מכריע בשנות
ה 50 -

המאוחרות  .בין סיאוטה  ,מלייה וטנג ' יר לבין עיר הנמל הספרדית אלחסירס

( ליד צוק

גיברלטר ) ,

פעל שירות קבוע של אניות  -מעבורת  Ferry BoatsJשעשו את
t

דרכן בין שני חופי הים  -התיכון בפחות משעתיים  .העולים שהגיעו לטנג ' יר  ,לסיאוטה
ולמלייה בדרך הים והיבשה היו ממתינים לשאר בני משפחתם  ,וכעבור זמן קצר
מועלים לספינות המעבורת שהיו מביאות אותם לאלחסירס ( לפעמים גם

שבספרד .

למלגה )

שם היו מעלים אותם נציגי ' המסגרת ' לאוטובוסים למחנה  -המעבר של

הסוכנות היהודית בגיברלטר  ,שממנו הוטסו העולים למרסיי או נאפולי  ,תחנות -
המעבר הסופיות בדרך

לישראל .

מן הראוי גם לציין את נתיב הנסיעה במעבורת

מנטג ' יר לאלחסירס באמצעות ' דרכוני תוצרת ' אשר קיבל את הכינוי ' מבצעי קלו '
( ראה תעודה מס '

מנמל טנג ' יר

; )2

וכמו  -כן את נתיב הנסיעה באמצעות ספינות המעבורת הישר

לגיברלטר .

מחנה העולים ארנס במרסיי

ן
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ג  .וצמורו חל 17מהמבצעים החשאיים בעלי  -חשיבותבסיוע מבריחיט
ספרדים ומוסלמים וגורמים אחרים
אחד ממבצעי ההברחה היבשתיים בשנות  1959 - 1958היה ' מבצע נהגי המוניות '  .עד
למרד הברברים בהרי הריף

בצפון  -מארוקו בק "ן

 , 1959גייסה ' המסגרת ' נהגי מוניות

ספרדיים להעברת עולים למובלעות הספרדיות  .הספרדים קיבלו את העולים בעיר
לה  -רש  ( Laracheבצפון  -מארוקו והעבירום בכביש הרי הריף עד לנקודת הגבול בין

מארוקו ~למלייה  .בנקודה זו היו העולים חוצים את הגבול ברגל ונאספים על  -ידי נהגי
המוניות שבינתיים עברו את הגבול באופן רשמיהן
ב ' מבצע סרדין ' בשנת

1959

הסיעו מכוניות או מוניות ' המסגרת ' את העולים

כמעט לאורך כל הדרך עד ארקמן  ( Arkemanשבצפון  -מארוקו בכיוון מלייה  ,ומשם
הועברו העולים לספינת  -דייג של ~מבריח ממלייה  .לאחר תפיסת עולים על החוף על -

ידי סיירת מכס מארוקאיוז בק "ן
פרטים

1959

הופסק המבצע ( ראה תעודה מס '

2

לצורך

נוספים ) .

מבצעים מרכזיים וממושכים אחרים של ' המסגרת ' בסיוע מבריחים היו ' מבצעי

ליפ '  .מבצעים אלה נקראו על שם מבריח שניהל את עסקיו ממלייה  .הוא היה מארגן

למבצעיו  ,כקבלן ראשי  ,סירות ומכוניות שאינן רכושו בתוך מלייה  .תחילה הסכים
' ליפ ' לקבל מ ' המסגרת ' את העולים בסביבות העיר פאס ולהעבירם למלייה  .מאוחר

יותר דרש שהאנשים יימסרו לו קרוב יותר לגבול הצפוני בין מארוקו למלייה  ,על  -יד

גשר זלואן . ( ZelouanJ
( מן

,י

)

סגורות

העולים נמסרו למבריחים בגשר זה והועברו במכוניות ון

 Ssאיש בהסעה ) עד לארקמן שליד נאדור והחוף  ,שם הם שהו

באכסנית  -מעבר ~ אך ורק במקרים כדוגמת

:

ים סוער  ,פיקוח מוגבר של השלטונות

המארוקאיים  .בשלב הבא הועברו העולים בסירה קטנה אל ספינת הברחה שהיתה
יכולה להכיל

30

איש  ' .מבצעי ליפ ' הקשו על העולים משום ש ' המסגרת ' נאלצה

לקחתם מקזבלנקה ולהסיעם במכוניות עד לזלואן  ,מרחק של

600

ק " מ  .לעתים חזרו

מכוניות ' המסגרת ' עד לפאס ומשם אספו עולים שבאו ברכב ציבורי מקזבלנקה

את יוצאי פאס עצמה ( ראה תעודה מס '

2

לגבי פרטים עקיפים על

' ליפ ' ) .

ב ' מבצעי ליפ ' יצאה לפני מכוניות העולים מכוניתו של האחראי מטעם ' המסגרת '
על ההסעה והנתיב בכיוון הגבול  .הכיסוי הרגיל היה ביקור קרובים בעיר הראשונה

בדרך  .לפעמים הוסרו המכשולים בדרך משום שחלק מפקידות המכס ואפילו ה ק א יד

( מושל מארוקאק של ארקמן היו ' קנויים ' על  -ידי ' ליפ ' .
' מבצעי אניטה  /אניס ' המוזכרים בעקיפין בתעודה מס '

מבריחים

מארוקאים .

2

היו מבצעים של

אלה השתמשו בון מסוג מרצדס באזור ההברחה היבשתי

למלייה  .העולים נמסרו למבריח ליד העיירה טיוסטוטין  ,לא הרחק מנאדור  ,והועברו

]2

שושני  ,תשע שנים מתוך אלפיים  ,עמ ' . 81 - 80

ן
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במכונית לכפר סמאר
בשטח

מאנשיהם

( SanElarJ

שהדרך

לגבול

ליד

הגבול .

כאשר קיבלו המבריחים איפות

עם

מלייה

השלטונות

חופשית

מנוכחות

המארוקאיים  ,הועברו העולים קילומטרים ספורים מהגבול  ,ומשם בעזרת מורה  -דרך
חצו את הגבול

ברגל .

מבצע ימי מוצלח דרך סיאוטה בשנים

מס '

. )2

 1959ו 1960 -

היה ' מבצע דג ' ( ראה תעודה

מבריח בעל ספינת  -מנוע בינונים מסיאוטה היה מגיע על  -פי תיאום עם

' המסגרת ' לנקודות שונות על החוף  ,בין מפרץ רינקון לבין קסטיכוס ( 5טסט, ) ) 285

בקרבת הערים טטואן וטנג ' יר  .כששיתוף הפעולה בין גורמים אלה לבין ' המסגרת '
הופסק זמנית  ,פעלה המחתרת בעזרת ערבי מוסלמי מסיאוטה בשם אלברטו שעבד
עם אחיו  .השניים שימשו כמאבטחים ומורי דרך לעולים שהורדו על כביש  -החוף על -

ידי ' המסגרת ' והובילום לנקודת ההעלאה  .לאחר תפיסת שני נהגי ' המסגרת ' שהובילו
את העולים למפגש עם המבריחים  ,נפסקה פעולה זו  ,אך התחדשה שוב ביוני

1960

עם הספרדים שאתם עבדה ' המסגרת ' בתחילת המבצע  .אולם כבר בניסיון הראשון

נתפסו העולים ושלושה מאנשי ' המסגרת ' על  -ידי סיירת המכס במארב שהוטמן
להם 3 .י
ראוי להדגיש שמארבים והפתעות אחרות שהוכנו למבצעי הפעולות היו לפעמים

תוצאת הלשנותיהם של מבריחים  .כך  ,לדוגמא  ,בק " ן

1960

הוקם קשר על  -ידי

' נורי '

( כינויו במחתרת של האחראי על מטה ' קדרון '  ,או גיברלטר של ' המסגרת ' בשנים
) 1960 - 1959

עם קצין משטרה  ,מפקד תחנת הגבול של מארוקו  -סיאוטה  .סוכם אתו כי

העולים יגיעו לתחנת הגבול מצוידים בתעודות זהות בלבד ובתוכן  ,כסימן היכר ,

תמונות של שחקניות קולנוע  .המבריח שכינויו ' גרז ' ושותפיו ( פקידים בתחנת

הגבול )

היו אמורים להעניק לבעלי תעודות הזהות פתק מעבר הגבול  .לניסיון ראשון נשלחו
שלושה צעירים שהוסעו על  -ידי ' המסגרת ' עד טטואן  .כאשר עברו את הגבול הם
נעצרו

על  -ידי חוליה חמושה של המשטרה המארוקאית לפני הכניסה לסיאוטה .

ממקורות המודיעין של ' המסגרת ' התברר כי  ' :גרז נחשד על ידי קציני משטרת טטואן

בעסקי הברחות [ משקאות חריפים  ,סיגריות  ,וכיוצא בזה ] וכדי להוכיח את נאמנותו
ויושרו הטמין לנו

פח ' .

4ן

מבצעים ימיים חשובים נוספים כללו את ' מבצע גיל ' ו ' מבצעי אגוז '  .ב ' מבצע גיל '
קיבל בעל ספינה גדולה מסיאוטה את העולים בחוף

זה עלו בין

91 - 60

נרכשה בסתיו

אואר  -לאו ( . ( Oued ]80

במבצע

עולים  .באשר למבצעים באמצעות ספינת ' אגוז '  . ( ascesהספינה

1960

~
ותוכנן להוציא
בגיברלטר מנתין סקוסי בשם תומאס סקוס

עולים בכל מבצע  .בלילה שבין

ה % 1 - 10 -

בינואר

196 %

45 - 40

לאחר תריסר מבצעים טבעה

הספינה בים סוער ליד מפרץ אל  -חוסיימה במארוקו בדרכה לגיברלטר .להוציא את
פרנציסקו מוריה  , hforillaJקברניט הספינה  ,ואיש צוות ספרדי שניצלו  ,טבעו כל

13

שם .

14

שם .

42

ן
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הערלים  .יחד אתם טבעו גם חיים צרפתי האלחוטן הישראלי והאחראי על הספינה

מטעם ' המסגרת '  .בין סתיו

בגיברלטר .

מבטחים

1960

ועד לאסון הועברו למעלה

עד למועד אסון הטביעה  ,הקזה

מ 400 -

עולים לחוף

' אגוז ' מתקרבת לחוף

המארוקאי בסביבות מלייה  ,למפרץ אל  -חוסיימה  .צוות הספינה היה משלשל סירה

קטנה אל הים  ,ובאמצעותה העבירו את העולים  ,שהוסעו על  -ידי נהגי

' המסגרת '

מאות קילומטרים ושעשו חלק ניכר מהדרך ברגל  ,מן החוף אל הספינה  .להבדיל

מהמבצעים הימיים בסיוע המבריחים וספינות  -הדייג הקטנות שהעבירו את העולים
למובלעות כשלב ביניים ליעד הסופי בגיברלטר  ,צלחה ' אגוז ' את הים  -התיכון הישר
לגיברלטר 5 .י
לאחר טביעתה של ' אגוז ' הושם הדגש על מבצעים ימיים בחוף האטלנטי של

מארוקו  .מבצעים אלה  ,הידועים כ ' מבצעי קוקוס '  ,נעשו באמצעות ספינה גדולה  ,בת
500

טון  ,שקיבלה את השם ' קוקוס '  .הספינה נרכשה באיטליה  .צוות העובדים היה

איטלקי  ,אך מפקד הספינה היה ישראלי  ,איש חיל  -הים בעל ניסיון רב במבצעים
ימיים  .במהלך המחצית הראשונה של שנת
מ 500 -

עולים .

ד  .הדיניות

1961

העבירה ' קוקוס ' לגיברלטר למעלה

6ן

@ *rdgQ

במובלעות ובאלחסירי והקשר הבריטי בגיברלטר

כאמור  ,סיאוטה ומלייה שנכבשו ממארוקו על  -ידי ספרד במאה השש עשרה  ,היוו
קרש  -קפיצה

חשוב למפעל העלייה החשאית לעברו השני של הים  -התיכון

:

לאלחסירס ומלגה שאף הן חלק מספרד  ,ולגיברלטר  .קשה היה אפוא לבצע את
העלייה ללא שיתופם  ,העקיף והישיר  ,של הספרדים והבריטים  ,השולטים בגיברלטר
מאז תחילת המאה השמונה  -עשרה  ,מושלים  ,כמרים  ,אנשי דת קתוליים וגורמים

שונים בקרב האוכלוסיה ( ראה תעודות מס '

. )3 - 2

בפורום סודי של נציגי ממשלת ישראל והנהלת הסוכנות היהודית בנוכחותה של
שרת  -החצן גולדה מאיר  ,מיד לאחר טביעת ' אגוז '  ,השווה איסר הראל בין המדיניות
המארוקאיוז לנטרול העלייה לבין יחסם האוהד של השלטונות הספרדים במובלעות

ובאלחסירס  .לגבי המארוקאים  ,אמר איסר

הראל :

אחד האמצעים לרדיפת היהודים היא משטרת הדרכים  .יש משטרה מיוחדת

שמשוטטת בדרכים .

15

אם מוצאים משפחות יהודיות נוסעים באוטובוס -

ראה  :שמואל שגב  ,מבצע יכין  ,עמ '

.

 . 203 - 217 227 -קק

,

74ן  -ן; 20

'Tunisa and

233
16

שושני  ,תשע שנים מתוך אלפיים  ,עמ '
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",

.

Laskier, North African ewryi
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מגרשים אותם הביתה  .אם מוצאים משפחה יהודירז בדרך סימן שהיא הולכת

לכיוון של יציאה  .אין שום הגנה על יהודים אלהיך

הספרדים .

להבדיל ממדיניות זו הרעיף הראל שבחים על

8ן

ואכן חרף המדיניות הלא -

ידידותית של הגנרל פרנקו לישראל גילו האוכלוסייה הספרדית במובלעות ואנשי

השלטון יחס אנושי לעולים  ,יחס זה התמיד כל השנים שבהן פעלה עלייה ב '  .על  -פי
הסכם עם המושלים במקום אשר קיבל את אישורו מן המטרופולין בספרד  ,היו
העולים רשאים להישאר בסיאוטה ובמלייה למשך ימים אחדים  ,עד להעברתם
למחנות בגיברלטר ובמרסיי  .ברור הוא שהיו קשיים ביחסים אלה  ,בעיקר בשל לחצם
של השלטונות המארוקאים  ,שהגישו תביעות נגד דייגים ספרדים ואישים אחרים
שסייעו לפעולה ( ראה תעודה מס '

. )3

כתוצאה מכך לזמן מה אף הפסיקו הספרדים

פעילות זו כאשר היה מדובר בעולים בדרך

לא  -לגלית .

בסופו של דבר הם הסירו

זו .

הגבלה

הבריטים בגיברלטר היו לא פחות ידידותיים  ,וכפי שהדגיש

הראל :

בלעדיהם לא היינו יכולים לעשות את המלאכה שעשינו עד היום  .חששתי
שאחרי אסון הספינה

[ ' אגוז ' ]

תהיה רתיעה

כלשהי .

נוכחנו שיש נכונות

להמשיך בדבר זה  .ידוע שבשלטון המרכזי בלונדון [ ממשלת הארולד

מקמילן ]

יש שאוהדים פעולה זו 9 .י
חיזוק להערכה זו נמצא בדו " ח סודי ומקיף על פעולות ' המסגרת ' עד לטביעת ' אגוז ' ,

שהוכן על  -ידי אליעזר שושני  .הוא ציין שמשטח הקרקע המוגבל של גיברלטר הכיל
אי  -אלה מחנות לשירותן של יחידות צבא ושדה  -תעופה קטן  .בשטח זה הועמד מחנה

צבאי קטן לרשות מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית תמורת תשלום סמלי  .בזמן

המשא  -ומתן של ישראל עם הבריטים לקבלת המחנה נשקלו האינטרסים שהיו
לבריטניה בעולם הערבי והנזק העשוי להגרם להם  .אך הכף הוכרעה לחיוב וניתנה
הרשות להקמת

המחנה  .בדוייה

שלו תמה

שושני :

כיצד קרה שאותו עם שהכניס מעפילים יהודים למחנות הסגר בעתלית
ובקפריסין  ,שינה

מנהגו . . .

ונשא על זרועותיו תינוקות יהודים מתייפחים ,

שאך זה עתה הוברחו אל הצוק והועלו אל החוף מסירת דייגים ספרדית

?

20

אחד ההסברים המדיניים  ,אם כי ודאי לא היחיד  ,הוא שהבריטים בעידן ממשלות
אנתוני
17

דברים שנשא איסר הראל בישיבת ' המוסד לתיאום ' של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית  ,מיום
13

18

19
20

אדן

( עד

) 1957

והארולד מקמילן

( ) % 963 - % 957

איברו את השפעתם

בפברואר

1961

 ,אצ " מ

6 / 1528מנ .

שם .
שם .
שושני  ,תשע שנים מתוך אלפיים  ,עמ '

. 134

העלייה החשאית ממארוקו

ן

% 45

האסטרטגית והפוליטית במצרים הנאצרית והדברים נכונים בעיקר לאחר מלחמת

סיני /סואץ  .לפיכך הם שאפו לנקום בשליט המצרי שפעל רבות לערעור השפעתם
במזרח  -התיכון ואשר התנגד נמרצות לעלייה יהודית לישראל מארצות האסלאם
וממזרח  -אירופה  .גם האהדה הספרדית לעלייה החשאית נבעה מכעסה של ממשלת
ספרד על הערבים ,

במיוחד

מהפרוטקטורט הספרדי בשנת

השייכים

על שלטונות
1956

מארוקו  ,שדחקו את רגלי ספרד

ושלחצו על משטר פרנקו לפנות אזורים נוספים

למארוקו .

לא פחות חשובה לגבי ' הקשר הבריטי ' היא העובדה שגיברלטר שימשה כמטה
זוטא קדמי של ' המסגרת ' העוסק במבצעים הימיים  .המטה היווה חוליה מקשרת בין
נקודות המוצא שבחוף המארוקאי  ,או במובלעות הספרדיות  ,לבין המטה הראשי

בפארים  ,שעמד בקשר מתמיד עם המטה במארוקו  .לרשות המטה בגיברלטר עמד גם

מכשיר אלחוטי שמתפקידו היה להעביר ידיעות  ,הוראות ותצפיות מזג  -אוויר  .אנשי
המטה בגיברלטר נהגו לבקר במובלעות הספרדיות  ,שם רקמו קשרים ומפגשים עם
פעילי ' המסגרת ' ומבריחים למיניהם  ,ויחד חיפשו דרכים מדרכים שונות להעברת
העולים אל הגבול למרות המשמרות המופקדים על דרכי  -המעבר והגבול ( ראה
תעודה מס '

. )2

.

ה וסיכום
בעקבות פרשת ' אגוז '  ,מות מוחמד החמישי  ,מלך מארוקו  ,ועלייתו לכס המלוכה של
חסאן השני  ,נמשכו הגישושים של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית לפתיחת שערי

היציאה  .המגעים הסודיים של איסטרמן מ ' הקונגרס היהודי העולמי ' עם חסאן השני
עוד בחודש אוגוסט

1960

ברבאט שבהם הביע האחרון רצון להמשיך בגישושים ואף

רמז  ,אולי בציניות  ,שיש לשלב את ישראל בליגה הערבית ובמזרח  -התיכון ; י2

פגישותיו של חסאן בניו  -יורק בסתיו  1960עם מרסל פרנקו  ,תעשיין יהודי בעל
השפעה  ,ואולי אף עם נציגי הקונסוליה הכללית באותה עיר

; 22

עוררו תקוות

בירושלים שהמארוקאים מחפשים דרך להגיע למודוס ויוונדי עם העולם היהודי
בשאלת חופש התנועה וזכויות

האדם .

התפנית המכרעת בהשגת ויתורים פוליטיים התרחשה באביב  ,או ק "ן

, % 961

בעת

שאלכם גתמון  ,מפקד ' המסגרת ' במארוקו דאז  ,הצליח בסיועם של שני יהודים

מקומיים בעלי  -השפעה ליצור קשר עם השלטונות  .לאחר מספר פגישות חשאיות
באירופה בין גתמון ועבד אל  -כרים בו  -ג ' לון המקורב למלך חסאן  ,הוחלט להסיר את

המכשולים מדרכם של היהודים ששאפו לעלות לישראל  .היהודים  ,כך נאמר  ,רשאים

21

אלכם איסטרמן לגולדה מאיר  ,לונדון ,

22

ראיון עם מרסל פרנקו  ,ניו  -יורק ,

10

 6בספטמבר  , 1960אצ " מ

בנובמבר

. 1979

. 26 / 1757

ן
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לעזוב את מארוקו  ,אך באופן רשמי לפחות  ,היעד המוצהר אינו ישראל  ,אם כי לא
צוין באופן ברור  .סוכם ששום גוף ציוני לא יטפל בעלייה ואף הוחלט שארגון ההגירה
היהודי הבינלאומי  ' ,היאס '  ,הוא זה שיעסוק בה  .ואמנם  ,שליחי ' המסגרת ' וישראלים

אחרים שהגיעו למארוקו לארגן את העלייה הגדולה המתחדשת ואשר גויסו על  -ידי
גופים שונים  ,כולל הסוכנות היהודית  ,פעלו בחסות מנגנון ' היאס '  .מנובמבר
אמצע שנות

ה 60 -

במסגרת ' מבצע יכין '  ,סייעו שליחי ישראל להוציא ממארוקו

באמצעות דרכונים מארוקאים ( קולקטיביים ואינדיוידואליים מטעם
80 , 000

23

עולים .

השלטונות )

כ-

23

ראה  :שמואל שגב  ,מבצע יכין  .עמ ' " ; 250 - 234

ן

 . 236 - 243קק Tunisa and Algeria ,

עולי ' מבצע

1961

עד

יכין ' בנמל חיפר

.

.
:

Michael % 4 . Laskier , North:

the Twentieth Century: The Jews of .Morocco

ן

העלייה החשאית ממארוקו

בין הסיבות לשינו י המדיניות המארוקאית יש להביא בחשבון את העובדה

אמנם

שמדינת ישראל והעולם היהודי שלמו למארוקו
כל
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' דמי עלייה ' בסכום של  250דולר על

עולה  .אך לא פחות חשובה היא נטיית השלטון תחת המלך חסאן שלא להיכנע

לתכתיבי מצרים הנאצרית והליגה הערבית בכל הנוגע ליהודי מארוקו  .ירידת קרנו של
נאצר בעולם הערבי עקב התפוררותה של קע " ם ( האיחוד המצרי  -הסורי ) בספטמבר

ולחץ דעת  -קהל בעולם המערבי בעד חופש תנועה ליהודים  ,לחץ שחסאן היה

1961

רגיש לו  ,הביאו לתוצאות

המבוקשות .

יחד עם זאת חשוב לזכור שהישגי

' מבצע

יכין ' אין בהם כדי להפחית מחשיבותם

של המבצעים הרבים בשנות המחתרת  .בין סוף שנת
פוליטיים ואסטרטגיים קשים  ,יצאו לישראל לפחות

ועד שנת

1956

? 8 , 000

1961

 ,בתנאים

יהודים  ,שהרבה מהם עלו

' המסגרת ' .

בחסות

ובעודות
תעודה 1

יחס שלטסות מארוקו כלפי היהודים ובעיית ההגייה בשלהי

שכות

ה 50 -

משרד החרן
סודי ביותר
סכום ישיבה על מרוקו
נכחו :

שה " ח ,

ן

. .

ב 4 11 59 -

ד " ר נ  .גולדמן

,

. T. W

מר

ב  .דובדבניך מר מ  .ריבלין ,

שרגאי  3 ,מר א  .הראלף מר מ  .פישר  5 ,מר

מר י  .דומינ " ן ,

7

שה " ח  :פותחת ומוסרת את רשות הדבור לד " ר

גולדמן

:

גולדמן .

)1 :

וטסי בקאיו יחזור לראשות הממשלה

בסיוע הסולטן 12יעשו אכף שלטון
1

8

בצרפת רואים את המצב במרוקו בדאגה ומצביעים על האנרכיה השוררת

שם  .קיימות כמה אפשרויות

2

שלמהר

גולדה מאיר  ,שרת החהן של מדינת
ד" ר נחום גולדמן ,

( פוטש ) ; ) 3

ישראל .

נשיא ' הקונגרס היהודי העולמי ' .

היהודית .

3
4

איסר הראל  ,ראש ה ' מוסד ' .

5

מוריס פישר  ,שגריר ישראל בצרפת לשעבר .

6

ברוך דובדבני  ,מנכ " ל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית .

7

8

ריבלין  ,מבכירי הנהלת הסוכנות היהודית .

יהודה דומינת  ,אישיות דומיננטית בסוכנות היהודית כעניני

חביליו

9
10

אריה לבונטין ,

נו

סי מבארק בקאעי  ,ראש ממשלת מארוקו בשנים
אך מאוחר יותר שימש כשר
מוחמד

עלייה .

מפקד ' המסגרת ' בשנים . 1960 - 1955
מאנשי ' המסגרת ' המרכזיים .

שלמה

12

; )2

שהצבא

שהצבא יארגן אכף שלטון נגד

שלמה זלמן שרגאי  ,יו " ר מחלקת העלייה של הסוכנות

משה

מר

א.

לבונטין0ן

. 1958 - 1955

הוא לא הוחזר לראשות הממשלה

הפנים .

החמישי  ,קיבל תואר מלך

( במקום

סולטאן בשנת

. 1957

ן
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הסולטן  .בנסיבות מדיניות אלו אין הקונגרס היהודי העולמי רואה כר של ממש
לפעולתו הוא  .נכון שברצונו לטפל בענין פתיחת משרדו מחרשם אך גם בענין זה
יטפל הוא אך

מעט .

נתקיימה בניו  -יורק הישיבה עם כל ארגוני הסעד

ב 6 / 10 -

הפועלים במרוקו  .כל הארגונים הללו תובעים להמשיך בשקט השורר כיום מסביב
לבעיית יהודי

מרוקו .

4ן

במידת מה ניתן לומר שנתגלתה הסכמה לפרסום של ידיעות

בודדות מהימנות אך לא למחאות פומביות או שליחת מכתבים ל ' ניו -יורק טיימס '
וכו '  .הוחלט שיש לפעול למען התערבות דיפלומטית לטובתנו  .נעשתה פעולה של
אנשי הקונגרס

5ן

עם חברי משלחת האו " ם ובעיקר עם אלה היושבים בועדה לזכויות

.

האדם  ,בעיקר בענין הדואר 6י ידידים טובים של המלך כמו
והארכיבישוף לפבר 9 .י הקונגרס מכין את הביקור של ג ' אבס

20

רוסקן

ז ' וליארד8ן

במרוקו  .ד " ר גולדמן

הזכיר כמו  -כן שדובר עם רות גרוברן 2על ביקורה במרוקו בעוד חודשים מספר

( מתוך תקוה שמאמריה יפורסמו ב ' ניו  -יורק הרולד
שלמה

:

במחצית

1956

טריביון ') .

הפסיקו המרוקנים את פעולות הסוכנות

22

אך עשו הכל כדי

להדגיש שקיימת הפרדה בין ענין זה לבין מצב יהודי מרוקו  .עד לפני חצי שנה התרכז
המאבק מסביב לעניין העלייה וגם בעניין זה העמידו המרוקנים פנים שהכל כשורה

 יהודים יכולים לקבל דרכונים  .והנה עתה הגענו לשלב חדש  -התייצבות מולהבעיה של גורל יהודי מרוקו  .נסגרו משרדי ארגוני הסעד  ,פעולה בעלת משמעות

.

עמוקה מאד בשעתו חשבנו שהמרוקנים לא יעיזו לפגוע ב ' היאס '

23

ואף השלינו את

עצמנו שנוכל להיעזר בארגון ' היאס ' לצרכינו אנו  .והנה עלה הכורת על ' היאס ' ואף
לא פסח על משרד

הקונגרס .

24

אפילו ה ' קונסול ' של היהודים  -מר איסטרמן ,

25

אין

לו עוד מה לעשות שם  .המאבק עתה נטוש לא על חופש העליה אלא על חופש
היהודים כיהודים  .התהליך של שלילת חופש היהודים זורז לאחרונה  .השנה לפנינו

מאבק רציני לגבש דעת קהל יהודית במקום ומבחינה זו שופר המצב  .דבר זה יש לו
השפעה חיובית גם על ממדי העלייה שעלו לאחרונה  ,שכן העלייה איננה פועלת
בחלל ריק אלא על רקע מצב היהודים ( כאן תיאר שלמה את שיטות העליה שאינן

מענינינק  .היהודים מוכנים כיום לקבל את הנהגתנו בכל הנוגע להגנה על זכויותיהם
משרדי ' הקונגרס היהודי העולמי ' במארוקו נסגרו במחצית השנייה של שנת  1959על  -ידי
השלטונות .
הרעיון לא להפעיל לחץ פוליטי מסיבי על שלטונות מארוקו בכל הנוגע ליהודים ולבעיותיהם .

' הקונגרס היהודי העולמי ' .
ניתוק קשרי הדואר עם ישראל ביוזמת מארוקו לאחר שהאחרונה הצטרפה כחברה בליגה
הערבית .
לא עלה כידי לזהות
לא עלה בידי לזהות

אותו .
אהדו .

9015 Lefivreת2ןו  , Marcel -ארכיבישוף שמרני שהתנגד לכל מדיניות של ליברליזציה מטעם

הוותיקן .
אנדרה ג ' אבס  ,מאנשי ' הקונגרס היהודי

העולם " .

עיתונאית ידועה ממוצא יהודי בעלת קשרים חשובים
הסוכנות

בוושינגטון .

היהודית .

ארגון ההגירה היהודי הבינלאומי

נסגרו על  -ידי השלטונות בשנת

) Service

 . ( United Hiasפעל במארוקו משנת . 1955

משרדיו

. 1959

' הקונגרס היהודי העולמי ' .
אלכם איסטרמן  ,מנהל הלשכה הפוליטית של ' הקונגרס היהודי העולמי '  ,ומושבו

כלונדון .

ן
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וזה הישג נכבד מאוד  .המלצותיו  :א ) בתוך מרוקו  -הרחבת הפעולה ; ב) בד בבד
עם א ' וכתוצאה ישירה מא '  -הרתכת פעולות ההסברה מחדן לגבולות

שרגאי

:

מרוקו .

המצב הנוכחי הוא תוצאה של החלטה ברורה של המרוקנים  .המרוקנים

נוכחו לדעת שאין הם נתקלים בקשיים בביצוע החלטתם  ,הם אף ראו שניתן להוליך
אותנו שולל  .מגמתם

)1 :

לבודד את היהודים במרוקו

זו הסיבה לרדיפת הארגונים היהודיים

הקיים .

; )2

ולמנוע קשר עם יהדות העולם .

חיסול של הארגון היהודי המקומי המועט

אם התאוששו יהודי מרוקו בחדשים האחרונים הרי זו תוצאה של פיזור

שארית האשליה אצלם לגבי הצפוי להם והתגברות ההכרה שעליהם להתארגן  .על
רקע זה מובן הצעד המרוקני לנתק את קשרי הדואר עם ישראל  ,ומובנת המכה שדבר
זה הנחית על היהודים שם  ,סגירת משרדי הארגונים מוכרחה להשפיע על ההמונים
המרוקניים המוסלמים בכיוון של ' הממשלה אתנו '  ,דהיינו  ,מצב הבטחון חמור ויש

לעשות הכל למען הטבתו  .כן מוכרחים להגביר את העליה  .היתה תקופה שגם אצלנו
היו פקפוקים אם זו הדרך  .כיום אין יותר ספיקות שכן לא לעולם נוכל לפעול במרוקו
ומשום כך מוטב להגיע לתוצאות רציניות תוך זמן קצר במקום לתוצאות זעירות

לאורך תקופה ארוכה  .לענין הדואר  -יש לעשות הכל בצנורות דיפלומטיים  .אך
מדינת ישראל והתנועה הציונית מעונינות בקשר ומשום כך גם אם פעולה בצנורות
אלה לא תביא לתוצאות נצטרך לדאוג לקשרי הדואר בכוחותינו אנו  .לענין הפרסומים
 -לדעתו רצוי לפרסם והדבר ניתן אפילו מישראל אם כי עדיף לעשות זאת ממקום

אחר .
איסר

ליהודי מרוקו אין עתיד  .שתי סבות לכך

:

)1 :

תהליך ההשתחררות של מרוקו

הדומה לתהליך כל המדינות החדשות ואשר מיעוטים נופלים לו בדרך כלל קרבן
בגלל הליגה .

26

; )2

הפתרון  -עליה בכל האמצעים מובן כי הכספים שאנו מוציאים כיום

( והם אינם מבוטלים) אינם מדביקים אפילו את הריבוי הטבעי  ,על כן עלינו להאבק
על זכות היהודים להגירה  .הוא מציע מבצע עולמי נוסח ' בר ' .
אמצעי ויש לה שתי משמעויות

הומניטרית

)1 :

; )2

27

עליה ב '

28

הנה רק

לחץ על ממשלת מרוקו  .מסביב

לעובדת העליה ניתן לרכז את המבצע ההסברתי ואם יארעו תקלות  ,ובודאי יארעו ,

הרי הן חייבות לשמש מנוף המדרבן פעולתנו  .יהדות מרוקו עצמה יכולה לעשות
הרבה אך היא לא תושיע את עצמה  .היהודי המרוקני אינו יודע כיצד לעזור לעצמו
פסק דין
ואין הוא מעיז לעזור לעצמו אם רוצים עליה זקוקים לארגון מהחפן  .כיום
מוות צפוי למי שמנסה לגנוב את הגבול אך פסקי הדין מחמירים והולכים  .כבר בוצעו

עינויים והמצב ילך ויחמיר  .היהודים רוצים לצאת אך דרושים שני תנאים לכך
קשר עם הארן ( עידוד לעליה מצד
שה " ח :

איסר

איסר

:

ידיעה כי יש דרכים לצאת .

האם הדבר בידינו להכפיל את ממדי העליה

?

כיום עדיין כן והנה אנו עומדים בפני איום של צמצום

:

שה " ח

קרובים ) ; ) 2

:

כמה דרוש להגברת

הנהגה .

כל פעולותיה מתבססות על

וממילא בסיכויי

ההרחבה .

הערבית .

26

הליגה

27

המונח אינו מוכר

28

עלייה לא  -לגלית .

לי .

תקציבי .

העליה ?

יהדות מרוקו היא ללא

השטחים .

)1 :

' המסגרת ' ממלאה את הפונקציה בכל

הקיים .

אם יהיה קיצכן יפגע הוא בקיים

ן
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גולדם ן

מיכאל מ ' לסקר

:

יש לו ספקות בקשר להצעות איסר  .בעית התקציב אולי תמצא את פתרונה ,

גזבר הסוכנות מוכן לממן חלק מפעולות ' המסגרת '  ,לגבי החלק האחר יש צורך לדבר
עם

הג ' וינט .

29

אם נגדיל ממדי העליה לא מן הנמנע שהמרוקנים ינקטו באמצעי מנע

יעילים יותר מאשר עד כה  .אין פירוש הדבר שהוא מתנגד להרחבה אך אין הוא בטוח
שניתן להשיג מטרה זו  .בקשר למבצע פומבי  ,הרי הוא נתקל בקשיים  ,לכל טענה
שלנו נימצא טענה מרוקנית נגדית  .אין זה ברור כלל מהו הבסיס החוקי שבהסתמך

עליו נוכל לפנות לאו" ם  .קיימת אפילו האפשרות שיהודי מרוקו יחויבו על ידי
ממשלתם למסור הודעות שתסתורנה את טענותינו  .כן סבור הוא שאין לעשות צעדים

דיפלומטים שקטים ובאותו זמן לגרוס פעולות פומביות  -הדברים
שה " ח מסכמת

)1 :

סותרים .

בקשר לפעולה הפומבית צריך מכל מקום להכין בינתיים את

החומר לקראתה  .יש לחבר תזכיר מבוסס  .יש להכשיר את הקרקע אצל עתונאים רבים
ככל האפשר ( ולאו דוקא לבקשם לכתוב

פעולה זו צריכה להצביע לא על

ההתנכלויות בלבד אלא על פגיעה במעמד

שה " ח מוכנה לקיום פגישה

מיד) .
היהודים .

יחד עם ד" ר גולדמן  ,איסר  ,שרגאי  ,דב יוסף "
ארצה .

הוטל על משה ריבלין לסדר

3

)2

ועם אנשי המגבית י 3והג ' וינט בהגיעם

הפגישה .

ירושלים  ,ח ' בחשון תש " ך

 9בנובמבר

1959

מקור  :הארכיון הציוני המרכזי 26 / 1474 ,

29

"1

ארגון ה ' ג ' וינט ' ) I1 istrib ~ tion Committee

בענייני חינוך  ,בריאות וסעד מאז שנות
30

מבכירי אנשי הסוכנות היהודיו; באותה

31

' המגבית היהודית המאוחדת '

רקודה

] 0ג Jewish

 , Americanשפעל במארוקו

ה . 40 -
עת .

) Jewish Appeal

. United

2

העלייה החשאית ביחמת ' המסגרת  ,וסיוע מבריחי הגבול הספרדים
והמארוקאים

. .

7 1 60
אל :

נץ

מאת :

ן

צדוקיי
הנדון :

סיורי בסניף דרום גזרי

סיורי בסניף זה נמשך

מ 13 -

בדצמבר

1959

ועד

ל 28 -

בו  .להלן תמצא תיאור המצב

לאשורו  ,הערותי והשגותי לאפשרויות הפעולה בכל מקום
א  .דזירה4

1

2
3
4

שלמה חביליו .
חסדאי דורון ( רודי ורון) .
הכוונה לדרום ספרד .
השם שניתן במחתרת

לאלחסירס .

ומקום .

ן

העלייה החשאית ממארוקו

מבצע קלו

: 5

כידוע לד  ,ראש חולית המשטרה

המשואותית '

151

על הפריי המהלכת

בין טינו 8לדזירה  -דומינגו - 9הועבר לשדה התעופה בסינו ועל כן אי אפשר היה
לחדש ניצול דרך זו  ,על ידי קלו כבעבר  ,למרות ההכנות המוקדמות שנעשו

בנידון .

בדזירה נפגשתי עם ה ' קצין ' 0י שסיפר לי כי החל מראשון לינואר ש  .ז  .יתחילו מפקדי
משטרת דזירה  ,המחליפים את המפקחים שהחזיקו עד כה בתפקיד זה  ,לעבוד על
הפרי בתורנות של שלושה ימים למשמרת  .דבר זה יאפשר ל ' קצין ' להכיר מקרוב את
החוליה המשואתית החדשה -

3

במספר  -וינסה לשכנע את האחראי לעבוד

בקלו .
בינתיים מאשרת הודעת נורי

]

י

במברק  ,כי הממונה מוכן לעבוד והוא מצידו רוצה

לשתף בפעולה את שני חבריו האחרים  .במידה וגיוס חוליה זו יצא לפועל בקרוב  ,הרי
שנוכל לחדש מבצע קלו דרך נמל טינו והפעם ביעילות יתר  ,בגלל כיסוי מרבית שטח
הנמל על ידי החוליה

בשלמותה .

ה ' קצין ' אשר ישהה בטינו בכל פעם שלושה ערבים  ,מוכן לעשות עבורנו כל דבר
'

שנבקשו  .הוא בא בחשבון להעברת חומר וכן לאיתורים

ב  .צרלס

:

מבצע דג

מבצעים ימיים
3 :ן

:

וגיוסים .

2ן

דג הפסיק פעולתו מראשית ספטמבר

[ ] 1959

החודש  .וזאת בגלל אי  -הסכמתו של הגזרים Rincdn

"

ועד למחצית השניה של

 305מ 118 -א ,

5ן

בעל הצריף

בקרבת החוף ממנו מועלים האנשים לסירה  ,לעבוד סמוך לחג המולד  ,היות ולדבריו
הגבירה המשטרה המשואותית את הפיקוח על החוף כדי למנוע הברחות של מצרכי

מזון ומשקאות חריפים  .היה הכרח  ,אפוא  ,לחדש העבודה בכל מחיר  ,לשם ניצולם
לפחות עשרת הימים האחרונים של
עם הגיעי לצרלס

.

ב, % 8 % 2-

החודש .

יחד עם סולי ולריחי הוגשה לי על ידי חוליו ~

הפעלת דג מנקודה אחרת בחוף הנמצאת בין Ilifien

ו 15065 -א

ן

תכנית

הקרובה יותר לצרלס

מכל נקודות העלאה שעבדנו עד כה  .החידוש הפעם היה שהמצבע יאופשר בעזרתו
הפעילה של מודיע משואתי  ,העובד בשביל הגזרים ,

8ן

ושנשלח לתפקיד זה על ידי

מפעילו הגזרי  ,סמל המשטרה החשאית בצרלס בשם

Salvador )[ 1 ] 011

שתפקידו פיקוח על המשואותיים בצרלס .
סמל

ת1 ( 0

זה  ,נוסף על תפקידיו הקבועים במשטרה  ,הוא ממונה על חוליה המורכבת

מבצע עלייה עם ' דרכוני  -תוצרת ' מטנג ' יר לאלחסירס באמצעות

ספינות  -המעבורת .

המשטרה המרוקנית .
ספינת  -מעבורת .
טנג ' יר .
אלחסירס .
איש  -קשר של
השם

המחתרת .

חסוי .

כינוי מחתרתי למובלעת

סיאוטה .

מבצע ימי חשוב באמצעות מבריחים מצפון  -מארוקו

כינוי

לסיאוטה .

לספרדי .

רמז זה אינו ברור .
פעילי ' המסגרת ' במובלעות

;

לא עלה בידי לזהות

מאנשי המפתח של ' המסגרת ' במובלעות

הספרדים .

;

אותם .

שמר האמיתי אינו

ידוע .

ן
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מיכאל מ ' לסקר

משלוינה איש ואחראי מטעם השלטונות על קבלת העולים במבצע דג  .הוא נמצא
בקשר הדוק עם חוליו ואף יזם את חידוש דג בדרך

זו .

התקיימה בביתו של חוליו פגישה עם מישלחן ליאופולד 20וקנלס  ,י 2שבאו

ב 18 . % 2 -

במיוחד

מסזר22

כדי לקבל הסברים לחידוש המבצע

ב . 19. 12 -

חידוש מידי של המבצע היה הכרח המציאות  ,מאחר שבביתו של קנלס בסזר שהו
במשך כשלושה שבועות

29

איש  ,דבר שסיכן את קנלס ואת העולים

לצערנו הרב המכוניות עם

כאחד .

העולים הגיעו בליל המחרת למקום המפגש עם

המשואותי  ,אולם משום מה לא נפגשו עמו ועל כן המכוניות החזירו העולים לסזר
והסירה חזרה ריקה לצרלס  .נקבעה  ,אפוא  ,פגישה שניה בצרלס עם ליאופולד וקנלס

כדי לקבוע מחדש את פרטי

.

ב , 20 12 -

את המכוניות לשם הכוונת האנשים

הפעולה ל . 2 % . 12 -
לשפת הים .

באותו מקום שיפגוש בלילה

עם קבלת הודעה טלפונית שהפגישה יצאה לפועל  ,הוסכם על קיום הפעולה בלילה ,
ואכן מבצע דג ראשון לאחר הפסקה של

כ 20 -

יום הביא לנו את

29

העולים ששהו

בריכוז בסזר .
מאז חידוש מבצע דג

.

ב 21 12 -

ועד לסוף החודש  ,התקיימו

6

מבצעים והוצאו

% 82

עולים  .זאת בהתחשב שבסוף חודש זה היו מספר ימי חג שבעלי הסירה וכן השוטרים

לא עבדו בהם  Rincdn .שהיה מוכן לחדש העבודה רק לאחר החגים  ,היינו בראשינו
חודש ינואר

חזר בו מסירובו והתחיל לעבוד מיד לאחר המבצע

[ , ] 1960

השלישי .

עלי להדגיש כי מתוך קשריו הענפים שיש לחוליו בצרלס  ,אפשר להגיד בבטחון
שנוכל להפעיל כיום את דג משלוש נקודות חוף שונות וכן על ידי צוותות פעולה
נפרדים ,

כדלקמן :

א  .הסירה הנוכחית היוצאת מצרלס לביתו של

רינקון .

ב  .סירה השייכת לדייג גזרי והנמצאת מתחת לגבעה של המחנה הצבאי הגזרי
estinga

.

ב]

הדייג  ,לפי הוראת חוליו  ,בא בקרבת במקום  .היתרון הגדול של נקודת

העלאה ~זו הוא בגלל פיקוח הצבא הגזרי על החוף הנמצא בקרבת המחנה וכן בגלל
המצאותה שם של הסירה בקביעות מבלי שתצטרך לבוא במיוחד מצרלס  ,כפי
שעושה זאת הסירה

הראשונה .

ג  .קיימת אפשרות להרכיב צוות פעולה נוסף  ,שיהיה מורכב מן המודיע המשואותי
שיעבוד מהנקודה שחדשנו הפעולה

בצרלס .

.

ב 21 1159 -

ומסירה נוספת שחוליו יוכל לגייסה

הנסיעה של מבצע דג מהנקודה המרוחקת ביותר ועד לצרלס אינה עורכת

יותר מאשר שעה עד שעה וחצי  .כמו כן שהמפרץ הזה מצטיין במימיו

השקטים .

23

בהזדמנות זו ברצוני לציין שיחס השלטונות הגזריים לעבודתנו הוא טוב למעלה

מהמשוער  .אנשי חולית המשטרה החשאית המטפלת בקבלת העולים הבאים בדג
מצטיינים ביחס האנושי הנאה בו הם מטפלים בעולים וזאת ראיתי כשנוכחתי בשלוש
הורדות

לחוף .

בשעה שהסירה מתקרבת לצרלס אינה מרשה המשטרה לאיש להסתובב בקרבת

19
20
]2

22

23

מישל דרמון מאנשי

המחתרת .

ליאופולד וגנר  ,מאנשי ' המסגרת '
לא עלה בידי לזהות אותו .
כינוי לעיר הנמל לה  -רש באזור
הכוונה ,

המקומיים .

טטואן .

ככל הנראה  ,למפרץ רינקון  ,מפרץ עמוק ושקט בין טטואן

וטנג ' יר .

ן
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מקום  .יש לזכור שההורדה אינה מתבצעת לפני חצות ושבלאו הכי הסביבה די

שוממת .
בהסכמת המשטרה העולים מובאים למחרת לאניה ,

24

הלוקחת אותם לדזירה כשלוש

שעות לפני הפלגתה  ,כך שעובדת קיומם בעיר כמעט ואינה מורגשת .
חוליו ספר לי על מספר תקריות כשהמשטרה פעלה במהירות וביעילות לשם הבטחת
שמירת סודיות העבודה  ,ושני המקרים החשובים הבאים יעידו על

כך :

הראשון  -כשהמכונית שהסיעה העולים מהחוף לפנסיון עברה ליד תחנת מוניות ,

היו מספר נהגים שצעקו לעבר חברם הנהג ' כמה יהודים הגיעו הלילה ? ' .
הביא זאת לתשומת לבם של הנהגים לבל ישנו צעקות אלה .

חוליו

כידוע ,

כשהמשטרה בצרלס מפנה תשומת לב  ,פירושו של דבר פקודה שאין להפר
אותה .
התקרית השניה והחמורה יותר היתה עם משפחה ענפה של צוענים שהתגוררה על
החוף סמוך לנקודת הורדת העולים  .בעל המשפחה בקש מחוליו כופר נפש
בעד כל איש שמורידים בחוף  ,ואם לאו  ,איים שילשין למשואותיים  ,שיחבל
בספינה ואף ידקור אותו בסכין  .חוליו הגישה תלונה ישירות למפקד המשטרה
שפקד מיד לאסור את כל הגברים וכעבור

48

שעות הוציא נגד כל המשפחה צו

גירוש מצרלס והועברו תחת משמר לדזירה  ,בצרוף הזהרה חמורה שאם יגעו

בחוליו לרעה או יבצעו את איומם  ,יושלכו לבית הכלא לכל ימי חייהם  .בד בבד
הוצע צו הריסה של

[ המקומות ]

בהם

גרו .

ההסבר הפומבי שניתן על ידי

המשטרה לפעולה זו היה  ,כי הצוענים היו מעוהבים בפרשת הברחה

גדולה .

מקרים אלה ואחרים מראים בעליל כי גמור ומנוי עם הגזרים לעזור לנו ככל יכולתם
להמשך בצוע עבודתנו  ,אולם אותנו הדבר מחייב כפל כפליים בנקיטת אמצעים
מתאימים לביצוע עבודה נקיה מצידנו  ,לאורך כל הקו ובמיוחד בנקודה החלשה -

היינו  ,הורדת האנשים בדזירה והעברתם

לקדרון .

25

על כך הפניתי את תשומת לבו של

נורי  ,כשראיתי אישית הצורה הבלחי זהירה בה מורדים העולים מהאניה26

ג  .צרלס מבצעים יבשתיים

בדזירה .

:

מעבר גבול היבשתי של צרלס ברגל  -חוליו השיג קשר אל משואותי הגר
בצרלס והמוכן לעקוף את הגבול עם עולים ברגל  .הוא הציע להעביר מדי יום ביומו
%2

אירו  ,בשתי קבוצות שוות  ,האחת בבוקר והשניה לפנות

ערב .

התנאי שהחננו עם הנ " ל היה שעליו לחפש מקום ריכוז קטן על הציר כביש
צרלס  -סזר ,

27

אליו נביא בכל ערב את האנשים ושהוא יעבירם למחרתו

לצרלס .

המשואותי יצא מיד והצביע על מקום הריכוז  ,שנפסל על ידי אנשינו בגלל ' אי
התאמתו '  .בינתיים הוא מציע מקום מפגש חדש  ,ובמידה ויימצא כשר  ,הרי שאפשר
יהיה לגשת לנסוי דרך חדשה זו ולא מן הנמנע שתוכל להתפתח לקראת האביב ולתת
תוצאות לגמרי לא

מבוטלות .

תכניתו של הנ " ל מתבססת על כך שיביא את העולים עד כשני קילומטרים מהגבול

24

ספינת  -המעבורת .

25

כינוי מטה  ,המסגרת ,

26

ספינת  -המעבורת .

ד2

כביש

בגיברלטר .

סיאוטה -לה -רש .

ן
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ויושם יקחם

על שביל הפונה מערבה והמתאחד עם הדרך הישנה העוקפת את הגבול

הנוכחי .
דרך זו נבדקה על ידי מהצד הגזרי  ,בנוכחות לרי וסולי  ,וקבענו כי סולי יבדוק אותה
מהצד המשואותי  ,כדי לנסות ולהוציא דרכה אנשי

בלט28

המיועדים

להכשרות .

באותה פגישה קבענו סידורים מתאימים להפעלת הדרך על ידי סולי וחוליו  ,כדי
שהאחרון יתאם בואם של החברים עם

המשטרה .

הקצין האחראי על המשטרה המשואותית בגבול צרלס  -חוליו הביא
לידיעתי שהקצין הנ " ל הוא איש צעיר בשם

Alawi

שהעיר צרלס משמשת לו כמרכז

לבילוי זמנו החפשי  .הנ " ל נוהג לבקר בקביעות בבר בשם
כ 3000 -

פזטות .

29

Vegas

 ~ Lasשם הוא חייב

כמו כן נודע לי כי יש לו בעיר שתי פילגשות גזריות  .בשעת ביקורי

בצרלס לא יכולתי לראותו אף מרחוק  ,היות ויצא לחופשה שנתית

לאנטואן .

30

מתוך

המחזיק

ידיעות נוספות על האיש  ,מתברר שיש לו ידיד גזרי בשם artida
~
בסוכנות לנסיעות ועמילות מכס בשם  hrtidaבגבול המשואותי  .בן אחיו של הנ " ל ,
תסנט

 tJosd Mary Carnlonaהוא חבר ילדות של חוליו  .הטלתי על האחרון לטפל בגיוס
 Alawiכדי לאפשר מעבר הגבול בשעות אשר אותן יוכל לקבוע הקצין .
ד  .סירות דייג גדולות להעברת אנשים מסזר לצרלס או ליבשת גזר חוליו -

ניהל מו " מ עם גזרי בשם  Josi Fuente Enricl~ eבעל סירת דייג גדולה בשם Jany
(Juillermo

שמספר הרישום שלה הוא . 1426

וחצי מטר  .קיבולת מקסימלית של משא

אורך הסירה

כ 10 -

כ8 -

מטרים ורוחבה שלושה

טון .

הנ " ל מוכן לצאת עם סירתו לסזר ולהכנס לנמל בשפך הנהר
50 - 70

]1

Lakas

כדי לקחת כ -

איש בכל פעם  .לדבריו ולדברי קנלס  ,המכיר את סדרי נמל סזר  ,אין צורך

ברישומים מיוחדים בשעת כניסה ויציאה של סירה מסוג זה  .על ניצול סירה זו או

אחרת מתאימה יותר  ,ועל השימוש בה  ,חייב להחליט מומחה  .היא תקצר לנו את ציר
התנועה ביבשה לפחות

בשימוש מתמיד של

ב 150 -

ק" מ וכן נקטין את העומס מאזור הקרוב לצרלס  ,שהוא

מבצעינו .

בעל הסירה מציע להביא האנשים לצרלם  .הנסיעה מסזר לשם תארך
ואילו לדרום גזר

כ7 -8-

את הספינה לא ראייני
בעל עוצמה

כ 12 -

שעות

שעות .

במו עיני כי היא שהתה מחפן לצרלס  .נמסר לי שיש לה מוטור

גדולה .

לצורך הפעלת מבצעים ימיים מנקודות שונות בחוף הצפוני  -מערבי של משואות ,
נוכל לגייס ספינות דייג גדולות הן בצרלס והן בדרום

ה.

סירה מהירה למלחמה בהברחת טבק

גזר .

 -האחראים על סירה העוסקת

במלחמה במבריחי טבק פנה אל חוליו והציע את סירתו להעברת עולים  .בעל הסירה
יבקש מאת השלטונות המשואותיים אישור לרדוף אחר סירות העוסקות בהברחה אף

בקרבת החופים המשואותיים  .לדבריו  ,אישור זה יתן כסוי לסירתו להגיע לכל נקודת
חוף בקרבת צרלס כדי להעלות משם אנשים  .הסירה היא חצי ממשלתית ויש לשקול

הכוונה

לאנשי שלוחת תנועות הנוער החלוציות של ' המסגרת ' .

29

המטבע

המקומי .

30

כינוי לטטואן .

31

לא עלה בידי לזהות

28

אותו .
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אם כדאי להכניסה לעבודה מסוג זה  ,אם כי מהירותה לפחות כפולה ממהירות הסירות
בהן אנו משתמשים

כיום .

ו  .מבצע ניסן  , Bouchaid -נהג האוטובוס העובד בקו אנטואן  -צרלס ואשר הסכים
להעביר בכל נסיעה שלושה עולים היה בפעם האחרונה בצרלס

. .

ב 21 12 59 -

והתקשר

עם חוליו והודיע לו שהוא מוכן לעבוד  .הוא התלונן שלא מביאים לו אנשים בהתאם

למוסכם  .מאז ועד ליום צאתי לצרלס  , 26. 1159 ,לא בא יותר לעיר  .בינתיים  ,עם צאתו
של מירבוע למשואות בראשית ינואר [  , ] 1960נתבקש להפעיל דרך זו ע " י הקמת
קשר ישיר אל הנהג באנטואן  ,ולא דרך טלפונים  ,אשר להם בודאי חלק לא קטן באי
ההבנות וההתמרמרות שנוצרו אצל שני

ז.

הצדדים .

תפקידים שהוטלו על חוליו על ידי  -עם צאתי את המקום  ,בקשתי את חוליו

לטפל בנושאים הבאים

:

א  .לערוך חקר ורשום מדויק של צי סירות וספינות דייג מכל הגדלים אשר
תהיינה מוכנות בשעת הצורך לצאת לפעולות ימיות  ,ובמיוחד לקראת

החודשים מרן  -אפריל  ,הן בקרבת צרלס והן לחופים רחוקים

ממנה .

ב  .חוליו יכין רשימת נהגים גזריים אשר לדעתו יוכל לגייסם בשעת הצורך

עולים .

ולהכניסם למשואות להסעת

ג  .יאתר משואותיים הגרים בקרבת הגבול המשואותי ואשר יסכימו לאכסן
בביתם מספר קטן של אנשים  ,אותם יעבירו את הגבול ( מרחק
בשעות הערב

300 - 400

מטף

המוקדמות .

ד  .חוליו יגייס מיד בצרלס

3 -4

מספרי טלפונים  ,כדי שקנלס ימסור דרכם

הודעות בשביל חוליו  .חוליו נתבקש על ידי להפסיק לאלתר לטלפן בכיוון
ההפוך מביתו הוא  .מספרי הטלפון שיימסרו לקנלס יועברו למטה

[ בגיברלטר ]

ע " י נורי . . .
ח.

הלנה33

בגלל פגישתי עם קרן האור 34של צרלס  ,שנקבעה לתאריך לא נוח מבחינת אפשרויות
הנסיעה  ,לא יכולתי הפעם לשהות בהלנה זמן רב  ,כפי שתכננתי לפני יציאתי לסיור

והקדשתי לבעיות עיר זו יום אחד בלבד .
במקום לא פגשתי את ביל  35 ,שהיה בחופשת חתונה  .יחד עם שני עוזריו של ביל -
סיסיליו וחוסה  -נפגשתי עם האנשים הבאים

.1

המשואותי

- Tahar

:

שבעבר הפעיל את מרבית הדרכים להלנה  .הנ " ל בקש

סכומים מוגזמים בעד הפעלת מבצע ליפ - 36הבאת עולים במוניות שלנו ומסירתם

לנהגיו על אם הדרך בכביש הראשי בין וינסנט לאוג ' ן  .נראה לי שמצבו הכלכלי
החמור בו נתון המשואותי הנ " ל יכריחוהו בסופו של דבר להציע מחירים מתקבלים
על

32

הדעת .

בנימין רותם  ,איש המודיעין של
' המסגרת '

33

בפארים .

' המסגרת ' .

מקום מושבו לתקופה ממושכת היה במטה

-

הכינוי במחתרת למובלעת

מלייה .

אותו.

34

לא עלה בידי לזהות

35

' מפקד העיר ' של ' המסגרת ' במלייה

36

מבצעי עלייה באמצעות מבריחים בים

;

לא עלה בידי לזהות שמו

וביבשה .

האותנטי .

ן
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יש לזכור שטהר אינו יכול לשוב לעיר מולדתו בגלל מאסר אחד הנהגים שהאשימו
כאחראי להברחת

.2

העולים .

המשואותיים שהפעילו

ת3714

נפגשתי עם שני המשואותיים שפעלו

-

"

במבצע  , Anisאולם לצערי הרב גם המו " מ עמם נכשל בשל המחירים שהם דרשו
עבור

.3

עבודתם .

הדייג הגזרי

( פקו )

שעבד בסרדין

יחד עמו את סירתו  .הנ " ל כבן

, 45 - 50

38

-

גם עם הנ " ל נפגשתי פעמיים ובקרתי

עושה רושם רציני מאוד ומוכן לעבוד אתנו

בתנאים מאוד נוחים  .בעבר הוא נלקח לעבוד ע " י טהר  .אולם הוא מבכר לעבוד אתנו
במישרין מאשר עם

המשואותי .

תכנית עבודתו היא שאנו נביא את האנשים עד לנקודת
Karia Arkeman

פזטות ועד

20

La Restinga

נמשם יקחם בסירתו להלנה  .הוא דורש בעד

איש

6000

הנמצאת ליד

( ועד ) 10

איש

4000

פזטות .

בתכנית זו יש קושי מיוחד  ,והוא  -כדי להגיע אל הנקודה שהוא מבקש  ,חייבים
לעבוד

 Karia Arkemanב~

הוא מוכן לצאת יחד

לשעבר מחנה צבאי גזרי וכיום מיושב ע" י משואותיים .

עם איש שלנו לסיור ביבשה  ,כדי לקבוע את נקודת העלאת

הים .

האנשים ואח " כ לעשות הסיור עם סירתו מצד

נראה לי שאם נמצא מקומות

מתאימים על החוף  ,הרי שמבצע זה יוכל לתת תוצאות דומות

.4

הגעתי לידי מסקנה שיש להחליף מיד את הפיקוד של העיר ,

40

לדג39

בצרלס .

ולהביא לשם כוחות

חדשים ורעננים  .אחרת אני חושש שהמקום יכנס לתרדמה עמוקה ומסוכנת  .י4
כצעד ראשון הודעתי לסיסיליו  ,העובד אצלנו כשלוש וחצי שנים  ,שבסוף חודש ינואר

שנה זו יפסיק את עבודתו  .הוא הודיע על רצונו לעלות

[ לישראל] .

יש  ,אפוא  ,למצוא באופן דחוף ביותר ממלא מקום לביל כמפקד העיר  ,שאף הוא
עובד שם קרוב לשלוש שנים  .על יתר פגישותי עם חברי ' מסגרת '  ,בנספח

נפרד .

ט  .קדרון
כדי לפקד ביעילות ומקרוב על סניף זה  ,ששתי זרועותיו העקריות  -צרלס והלנה
 -מרוחקות מקדרון  ,מקום מושבו של מפקד הסניף  ,עלינו לבנות את הפיקוד של

סניף זה על עקרון ניידותו הקבוע של

המפקד .

נראה לי שאנו חייבים לתת לנורי סגן או עובד ברמה גבוהה שעמו יחלק את העבודה ,
כך שבקביעות אחד מהם יהיה חייב להמצא בשטח והשני בקדרון וחוזר בלילה .
נוסף לכך חייב שיימצא ליד המפקד איש ברמה נמוכה 42יותר  ,אשר יעשה בשביל
הסניף עבודות טכניות שונות  ,כדוגמת ישי ,

43

שעבודתו הופסקה  .בקשר לכך ראיינתי

בהלנה את דוד וקנין  ,אשר עבר קורס מ "

37

38

.

כ44

בקיץ האחרון  ,וסכמתי עמו

מבצעי הברחה יבשתיים בסיוע של מוסלמים .
לא עלה בידי לזהות

אותו .

דג ' לסיאוטה .

39

' מבצע

40

הכוונה לנציגי ' המסגרת ' במלייה .

41

' המסגרת ' הוציאה אנשים מכלל פעולה לאחר שעבדו בשטח תקופה ממושכת  ,וזאת כדי לרענן
את המערכת ולמנוע אפשרות של ירידה במוטיווציה .

42

הכוונה לדרגה ב ' או דרגה

43

אותו .

44

לא עלה בידי לזהות
מפקד

כיתה .

נמוכה .

העלייה החשאית ממארוקו

שיזחיל בעבודתו בדרגה ב '  .לנ" ל דרכון גזרי והוגשה בקשה לגזריים '
תנועה בין קדרון לגזר .
45

4

ן
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לאפשר לו

47

במידה והאיש הנ " ל יקלט בעבודה  ,הרי שזו תהיה כבר הקלה גדולה לנורי  ,שיוכל
להיות פנוי לבעיות חשובות

יותר .

נראה שבמידה ומבחינת כוח אדם  ,סניף זה יועמד על התקן הנכון בחודשים הקרובים ,
הרי שפעילותו  ,ובמיוחד לקראת

תהיה במלוא

הק "ן

כשבדעתנו להשתמש במבצעים ימיים רבים ,

עצמתה .

י  .הפעלת דרכי יציאה לכיוונים חדשים
 . 1ה רא ל  -בהיותי בהלנה  ,הציע הדייג הגזרי ( פקו ) להעביר עולים לכיוון הראל 48 .
אנו חייבים לעשות את המקסימום כדי לפתח אפשרות זו  ,עליה חשבנו כבר בעבר

ובנואנסים שונים  ,היינו בים וביבשה ( בכביש

.2

איפני

49

-

הצפון) .

כפי שהזכרתי בדו " ח אחר  ,נשאלתי ע" י קרן

אור50

של הלנה מדוע

איננו פועלים גם לכיוון המובלעת הגזרות בדרום משואות  ,איפני  .לא אחת חשבנו גם
על אפשרות זו  ,אולם מחובתנו לבדוק  ,ובהקדם  ,גם אפשרויות מקום זה  ,כדי לחלק
את המאמץ שלנו לכיוונים שונים ולפעמים מנוגדים  ,כדי להקשות על המשואותיים
את מלאכתם  .ולבסוף ברצוני לציין בסיפוק  ,שהסניף הנ " ל מוכן למלא את התפקיד
הגדול שהטלנו עליו  ,וזאת בתנאי שנבצע בו  ,ובהקדם  ,את השינויים בכוה אדם  ,כפי
שהצעתי לגבי הלנה ותוספת איש מרכזי

לקדרון .
בברכה ,
צדוק

מקיר

:
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47

דרגת ' עוזר' בתשלום .
דרכון ספרדי .
בין גיברלטר לספרד .

48

סניף ' המסגרת ' באלג ' יריה בכינוי

49

מובלעת ספרדית בדרום מארוקו לאורך החוף

45
46

50

לא עלה בידי לזהות

אותו .

המחתרתי .
האטלנטי .

ן
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מיכאל מ ' לסקר

תעודה 3
השלטונות

הספרדיים בייאוטה ובעיית העלייה התשאלת ממארוקו בשנת

1960

דו " ח של יצחק יגר  ,מבכירי נציגי מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית במערב
אירופה
הסוכנות היהודית לישראל

מחלקת העליה  -המשרד לאירופה ולצפון אפריקה
כד ' בתמוז תש " ך

. .

19 7 60

לכבוד
מר

זדן .

בדואר דיפלומטי

'

טרגאי

רא ט מחלקת העלייה
ירושלים
מר שרגאי הנכבד

!

הנדק

:

מרוקו

נפגשתי בבוקר עם אפרים

ן

לשיחה עודיו על עתני מרוקו וסיכמנה תאני אכתוב לך

על המצב העכשוי ועל הסכויים בעתיד

הקרוב .

בודאי שמעת כבר על המקרה  ,שהמרוקאים גילו מקום ריכוז של יציאה  ,ואף ירו
על הסירה ועצרו את כל הקבוצה

( כ 30 -

איש ) .

גם האחראים לפעולה זו נעצרו באותה

הזדמנות  .חלק מהאנשים עונה ענוים קשים  ,ובינתיים שוחררו

כולם .

לאור מקרה זה  ,בו גילו המרוקאים  ,שההעברה בים נעשית באמצעות סירות של
דייגים ספרדיים  ,פנו לשלטונות הספרדיים ודרשו להפסיק כל עזרה ליציאה חשאית

של יהודים ממרוקו  ,ואף איימו בפעולות תגמול  .ראיתי תרגומים של דו " חים פנימיים
של השלטונות המקומיים בענין זה  .השלטונות הספרדיים פנו לחברים במקום ,

2

והודיעו להם  ,שעד להודעה הדשה יש להפסיק כל פעולת העלייה  .בשיחה נוספת
שקיימו החברים עם האחראים לשלטון האזרחי הספרדי בסיאוטה  ,נאמר להם ,
שהענין הועבר לטפול השלטונות המרכזיים במדריד  ,ועד לקבלת תשובה  ,אין הם

יכולים להרשות המשך הפעולות  .החברים מנסים עכשיו למצוא קשרים לשלטונות
במדריד  ,אולם טרם הצליחו

בזה .

מסתבר שאיך שלא יהיה  ,יצטרכו לקחת בחשבון  ,שבמשך החדשים הקרובים

אולי לא נוכל להעזר הרבה ע " י
במפעלי העלייה

הספרדים  ,ויש להתכונן לכמה חדשים קריטיים

ממרוקו .

לאור מצב זה  ,משקיעים הרבה מחשבה ומאמצים בחפוש אחרי דרכי יציאה
אחרות  ,לפחות לתקופה

1

הקרובה .

אפרים רוגל  ,מפקד ' המסגרת ' אשר החליף את שלמה חביליו ממפקיד בתחילת

שנת . 1960

שיות

בתפקידו כארבע שנים  .אישיות מרכזית מאחורי הקלעים ב ' מבצע יכין ' ובמבצעי הצלה אחרים
בצפון
2

הכוונה

אפריקה .
לפעילי עלייה

ב '.

העלייה החשאית ממארוקו

בתחילת אוגוסט

[ ] % 960

תופעל כבראה הסירה ,

3

ן
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אבל אם לאור המצב יצטרכו

לחפש מקומות רכת בחוף דרומים יותר  ,לא תוכל הסירה לבצע יותר מנסיעה אתת
לשבוע הלוך

וחזור .

במקרה כזה  ,יצטרכו לחשוב על רכישת כלי שייט נוסף ,

והמומתה הוזמן פעם נוספת לפריס  .כלי השייט יצטרכו להגיע עד לגיברלטר  ,ויש
לקוות  ,שהאנגלים לא יעשו שום

קשיים .

הוחלט להוציא תוך התקופה הקרובה

300

איש בדרך האויר ובתעוד עצמי  .אחרי

הגל הראשון יצטרכו לחכות כמה שבועות  ,בכדי להיווכח  ,אם עדיין קיימים אצל
המרוקאים רישום מדויק של היוצאים  ,ולאחר מכן בדיקה מרכזית יסודית אם התעוד ,
בו השתמשו היוצאים  ,אמנם הוצא בסדר  .בפעם הראשונה שהשתמשנו בתעוד עצמי ,
היו בדיקות ורשום

יסודיים .

בקשר לפעולות היציאה כנ " ל בקווי התעופה הרגילים  ,עיבדנו תכנית  ,וסיכמנו את
הדברים עם משרדנו בפריס ובמרסייל  ,והם יטפלו בכל הפעולות בחוף צרפת  ,החל
מירידת האנשים

מהמטוס .

התמונה המצטיירת ברגע זה היא לצערי פסימית במה שנוגע לסכויי היציאה
ממרוקו במשך החדשים

הקרובים . . .
בכבוד רב ובברכה ,

י  .יגר
ארכיון מדינת ישראל  /משרד החרן ,

מקור

:

3

לא ברור אם הכוונה לתכנית להפעלת ספינת ' אגוז ' או לספינת מבריחים

4319 / 5

קטנה .

