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של  תשרה: 1942-1945ול טנבסאי
 מןבראבריאל והרשתות של -קולק

  *פנראוו
  
  

   פרילינגהוביט
  
  

מלחמת מהלך אל בישרבארץ ודי  היהישובלות היעוגיה הנדונה להלן הינה חלק מפהסו

 .יםוגי סנשבפיינן אל אפשר. בניסיון לסייע ליהודי אירופה ולהצילם, העולם השנייה

יון לסייע סבני שהגיונן היה יותנכלל תכ ,)'ניםקט ליםעפמ'(' הצלה קטנה, 'ןשוארה

 ,תופרותו גודבי, ןומז ,יםספר כיגוש: שטחי הכיבוש לשרוד את המלחמהם ביהודיל

 ןיידו הסכנה גדולה למקום שבו הסכנה עב שםמקומחה רבה; םיפיוזמ תויירנ תרחדה

סיוע בארגון , ארגון להגנהורת נשק החד; ימים םותון אשלב', טיולים' ה– תחסיינה טק

ת ניוכתהיו , )'םילגדומפעלים '(' הצלה גדולה, 'השניג סו ה.ובמימון מקומות מסתור

תכניות אלה היו . שוחילוצם משטחי הכיב  על ידידיםהוי ילצ להסיוןיבנה נן היגיוהש

ר ותחוהר שחלא רק מידפו על הלוע, טיתיסלוגו איתצב, תינימדה ניחמב ודאמ מורכבות

 כניתתה 'ות היולוע בסוג זה של פתוטהתכניות הבול. אירופהבחש ר מתהן מו נכלא

תכנית 'את , השאר בין, יבהנש' יהחשאהשיתוף 'ו,  הכופרתתכניו, 'צלת הילדיםהל

ם  עמיד, 1942ר מבוב נףבסו רקת להצלת הילדים עלתה על הפתכניה 1.'יםצנחנה

                                                           
, וף הפעולה בניסיון לשחזרתישרנסיס אופנר על  פר" ולדמןברצחק ד י" לעוודותש לה מבקאני   *

  .א תסולא בפזם למתרות. ם השנייהולהעת מלחמ בסטנבולאילם בעו פריך אתהעח ולתלנ
, 1939-1945נית יוציניות המדחתרת בוממטיה ולפי ד,דה באוארו יה,למשל, ראו ,ןותכביות על מורתכנל   1

 Yehuda Bauer, Jews for Sale?, Nazi-Jewish; )דיפלומטיה ומחתרת, באואר: להלן (1966יה במרח
Negotiations, 1933-1945, New Haven 1994) החבצלתי רששו, גלברב ואי; )דיםויה, באואר: לןהל :

ות לדתו, ל"הנ; )שורשי החבצלת, גלבר: ןללה (1992ב ביא-תל, 1918-1947, שובייעין בידהמו
; 1986ביב א-תל, דמילכובה גהנה, רתודינה פ; ד-ם אכרכי, ד"תשמ-ט"שלים תשלירו, בותנדהתה

', 1943 – אשטוק בתשראליי-משלחת הארץה תופעול, 'ל"נה; 1988ים לשירו, ים ברך ד,דליה עופר
וס ינכבנים יות ודאורצה, אהות ופעולות הצלה בתקופת השוונסיני, )עורך(מן טוגל ישרא: תוךב
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, בגלל ההבנה כי הילדים יהיו הראשונים שייפגעו,  דבר ההשמדהעל הרשמי וםהפרס

אם מצדם , ירופהם מאאתם של ילדילהוציה ופת הצדינית המנגדו ההתו כיחי שהנםומשו

 עותשמהמן בשל ה, ביחסה טנ ק תהא,הערביםם של דאם מצם ושל הבריטי

 משום שילדים יהיו עול על היישוב ולא כוח והן, מעשההשל וחדת ית המיטרינומהה

ם ילדי האתם גר כי ווחת שהעד, לםאו. התבדו, התבררך כ, ולהל ההנחות. לוחם ובונה

היו . תםצלהלץ מר באורח נבוישהיגת הנהעלה  פ– םלפיהאבאי אפשר יהיה לחלץ 

. םהולקשטווון בליס, בולנטסיא, ןלונדו, יםלשרוי: ם עיקריילהפעוי קדמוחמישה 

עד , ראלשי דילפרלה ויועפל בין התחובסומלי, רודל-על שלום אדלרפלם ווקהטמש

   2. הלופטוופהפילס שהוטבמ םאחרים ע נהרגש

ש לונית סברה כי יש לבחון ולמצות משיוגה הצהנהר העדכני מלמד שהמחקה

כולל משא ומתן כאמצעי  ,חנה כל מה שיניב הצלהל שולנחו עהוהכופר ש תכניות

 Transnisstria)'  טרנסניסטריהתתכני'י בגלכך היה . ץקהת קידחלון מזל ש וחרות גלהש
(Plan, תכנית 'בי גה ליכך ה; ץ זהרא ורשו לחבלשגומניה די רהו ית אלילהציון יסנ

 (Europa Plan)' רופהיא תתכני 'נהכו ש,יותרקיף עיון מהתגלגלה לר ש,'סלובקיה

 רשנודעה בשם המצמר, ונגריה היהודי לתצה לתכניתה היה לגבי כך ריקעבו

 נדבראל וימו יא עהבשת תכניה ,('trucks/goods for blood')' תחת דם תושאימ/הרוחס'

  . 1944 י במא19-בבול טנסילאה גרימהונ

, תומובהם המעצ ,םירמים אחרל גוים שסותר מול הנהגת היישוב עמדו אינטרסים 

ארצות . רקל הפעאז  מדו שעיםיקרעיה הלצהה למעשה את שני ערוצי מוסחאשר 

נו ולא שו יםראשית שנות העשברות ההגירה שנקבעו סכמה  על ידי מברית הייתה חסוה

דיניות לפי משר  א,דט המנמשלתמה ויטני ברעל ידי ה נחסמלארשי ץאר. מאזת תימהו

לף א 15קצב של ב, ך חמש שניםת למשושרלף אא 75 וקצה 1939  ממאיןבלהספר ה

 השמדהע על תהליכי הידעות המשמהתחוורה מ כאשר, 1942בשלהי נובמבר . הנבש

ב רעקצו שהו אלף 75- ה ן מםיטיפיק אלף סרט30-נותרו כ, הפירואהשיטתיים ב

נו הבריטים יש לא, פהורילץ מאוחיפוי למי שלא מר צל גורלמרות שהבינו כי . חמהלמה

ע ביותר להקווניסוח הדרמטי  האת. תכסומ היקףא את ה ל גםלאוממי, את מדיניותם

 דימ, 1944 באבי בוןגורי-ן טבע בכופר התלתכניו יחסבמדת ההנהגה הציונית עוי טלבי

                                                                                                                                   
, בולנאיסט, 'רילינגביה פוט; 360-370' מע, ו"ל תשםשליורי, ואהש הקריוחל ני שש הומיאלניהב

 4 כרך, אל ישרתקומת ביםונעי',  שסבב לההמונחם בדר מ לבישקית סתורהמ עהצהה: 1944יוני 
 Shlomo Aronson, Hitler, the Allies and the; 229-277' עמ, )איסטנבול, פרילינג: לןהל) (1994(

Jews, Cambridge 2004) מעצמות הברית, אהרונסון: להלן.(  
2  Shalom Adler-Rudel, 'A Chronicle of Rescue Efforts', Leo Baeck Institute Yearbook, Vol. XI 

(1966), pp. 213-241  ;טוביה ; 1989לים שירו, ארץלא יר לשגר: ראל ישידלפרוי, שפהרדי עמנ
, נגפרילי: להלן (1998 יםשלירו, הואבשה צל הנותיויסונהיישוב  הנהגת, ןגוריו-בן :פלער בחץ, פרילינג

  .211-285' עמ ,)חץ בערפל
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  יש–ון ילי אחד למכוי שליס יש אם םג: דנבר אביהשת יצנאה צעההר הבד וודעעם הי

  םוגהנהגה  לחריםאים פותש ם אמרו גודברים ברוח ז. לךת המהא תולמצו סותנל

  1943.3 ךלה ובמ1942כבר מסוף , ןוירגו-בן

 רזכיהי לוי אירופה בתקופת השואה ראודיהישוב לוע שהושיט הי הסי מכלולתוךב

ים המורכבות שבהן הועברו כספיטות ת השאווב היישל ש פיסכ הץממא האת

חלק מהכספים הועבר תוך . שם המערבי לתוך שטחי הכיבוות היהודיות בעולמהקהיל

 תנושות ופרצ צוליך נור תחאהם קלוח, מיניהם לםיבירון המערותי הביהסתייעות בשי

כמו , גם בתחום הזה. שניםן תוגו באהנוות שהרומבע החטמהת תקנושל  םיורסיבא

ונת מי תכ, לשתי פנים שתמעמנו אירח שאו ב,העדכניר קחמה חיכמו, יםראח םיומבתח

 ההרבכבת עמוקה ומור, ה ענפ,בהחב בניסיונות ההצלה רויישההמאמצים שהשקיע 

   4.הכ דע ממה שסברו רתוי

ובמרחב , זמן השואהופה ב אירודיהית א צילב להיישול השנת המאמצים ומבת

חורות  ובםריוחף בל א30עומד גם פועלם של ', הצלה קטנה'לבין ' הצלה גדולה'שבין 

 מתרומתם ותרומת  חלקם היה זה רובלגבי. יטי הברבאצו לסייתגאשר ה, בשומן היי

  .שטרומו היטלר לש רלם המהיחיסו: המצבשתבע ודי והיסמוק ל העפוטיב לויישה

ו ונבנו בין לכך היחסים החשאיים שהרעמההצלה קשורים גם לסוגיית י מצאמ

ים גורמבין ל, וביישבאז  דיעיניות שפעלוומחצה והמצבאיות לה, בצעיותעות המרוהז

היחסים . של האמריקנים ום הבריטילש רחייםזאהיים ואבצין המודיעתי הרוי בשוניםש

, כשהחלה להצטייר 5,םלושיהשבשנות  והעמיקו, םעשריהת והאלה החלו בסוף שנ

-ונה שלפיה העולם החופשי מנהל קרב נסיגה מול הלחץ הנאציתמה, דדואחר כך להתח

 םשל העיחסי ון היתר ה אתנצלות ללנסן רצוב זה היה ךיסודו של מהל. סטיפאשי

 לחדור אל  כדי, וןכתי החהמזרוה קריאפון פצ, חבי אירופהרב כלומר פיזורו, ודיההי

.  עצמםםושיב הכםובהמשך אל השטחי, אשיסטייםפ- אצייםנה גוניםראהנות וידמה

תי שירו, צבאי- לילככ-יינדמין ודיעי מתירו שפקלס ,תחהא: להכפוהייתה  רהטהמ

                                                           
על תכנית . 286-349' מע, לבערפ חץ, נגילריפ, ואר' הופאירת כנית'ו' ריהטסיסנרנכנית טת' על   3

ם יש א': מ"צא, 25.5.1944, ס"נההטוקול ופר, וןוריג-ןב ידבר; 657-750' עמ, םש', דם סחורה תחת'
גת נה ה כיםיהמור, דם קוד עוםחריא גיםינהברי מדעל '; הבז להאחו נ עלי-ן ד למיליותקווה של אח
אהיישוב כלל  הל נ  הת  ורא, אל ארץ ישראלו באיו שהיהודים ךורבותה בהצלה בכמעת  את
, )רךעו(אש טי אשהמ: תוךב, 3.5.1943, שיתישל הםפת הנבחריסא, רעש-בעהראה ושבמהחלטות ה

; 342' עמ, 1963ם ילשורי, 1918-1948ל ישרא-ל בארץראישת עודות של הוועד הלאומי לכנסהתר ספ
:  ההשמדהלם הרשמי עוסררי הפחאר ן קצמז, 30.11.1942, ריםחבנ באספת הוןריוג-ם בןאונ
  '!נולדתולמ, הנהם ותו אניסכת! יכםרצותלא םתאויסו תכנ! יותרלהניטת צוארלותם איסו נתכ'

, ינגלרי פ,או רים הכספותברהעיות נימד לעוות ונות השיגוצירות כספים לשליחי היישוב בנעב העל   4
, תינמז הלקב, ניסלז; 8909/25S, מ"אצ, 28.3.1944לני לריד סז ,ללמש; 884-910' מע, פלבער חץ

  .8909/25S, מ"צא, 17.5.1944
  .443-474' מע, ערפל בחץ, גנליפרי; 456-496' מע, החבצלתי רששו, ברגל, ורא   5
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  שלןיעידומ הינומארגתפים ושל הללוחמה זעירה וחב, ה פסיכולוגיתמחולה ולומעת

  . יהודיםל יל להציבות במקנסל, השנייה. ברמעה

, בקהיר,  בירושליםוארגונים הללשלוחות של האורגנו ורוכזו ב הלא פעולות

. טליה שבאיבאריגם ב 1944הי ובשל, נבולאיסטבאנקרה וב, טוןנגשיווב, בלונדון

מסמליה  אחד', םינחנצהת תכני'ת א בניהשד מה ו ביס גםה זה עמדפעולשיתוף 

 תאת הייתה התכניזעם . ווההלית המתארה הישרבשל המהפכה הציונית והח םימכוננה

ולל כה ותנוהניסי מערךוך  קטן בתחלק אך – בהפלו וקשש פנ התוירסמוז וע הל כםע –

 העולם לשרגוני המודיעין השונים אעם  שאיח ף פעולהושית על להצלה שהתבסס

  . ופשיחה

-קולק  של–זה מאמר  לשו קדמוו ביעמדר שות אתשרהת ב אה הני הזרךעמה

בשוודיה , כך עשו גם חלק ניכר משאר השליחים באיסטנבול. ופנראו רמןשל ב וליאברא

הכיבוש ולסייע י תוך שטחל בקיע אלהם כדי ריבלד צותבוק הם פעלו בעזרת. ץווייובש

הניב מערך , רהסע היןבעו ם תמיכה מורלית לאלה שנלכד ג6.ליהודים הלכודים באירופה

  . א היאוטרתז אתולאו מיל,  זה

מנותח , ל להיות משוחזרוכיאינו , צלהההי וגהנוגע לשני ס, החשאי וף הפעולהיתש

המדור  תיעודל, ין השארב,  נדרשקרכך החום לש. יעיניודמהתיעוד ה אלומוערך ל

שנפתח לעיון , יתדיהוהות נסוכהשל  ניתיהמד לקהחשל המ לתפקידים מיוחדים

 וד מןע כך גם לתי;ליםרושזי ביהמרכוני  הציכיוןבאר םיעשתה תונש תישאהחוקרים בר

   יסקנבוטי' זןוכיארב שי" משןכיוראב; נהגהה  בארכיון תולדותאנמצזה ה הגוסה

עליו . וקרב הדשב יוןגור-בן טתיסרבוניפוס אמון אשר בקריגו- ןון בובארכי; יבאב-לתב

 יישובה תאשר התחקו אחר פעולו, לתיעוד של ארגוני מודיעין מערביים לפנות גם

ל אינטרסים של בסיס ע אם ןיב צמחתוף זה שי. עולה פומפו ע שיתה אולצהחום התב

  לפחותשרא, יגרטסטאה הולפע הףעיו של שיתור כזרה שניתן לתאמם כאהוק ובין -אד

  .דר משאת נפשבר אז בגית היה כה היישובן הבחינמ
, חיםואחד דיו דצמ:  סוגיםנירות משקו מנםונים בריטיים ואמריקניים ישכיראב

ב וחשאי עם היישה הפעולה שיתוףעל  עיןמודינשי של א ותכתובתמים וסיכ

ת א וללששי מודיעין נשאותם יו הם אוד שמחברי תיע שנומצד ;אלי ושליחיוישררצאה

שובית ניתן יי הותעל חלק לא מבוטל של הפעיל, המעש ל7.ובשייה םעוף הפעולה שית

                                                           
 ; 120-144' עמ, יהודים, אוארב; (Dogwood)' דוווגד 'על הבלדרים ורשת, שם, פרילינגה ביטו   6

Barry Rubin, Istanbul Intrigues, New York 1992, pp.163-180) אינטריגות, רובין: להלן.(  
 PRO, CO 733/449136 XC 199961; Ibid., CO 733/443/30 XC 199738: טירי בותיתצ ,למשל, ראו   7

. מימון ול בענייני העפלהבוטניסליחים בא ציתות לפעילות הש,ןשוראב .הארכיון הלאומי הבריטי= 
ציתות . ן בארצות הבריתווריג-בן ביןלים לרושי ןיה ברעבו תתלרבו, יםרושלות ביצית, יבשנ

הארכיון לאומי של  =NA, Military Branch, OSS Archives, RG 226, Entry 108, Box 43: אמריקני
ראו . 15.2.1943, ליע מפשהוא סוףאי תטושי ולתוופע ל עשליםמירון כ סולשח "וד; ארצות הברית
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יתפו פעולה עם ש הביון אשר יתוירששל , החיצוני, ללמוד בעיקר מתוך התיעוד הזר

עשו את שניהם בעת , ינו צריך להפתיע אוגם זה, או, אנשי היישוב או עקבו אחריהם

   ומכ, םייטהבריין יעדומה ישירותוד עי חשיפת ת שעםניחהאפשר ל. ובעונה אחת

 ובייטיהסוש ג ובהים ברוסינהארכיות יחפתואחרי ,  גלגוליו ושלוחותיוכלל  עMI6-ה

, רב ינעיידויימצא תיעוד מ ,)םם ואחרייהרומנ, םייוגוסלבה, כים'צה, לניםפוה(שעבר ל

, יהתורכעוד יתגם ה. יעים מצםשהר ולזכך את ייצוגי העב ללקרים לשכלחור שאשר יאפ

 םהול ושותפיבנטבאיסב שוייה  אנשילר על פעילותם שולשפוך א שויע, ןיהחסום עדי

  8.דיעין המערבייםהמובארגוני 

נים מובהלתת דעתו לקשיים ,  מודיעיניודתיעל גם ע סססק במחקר המבוועהכל על 

יים זכרמ' ודהבע כלי'ם ה הוהונא רקש, וואהס וההטעיהש, ןיודיעם המ עולעודוך תאל ת

? ודיעיניד המיעות ה שלת המהימנותידמהי מ? אמתם יחווד מודיעין מנשיאמתי . בו

רמי ור גהקודים ושא, םצפנימפוענחים ה, אם בכלל, ה מידזויבאעת כיצד אפשר לד

ני יעי המודעדיאת המ, יהוהרא רותיהזה תידבמ, כיםצורד צכי? בו ריםופז ההחההס

צמם ע יןודיעמהי גורמ כה שלהערהו ורמי הבדיקהגאפשר להסתפק ב יומת? ימלוהג

חלקם בעלי ארגוני , םינופתעות האסטרטגיות שפקדו עמים שהה ?ה תיעוד זגביל

נת בת להאיודה וברו ענאי, צויןאפילו הוא מ, מלמדות כי מידע, אללעיולא י לעןמודיעי

 אם, א מלאכתםיכת מידע הרהעש הרב אלקגם לא ב. ובטמון ה ללהערכת כותו ושמעמ

ך מתו, ןסתנהבוד המידע שיל עש קמי המרתיסטך האפילתהשל ה הגמהדו. םא אומנותל

 ,1942ר במבנוף סובה מדהש הרדבשל שמי רעד לפרסום ה ו1941 שטחי הכיבוש מקיץ

. מספיק יני טוב אינועמלמד כי גם מידע מודי, לים שאפיינו את התהליך הזההכש ל כלע

 שיודאי ש. פול זהיר מאודיטם רבים ויעת מאמצקש החייבמ זהד הוהתיע, כך או כך

   9.המסקנות הנגזרות ממנו תאלשקול בקפידה 

ף שירכיב תהיה רצִמנת המותי שהר, קרחו הנים האלה מציבים אתגר גדול בפייקשה

ציֹות לפוַר אינטתרליו אותו ַחייבו יליםלחהו, מקוטעת וסקתולעתים קרובות מר

ת ולולעת הורע השם לעולהןה אל םג הלא. יֹות מן המתחייב בתיעוד אחרפולצואקסטַר

וד עימוש בתישאם יימנע מ, תאלעומת ז. תיווו והכללי תיאורתקפותדת יעל מעיב לה

                                                                                                                                   
, טוביה פרילינג, ם גאור. Ibid., RG 226, Entry 120, Box 31, הבגזרם יומליהו ספיםרת כעבו תעלגם 

 םשליוירבהודית יה תנוסוכהלת נהה ולתפעחר אמריקנים א םניכ סותחקוהת: לת מגדיתכוכתחת ז'
   .592-604' מע, )1994 (4 ךכר, אל בתקומת ישריםונעי',  העולם השנייהתמח מלמהלךב

 Tuvia Friling, 'Between Friendly and Hostile Neutrality: Turkey and the Jews during ,אור   8
World War II', in: Minna Rozen (ed.), The Last Ottoman Century and Beyond: the Jews in 

Turkey and the Balkans (1808-1945), pp. 309-423, Tel-Aviv 2002   
המדויק על המצב ע ידהמ לע. 17-110' מע, פלער בץח, נגילרי פ,או רמיסטפיהאך על התהלי   9

 Richard Breitman, Official Secrets: what the Nazis planned, what the British and,ובאירופה רא
Americans knew, London 1999, pp. 99-100, 137-154   
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, טע כמךלחסר ער ברשותו דע המצויר המי שאת להפוך גם אלולה הימנעות זוע, כזה

לפיכך חייב . תזרפות המרויזהת החממו ושעשי להת מאוססובמות חת פושערהע לצמ

בידיעה שהוא , בלבדם מיוחדים למקריה לאת כומשללשמור ה :צרהחוקר ללכת בשביל 

ש וקי פח ,כמובן, וזה. ופרזתלול לשגות הן בהיסוס להשלים את החסר והן בהשלמה מע

החשש שמא , הכותב בלב גם יםמפעו, אורק הבלבר תייווד ימתש ימפנ ,בתרגלי הכול

על ט דן ווייהיי שלתו רת הגדא שמַאשן יסטוריוהכי ה, ותאדמיון מן המציהרב 

י להיסחף אחר תופי ה10. ועל ההיסטוריון כרוקם עלילותהעללה כיהוריוגרפיסטהה

  .מיוחדת קואפוא מידת איפב הדמיון מחיי

ב גורמי המודיעין המערביים  ומקרהיישובנשי  אמקרביים הראש' יםנשחק'היו הי מ

 משלהי רקובעי, החמת המללימתח? אופנר-ןאבריאל וברמ-אשר פעלו ברשתות קולק

חשאי של  ההייתה תכלית שיתוף הפעולה, חוורה התמונה על ההשמדההתר  כאש,1942

ההתפתחויות   מןעפשוה העולפתוף השי. לה השונותצ ההת לפעולוועסי היישוב

 ןבי ובויישהבין ררו שׂש םיסחיהמטיב , והצבאיות במזרח התיכון ובאירופהת וימדינה

ז כויר. 1:  האחרונותוטט ששריכפ ,המח המללהוים לנייסת הבסיוומהעקרונ, צמותעהמ

כספים לשטחי  ברתער על הסויא. 2. הממלחת הרעהככל המאמצים למאמץ עיקרי ל

  .עם הנאציםמתן  ושא מר עלסואיה  זללמכו, איתנא ללניעה כ. 3 .יבאוה

ן ימודיע: םולם הִדמדומיעת בועילפה ןגוול ִמשיתוף הפעולה החשאי נפרס על כ

ה של כלכל אור  שנמשכהתכל המתבונן בפעילו. והצלה עוסי, להחב ומולהעת, לריגוו

ם יטים ושבויילשל פ  חקירהידשרקמת מה: הבל למצוא כיו, יהינמת העולם השחמל

-דחוף סמות אישוב למשין מן הייי מודיעיהחדרת אנש; יסטנבול וחלבא, יפהבח

 רשתות ל שפריסה; נותרחתו הלועמת, לוגירל ועות שבריסת רשתות קפ ולתמיועפ

דו ני קומששיגור אנ; ושב כינתבושים או בשטחים שהיו נתונים לסככלחוט בשטחים א

מת תאי הק; ן התיכובמזרחפה ואירוות ב שוננותימדה בבל חלותוארצישראלים לפע

ערכים  מכנתהו, תו קהילות יהודיברקב תי פסיכולוגהמחולו תעמולה, חבלהין ומודיע

 תנשי צווא, סיוע לטייסים ;ת הציר למזרח התיכוןוניד של מהישפל םקידולם ימבצעי

  .ויבאח השטוטם מלימבעלות הברית ו לששבי י מקמתחום ויישב, אוויר

 והליקנים נם והאמריהבריטי. י עצוםרפוגא הפעולה התפרס על פני מרחב גוףתיש

וכן  לאץ ישרראלכנות ש התדינובמ, ן התיכורחהמז עם היישוב בכלפעולות חשאיות 

על כל  ים התיכוןה ןבאג; טןואפגניס ו רוסיהלואפי, יראן ותימןאמרוחקות כבמדינות 

                                                           
אביב -תל, יסטוריההה שליה ופילוספבם פרקי: תרייסטוה היבחש, אלעזר וינריב, וויט ראודן יי העל   10

  .444, 410, 402-407' עמ, 1987
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לובקיה בס, הנגריבהו, הירופבמרכז א; ןקל הבתלמדינו ועד ריקהמצפון אפ, קיולח

   11.ליןובפ, קד ההשמדהו במם וגהמניגר בםותף היה גפעול במשניסיון ל. ריהטובאוס

יוצאי : היה יכול להציעיישוב שהב שווף הפעולה התבסס על המשאב החשית

רחם ת אוו ארהכי, הם דיברו את שפת המקום. במזרח התיכון ובאירופה, מדינות באסיה

ועל  ,צאםאת הערים והעיירות בארצות מו, כיםוהדרהנופים את , םושביל התעם שוִרב

רך עם מגיע צלה יכול היהב היישו. הןבמרחביה נועתש פו חדה מסוימת שלו ממיכן נהנ

אליים שפעלו במקומות שונים בגלוי וכאלה ישרצמשרדים אר: םומייים מקאשל ת

ים שונים רמגו; ןהעילישי פא ורערונל תנועות שסניפים ; הכיבוש רת אחריתשירדו למח

, יבי שמקמתחל' יםחבתים בטו'וע זמני וילים להגיש ס יכויהודית שהיוהה לבקהי

 ר כדיבד ות כלשעלהעזה  הי המוטיבצתם אגין י לצרמותל. יםאחרל וםריחדמונים כסול

  .ע שגילמו היטלר וחבר מרעיוואת שורש הר ן העולםמלק סל
ים ביישוב נ שום לבין גורמייטיםיון הברבתי הירוש יןלה בהפעותוף ל שישיו שרוש

 םם עירהקשאת  נההגן הוארג השלושים ניהלת נובש .ריםעשה עד שנות יעיםמג

, מי המרד הערבי אך נחלש לקראת סופושיתוף הפעולה גבר בי. ישובים הע מטםיטירהב

מה המלחצות תפרה שערהב שיישויהנהגת ה.  הלבןריות הספנככל שהתגבשה מדי

ית המלחמה דנו אישים שכבר ברא, ואכן. תוף הפעולהית שאמית החדשה תרחיב לועה

וב עם שת דפוסי הברית שרקם הייא תלהחיו מקצתן  נטו.  לכךותודים בהצעיהם ויריטב

לריגול , לה לחבוע היישוביעל ס בונס אחרות; הנם הראשולחמת העולהבריטים במ

ו של דיין עתציפ, )Palestine Scheem(דיין  של שתרה. שוהכיב ריזו נגדי באיגולולר

, ]ד"כה: ל" צרמליטי פרבהיחד עם המפקד [ג "הכת יר ספרשת, בקרב בסוריה

חות ישלל ב"יציאתם של אנשי אצ, ח"ל הפלמשקה הערבית לים והמחרבעתהמס

יתוף של שוייו הידועים טי מבהיו כמה, זו אל בשליחות רזי דודלשלתו נפיים והבריט

   12.לה הזהוהפע

באותה תקופה מקרב הזרם  ישאולה החעפה וףשית ב שעסקויםכזיר המםהאנשין יב

אליהו גולומב ושאול מאירוב ; )שילוח(היישובי המרכזי נזכיר את ראובן זסלני 

; )ראליֶבאו(אהוד אבריאל  ודי קולקט; )תילא (יןפשטיהו אואלי כהןוד הד; )רואביג(

                                                           
, לפערבחץ , ילינגפר; 456-496' מע, תבצלחהי רששו, ל"הנ; גך כר, דבותנתה הותלדתו, ברגל, ורא   11

  .381-530' עמ
, גלבר; 96-104' מע, טיה ומחתרתומפלדי, אואר ב,או ר תחומי שיתוף הפעולהבתרחהלעות הצה על   12

 ,או רל דיין שהרשת על. 456-457' עמ, החבצלתי רששו, ל"נה; 133' מע,  גרךכ,  ההתנדבותותלדות
  , 1971ביב א-שלים ותלירו, ביוגרפיה: יןדיה מש, בתטשבתאי ; 145-146' עמ, שם, אוארב
ירה סדי הרויג " כעל. 52-53' עמ, 1976 רושליםי, הפיגריוובוטא: אבני דרך, דייןמשה ; 218-220' עמ
, ק שדהיצח; 171-174' מע, 1974אביב -תל, רספ לעת, וד הכהןד; 131-134' עמ, שם, אואר ב,אור
חמת מלית באלשרי-ארץת הרמחתות המפעול: תרבסן מג, )עורך(זרובבל גלעד : בתוך', ג"הכת חושלי'

  . 89-93' מע, ט"לים תששירו, תעודות ועלילות, ויותדע: יהינהשם ולהע
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 בוךרוו אמשה; )ירהד(נץ רפומ) הניו(אב וזם בדר מנח; ד שינוזאב) אליייח(צבי שכטר 

, ל"מפקד האצ,  רזיאלדחוגי הימין נזכיר את דוב קרמ. ה ארזי ועודדיהוויה בטו, )יאגמ(

צחק  יאת 13,אקבעירשבניה  בחתחשאיחות יל שהלךבמ 1941 במאי 20- ב לאשר נפ

  .ךמשחבה בההרר באת פועלם נת אשרא, רר פרנסיס אופנ"ברמן ואת ד
לות המיוחדות של הבריטים או פעוה ויעיןד שירותי המולן שיהמודיעי פוג

 בוייששל ה) main stream(כזי רם המרת לזקנים שהייתה להם זיקה זו או אחריאמרה

 SIS (Secret Intelligence Service) ;SOE (Special :ויהל ארץ ישארב דיוהיה
(Operations Executive ;כגון ה, םיהתזרונגו-ISLD (Inter Service Liasion 

(Departmentה ו-A Force ,ו ה בשמדע גםשנו-MI9 ,ים הארגוניים הבדל הכלל ע

   14.ניהםו ביימקיהת שוהאחרים

) בוישי היי אנשפב' חייטה'(יג ון ט'נלים גלווקבארץ קיימו קשרים עם היישוב ה

 שיבפי אנ' ןשמעו'(ור טוני סימונדס 'המיג, )בבפי אנשי היישו' פניג'(הרולד גיבסון ו

  ון הקומנדר וולפס – סטנבולבאי). De Chastelain(טליין 'צ-דהן יירד'גו) בהיישו

 שפעל ,ליטור ווארת, עיןימודהצין  וק)שובבפי אנשי היי' המשומד'או ' ן זאבב'(

  . ביקורת דרכונים יןצקשל  ווהסבמ

) ציונית החדשה הותדרההסת(ח "ל הצש תחבר האקזקוטיבה המצומצמ,  ברמןיצחק

 הטם המל ע"של האצר ה איש הקששהיי מ, זיוניסטיתירווהי של המפלגה כזרמהוועד הו

ב ישוי הינשאת אם הקדי, חבלה בעיראקות ע תכניוצ בביאי הבריטי ושירות הביוןבהצ

 בידי 1941י ההוא גויס בשל. באיסטנבולת י הרשמתינודיעימה תוולפעי בגןאורמה

ץ ארשאותם הכיר מתקופת שירותם ב, ריהק בSIS ניציק, סנגמיוקד ליפטוי מרווין

וצב  הוא ה1942בספטמבר . ת המלחמהיראשבועות בסוף תקופת המאור ראלשי

 United Kingdom)יתיטברית הכתממלה חרסת הרב חיש אה שלוובמס נבולאיסטב
(UKCC Commercial Corporation .ן הבלקתוצל רשת של סוכנים באריע הפשםמ ,

, נל הרולד גיבסוןוקולה של תובהנחיי, עד לבה של גרמניהה ופירמרכז אבו יהמנברו

, ינד עם שגםק  הדוח באורקבילבמעל פ, ראהוד נע, וןגיבס. יהרכתו בSIS-ראש תחנת ה

ל ברמן ש כאן כי לשהותו ריש כבי להקדים ולהדגורא. םפיהתושו יאלר אב,קקול

פילתו ר נהעובדה כי לאח  מןתהיונק, וחדתת מיועשם יש משמו ותילבול ולפעטנסאיב

                                                           
יו יח ,ישראל-רגון הצבאי הלאומי בארץהאל  שפרשת חייו של מפקד ראשי: יאלרזד דו, אור ניהאר   13

 הארגון הצבאי ותרכמע,  ניבדדו; 265-279' עמ, )דוד רזיאל, נאור: להלן (1991ביב א- תל,ותקופתו
  , 1931-1940ל " אצנישורא, רישע אופוהי; 73-77' מע, 1967ביב א-לת,  גרךכ, ומיאהל
  .333-338' עמ, 2002אביב -תל

 R. H. Smith, OSS: The Secret History of America's First Central Intelligence,למשל, ראו   14
Agency, California 1972 ) ההיסטוריה החשאית, סמית: להלן( ;E. H. Cookridge & E. Spiro, 

Inside SOE, London 1966; Harry Francis Hinsely, British Intelligence in Second World War, 
London 1993  
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אר ו אחרי פברןכ שכללא  – 1943בעיקר בשלהי , ל"קרב האצביו  השל דוד רזיאל

ריטים בם הלה עוע פיתוףו בשארשמי   –יה טנרי בברימהל עה הכרז העדומ, 1944

  15.בלשון המעטה ,מעשה בלתי ראוי

 OSS- פעולה עם אנשי ה אנשי היישוב שיתפו ה בזיריםקנרי הביון האממיגורב רקב

(Office of Stratgic Services) ,דונובן אםליודיעין בראשותו של גנרל וימה ףוג ,

 ברטון ליכל ההם הקונסולבו ,יסטנבולאנשי הקונסוליה בא עם CIA,16ייקרא  יםשלימ

' ולגקאיש רוברט , טירי' א'  פרופעםי ולט קבררו ,מריקניהשגריר הא גן סםע, ברי

אמריקנים . רידאות גקדמית שלא היו אפעילויו להיכסנא משיש' הקולג. באיסטנבול

בא צני יענילח  הנספרוזע, )בשויהישי אנ פיב' לסג'(סיגר  ריקן סדהקפטנוספים היו 

 OSSעם מט ונהממה השהי, למןולד קבי'ארצ, OSSש אי, הארנהככל , היבקונסוליה שה

עמיתו של , יקסדררפ ו,)ורד בר, Dogwood(' ודדוגו'ת מודיעין שנודעה כרשת רשל ע

 שתםושל .'לוםש'נוהו ב כייישושי הומי שאנ, יהרכתו בOSS ל שרתחגר במחלקה אסי

 OSS-מפקד תחנת ה, נדלמקפר ינגנם לג. ובהייש נשיאעם  ודהבקיימו קשרי ע

. שר עם אנשי היישובקני כמי שעמד בקירישובי והאמיה ודעיתנזכר ב, בולנטסאיב

היר קבת וי האמריקנ עם אנשי השלוחותגםיתיהם היו בקשר מקולק וע, ניסלז

  .הםמד אח הי ה,ירקה בOSS-נת הי תחמפקדמ, קירס'צמו-הולריין לד. ליםובירוש

 ,כמובן(י ין הבריטמודיעהל יש סגא, לונבו הוצב באיסטבלמן השלב ש, היהן מרב

 עם םקשרי, ליקבבמ, רקשו) נתינות בריטיתר וף למגבלות הנגזרות מהיותו חסבכפ

איש . םיקנריהאמתי הביון רושים יירות ועל צרפת החופשית בבשן טחובירותי השי

איש הקשר ; )לימים שגריר ישראל בצרפת(שר ייירות היה מוריס פבר שלו בשהק

 רקפר. רבשעלו ירד ישא, )Robert Parker(ר רק פרטוב ריה הקני שלו באיסטנבוליהאמר

 גוף ,OWI (Office of War Information)-הקן בשביל  בבלילות לפעמרכז הקים לנשלח

באיסטנבול היה  פקדומ. אינפורמציה יסעת דמולה ובזריתעסק בע רשא רחא ינקירמא

ירח אאשר , ייטרבה הכדי שלא ייחשד במחנ. )George W.H. Britt (ריט בה"ו' גור'ג

ר "דאת לאמריקנים  ברמן' שידך', 'חציית קווים'ב, יתיעינ פעילותו המודתא וותוא

ח צליהר נאופ. יהבוסלגר ביו"מראשי ביתה ימי שהו הלתנוע ותעמי, רנפויס אפרנס

ינית עעבודה מודי ללובנאיסט לוע הגים עדיס מיגוו, 1941במהלך ה  מיוגוסלביאתלצ

, קלבויד ר פל"זכיר את דנים ניקרמאנשים שעבדו עמו מקרב הא היןב. OWI-במסגרת ה

ט י ריוכמו', גט קולרובר כנשיא רייט' פרופמחליפו של ה יהש, הבלקן תירז לחראי עאה

                                                           
בנימין , )רליץטס(ם באותה עת היו חנוך קלעי ייטר הבםע הלו הפעיתוף לשהחריפים דיםגתנמהן יב   15

לים שירו, 1940-1949ידיאולוגיה ופוליטיקה א: י"לח, רהליוסף , ראו. שטרן) 'יראי'(ם הר ואבזרעוני
  .225-236' מע, יאלרזד דו, נאור; 84-85' עמ, 1989

 .C. Ford, Donovan of OSS, Boston-Toronto 1970; A: ותילועופו ויפגא, הארגון שהקים, ובןונ דעל   16
C. Brown, Bodyguard of Lies, London, 1976, pp. 62-63  )סמית; )שקרים, בראון: להלן ,

   . ההיסטוריה החשאית
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לואי , נבוליסטא בOWI- מראשי משרד השהשלו. אבריאללו ולקקם לגר וה קשהי

, )Hariman(הרימן גמן והאל ויליאם קו, ל התעמולה במטה עיםחראאחד מן הא, אסתומ

  .ונים כממ אםםיתי כעמ אםראופנעבדו עם 

  גרת מסית בו האינטנסיבית והשגרתותילפע לצד , הקיםריצחק ברמן גם אופנמו כ

 מן המנדט המוגדר אשר גורחיוע ש וסדיעיןמומערך , ות שהוטלו עליושימהמ וOWI-ה

ו יתיער. תוף הפעולה החשאיי של שןההיגיו ציתמזו הייתה ת. אמריקנים ההעמידו לו

יל חלק פעהיא   נטלה גם,OWI-מתורגמנית במשרד ה, אופנר) ליאי (ילנהא, נר אופשל

רבת ים ת עסקאש, רואה באיהיא הקימה עם מר. נבולטאיסמלה צוהה  הסיועילותבפע

 חבילות ליהודים יגור של שערך מ,וסלביהגויוצאת יה גם היא יהודיי, תושייהוקשרים 

  .ירופהאם בידהלכו

ות ש לעא הפלי מכןאחרל ;להמשמ האשרד משרל "כנמ  היה לימיםקלוק, כידוע

, שב ראש הכנסת יו, בגיןתממשל בה לימים שר היןרמצחק בי. יםושלרייית עיר ראשכ

בחר , למשפטים ואר דוקטור תבעל, אופנר. חדת במינהון יושרה מיפגיטיקאי היפולכו

. ראלישב םרכזיימ םפייום אירייתונ ענציג, עילפ פרשןלחמה להיות עיתונאי והמ םתוב

   17.ארץ ובעולם ביםזים מרכירוע אילשכה  ארוהשור יקרסף וי העמדה הזאת השקמן

ע חום המודיעיני ובתחום ההצלה והסיותבו ש הרשתות הללוה פועלן של שלהי המ

יה מה ה? יהן בינה קשר היםהא? מי היו הפעילים המרכזיים בשתי הרשתות? ליהודים

 ריחבשתות והרי כזמרל  שהםריקשב טיה היה מ'? דוגווד'ן רשת ין לבבינקשר ה

יה  הםאה? צד ן בכליעיפי המודוגל עם של, םינריקהאמ םע, םיטירבם הת עותהרש

ות על שאל? אבריאל-לקוק שתלה הטרגי של ררר כגופנאו ולן של הרשתות של ברמןרגו

 םינקירמאהשל , הלשמא-זכל המרשו ןהימי לש, יעוד יישוביוד תל יסענות על הננס האל

  .םיטירבה לוש

  

  לאירבוא קל קו שלרשתה. א
לבין הבריטים נעוצים  כזי ביישובמרהרם ז השורשיו של שיתוף הפעולה בין, רמוכא

 לעם היהודי וליישובידה רים שהעמגמלחמת העולם השנייה והאת.  העשריםנותבש

 אשינ, ןמצייו םייח לש ניסיונותיהם. ולהרחיבו ומיק להעונותסיני לקעשו רשימ

 יםריטבגוריון להציע ל-ובן, בי מכןוארגיא שנ, ט'צמל דלורה, תייונצה תורדתסהה

 לניסיונות תהיו המסד הרעיוני והמסגרת התפיסתי,  ממשל ברית שיםלאמריקנו

                                                           
 The Christian Science Monitor, Boston, Mass.; The:ץר באציגםה נ הירופנם שאיתוניהען בי   17

Observer, London; Die Welt, Bonn; Basler Zeitung, Basel; The Jewish Chronicle, London; 
International News Service, New York. ישראל  רירותשג שימש אופנר כיועץ התקשורת בכןו כמ

 תופ תקעל. 1961-1962ם בשנים "ואל באשרית לחץ למשעוי ו1960-1961נים  השבין טוןשינגבוו
ירושלים , קולק: להלן (1979אביב -תל, ם אחתירושלי, קולקמוס טדי וע, ראול יסטנבו באלותםיעפ

  ).בימי סער, ברמן: לןלה (1993 באבי-תל, ער סמיבי, ברמןיצחק ; )אחת
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 עין שלידש המורא, ודפרוירל גאדמיי פנבו שהונחצעות הה. נבולטסאישהתגלגלו עד 

,  המחהמלשל  תונוראשה נים בשסל דאן ואלןובדונ אםלייום ת עושגיהפו, יריטבה ציה

   18.נות הללויוניסלהן דוגמאות מובהקות 
חלקה המדינית של המי ירמבכ, )אילת(יצא לתורכיה אליהו אפשטיין  1940י ולבי

 כדי ,ים במזרח התיכון שונוגיםרב חם בקקשריון וניסיואיש עתיר , הסוכנות היהודית

סוף ב, הדל דבר ההשמש שמירמיד לאחר הפרסום ה. ה שם ולמסדהתולעי פטיח אתבהל

 בושהיי תנציגו את קזחול בלהרחי יש יכ בהובן ביישו ,1943שית  ורא1942נובמבר 

 שם הלדג והותו שלב הלכמא, ואכן.  הכיבושי אל שטחירכזמר הההצו, יסטנבולבא

 שהו שם 1943ארס  מונה שלשאר היתצחובמר רואבוף פבס. בושייה גייצנ תוחכונ

 יתפן בלאו בהלצה את אפשרויות הסיוע והודי ללמדן כישטיפו אהילזר קפלן ואיעאל

 בהייררכיה של תוויבשבחי יש השלי אונ הששהאי,  קפלןאקוו כי דהוב היחש. יעצמא

ן המ מועצלמד בי, נידקוהנ וקפדןה םיפסכה שיא, ברזהג, הסוכנות היהודיתהנהלת 

 טבע את המונח זה' דיםסיור מפק'ו מובשב. יכוניםסההם ומ םכוייימהם הס, פשרויותהא

, בכמור מצבה: פהואיר ודיהאשר יאפיין מכאן ואילך את ניסיונות היישוב להציל את י

  19.'לפרעב ץחרה ויש ' כמיגוהנל ךירצ בושיאך הי, נים רביםהסיכו, ים נמוכיםייכוסה

בים לבעלי התפקידים תויד במכצא הו. 1943ק יצא לאיסטנבול במאי לקודי ט

 חריםם אתפקידילי עולב, וליות של בריטניה וארצות הבריתונים בשגרירויות ובקונסהש

 ותיינדוש ממלמי עצמה את נותבן לויסי נהזהיה . אנשים אלה פתחו בפניו דלתות לאשר
 ת הזאת את אחד מאנשייפיקוד הקדמ הורתבהעמיד במרכזה של חול',  בערפלייר'ה

אותה שת ע המבצעיוביצוע מלב הזר' קבלן, 'איש מעשה הוא היה. יוןורג-ןב למונו שא

 ,וסיכב קלוק שנשאק פת ב20.הל אןשימות מיוחדות מעיו למותפישון וריוג-בןחדו יי

  .עודל ווויטו ןובסגי, ליק, יר בםע גשיפשוב שיח כין יישטפאם שר

                                                           
 ומתן אשהמל ים ועיט הבריעיןהמודותי שירעם  יםרש קםויונותיו של חיים וייצמן לרקיס נעל   18

 ,NA, RG 226, Entry 142, Box 5, 21.5.1942,  דונובן ודאלס ראום עןוריגו-החשאי שניהל בן
Emanuel Neumann to Arthur J. Goldberg; Ibid., 23.5.1942, Goldberg to Emanuel Neumann; 
ibid., 8.6.1942, A.W. Dulles to R. Willson; ibid., 10.6.1942, Goldberg to Harry M. Fisher; ibid., 

5.6.1942, Goldberg to A.W. Dulles; ibid., 23.6.1942, A.W. Dulles to Robert Cresswell ;ורא ,
י רששו, רגלב, אוט ר'צמלד ל הלורשעל יוזמתו . בהתאמה, 403-406, 386' מע, פלערחץ ב, פרילינג
  .468' עמ, החבצלת

ת להנח בה"דו; 60' מע, 1954 ביהמרח, יות עצובותחוישל, מנחם בדר, תו של קפלן ראווטאתב העל   19
  .26/1237S, מ"אצ, 28.3.1943, תידיהות הונכוסה

 ,ראו. 'םריוכמ'וה' ייםחוק'ה גהההנהי ופ ג לידכרעהן והתכנו, ןוירכת דן מעי מע–'  מקבילהכתערמ'   20
  , הדרקת',  מקור הסמכות–' המוסד לעלייה ב, 'צחורזאב ; 737-738' עמ, חץ בערפל, לינגפרי
ו עוד כמה אנשים הי, 383' מע, במלכודה גהנה, רתופ יפל. 162-178' מע, )1986 ילפרא (39 'בוח
  .ומבגול' וא צקינשפר' י, רמז' ד, שטטיינ' מ: ןייענ הודבסו נסכוהש
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 אא יצהו. תה עבאות 32בן היה , בן געי ץויבר קוחב הניד וילי, קולק) תיאודור(די ט

ישוב יהי כם שחש ערק לע, ובשיי עם הםיטירבהסי החרפה ביח בתקופה שלנבול סטיאל

ל שתו מרי חתיאחהיה זה , עם זאת.  מרדלשת רושאפת ארגן ומתחמש בחשאי לקראתמ

ן בי, בעק ש,)1943 ראוינב 15, שינד='דני'- סדנוסימ='שמעון'(שינד -הסכם סימונדס

 וךתבת ודחומי ותפעול  שכלל,יאששיתוף הפעולה החל רוניתק העסגרתת המ א,ארהש

  21.םהכבושי םחיטהש

 1943ובפברואר , 1942פוא כבר בסוף  אלגלג החלו להתותונשתכניות ההחדרה ה

 עד ניבוה הן, יםת רבבזאכל, תם זאע. מיל הסכם חשאי אך רששיס סכבר נעשו על ב

ת טית הבריחלשמב יאטוחלכא חנצוה גרבנזור ץרפ: חה בודדת אחת צני1943מאי 

תגלעו הים שיהקשו, זבאכמה, טיאה למרות הקצב. יהוגוסלביב טוטי צלונה אאשרה

, וזסלני, תהיהודי ותנסוכה לש תמדיניקה הלחמ השאר, תרשהמשיכו משה בדרך 

 את זרזל הםתיסיונוינב, לארשי תנימד לשו בושייה לש ןהמודיעיממקימי קהילת 

  תוכןצקת ל הם שאפו.כבושיםים הוראזב  רבים יותרםרצישראלי אבחורים לשם חתנהצ

ך ות לםיליארישארצ נדומקו, ודידג אם לא ,דורת גדדחה ממש בתכנית המקורית לשל

 םתוחילש. יהנמו ברןמכי פיהארויובה גוקובסקי  הוצנחו ל1943ובר קטאו ב22.הפרויא

וף לסד ע. תפסו מיד עם נחיתתםונהיעד  םוקממוק רחצנחו  םה – פהלתה יע אל

 ה חנ–וחלק מהם , שבו אלהם  מהשבע. ופהיר צנחנים אל תוך א37גרו והמלחמה ש

  . צעירהאל ה ישרה שלגבורון הנתיאם בפו לעצמם מקונ ק– למשל, שסנ

ים עדויאר המשום יהצנחנה של וידבהתם ת זהויינבב םיפתושו יהריאל בקולק וא

 הוכנו. תקומי המהייאוכלוסו בעמי שייטכד, ילדלהב, פסו אויתה שיקרלמ, החדרהל
 ,מסעמכי מס, תשונוות הקומית המשויוים בידי הרחתומים ונכדר, םפייו מזםמכיסמ

י כצורל גלמר- ןכוס ךירצש המל  כ–ם יימוקמגד ב ישדם ויבגד, ילהההקנקסי פרישום ב

ם עיצמאול ובבנטל באיסעחקירות שהופ הרדשדרך מ. האויבשית בשטחי ופהחו תנועת

 יםר מקומי ושל אנשי קשםוחיטם בי בתלת שותובכ הוכנו, עיצ מבןס מודיעייוגם לירחא

י שנאבהסתייעו  הםרך זה לצו. בו את החודריםייד ש לצונדראים  שמתל מהכ –

גור שי, שינד-סדונמסי סכםהורי חאמם  גדעמש, סוןיבגהרולד כמו  SIS-ה לש לובנטסיא

                                                           
, יםשליחות כנגד כל הסיכוי: ושטא קמתצו, הדרי זאב; 25/8883S, מ"אצ, 15.1.1943 ,דני-וניט כםהס    21

ה ל עיוןרע היכמציין  ירדה. 259' עמ, )צומת קושטא, הדרי: לןלה (1992יב בא-תל, 1942-1945
את  גם גייססו ל ניודשחע הבאמצ וכאמור כבר ,דם לכןושים החלו קושיאולם הג,  ינוארוףבס
  .ןייענ לדסונימס

 ןורשג; 416-428' מע, פלער בחץ, ילינג פר,וים ראראלירצישכנית להחדרת גדודי קומנדו את העל   22
ריבלין : להלן (1995ב ביא-תל, התקווהי חנצנ, )עורכים(ר פל סטמאלומשו רימע םעבחר, ןילביר

י דבר; 25/1681S, מ"צא, 30.11.1942, ]יוסף [ףוז'ג לקרתוש; 90-91' עמ, )צנחני התקווה, ואחרים
  .מ"אצ, 13.12.1942, ס"נהיוסף בפרוטוקול ה
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 כך אחרו (קולו לק סייעדעו. ף הפעולהותיאת ש בחירהמגמה להו הראשונים הצנחנים

   . ןוולפסו וקומנדר ויטול ר ארתורו'ייגמבול טניסם באריטיב הבמקר) גם לאבריאל

שנחשב  שן חדווי נפתח כ,םיי בעצלתדםקתה םטים הבריה עולפע ששיתוף השעהב

ית הבררצות של אעם כניסתה . ניםקירין אמעיודמ הפעם עם אנשי, וייםכי סבעל

.  התיכוןםני באגן הייקמראדיעין הוהמ לותעיבפ  תנופה1942 ףורה בסכה נימלחמל

  , יתהבריון החדש של ארצות בף הול גשות נארגת ההייכלהתלבה בשתעוררות הההת

 תברו תצרנמ, תסנות תוססוכל ה היהד מהר וע,1942 ע זה הוקם באמצוןרג אOSS.-ה

   23. ומחוץ להיתות הברצרא ביםדוב ע7,000- צר כן ק זמךקה תויסעה רשא תועוזר

, רלנד מקפנגניל, דהקמפ. 1943חלה לפעול באפריל ול הנבסטאי בOSS- החנתת

רייה זו הופקדה חה טשלו. גטוןושינן בוונובת לדווח ישירושנהג לד, היה בנקאי משיקגו

- יטים אנ וגורמתורתחמ םע םירש קתרישק לעו הלעל פעולות חב,  איסוף מודיעיןעל

. מהצ עהינך גרמות בם גכל האפשרוכ, ה ובמרכזהפרו איבמזרח,  בארצות הבלקןםנאציי

קת התפקידים לוח. OWI-ולוגית היו בעיקרן באחריות הסיכוחמה הפעמולה והלתה

ו ללה תולעיפה  סוגייןבש הרזגה תום את גבוליילקיר והגדלר מה ככל שאפשתקייה

ה וסטריאה ויקבלוכוס'צ, ההונגרי, הינמור, סלביהגויו, יהרגלבו, ןויו. מעימש  חדבאופן

 תרצו של אללויות העינמודיות העולה של שתי הזרועפה רת זיאליפהך זמן קצר לתו והי

  .יתהבר

 תכנולת הסוהנה לש תיאשהח עזרוה שלה קדמוב קקולו איסטנבולוב בש הייחיילש

 לא יכול היה להיות עיתוי נתםחיומב, ם באותם כיוונימשה עת מתוא בכורנעהודית יה

הכרעתו האסטרטגית . וםמק בOSS-הל ש הוחה החדשלשה של ההופעת לותר ילחוצמ

 רצות עם אתירבל רותחל ,)1939 רואפבר(יימס 'נט גדת ס ועילאחר רכב, ןריווג- של בן

את רו צי,  מודיעין בלב אירופהותשתר האמריקנים להניח שלהדחוף  ךוהצור, ריתבה

  , םניקיאמרלי  הייתה כחההנ ה24.פתתמשו ולהע לפןיומצע מצ יםקיו לכאי ושםרה

,  הבריטיםהםתיהמזלזלת של עמיכונו בלשונם  שפי כ,Johnnies who came lately-ה

ממש כמו , נדרשים םוה, ןבמזרח התיכוו הפוריאב ותיתמשמענית יעידומ תיאין תשת

פרוס לשר יאפשר להם  אלכל קשר,  הגודל והעוצמהליאף הבד על, ובשיי היאנש

  . פה אירולשבלבה  רשתות מודיעין

דה יעמ שהדתחוות המינמדאת ההזב טהי והבין 1943הגיע לאיסטנבול במאי ק לוק

. ירופהאל קשרים בש ך ענףערלמ תורימהבדרש נ א הו גםיםקניראמ הומכ. תויאצמה ול

כך היה . תוך היבשתלקל להבקיע ר בה יותהרה הי כי עם האמריקנים ילו היה הנרא

 יאערך החשהמ ןיבל ןישוב המאורגן היי בימרכזקשר איש צר לק מןקולק תוך ז

                                                           
  . לעיל16רה העו רא   23
  דונובןעםוריון ג-יהל בןנומתן ש המשא, לעיל 18 הער הראות המסד לקשר עם האמריקנים נח העל   24

  .דאלסו
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ים לא אמריקנה בם קולק וגם שותפיו החדשים מקרג שאאל. 'דודוגו'ורשת י ניקרמאה

   25. של רשת זומיתי האהב טים בבדיקתדיים יריזה יוה
 ,'דדוגוו'ן בייהם לנביו, קל קוןים לבינקירמאה ןי בשרהקבה נרקם שה לקלות הרב

רו היה בפועלם של השליחים קומ. בולנקולק לאיסט לשו תך שקדם להגעלתרם מה

מיד  עם בואם . 1942 לאיסטנבול בסוף נובמבר ובדצמבר בגיעו מן היישושההראשונים 

המשרדים י נשא, תהילום ראשי הקשר עהק ת אהחיות ולהרחיב לםחיהשליו ניס

ובני המשפחה , החברים, והתנועותות גלמפה, ת הנוערופעילי תנוע, םיצישראלרהא

רבים . 'םשלח לחמך על פני המי'בחינת באליהם  שוגרו יםרבבים מכת. אירופהשנותרו ב

על ידי  ספנת, דיעבדר ברתבה, רחלק אח, רך בדדבאם קלח, ונענ אל וללה םיבתמן המכ

משום  וחלק לא נענה, שפעלו בחשאי בארצות הכבושות' שוחרי הטוב'אר שהגסטפו ו

 לש םהרעב והמחלות בגלגולים קודמי, ורן הקתו מו מ אתנו במחרצחור נשהנמענים כב

  לשמוא של בתוושת הייתה הןמ ת אח.תוחצלהגם  ויהושם ה פאבל . יסופה ןורתפה

 םישת שלורד'הי מין מיד בשפרינגמן ה. ודפשטבד ההצלה בעו חבר, ןמינגרשפ) וסמ(

 םיינוי הכדאח', טלבלדשרקה מנ'כאשר קיבל את הגלויה מ' מבן הדוד בארץ

 צוריי, ולנבסטיאל עיסישפש אדם יחהוא  26. היישוב באיסטנבוללי של פעיםייהמחתרת

יוע סל, לקשר  אפיקלייסל, אולי, שלום סתומה וכךת ה דרישתואל  שלחה שוםעגע מ

ללה לפחות שכ לרשותו מערכת דהתוך זמן קצר עמ. למרבה הפלא הצליח. הלצהלו

פריץ , נינגריוסף וי, רודי שולץ ואריך פופסקו: זייםמרכ' דביםמתנ 'דריםה בלחמיש

ים הראשונים של ש בחודרבבול כטנסלאיע יגהל ובלדרים החלה. וסרגי ובונדופר אל

רכזים  מ קשר עםםיחי היישוב הצליחו להקישלה היה שאותוך זמן קצר נר ,1943

  .יןבפולילו מניה ואפור, הלגריוב, הגרינבהוים יהודי

                                                           
, ןוסונרה אהמשל, ןוביר יבר: םירקו חכמהרונות אחם הינ בשקוסע סביבו המ שהוקתשרב וישבא   25

 לשדה המחקר הזה בניסיונם למקם מחקריהם מהווים תרומה רבה. רד ברייטמן'יצ וראראודה ביהו
   יםובהקשרם נאצי העםמתן ו אשמ ותים באמצע הניסיונות להציל יהודלאת הרשת במכלו

, אהרונסון; יהודים, באואר; אינטריגות, רובין, ואר. הלצהה ןיינע מיים הסבוכים שלאולהבינ
 ,Richard Breitman, The Architect of Genocide: Himmler and the Final Solution; מעצמות הברית

New York 1991   
בתה בכתותמש ם להשיחשליל השתרהו, כיתרנדלבלט הייתה יהודייה בעלת נתינות תו מקהשר   26

 יירוט על. 30' מע, ושטא קומתצ, רי הד,ראו. ה באירופם אנשיעםניהלו  שותיבותכהת הרךלצו
 םניוילים ציפעדר של בל, ייצריוושנאי ותיע,  על פעולתו של הנס ולטיאו רים הנאצהמכתבים בידי

 ראש םיכמסמהאת  1944 נוארעד י 1942 רבוקטוים אמי שמסר בין השנכו,  כפולןכורר כסבתהאשר 
 :יוןורג-בן דדו, אהרונסוןה למש; USA, NA, RG 226, Entry 108A, Box 185, משלל. וידקדו ביפוה
עה ונתה: תריוב האגובם יונצי, ראופים יאפר; 159-161' עמ, 1999שלים ירו, הרנסנס ששקעג הימנ
 :I. C. Butnaru, Waiting for Jerusalem; 364' עמ, 1992אביב -תל,  העולם השנייהחמתל במתונייהצ

Surviving the Holocaust in Romania, London 1993, pp. 135-137  
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 יןב לודפשטב יןרים בדלב רשל קפע יהורכלת עיגעוד לפני שקולק ה, כי כןנה ה

 םעף הפעולה ותיש תאעמיק הל ידכ תולעשוכל ק מה י קולתההעם בואו . איסטנבול

 ת מהאם  להשדךל- וקושת לסונ ל היהומוחב הלעש ןויעהר. ם והבריטיםניקהאמרי

ועותיה הגיעו למקומות רחררת וזס מט כמעת במהירוהקמושנראה כרשת מבטיחה שה

היו ו, יאה ההבזיר פעלו לבדם לא ואנשי היישוב לקהבעיה הייתה שקו. שונים באירופה

ב ושהייריטים ואנשי הב, םקניאמריה שלתף המשו ךרל הצוש וביט על ושעמדעוד 

', וודגדו'הטיב להבין זאת היה ששון אהר. פהירוא תוךאל  ידומיי שאי חשר קברבד

  .יו הנאציםהי נם השרהגו

 אדי ממוצוהי, ץוורשרד לפאלם ניקירמאה נונת שודקה םש היה, ) בררדו(' ודגווד'

 גרעין .בולטנסיאשלה ב דקן המומ ה שפעלה באירופןיעי מוד רשתריכזים ו שהקיכ'צ

לא חלף זמן רב . יהכורתו לגיעה ניםקרימלק והאוקל כשר פעאת כבהז תרשה

 ר ביןמי קיש. םשלא בטובת, לה באלהאהיו לפותים ' דוגווד' וקקול, םוהאמריקני

 רשמקה תי אחפל: תאזאלה הת לששובותי תות ש לפחיש? םן האמריקנילבי' גוודדו'

. ד בנפרהזוך הדהשית ו אמהם הקיינשש גם ןכיתי. ייה קולקשנהולפי  ןוגיבסה הי

היו לו קשרים , אגפר בSISפקד  מהיה בשעתו, נבולסטאי בSIS-מפקד ה, לונל גיבסוןוק

   27.נבולסטאי בOSS-הי שוגם מאנ קלוקם מגה ותיק יה והוא, הופיררבים במרכז א
 ילווא ,ןוס גיבןכדשהשגם כאן היה כן  יית.קלקול' דוגווד'ור מי שידך בין בר אל

שר פא; איסטנבולל ואתצאפשטיין לקולק לקראת ן ה שהכימישהרחר מ אוהשימ

-נאציםים הבקהילה התוססת של מהגרים מתנגדי המשטר. שוורץ עצמו- 'ודוגדו'ש

, םיהמרמ, ים עסקנשיא, יםאעיתונ, יןודיעבא ומצ אנשי, טיםמוליפד, םיטסשיפא

, לועדות השונות באיסטנבמסריות בצלמ ויםצרלמ, להילדוני הועמבמארחות ו תוינרקד

הסביר שוורץ כי  םילימ. ווך כזאתול על עצמו מלאכת תיטישיוא איש צלמ היה השלא ק

ולכל מי שהיה  בולייש, םיטלברי, םימריקנאל חבירהת ול הרשהקמתים למניעיו העיקרי

ניה מרלגקרטיה ומד הבתהשל תולעש, רלטהי לשלו וחיסלום רנו לתו הזה היו רצבמחנה

ל ה הקומוניסטית על כסירול  שתהטותלם את השובמאמץ לחסק לחל וטיטריה ולסולאו

  . ופהירא

ש בו גפ לקוכשק ,39ן ב ,היהמובצפון ליד  י,כי'הודי צ ייה ה,שוורץד פראל', ודגווד'

 ,ימיי ולאי חקנכמ דיו צ שלקווולשי רולייצברה ד ובעל חי אמםעסקי שיא; ונהשארל

באוסטריה , גרמניה בתעשייניםועם סוחרים  םיוקד ואישיים היםם עסקיירש קלוו היש

ט החליכשפרצה המלחמה .  ונמנה עם מקורבי הממשליתתורכע ידהוא . כיה'ובצ

ה יהגרים מגרמנים והמגורשקהילת המ ופנה אל, ציםם למלחמה בנאנו גת זמיש אלהקד

 חלק מקשריו נהבנר נסיס אופר פר"ד גם. יםינאצ-יטאנמהם היו ים ברש, היסטרוומא

  .תנאצית הזא- נית האנטימהגר מתוך הקבוצה יםנש אתעוצבאמה באירופ
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פעלה , רץו של שווירותישתמש בשהל ניםריקאמ לועק הצילוקפני שגיבסון או  לדוע

רת שה שהרשת החלה לעמש. צייםאנ- טיכים אנ'צ יםוג וחםיטיברה רותשיב ולש רשתה

 ט של פשורגוםת, ובבפי אנשי הייש' השחור'או ' שחורי'ורץ שו כונה, שוביי הגם את

   28.מניתרג או מישדיימ' ץורוש'

 לשפוך ואנסה אפנ. ו זשתברו לעפשויות  הדמלכ תא גיצהל כל נולאוצר היריעה מק

 דירו. ס ופריץ לאופררובונדי ג, רודי שולץ: ת מרכזיותיו שלוש דמותעוצעליה אור באמ

י יהודי בפולין וחזר מחתרת את אל עיוס וחל למשנתיביצר ון ששארבלדר ה היה הולץש

סף  כדפקיה, הימותא בקול לעי הגאוה. לשם  אכן הגיעכי המשם ועמו הוכחה מוצק

 תעורר התרגשו ואבו .1943אי הי מ בשלסירה מ עם אישוררלני בשטרות קטנים וחזופ

 שזה אך עתה ,קקולי דוט בדר נחםמ, נץרמפו הניו. טנבולסיאם בליחי בקרב השהרב

   29.ש נרגבתכמב וןוריג-בןל על כך ודיווח, עיהג

של (כתבנית שלו  בץ התאהבולשפרינגמן סיפר כי ש? ץלושי ודיה רי המ

ל שבם הקשה צמ תו עםזדהועל הלה יפר סה נומ את אשכראחר שלו, )ינגמןרפש

 יןבל בהין אהובה רשיק הבתוהמא הרהמזכי. יע להםו לסיתהודים ועל נכונויה

  מכתביםעאיסטנבול  ישנלאלשיגורו של שולץ   עדתהזא הנקודהן מ. ןמגנישפר

  30.ילמד קצרהרך דה הייתה הלקולומיבול יסטנאמו, הצלמה

, ץימאם דאכ, שולץ כיליד וינה תואר אלריאבוריהם המאוחרים של פומרנץ ותיאב

 ודשניהם העי. טרגוטט לגסטפו ופעל מתחנת שיסקן שגותפר והייןברע המי שהי כגםו

קו פופס,  וינינגר–ים חשובים אחרים דרובל נם ובין שולץביגמן יצר את הקשר ינכי שפר

והשתלבו גמן פרינ של שהצלמי הבתכמ  עםנבולטיסשט לאפדובמ ובא םה םג. וסרוג

  31.יאללהפ רשתב

 הייתהמתו שמשי ,מנין גר סוכ בראש ובראשונהיה הלץ יודעים החוקרים כי שויוםה

 לאו) ינמגר היאבצמודיעין הה (והרי הוא השתייך לאבווכ, ימרת עונו תקות אחרהתח

רית יקשימתו העשמעוד ידוע . לטנבוסיאב םידע לשליחותוהכאשר  ותחפל, סטפוגל

 ר שגםשואפ, הוא התמחה בכך בצרפת. ר השחוקובש טבעמ עותתנו  עלודלמהייתה ל

 ,הכבושם היהודים אל תוך אירופה הי מה מחדירלמודות לסנ לימתושמ  הייתהןאכ

 הן המ,  של היהודיםחהבי הבריתנ בברית התולעב משותשתמ המכ דע קולי גם לבדווא

                                                           
  .25/22685S, מ"צא, 12.10.1943ים רבחל קקול ,למשל, ראו' ירושח 'דבשם הקו מושילש גמהדו   28
, שם, 3.11.1943ל לזסלני יאברא; 25/22865S, מ"צא, 25.5.1943, גוריון-ינד וקולק לבןש, יהנו   29

25/22685S ,ר בפוליןכלומ',  צביהל אצוותנשליחת  אהעשרכזי שהמהאיש  'עלמידע  שךמבהו ;
  .ג"בא, 26.6.1955, רחבלממערכת נץ אל רפומ וניה

  .447-449' מע, פלער בחץ, לינגריפ; 154' עמ, יהודים, אואר ב,אוי שולץ רודר על   30
 ,ושטא קמתצו, דריה; 129-130' עמ, 1976אביב -תל, םיר שעחופת, אהוד אבריאל, ראו ץל שועלד עו   31

, באואר; 129-130, 121-124' מע, םש, ליא אבר,ראו נגרינויו וסקופפ, ל גרוסע. 327-332' עמ
  .153-155, 130-131 'עמ, יהודים
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 ץלו שגם כי אבריאל כתב. זאת אליו ואל שותפיו טרליי צדיכו, ותםעמצרות באדימח

יפור ס. ודיהיהיב ים באמצעות הנתייים הבריטאגונים החש הארע אליגלהתדל שה

 היה אפוא חסר טבודפשבתי היהודי תרחמה אתה מןדית הויה תבכתבניההתאהבות 

  .שחר
: נודע בשמות נוספים, םחיי השליבפ' סגרו'לפוך  הילשון', טןהק'או , וסרג ידנבו

 הי האהו. 'וםליטרי'הו נוכים ניקירהאמ. לנטא, ידנב, סאירדנא, אנדור, אורגיאנדרי גי

מפוקפק סגוני וההסאולי , ייס סמו שפרינגמן בבודפשטשג הראשונים םאחד הבלדרי

ל שעליו ב היה 21 בגיל. וכרין מיברעות ותוליר לקגרוס היה יהודי מומ. ביותר ביניהם

כאשר  38ן בכה יה אהו. דפשטבוב הרטשמה תוני מוקד להתעניההיש בית קפה

 לו עיהצושט פבודבה פחד מבתי הקבא ש עמונפג, רפזורו בבית הסחן מב, ןגמרינפש

 םיהלומהי, בהזה, םיריחי הכספבמ' מלך'ז איה הגרוס . בלדרים ההצטרף לרשתל

 בשורה של תחומים עבירה ברדף לב ושותר  בעל ותקגנב, ייםהפרסחים השטיו

   32.םיקפקופמ

ע את רו הציצעמך לאסר ובמה מציה וחיה לשנרגנהו בןדונ, 1941- צר בע נסורג

 יץשוויגר להוא שו. אבווהרה לו הייתה שלוחת שטוטגרט שתמעסיק; ו לאבווהרתישירו

 רב חבקע. שטפלבודב  ש1942סט ו לסופיה ובאוג1942הועבר ביוני , לי כלכמידעלקט ל

 ,הפרטיים ויסקע כדי לשפר את תשתית גםו, שואר ך מעלתהפלה היכמשהשר סמאה

, ריגהונהין עודיש המאת רא ובעיקר, אי ההונגריבצהיעין דומ האת גם תרשהחל לוא ה

 ותובא. וכן כפולם האבווהר והיה לסעיו  קשרתאיתק  נאל, זאת עם .קלימר- פוןןנטוא

ש לשומן כרוס לסוגפך  ה,רצק תוך זמן ,כך. נגמןרי שפגםו יס אותגי, רות יוא פחות, ןמז

ח יכדי להבט, כל אותו זמן. י היישובנשההונגרים וא, הנאצים תו בשירליבמק בלעופה

 קש תרוחבובהם שורה של , םינגוומקיו הסע לנהל את ךישהמ, יכלכלדו האת עתי

  33.מוצ עאותועשירו הו רווהו את האברתששי

מבין  ל ביותרעיוהפ, עפיםוסמ הםכלייכל היוהיה בלדר יעיל בשל קשרס ורג

ען הוא הבריח כספים ומכתבים למ .ב באיסטנבולוחי היישליהבלדרים שהפעילו ש

 לתו שושליח שתפרב. תובום טי מהם אבנשכראף ו, 1943שנת   כלנבולאיסטים בשליחה

אז גם . כריעומקיד חשוב פ תסגרוא מלי, ולבסטנייגיע לא מועש, 1944 במאי, דנרבאל יו

ם דוני כל האאת, ילבבמקו, עמוקה' מנותאנ' מתוך תלשר רוסג טהנ כמה יתברר עד

   34.בהבסביעלו שפ

                                                           
 ,NA RG 226  ;191' עמ, אינטריגות, רובין, 153, 130-131' עמ, יהודים, אואר ב,די גרוס ראוונ בעל   32
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ת ירלמשפחה עתן ב, ותל מידדאדם ג, הודי יליד פראג ייה הלאופר) רנטישקפ (יץפר

על  או SD-הדם על ידי קומב לואשר גויס כבר בש, יתחרמסלות יעפ לתוו א ששלחהןוה

 ויהו ל םג, עוצקמל םירחא כדרך עמיתיו ה.כית' המחתרת הצ נגדעולהו לפגסטפ הידי

בקוד ' יסירא' גם 1943- קרל היינץ ומ, מאיירויג לודו, ודרל שרהמנה: פיםת נוסומש

נדרש ו ,תלבוקמ יטהת סחבשיט הוא גויס .'ודוגוד'ברשת וכמי שפועל , יקנירהאמ

, סט פקנהייםנראגם פאול  סיגוכך . וירליקי מאוד עלוביכן  אל םאש ויילעפמאת  רתלש

   35.'וךול קפא' םהש תל תחישראארץ גל בנשלח לרש, יהודי מפרנקפורט

, יתכ'תל בתוך המחתרת הצושכמר  החל לאופר לשרת את האבווה1941ל ריפאב

. כית'ת הצרתחמהשל ה תיוולעפ ןומימללר וד 5,000 א כדי להביולסטנבצא לאי יוביוני

בזנית של בני הזוג עוררה בזהתנהגותם ה. נות יקרות לאשתותם מעהוא חזר משם 

נמסר לאמריקנים שלאופר בוגד  1941נובמבר ב. רתהמחתנשי של אשדם  חאה אתרנכ

 ךשמהת א הדהמי לע רתי א שיבשה ל זך מידעא, הרווכית בשירות האב'מחתרת הצב

גם  רקבי ואך הא, וינה-שטפדו בהי הולרי שקיעת הולדרבב הינת. שלורה רייקה

  . לובשווייץ ובאיסטנב, לובקיהכוס'בצ

תו ו סביב שליח1944- בשיאההגיעה ל, רוסג לו שכמ, תו של לאופר ברשתורבומע

 םיאשונה םן הנאצי מ כאחד,'רדור שהלנהמ'ת השם חת פראואז פעל ל. יואל ברנד של

 עד יודעים התווושאנל ככ. טשפבודתן בממשא ולהם יותפשד וברנ, רנטסק ם עםינתונו

ריס אי-רלאופהיה שעה ותה ובא, 1943ן מאי לאחד מחודשי הקיץ של ביר לאופקולק ל

ען למובעיקר ', דוגווד'- למען שוורץ,כית'לטובת המחתרת הצ סוכן שפעל גם

  36.הרבווהא

ר תוך זמן קצר פעלו היחידים אש יםדרבל הוהיא ל רפאוול סורג, ץלוש, ראמוכ

  זמןותוךנגר ינויף יוס, ופסק פוךיו ארלם פעלצד. אליבקשר עם קולק ואחריו עם אבר

) פערי(עוזרו פרנץ , יצגסה- הקולונל אוטו האץ ד- לויטטנט: ם קבוצה הונגרית גב רלא

רים בצבא יכם ביניצק לשם תוחשליב לובנטסיאהגיע ל ץאוטו הא. דיוני ולותר קובסב

פעולה עצמאי ו גריה מוכנה לנקוט קנערב כי הומלאותת ל  ביקשורשהונגריה א

 ר"ד םג ,כפי שנראה להלן. הלעו סיי ייתברהות עלבשי בתנא, ר לכךעבמואף , מגרמניה

 ישת.  זמןותר באותפחות או יו, ם שוניםגריונ היחיםלש  עםועד נוןמברו רפנאופרנסיס 

 רשתב' קרנדה'ג' מאוחר יותר ללותר קובס שנהפך: וו אל האץ בפגישותיות נלויומד

לושתם קשרו ש. שתר תהובא' נקפי'-'דרוו 'ר יותרוחמא, יוניבד) ריעפ (רנץפו', דווגוד'

תן מ משא והיה הצעה לפתיחת הזה קשרה יד משיאחא. ובשי היינשנים עם אוש םירשק

                                                           
 סיפור: המימז, זהר-רל באכמי,  ראוהיים פקנפאול על .מעצמות הברית, אהרונסון,  ראואופרעל ל   35

  .90-92, 27-39' עמ, 1992שלים ירו, ריטל הדי שליהומרגל הה
  , שם, וארנד  ברשתרודר בפרש-פראו חלקו של לעל. 457-458' מע, פלער בחץ, לינגירפ   36

  .192' עמ, אינטריגות, רובין; 129-130' עמ, יהודים, באואר; 682-683' עמ
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 בקיץ, ולבנטסיאבמנחם בדר  שהובאה בפני, בויישה ישאר ןביל תאצינ תילעי ןיבישיר 

1944.37  

ל בעלות הברית ים שנציג אל ערוץיות להולים כיב שו ושולחיו סברו שאנשי הייץאה

ף רצוש(ריאל בוא קול לאיסטנבול ונפגש עם ק1943קיץ בכאשר הגיע האץ . באיסטנבול

בירת , צבא בסופיה יניעניל ירגנהוה חפס הנהיה אוה, )רת לקולקבום כתגיינתיב

נדמו  רים שהיו לשליחים באותה עת בבולגריהחא' עסקים'מיקומה הגאוגרפי ו. גריהלבו

 דכיצו? ל קולקא אץע ההגי יצדכ. הלהצ והעיו לענייני הסיורתמש בקששה לכהזדמנות

 ת אגיצה סורג. סורג היא תולאשה יתתשובה לשה'? ודגודו' שתרו ץווראץ אל ש העיגה

קש מגרוס א ביהו. ריקניםמלהציגו גם בפני הא אוי שרבר סקולקו, קלוי קפנבץ אה

לקולק הייתה זו .  סיגרקטן סדריפקולק וק, גרוס, האץתפות בהשתשה לארגן פגי

 בהיישו שלתו לויכת אבפניהם  יו ולהפגיןשנאור וודע אל סיגתהלהזדמנות טובה 

 יקניםהאמר שהוסכםשה יפג אותה ב38.ריות הצצררות באבכי תיומוד םע יםקשר רושקל

גרוס הוא . נגריה מכשיר קשרו כך יישלח להשםלו, פעולה עם שולחיו של האץתפו יש

ילה את  הגדוזריו ועל האץשפעתם  הו.ר קשרשיל מכ שותרחדבה מהר זמן ובע כפלשטי

, יתקנהאמרי: המשתתפים ברשתות השונות תוך בין מעגליינקודות ההשקה והח

ם שימשו גם  ירדלבכעבור זמן התברר שאותם   רק.'וודגדו'רשת ו ביתשוייה, בריטיתה

  . ת הנאציםאובעיקר , את האמריקנים, ריטיםבאת ה  ',דווגוד' את

ם  ה,1943ת קיץ שיב ראביא ףסו ב,לבויסטנבאאל  יראב קולק וולמדו כל מה שראומ

 גדולות לסיוע ויותזדמנות הסתמנתם מוצעמבאו ,יםיש בידיהם רשת בלדרי רשמו כהת

 את טירפהוא . איואת ממצ סרומץ רא קולק לאי יצנול יש היינשה ת במחצי.ולהצלה

ת הכסף העברת ל שיטוןלקפל יע הצףאו הפעילות שומימל ש לורוהיקף התקציב הד

 יםתרושי בפיק בטוחק מסחש קול 1943  ספטמברלךמה ב39.א לאיסטנבולחבבהי

א ביקש כי וה. רץאב רקא ולבבול רם והזמין רשמית את סיגיקנימראל יקנעהים שבוטה

ילו ק באלבדוכדי הסוכנות היהודית ל ית שסיגר ייפגש עם ראשי המחלקה המדינ

 ה גםלוהפעתוף ייק את שמהעות ללנס הי התנויוהרע אחד. ולהעף פתחומים ניתן לשת

ארץ י מהניל פעל זסלבמקב. יהנמרג תוחוכמשתחררת מ וולכתה ההקיפרא פוןצב

   40.ירקה בOSS-קדת הפ ערוץ ישיר נוסף לאמריקנים דרך מתלפתיח

, אבריאלו קאשר עליה בנו קול רשת תה שאוהנשוראלה גל עד תום מתי התררוב אל

 םירשהבלדו, גרמניתת ש ריאר התיום ואולי גם הבריטים המנוסים והזהירי, האמריקנים

                                                           
  .229-277' מע, לבוטניסא, ל"הנ; 701-714' עמ, חץ בערפל, לינגירפ   37
שיחה . םני על פעולותיו בשבועות האחרווחיוד, 25/22685S, מ"אצ, 3.11.1943, לזסלני אלריאב   38

  .'לארש יקול'מק ולפ תיא מתביוז הימהשיחה התקי. רושלים יי קרןשרדמ, 1994, קולקי עם טד
, וןיורג-בןלולק ק וינדש, ניהו; 25/22685S, מ"אצ, 9.7.1943, ]קפלן[לכספי , סטנבולאי, יטד   39

  .25/22685S, מ"אצ, 25.5.1943
  .25/22685S, מ"אצ, 12.10.1943, חברים ללקקו, כי ההתקרבות  לאמריקנים ראוהל מעל   40
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 ולאמיתו של דבר כל ,הם בעצם אנשי האבווהר וגסטפו והלל םייתילתכ ברהים נכווהס

וף ר בסך שכב כליע עצבלה םיכוליחנו נא. םירמנגת הבבעיקר לטול המבנה הזה פוע

קו ריך פופסל אש ורצעמ. יו זהירים דייםהיאל ולקולק כי לא לאבר ור התחו1943

 גדולה הג דארורוע' ווכיליו מפע תו שמתא רויסגי' רזמי'וא  היכ סכנה וה,תוומעליוה

 41.גולי ברם המתחייבייםלה בסיסיוכללי פע קפדה עלה מספק ורוהצביעו על העדר מידו

  ... וחיולכן פשוט ידווח לשול, וא איש אבווהרה פסקוי פועו כא ידין ליעדם ה

 תהכר והעחהותני,  פעילותהורזשח, ליאברר הקמתה של הרשת של קולק ואיפוס

 ךכב ביחרהן יוכל לייהמתענו, הזר אממל ותיו שבולמגת מחייבים הרחבה החורג

 וחפענ ציםנאי הכ ממה שתואר לעיל אפשר להתרשם םג, לםוא 42.ןכדוער המקבמח

היה רן שעיק, שובי הינשי אלשותיהם ואת תכניותיהם ואת תק, תיהםונו רצאת טביה

הם ל' עוייס'ו ,רופהבאים דיהלכוהם ותייאחם והיאח לאר ת הרבה ביותורימהבע הבקיל

 דמאו רק מעט, אפשר לקבוע, תו שלבומא. שותם נואהל שודרנשות ת את הרשםיקהל

ר ונסתסוי תר חנו, כיבושה יחבתוך שטשוב לעשות בחשאי יהי חישליו נכוות שההממ

 בוף על הקשיים והמעקשים שניצסנו .ם הבוחנות של אנשי האבווהר והגסטפויניהמע

, הםיכוונותה של אלמעט מכתן הוקיפלרועץ ש ה להם עמדולבנטיסבא ים השליחפניב

  .פני הנאצים בהםתיתכניותיהם ופעולו

  

  פנרורשת של אמן והבר ל שרשת ה.ב
וגי ח םע םג רש קיםבריט המוייק בושיישמאל ב-כזמרגי החו ם על לקשריבקבמ

 וןבסגילד רוה קולונל. ןותיהרגזולנ גנההל, ת הסוכנותהימין האופוזיציוניים להנהל

קחת חלק שו לקיביישוב שבונים גים השוחה ןיבהבריטים ל ןיבר ש קאישימש ש

הביצים בסל לא הניח את כל  אוה: בוט ןעידיש מואיל כע פהוא. יבמאמץ המלחמת

  43.ית הדדבקרה ולשתחורים ברה י  למזעורע כאמצפותופחת וערכמים ק להגודא, אחד

ף  המאורגן בפעילות המושתתת על שיתווביש היברמן הקדים את אנשי, כאמור

 יםהק לבמטרה, 1941בר במנובאשונה לר לובנטסיהגיע לא הוא. יהתורכחשאי בולה פע

ום שהיו  מש אולי.ץרזר לא הוחתחילת דצמברבם ולא, SOE-בבלקן בחסות ה ןויב תשר

ניות א של גתן להפלנותכרוכה בהל כנבוטלאיסו אתיו כי יצדשח מי שנדטמ הבממשלת

  44.לץ ישרארל אאפה וריאמחופי ת סטיונייוזיוור םילמעפי

                                                           
  .25/22685S, מ" אצ,18.11.1943, ילנזס לריאלבא  41
  .חץ בערפל, פרילינג; בעלות הברית, אהרונסון; יהודים, באואר, למשל, ראו  42
  , ער סמיבי, מןבר; 483' מע, החבצלתי רששו, ברלג, ורא מן ברחקצ י עםבסוןיו של גישר קעל  43

  .23.11.2000, רחבלמב ברמן תכמ; 36-38' מע
יהדות  להמכון, הפר לתיעוד בעל דוהמ, יצחק ברמן בראיון לנתן כהן; 33-40' מע, ער סמיבי, ןמרב  44

, ברמן: להלן (9.5.1968, 3' ן מסראיו, 10) 33('  מסתיק, יברסיטה העברית בירושליםונהא, נוזמנ
  .6-7' עמ, )ראיון לכהן
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קח  המפדועובר הח, ר בנימין אליאב"רמן לפגישה עם ד במה לאחר שובו זומןמן ז

ח "הצ לשש המשרד המדיני אר,  אריה אלטמןר"ד ועם, ל"האצ על ח"הצטעם מ

ן כוהתיח זרבמז אה עשי שמ, וליט בליאם וי כיברמןל סיפרמן טר אל"ד. בירושלים

ל שיתוף פעולה שות ראפש  עלופניביע בהצ, טוולזא רו של הנשיחוילשוכ דדונ יררגכש

ה כמ: יפרגם הצעה זו לא מיהרה להניב  שלא א45.ל"מריקני לבין האצון את ביירוש בין

   46.יםקנמריאה וברמן ושותפיו לא שמעו מאומה מן וחודשים חלפ

סטנבול כדי ליישם את התכנית  לאיאציי שןמרבמ ושקיבוריטים  חזרו הב1942 קיץב

. הפאהוק 1941מבר ת שמאז דצתכניאותה , סטריהאולפעילות בארצות הבלקן וב

ן חזר ברמ, סטנבולה לאחר ביקורו הראשון באינכמעט כש ,1942 ספטמבר אשיתבר

ן הודיע לברמן כי לא יתערב סויבג 47.ןולד גיבסוהרונל קול של ומטהוהוצב ביר לע

רות והבטיח בזהי לנהוג ונממ ביקש, ל"ל הרשתות שיקים האצ שבשיטות הגיוס והניהול

מצד מז לניסיונות טרפוד רבכך ; עליו יתמכו בפעילותו תמיכה מרבית כי הוא והממונים

 תיהודהי תווכנסהבין שאי הפעולה החתוף שי ותלדכל המעיין בתו. םייים בריטמרוג

 יגוחבוא בבצ, לבממשרמים וג הדצמה ול כאליכסאמצי משל  גלה שפעיטים ריבין הבל

   48.ו ממחירו המדיני והצבאיששחאשר , ןיעהמודי

לייה עה ישארמ, ריב שיעקבם לשא  בולנבטאו של ברמן לאיסלאחר בו שודכח

 ליה זה מסר מלוא הםעהפ. םקניהאמרי ןועמו מסר חדש מ, ל"צא הלגלית שהבלתי ל

ן יבנימ ר"אשר התקשר עם ד,  בירושליםבריתות ה ארצי שלהכלל ולסהקונ, טוןפינקר

 לכונ ולא, ןוטרקנים פג. רקרוברט פין רלבן רמבאליאב וביקש שיסדיר פגישה בין 

 יטד, אובן זסלניר עסק בפעילות חשאית וקשר קשרים קרובים עם, ןאכ בכך ביחרלה

ן עבור קכז לפעילות בבלמר פרקר נשלח לאיסטנבול להקים רטוב ר49.םולק ואחריק

                                                           
  .7' עמ, 23.5.1968, 4' ון מסירא, הןכל ןוירא, ןמבר   45
; תבותהתכ, ג"בא, 1.7.1942, לארתור לוריה ןוירוג-ןב ,או ריטולב םאיליו םע גוריון- בןגישות פעל   46

  .מ"אצ, 6.10.1942, ס"טוקול הנהופר
  . לעיל43רה עהו אר   47
 לאחתימה  ב7.8.1944-למין בל טוולונק לבת שקינייעדימות דעת וחו אווד רפרטהיונות יס נעל   48

 ,NA, RG 226, Entry 154, Box 35, File 522 כןו; NA, RG 226, Entry 190, Box 17: ברורה
30.7.1944, Col. J.E. Toulmin to Mr. Robert Joyce ;יהודים, ארו באל טולמין מצוטטת אצבתגות ,

, נדשיזסלני ל; 25/22681S, מ"אצ, 26.7.1944לחברים  אשפירגה יא; 15הערה , 129' עמ
אביב -תל, 1939-1945 הפה ויהודי אירונייטבר, ןיישטסר ונרד בר,ם גראו. 25/8884S, שם, 31.7.1944

, 30.6.1944, רהים בקילחי ממאיר; םנחניתכנית הצת טרפד א לסיונותינ הלע, 238-239' עמ, 1982
 ורזעשיי כד וןוך לייאלש' ר את אדיהחל םבהבטחתם ל הבריטי עמידתם שאיל ע, 25/8884S, מ"אצ
  .האייצ לגןארהת לםייוממקהים דליהו

, מ"צא, 23.12.1943, אליאברל ריגסך רן דוקרטניפל לניזס, וראיישוב  הי פינקרטון עם אנשישר קעל  49
25/22681S ;זסלנירך ד]במאירו[' יהודה-בן' לוןרטנקיפ; שם, 20.1.1944  לפינקרטון ולסיגרניסלז , 
; םש, 9.5.1944, ]ליארצישרהאד שרהמ[' אירמ'יל בבשר יגולק לפינקרטון ולסק; שם, 6.5.1944
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 רגתא צעההבראה ברמן . טהולמן רמ את בצרףל ת משגריו הייתהונכו .OWI-מטה ה

ן רמ ברמא,  זאתעם. לדחותה ולכן נאלץ םיטיר הבתשירובל כבר עא שפלא ,וםעצ

  OWI.50- לעסייל הדרך הראויה ריטים אח עם מפקדיו הברוריתא הו, רקרלפ

 ב מרחאת ווירשק תא הזדמנות להרחיבמוט א לששוב לכי חן רמהיה לבר ורב

במוחו התגלגל רעיון לנסות לקשור פעיל אחר מבני . צעות האמריקניםמאב ותוליעפ

,  לסיועעמצ, רופהי באר של קשףסנורוץ כו ען דרלכונו, ריקניםחוגו הקרוב אל האמ

 ףון לשיתויבסגל ש רוישוא תאש קבי הוא. ם ולבריטיםנייקמרלאם תיורושי, הצלה

ר "ועד מהרה גויס ד, שקובור המשיא את הגישה, וידמפק םע ץעגיבסון נו.  כזההלועפ

תי מערכות סיוע ומודיעין של ש כך נוצרו 51.ניםקמריאפרנסיס אופנר כאיש הקשר עם ה

  .וזו בות זשלובות ותלמפו והי קןלחוב נבדלות ו היןחלק שב,יוניסטיםזווירהחוגים ה

                                                                                                                                   
בול יסטנאבאמצעותם ל ריםג המשויםמברק הל שד הקידו נוהלל עהסבר, םייבוינקללטון קרנפי

  .שם, 10.5.1944
 .17.1.2000, 28.3.1999, מכתביו למחבר; 36' מע, ער סיבימ, מןרב   50
  תעמולה בבלקן ך רומנהל מחלקת המודיעין לצ, סאי לותב מתומסמכ; 48-49, 37' מע, שם, ןמרב  51

; )18.2.1944(ל "נציגי האצ, ות עם יצחק ברמן ופרנסיס אופנררתקשהר את פרטי השהמא, OWI-ב
 ר מחמת קוצ.17.1.2000, בר למחמכתבו; 7-8' עמ, 23.5.1968, 4' יון מסאר, הןכון ליאר, ןברמ

  .ךשמהב ויסקי ושותפינבוט' ז ערישל ומןלר קסףוי של ותםלפעיגם בכאן יננו עוסקים א היריעה

  
  

  
  ]ד יצחק ברמן" עובאדיבות[ 
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ו ורבעב תכתבי המלצה שכ במדמצוי ורךוד מתאיסטנבולשהגיע ל,  לקולקדומהב

   קשרים וקמרתם נאש ,תורכית ההיריים בבהמרכזידים קפלי התעבל ןיישטאפו הליא

ם לייעהיו אלה פ. אזורדמיו בוס בפעילותו על קשרים של קסגם ברמן התב, 1940-ב

 צותרר בא"תיבו ל"צא שלמייסודם , יתלגל יתלהעלייה הבן ארגו ברבעלשזיים מרכ

 ביצנ, רביב שעקיוביניהם  ,ייהנ השםול העמתחשבאו לארץ ערב פרוץ מל, הבלקן

שבא  היה זה, כורזכ, שיבר. ח בארץ זו"הצשל ה יליד הער ועוחב המני ברור"בית

 אר הדברים שןיב. םמעגל לצטרףרמן להת לבנייקרמ האל והביא את ההצעהלאיסטנבו

של הצפנה אשר שימש אותו בשנות נון פשוט גנמ םגל לנכן רמלבר יבש ריבעהש

של ' בייה על ימראש, מהנדס, סל בקיש מרםג). ילעלור  איורא (תרתיחתמו התעבוד

  כבר  החל שיבק. לרשותו של ברמן מידע וקשריםיד מהע, לגריהו בבל"צואר "תבי

ת ומיקמ ןייעמוד וצתבק רגןלא ,ץראב ל"צאה קדתמפוראה מה לש חהומכ, 1940-ב

ני הגרמבא צ תנועות הרילהתחקות אח, י צבאה היה לאסוף מודיעיןיקידפן תביש

 רסללשם כך גייס מ. 'כוסימוניהן ו, סוגיהן, דותהיחיודל על גידע יא ממציה ולהולגרבב

 תא בזע רשאכ. בר בפלובד"תיף בינקד סמפ, כהןת לזר א וישר מרקו בק"ד, את אחיו

   52.רקומ, יוחאלו ידקפ תאתל העביר נבוטאיסל הלגריוב
 יםנוו נכיה, ל"ר מובהק לאצשק הם ליה השלאף שא, מן נעזר בעוד כמה אישיםרב

  אתנזכיר. לההצוה עיוהסי ילפעת שות אירופה לרושריהם הענפים בארצאת קמיד להע
ם י חברול וישה, יבבא-לתב ריעה סדנהמל במשרד יככאדרז בד אשע, נקומרסל יייר הצ

רמן ב סר בידיו של מינקו. המניוברנציה גיגי האמנות והאינטלו בחםם רביידהואו

נה ול י שנוב( קיצנמי קרדט לה שלא את הןבו, תרויהבזחות סומנ תוצלהמתובות וכ

' סיליקאט'ם נישת ללבורח היתבי  ומבעללאריש למתיי הקןדי הקרסממיי, יקצקרמנ

ת י שעזבו אותה עם עליהירטסוא רחיאזם הי שנ,ברגר- רץבדו' ופרשל פו, )יבאב-בתל

 נישהו, ץארללה עוועי המדינה ש לבורקה מי שהיר אוסטהראשון היה יהודי. אציםנה

,  אנשים בווינהלת שוניים נתנו לברמן שמהש. הוסטריא משלתמשעבר בר לשהיה 

  לברמןסרץ מוור שבי מרקביא- התלדס המהנגם. רעזלהיות לו ל כולים היו ישלדעתם

מעת  ץרשאותו הכיר שוו, ר כלב"בהם דו, רשק ם עמם להקיאידכש, םנשי אעל םיטרפ

 א אתפוא ציידו הלים האנש האכל .נהושראה לם העותמלח מימישירותם המשותף ב

ף שתם לגליסונים ומוכיהיו מם שלדעת, םדיהוודים ולא ייהם שית של אימובשן מרב

   53.הלופעעמם 

                                                           
של  י ישאהרכיונו  מא–הצפנה המנגנון . 12-13' עמ, 9.5.1968, 3' איון מסר, ןהכל ןוירא, ןמבר   52

  .יבותואד ובןמברק צחי
 רפס:  האדמהתגילמ, )עורך) (יביסטריצק(ן אגמון נת, ואר נצקינה קרמל יוע. 49' עמ, י סערבימ, ברמן   53

  .כו-כד' עמ, א"שלים תשיירו, ותידמו – ניש
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 דשיםה חולושש, 1942 וניל בי הגיעו לאיסטנבו)אילי(ה ר אופנר ורעייתו אילנ"ד

רף טלהצוכלו י כי, בהוש חתורכיהבתם ושארי הי כעוכנ שובאיסטנבול הם.  ברמןי לפנ

לה גדו  בעניין זההצפויתם המותרו, טיתסונייויזור ה של התנועההמאמצי הסיוע וההצלל

ם ועתייתנם ימחובתו' בומי עלייה תח בנרופאשל  לותו הקודמתעיפ. זו הצפויה בארץמ

רמן ב; 1942בות אוקטובר יבס במןרק בצחים עש  נפגאופנר. אןה כמדם עייתרתמח

ב להיענות ושח עוד ומםיקנירמאה תא רתלש לוכיו מו אינעצוא ע הדור לו מביהס

ן גראומ הבוישיהי חילשה את מערך היחסים בין נה שאפייסרה הדחובאווי. לבקשתם

 כך .זאת עשהייזיוניסטי וול רימדוע חשוב שפע ישאי שהדגווד לברון קמייהוגי ין חבל

   המונסיון  של נירמספ שבועות רחולא ,יקניםמרלא נרופ אתברמן א' ידךש'

 שבו שימש ידפקת, OWI-ב קצין עיתונות לנושאי הבלקן Balkan Press Officer-ל

  54.כשלוש שנים

ייתו אילי גם  אופנר ורענסיס פרל נפגשוטנבויסם באשונים חודשי גישוש ראותאב   

. לובנסטיאב העקתשוהם ירשעהת ת שנושי בראיהלבמיוגוסה שהיגר,  מריה באוארעם

עד ובית , טיקאיםילוצבא ופ,  לאנשי חברהשמפג שימש מקום באואר'  גבלש התיב

 רלשם דביו ת הבם ש ביוריים הצהותחורא. םיגהחו  מכלבולטנסאילפעילי ההצלה ב

ת אותה עב. ור כיסחסם ממג, לל כהשאר ובדרךן בי, ווב שסבלשיייחי הלש תילקהב

היה בשיירת הילדים שנתקעה ה דכנ: העיקמ יתשבבעיה אי דהרוט ראואב' ב גהייתה

 יהותניסיו בנויים שבהם עסקה השתלבללההצלה הכמצי מא ו,אץשבבקלאדובו וב

   55.דה נכץ אתלחל

נה ילא' גבה עם ננכור החבילות אשל פע מואר היהאפעולותיה של מריה בין ב

 ,נרופא' ב גהלטנ שמהלוואות, אראוב' גב שלהמימון לו בא מכספה . ראופנ) יילא(

 שיגרו חבילות השתיים.  מקומיותתומורומת, י אביה האמיד יוכל להחזירןכ העידיב

 רוצ קי–פר  .'ואראי בילפר ' בשםוחתמו עליהן ים שונים בשטחי הכיבושרלאזו תרבו

 אוהואר באו, נרופ אלנהיא, י של אילור הקיצ– ילי, ררנסיס אופנ פל שינויכה, ניהרפ של

   56.יהמרל שפחה שמה םשבן ומכ

                                                           
, אביב-תל, אופנרלנה ת איהגבר, שתור ואפנס אור פרנסי"איון שערך המחבר עם ד רוךמת   54

 חץ, גינילפר, ל הקמת ועד ההצלהם עעיגמה ,למשל, בארץ ראוה וסדחרה הווי האעל. 1.12.2003
  .184-199' מע, פלערב

ר קש ה,חם של מנח,ת ילדים מארצות הבלקן ראואלע הםובתחבאואר ה של מריה  פעילותעלד עו   55
ה היהודית ילקה ה,רות ליפה; 222' עמ, 1994אביב -תל, 1938-1948' ב יוגוסלביה ועלייה, היוגוסלבי
 חיפה טתרסייבונ א,ר לתואר שניגמ דתובע, תיאמצעה יתאטרוהקה ינדהמם ויק תעב תהלועיבזאגרב ופ

) 2002 (30 'בוח, הואמש', אישיתדות ע, טאקושב גישותפ, 'לסרב יםיח; 22ה ערה, 136' מע, 1984
, וחנה ווינרר ופ עהליד ,ו ראאץאבש-רת קלאדובויי שלע. 213-223' עמ, )פגישות, ברלס: לןהל(

  .1992 אביב-תל, לםשהוא מסע ההעפלה של: שאבאץ- דובולקא שתפר
  .15.12.2003, אביב-תל ,פנרוא ברת אילנההג, שתור ואנופסיס אר פרנ" דון שערך המחבר עםיאר   56
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קולונל ולדימיר ם ער פנאו של רשקה ותה חודש גםעצמאבבאואר ו' של גבה יתבב

 ףשבתוק, הביביון ביוגוסלהלשעבר ראש , רכיה בתוסלבייוגון הוי הבמפקד', ֵפִריץ

היה ' ץירפ. קחלם הב לטת שנליגלי ה הבלתיי העליקלעסופנר דאז התוודע לאוו תפקיד

ך וכחלק מתהלי, ביא עמו מהמולדת המשותפתהדכן במידע שאופנר עתהל ןיימעונ

קזינו , ' והגדול בעירםפורסה המהלילועדון למפנר הקשר נטל את הזוג אוש חידו

במועדון . עת האות הזרות באיסטנבול בותגויינצהב של אנשי שו חגשמפם קומ', ַטקסים

ם יעסקה אנשי, נאיםהמדית להיקב םיפוסנים רמלגו ועייתרר ונופאעו ודה זה התוליל

  .ריעבו לפעש ןודיעימה פעיליו

י ראח, תיהםפנר ממוקמים במטו אום וגמןברר גם בו כי ה1942בסוף , י כן כהנה

שיג את לה כדי הרופאישתותיהם בר תא נכונים לפרוש, נייםראשועים  ומגוריםריב

 לעשותהתכוונו  בה בעת.  את העסקתםדיקלהצ וריקניםאמם והיטרי לבדרשהמידע הנ

 ועפעילות נמרצת של המחנה הרוויזיוניסטי לסילומר לצקת את המסד לכ ,'םתיב' לגם

  .ושיםבהכ טחיםולהצלה של יהודים בש

  

  יהרכות בתשר השיאנ .ג
 וידעמהשקשר  י ואנשליםפעיל מות שש לונביסט לאעוהגיברמן נשא עמו ב, וראמכ

אחד .  ביקש ברמן להסתייעםובה, מרסל בקיש ואחרים, וקני למרס, בריש בקעי שותורל

 איש, עברשלי ר"בית, ם ארבעיבןבסרביה כד ילי, גולדמן) דקהיו(ה ודיהמהם היה 

ן חי ולדמג. בולטניס וליצוא באואיב לשל יהודי בשם רוזנשטיין בחברה עסקים ושותפו

. ולבנטר לאיסבע היים השנלעוה תמחלמ ץור פרבעו ,לגריהבוב וניהרומ בם רבותניש

 ובקונסוליות של רומניה ותידים בכירים וזוטרים בשגרירויקפ בב עלחתהליח לצה הוא

 ו עסקשרשוק השחור אהואנשי ם מקצועיי יחיםמברה של לשורודע להתוו, היולגרוב

 תבשירו םידופקים ה .לסטנבובאיעת ה ו באותעלת שפונשוות חריבשירות לחברות מס

 דמןולו את גתשיר, ת מפעם לפעם מקורות לפרנסה נוספם שחיפשו לעצמיומטליפהד

, הצלהו עסיו, ןים ענייני מודיעסתרישון ו בלקופלאו שנם שכתביבמ. ו גם את ברמןכודר

 ברמן העביר באמצעותם מכתבים. יםרחם אידומים ר דבצפנווה ובחבילות

   57.רהחזומשם ב, האירופ בםי שונעדיםם ליילמיקרופומי

נה מכ כך – 'פ היה, האכך נר, םהבש בושחה.  נוספיםשיםאנאותו לשר ילדמן קגו

 בעצםהוא , זאת אנו יודעים, זה' פ. רטם שבצנעת הפניייענמחמת , אותו ברמן עד היום

' ש פימ שתומן הכיר אוכשבר. עשרים הותשנלהי שלאיסטנבול בשבא כי ' צדיהוי, לגפו

חובה 'היה בגדר  וב רוקבישה' וסדמ', ' טקסיםקזינו'הלילה ן מועדוי הלמנכאחד מ

 וקשתמבשיות מקושרת ויא' יה פה תפקידו ףמתוק. ילחלכל איש מודיעין מת' מקצועית

                                                           
  .28.3.1999, רלמחבתב ששלח ברמן מכ; 99' מע, ער סמיבי, ןמרב   57
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 תוידנקהררקדנים וה, םרילעתים מקרב הזמ, םבלדריוס סוכנים ו בגיר רב לעזהוהי, דאומ

   58.ונעדובמו תפעוו להעוגישה

. יהנטסיאת  ולש תת הרשרוושל ןמ בריסגי' םיסקנו טיקז'פוגל ו- גולדמןרך ד

 נבול מהונגריה בסביבותסטהגיעה לאי, יהצרינו-יהודייה שהתחזתה להונגרייה, הטיינס
תוך זמן . שהביא פוגל למועדונו באחת הלהקותתיה חברויה ו חבר עםהמלחמפרוץ ה

, הז הידפקת עותמצבא. חרה אלילן במועדות שה והייתה למנהלחד היר בעסהבסהתמה 

נים ו שיםחאור סינטיה לקשור שיחות עם הליחצה, המצודדת התוזח לשב גם הארנכו

בה ש שחםרטיפל הע ןלברמ חדוולוהגת הייתה נו, ריקו לארץ לבץשהגיעו מחו

 בההמושב מקרים ונענים שדודעה ליווסינטיה הת 59.ותו איןינעלויים ששע

 של ההסכם הערוץ להשגתו היאשר ה, רי ההונגריחסמה חפסנה ובהם, תימטלופיהד

 ת של הרשם שלהבולטיה ישגיה מחדא, ריה לאחת משכנותיהנגהמסחרי שנחתם בין הו

  .ןמבר
, מימקוהפא רוה, בכלר "ד. ל בכמה אישים נוספיםבוטניס באתוהו שברמן נעזר בעת

שפעה בעיר  רבות התויומדלת ותל דיונפב חפת, ץרושו ברמן מיבל קאת שמור אש

, ולה באיסטנבולגדחברת הובלה ', גליקריס ווקר'בד קיפ, דסיפסטורי כ.באותה עת

, הני מסחריות ותעשייתיות בבולגריה וברומת אנשי חברובקרבבים ים ר קשר בעלההיש

ב למסעות וט' יסוי כרופסי 'ילעב םישנא היו אלה. גייס סוכנים ובלדריםלרמן ב לזרע

 תועודתל ישותג ניובעל, ה מהםאיצי ו מטענים לנמליםם עהסילכנ, ברחבי אירופה

, ות של מכשירי קשרחהברלוי אה רמסוולשמש לים יכוים הראח  סחרכימסמלוח ולשמ

ל  ופעיירה זעשאפינת מ ס שליהלעב, ין פנדליסנטנסקו. רח ארש נדי וציודאבצ דויצ

 ןסוכ, )'לגדוה'(יס  יאנקי פנדלו שלב משפחת קרו,אלץ ישררלאת ילגל יתלבהה לייעב

ה נמוויט פלי, נרקר. ביישוים ב הזרמכלמ' ה בעילי עליי לפתחכיר אניוהשני יוו יותנא

. ל הטיל עליוגשפו תימומשמ, ראבין הש, רנסתפוהטנבול יסבאה שהופיע במועדוני ליל

ר נסים "של דו שתא, וי לרהונ' גב יהן המבר לש ותשרב דחוימלה מקום תה י שקנמ

ני ם שע בוליסטנ לאלוי הגיעה בגפה' גב. הרים הכללים בבולגנייוהצנשיא , בוקו לוי

ר מה נוצ עהקשר. יציאה ונשאר בבולגריהן  רישיול הצליח לקבה לאבעל. לדיהי

קשריה עם ב עהודשהייתה י ימכ רמןב ינפב ותה אגצישה, יצקלוי סדארק ותעמצבא

וג ח', וינוזו 'ינ קציתצבו קםר עשה קרהיא יצ .ריתג הבולאישים מצמרת החברה

', חזית המולדת'ה הבולגרית ייצלקואהמן חלק יווה שה, יוכנמל- אנטיסטיטייאל

 יחהצל הכן .1944ר מבה בספטרילבולגום א האדהצבת יסנכן לאחר לטולשה שעלת

ה רנמל ושל נמפת המיקוש  את ,הבולגריבחיל הים ר כי ב קציןםע יהרשק וחכמ, גישהל

  הייתהלוי' גב. רכיה ותוהריג בוליןב ה מלחמלש רהקלמ הרהמגי תכנית  שלםילוצו

                                                           
  .17.1.2000, 28.3.1999, ברמח למןמכתביו של בר; 100' עמ, שם, ןמרב   58
  .םש, ר למחבןמרבל  שיובמכת; 101' עמ, םש, ברמן   59
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ד  העיכך, תתקייה ומרשותת רב, יתיצירת, בר ישיאטליגנטית ובעלת קסם נאישה אי

 אשר עצםחיד הי השם ההי ילו' בגה לש המש. ועמ מתי שקייתוחן בשירמעליה ב

   60. ברמןשל םומית החופני וויתמ תוה בדתנו  חילץהעלתו במהלך השיחה

  

  וןיו. ד
 יליד רוסיה שעקר ליוון דיהוי, צקיסלוי קדארה י הןוון לי ברמי שלמרכזקשר ה הישא

 יתלבהיה עליהני גו לארותניל א שראשייםה קיםהספם מנה ע נקיוצסל. ספנותב עסקו

ין בוהוא קישר , שינד ואבריאל, קולק, )ורגאבי(לאלה של מאירוב  םג, בו ביישתלגלי

. כניםוים של סמעגלשני קמו ם הוצעותמבא  אשרלבין שני יורדי ים יוונייםן ברמ

, םירם אחילי רכבת ופעובדיע, םאימ ייסישר גאוני ט יוניברק, טיסומורמואשון היה הר

י ניווהבת כ הרעגרמניה בקט תואבצ לש תבוכרה תעו תנחרא, ארשה יןב, וחקר התאש

עם שכן ,  כמה חודשים בלבדךש במעלהפשת זו ר. ילוניקס- )מקדוניה(ניש - הופיקו סקב

. זהחת ערכו של המידע על המובל בקו רכבות פ ,אפריקהפון ל בצ רומ צבאסתו שלריק

זו . ידיימאופן ש ברדנהי עצבמ פיואבעל ה הי פקה באותם חודשיםשסי עידהמם ולא

ע ברשת הזאת עם מפעילי דאת ספקי המי שרהין קמ ברלו שת שקבוצהבסיה הייתה גם

אשר , תרחאת בריטית שר רועב הלשפע, אחרתנים וו יםיכנת סוקבוצשהפעילה  משדר

 דעמיהדרש נ, קהירב, שם. הירבקיטיים בר הותת הכוחדמפקה ממט הופעלהוכזה ור

 א קברניטהוגם , וריסב' גרימיטהיה דיהשני  םיה ד יור.תודייימ תויעצבמת רוטמה להז

 ועד קיץ 1943מחורף  של יווןנים ם שוחלקילה ב שפע נוספתרשתבוריס הקים 'ג. וניוי

רים וטם זקדימפו ילים חיים עםשרשרו קשק, ם פשוטי עםספני עלה רשת זו נשענ. 1944

יות א צבתיבוטי חד של מפקתשכולב, משרדיים-םיינכט םידיפקתב וקסעוה אשר םמניגר

מוש ישך ותם  ג–ת את הזשרי השקר המידע שהשיגו אנעי. ריםחא ייםאבצ םמשרדיבו

ם מי מיקרופילגביל  עהיר אל תורכבעוה אווה, צבאי הי ה– יםנושוגים ד מסבשוח

ן וו יןיב ועלפש םיחירבמה ותניפ ס:הםשלשאי  החיהימ' ארדוירות הש'מצעות אב

ה הדוקים עד שברמן הוזמן לנסיעה כים אלה היו ניוו ליםיעם פע הקשרים. הילתורכ

ל יאר פעלו אבבאותה עת.  בסכסוך פנימי ביניהםוך לתו כדייווןאיי חד מאל אחשאית 

 ר העירךד ןווימ םידוהיות הצלה של ולעפ בSOE-ה וOSS-הי נשם אע בוךורה אומשו

  61.סהַל תרמחתה ישניקר עם אעב, ניםו יוםק עו הדרבקש פעלוהם גם . זמיריא/הנרסמי

                                                           
 השיח; 97, 60-61' מע, ער סמיבי, רמןב ,אומן ר ברשל שתהרה במסגרת נורה לוי ופעילות לעד עו  60

לשעבר , יתונאיע, הבליוחנן ,  בנהלשיו ברד; 22.1.2004, יבאב-תל, ןברמק צח יר עםם המחבייקש
  ודו בסינמטק כבל ךרנע שהלאג רבבען קרהוש' שתהר 'רטסב, תנורואחת עוידי הכתבים של זכר

  .ביבא-בתל
ציל היישוב להי טו אנשנקצים שהמאמעל ; 87-90' עמ, בימי סער, ברמן ,וא רניתוצה היווקב העל  61

; S25/22685, מ"אצ, 26.11.1943 לזסלני לאיראב; 58' מע, ם אחתליושיר ,לקו ק,אודי יוון רהו יאת
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שפחת מהגרים יוונית  למןב, מוסטאקאסה יאל .ןוובי סף מצביע על ערוץ נונרפוא

ו ירתשר שא, ודומרי ס שיווניםם דייגית ורחבאת אופנר לר יש קורכיהבתד אוותיקה מ

דייגים אלה היו מגיעים לנמל . עמולה ליווןת ירמוברת חעלה רקיעב ויליפע מתאו ותוא

להם ר יבמע  היהלההתקאת  ןלתקבא  השהי' יאנוכמ'ה. תילה טכנקאנה של תותורכי בת

ו  לקתמתח אשר הוסתרו םידחוימ-אטומיםבמכלים יחו אותו הברשולה ומר תעמח

  .םהמי
 עגבהם נ שובשחה; םירחא יםומתחבר מידע רב גם קאס מסר לאופנטאסומ

היו שם יליב במטזהלמאה קילוגרם  15כללו בין  המשלוחים. לוחי זהב גדוליםשמל

, ןבלבנו, בסוריה, תורכיה בםצינא- ה אל חוגים פרוירכ תודרך, יהרמנג תוךים ממוברח

, ראופנ נותאו למדמ ךכ, םריבמצזה  הבהזה  מןונהנש יםשנאהחד א. מצריםק ובראבעי

   62.נאצים-פרוהגו ור ובני חיע הצתאדאס ראונא היה
  

  יהרגבול. ה
צייד , של מרקוו חיא, קישב סלמר, ורזככ. קו בקישמרר "דיה יצר ברמן קשר עם גרולבב

 תא ה שאר פעיליעם וישר בק"הנדרשים להקמת הקשר עם דם טיפרברמן בכל ה את

 לשמירת הקשר ןופצה יטרפ תא ם גמןרבר למסל רסמ. יהגרולסטי בבניוויזיור-ציוניה

י למעגלחס ה כן בישיבר ע גם יעקב ש.יסטנבולאב, ונבולגריה לביבים לבין הפעי

, היר בבולגרהאח שנשא, בקיש רקור מ"עם דהקשר . ילים ברומניההפע לה עםופעה

החל  ןמ עד שברןמז רבע יכ ףא, סטנבוליאלמן בר של עוגיר ה לאחפרמסם ימיר וצנ

ד מפק, ןהכ רלזר בקיש בבולגריה היה "עוזרו של ד. לקבל דיווחים ממשיים מבולגריה

. ו פרחי ואת מליכו כלבל שרגם אתלות ס לפעי גייהןכ. דבפלובר בעיר "סניף בית

 תדותעווף זיב, לגריבובצבא הו ם ששירתירחב תעות באמצעודי יוף באיסהעסק הקבוצה

ד שנח, ריר בידי שירות הביטחון הבולגצענ בליכו כלמ. תרחא תיאשח תוליעפזהות וב

. חררושוו תופחו בוקרי את חענכשל חאך הצלי,  קשהרהחקר חקינ, ולגי שעוסק ברימכ

 עיהגולגריה ווא עזב את בהל ואץ ישרראלעלייה  ןויג בשבילו רישישהלח  הצלירמןב

 ם עמןר בישוהפג, דיעמ אוה ךכ, לויסטנבת אעזב א ןר כה כאשר לז,1944יץ בק. לארץ

לונל הרולד קוהכוונה היא או ל. ' על פעילות הצנחניםולונל בריטי שהיה אחראיק'

  63.ת פעולות מיוחדועלאחראי ה היש, A Force-קד הפמ, נדסימו סי לטונוא ןוסבגי

                                                                                                                                   
, קולק לריד. הורכיך לתאוורבו שהמ לשו יסתכנת דרסהב לוויט-סייוטיפול של ה לתתחה

  .רבוךאשרה לאוות השג ב,ןוסבבהסכמת גי, טיפל עם רידק ולק: S25/8909 ,מ"צא, 6.12.1943
. 15.12.2003, אביב-תל, אילנה אופנר בביתם, אשתו ונרופר פרנסיס א"שערך המחבר עם דן יורא   62

 Raphael Israeli, Man of Defiance: A Political Biography of, ורא ירצע הדאתא סעלם טי פרעוד
Anwar Sadat, London 1985, pp. 13-25  

 רשתים ברחבכתשעים היו בשיא פעילותה , ןכהי לפ. 8.10.1980, זר כהן לעם  בןסףשערך יון יורא   63
 ם ושלייבו ששל טםלומי ליתראאחהייתה ש, MI9 מיוחדת של ידהח י– A Force. הגרילבבו
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  הנימרו. ו
ס ל ומקיאארואל שמר "ו דהיניה ן ברומ ברמבד עמםהמרכזיים שעם שי האיניש

לית של התנועה ג ליתלהבה העלייי אשרמ יה הואל אריאלשמר "ד). דרופבנ (רףודבונ

י בחוגורה עש בוהמה מובהק ומאי, יממשכיל רב תחו, עיתונאי, הרוויזיוניסטית ברומניה

ם הדוקים עם ראשי ריקשר הצליח לקשוה ניומלותו בר פעיבימי. רוןותאט פרותס

 הרקוי תודעלבלות במסה הרבוא ה. יריםכבא יני צבקצועם  די הנגהמשטרה והריגול

נהג בהם , נשי צבאאפלומטים ודי, יטייםלתבים פוכ, םינאיתורת עחב בלהיל יונדעומבו

. מןבר ל להעביר נהג הזהמידעאת ה. םניוש םחומין בתככם למד והתעדר ודב ידחובר

ת שפחו מבקרב תור ביקהעורר ומעורבותו', מהוסטר'ה יניאי הנארג ממה הילאארי ר"ד

  . וסעיםהנ

 ינגדהות הריגול ירעשה בשכולל על הנ, לובטניסלאב  רדעמיר ביהעל יארא ר"ד

ת גרירובניין ש  שלף במרתמשדרטחים לבם מ מקואוהוא הצליח למצ.  הרומניהצבאי

 חלקיון וכמיניק ידעובכ קוסהועש, ריםצנו-ניםלופ םייטפלג זו. קרשטבבוש יפן

דירתם ת המשדר בא ןלאחס ומיכסוה ,תף הבנייןמר בוררותגהת שגרירות במשקאו

  .על שם במשך למעלה משנהפדר משה. ם משדריליו לשעפמל רשולאפ

ם יתרוב על ידי השיקלרשימת הנתונים במענס וכהו ץארריאל לא עלה 1944יל אפרב

ת וליכזית בפעמרות מ לדךפה רצק ןמ זךותו, סירפל אצי המ לאחר המלחדמי. טייםריהב

ץ החו, הביטחוןת ורכראשי מע עםשם ם קיהשבהפעלת קשרים הדוקים , ל בצרפת"אצה

יאי ש הייתה אחד מהצרורה אגיושה מושיח', לנהלטא'ק נש האנייתשגת ה. הינדמהו

 יוטבי'גב למנה לא ליג מנתיבה הריתפת הצריםטוסמ האתטת נושסגם ה. פעילותו

הנמלטים ממחנות ) ל"איש האצ (ראליעז-ןבואריה ) י"חלה שאי(ק שמיר חילוץ יצחל

 םיוז, סריבפ' ונדמ לה'ן  העיתוערכתמ ברחים היה חמישנות השב. יוחסה לו, רצהמע

ה ליוול בריאא וד כי אהלהמעדויות שמסר עו. עיתוןהשל  ומיאינל הבףמוסה ורךעו

רים באין לד. סירפב דלתחנת המוסו להצטרף ל עוצה םש, ןוירוג- ןב םעתו לפגישה או

ה ם כוקמה ומניהודי מר ייטלה כיצד קנה פלשאה, כך או כך. אישור ממקור אחר אלה

   64.רהו פתלתיבין ידה ערתונ, צר קכהוך זמן ס תבפריכזי מר

                                                                                                                                   
ת א ס גייסדונמיס. סראשה קולונל טוני סימונד בן עמדוכיזרח התמב. יבשהן  מםיקמתחמ

צעי נון מב לתכיסיונם האישימנם ורת לולנחה שיוכבה ,וחידתלימן השבי ו רחשב םראליצישהאר
  .םיפריחה נוסב

 הארגון ותרכמע, בני; 1994ב אבי-תל, אריאלט קויל, )רךעו(יר אמון ראה,  שמואל אריאל ראור" דעל   64
: א ללא מוציםדפנר, ופירא םירפא; 229, 217-218' עמ, 1976אביב -לת, רך הכ, הצבאי הלאומי

  , )נרדפים, אופיר: להלן (1999וקטובר  אוץ דליהקיב, תויודם ועכיסממ', סטרומה'סיפורה של 
 תצורא בילאומה באיצהארגון ה: השנייהת זיהח, ביןי תלא; 166-167, 150, 50-52, 40-44, 36-38' עמ
, 238, 219-220, 157-165, 148-154, 96, 81-86, 63, 27' עמ, ג"יב תשלאב-תל, 1948-1946ה פרואי
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. ר להעבומיה מנ ברמן ברולש הרשת השני ש איההי )בנפורד(נדורף בוס מק

באזור בוקובינה , רנוביץ'קרבת צ בנהקטהורים יהודים עניים בעיירה  ללדנו ףרודנוב

 סקיםיש עבר אהוא כך ולערשר היה בן שלושים אתוודע לברמן כ ההוא. שברומניה

מוצרי מזון  ה שלקבחברה גרמנית בבוקרשט לאספתף ו שיה העתה באות. דאמי

ל ע. יןלופבים נימרם גיסיסבל םגפעם לפעם ומ, ןהבלקנות דימי ב הגרמנבאהצות נלמח

כות ימים ריחשש בונדורף שמגורים בבוקרשט אינם סגולה לא, שואיוי נםנצר עתהף שא

היה   שבההחברהל  שניףסתוח פל יות שותפכנע אוש ,תו דתיר א ליהודי שהמואפיל

ת תחושד לצ, א הציע לוו ה,תרשו לותיקש לגייס אשברמן בכ. שותף באיסטנבול

 –מן צכשלעבות ורות חשטמ, םיהודיל ייעסת לופשרוהאר יטלה דגנ קבאמבהשותפות 

 ית הבריטירותהמלצה מן השגר –הראשונה . יוומעשית מאוד על שירותולה מורה כפת

 ור עמם וכן המלצות דומותסח ליתמת הסוחרים שהיא רשאסו לרשיניהכ לUKCC-ל

נם ם אמא, ןבומכ, לו הכ.טיריכון ברד –שנייה ה. הבריטני בחריםאפים עסקיים לגו

  .ם לתמורה כזאתינדורף ראויוב של וירותיש וצאיימ

 18ר קי ב1943-1944בשנים . רמןב של תוחוילשורף הסכים ומיד החל עושה בונדב

ת שימוחלק מהן עשה במ. ניה באירופה ובגרמניה גופאמ גרתיטשלב שםיזורבא םעפ

. תויעידל בבא, ןמרב לשה של הרשת ותילם פעיו בתחוהא של, סוןיבנל גומטעם הקול

 הכרוכות ותר ברמן ומפעיליו משימ עבומילא בונדורףנים גרמהותפיו שד מחת אזרעב

 ףיסואו כללה תלועיפ. SIS-בותיקים וים הקצינאת ה לויו אפשהרשימ, סיכון רבב

ם נית שו במקומוהמדות ההשולת פעול התקדמעות וגטאיהודים ב הצב מידיעות על

מלבד : טחת התעבורהבקשר והההקמת  םוחתב  הייתהןייטצה הבש תוליעפה. באירופה

 רדיודרי ה משח חמישרילהבעלה בידו , פהוברחבי אירו הקמת רשת בלדרים שהסתובב

ו הוסתרו חרבהמשדרים שהו.  אחד להמבורגכולל משדר, צות שונות באירופהלאר

 הרט משנייצקסים וכומ. הינמרות קש ברוחב ל היםדרךב וחלנשורות שסחגזי רבא

כני והסחר של סי בתחומ. בונדורף של לה עם סוכנים פעוה ורומניה שיתפויכרתו יבנמל

ת ויסקי וסחורו, ניילון גרביות ופותר, ארץ ישראלמ םימיהלו חותברלו הבונדורף נכל

 ,הז ענים מסוגמטר שלאח. ןתיכוה חרשם למזומכיה ראחרות שנשלחו מרומניה לתו

את המוכסים בכל , הרומניים, םתורכייהים להנמ תאום ל בשועבר, פהרולאי וחלשנש

 םיחו משלתוך בםימעטו מום היה, ן בנמל רומניכשוחררו ונמסרו לידי הסו, המקומות

 אלמחסנים במחנות צבת שוגרו ברכבו אחרות אשר תורוחסו ןמזורכי של מצם נישו

ם רידש ומיניעיודמדע ימ, ותחרבומ תורשכללו סחום גזיהאר. הירופא ביים ברחניגרמ

  .ים המתאימיםגורמ בידי הקטיםו ומלבדרך' שריםונ'יו ה

                                                                                                                                   
 ר"ד; 401, 390-392, 383, 356-357, 210-221' עמ, 1966אביב -תל, שהאם יו, כץ לאמוש; 255, 253
  .1/4 -315-פ, בוטינסקי'ארכיון ז, ירפתהצק תיה, 1946-1953 אליראאל ושמ
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 וו בקרכבות שעברי הראח ב מעקהיהן מבר לשתו יפק בונדורף לרשס נוסף שתוירש

: רות נוספיםקו מיע משניגהו ות הללכבל הרעע דימ, זכורכ. סלוניקי-ישנ-סקופיה

ומהרשת שהקים ,  אותו קוךלאור, הימקדונב להעפשגרים לוב טיםיסנוקומ תצובקמ

של ה תולעפל ספת ותוהרק בתניבח בימשהפעולה זו ש. וןיומוורומטיס עבור ברמן ב

: טיןלור לחחגיע ממקור ארף ההמידע שהשיג בונדו, תאז תמולע. יתרה הבולגצהקבו

 מדויק היה, םברי הדעבטמ, דע זהמי. ינמרגה אבורה של הצחב התאגףממשרדי  שרהיי

ק יתיו להעמימשר לברמן ולעאפובכל מקרה הוא , ונותולת הקרתכל רהקשול כיותר ב

   65. ולבחון את מידת מהימנותוו אותתאמל םוג, חראור קמע מיגהדע ש המיר אתשיולהע

 גםן רמב לש ותשלר יעסיבל הוא א, שרקה וםתחבר ל בעיקעיבונדורף היה פ

שסיפק , הרומני צבאהבין היתר היה לו מקור באגף החימוש של . צבאיה ןויבה רושיבמ

ותיו רמקו, כאמור. בא הרומניו על ידי הצכשר נאו/וו שהוזמנפרטי ציוד  יןעניל לו מידע

 דוצי חילו משת עלעו ידיולו י סיפקמנ הגראף התחבורה של הצבגשבא בותכ הררבמדו

עסיק סוכן מכירות ה, כמו כן.  באירופהםים אחרירואזן וליוולי נמרג צבאל  שותדיחיו

 צבאיות באזור לפי ותידל יח שןתכחוו נעל חוומד ונהיל רחבי המדכבוסע שהיה נ, רצעי

  .כורא שפגש בדבצהאנשי  יהם שלדשעל מ יוזיהה ינמסי

 ןומצפל ומ רלרנגה לשו תיגנס ונגרדי בסטלניא הגרמצבל ה שוונישלכ לאחר

 תדשוחאפשרויות . לדאוג לעתידם רותרוינות הגמדה לו גרמנים רבים ובניחה, הקירפא

 יסגיל יחצלהוא ה, ואכן. ןהביו רים בעולםחתים איני עמפל כמו, ףרודי בוננפלנפתחו 

ע ידת מוור למקורדפיו לחת לו ולשוועייסש, תונוש תוגבדרם נירמג םידיקפ וםניציק

מיד עם סיום . וותיכם בא גהראנ הכלוכ, ומרהח ת השתקפה בכמותחות זופהת. םדשיח

ליל  צ בעלםשו ץ לעצמימוא, בטח לוופי שהכ, יתטברי נותי נתףדורנ בולביק המלחמה

   66.דרפו בנ–י נגלא

 ייםמנורה םייתים החשאורישב םיהשותפים ואצהנו עניינת היא אם הצליח מלהאש

ליחו  הצאו שמון אסיבגמן וברים של ניים מבכירי הסוכנשותיהם של ב על עקתולעל

, וגסטפהנהל את ענייניהם מחוץ לטווח הבילוש המתמיד של ואריאל לבונדורף 

. פעלו וב שרחם אומק לכבה וצסטננבקו, רשטוקבב, לנבוטסאיבהם לוחישור האבווה

נוכלים , כנים הכפולים והמשולשים שפעלו באיסטנבול וברומניהו הסתהאם עשרו

 על זנבם של שליחי היישוב עלותליחו לא הצל,  מי שישלם להםהנכונים לשרת כל

 לש בםידדחוהיו מל  חושיהם של הכוכיעובדה  ההאם? והסוכנים אשר שירתו אותם

בריטי ה אלה של כמו, ירה הכושליםדחה תיסיונונ, הפצצות בפלוישטיה, ההמלחמ

 םת שלה אולא עש,  היישוב גוקובסקי ופיכמןשי שני אנשלון סטליי'רדיין דה צ'ג

                                                           
  .87, 75, 57' מע, ער סמיבי, מןר ב,וניש רא-ופיהסקו ק בותבכות המידע השונים לתנועת הרור מקעל  65
  , 23.5.1968, 4' ן מסוראי, ן לכהןיורא, מןבר; 68-77' עמ, םש, ברמן,  מקס בונדורף ראועלד עו  66

  .1' מע, 6.6.1968, 5' ן מסויאר, 2-3' מע
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ודי יה על החשאי למחצהחשאי או הוהאם המשא ומתן ? החשדות לחידוד

ל כ אל, ה מלאךהי לא םאשר איש מה, חלק רומנים ונאצים ובשנטלו , ניסטריהנסטר

 את וה לא עוררלל אם כאה – 67ררהוהתהודה שהיא ע  על,'טרומהס'ו כמרשה  פןכש

סמויה של סוכנים מסוגים  ת והרומנים כי ארצם רוחשת פעילויםאצהנחשדם של 

, חיםירבהמ, רב המוכסיםמקנדורף בולאריאל ולשור יה קי שהכל מיש מ אהאם? יםשונ

 החדנ על כך הבושתאת ה? הםפישותם ולצי לנאהל אפעולותל סר עמלא ' יורדי הים וכו

  .ננודיור בתאוחר יומ לבשל
  

  הרינגהו. ז
 הייתה הונגריה מקום, אבריאללק וקושל ת רשהראינו לעיל בהקשר של פעילות שהי כפ

:  מספרתובנראה שתרמו לכך סי. ולבאיסטנב ילות החשאית שנטוותהפעב חשוב

 םעקשר  הלערה פי כרי הרהוםקדומי לב דרו כבר בשור התעהבהונגרי, הראשונה

ה יבה שנייס. בה ביטאו רצון להשתחרר מחיבוק הדוב הנאצי יםונ שיםוג ח.הירמנג

 ,)וסופיה הנוי, רטגטוות שטנבתחיה על קשר(פשט דובב רהוואבה תנתח הייתה

יוני הצהתא  ורכיצת בולומגת הורוישאפת ההבינה א, ות רבהתיה יציריחכושה

 .ולבטנאיסי בקרעי היוביש היהלועפהד וקמל שט ובקשריו וחדרה באמצעותו אפדבוב

 יח גרמה לתחושה שהכרלהדוית גה יהודליהקה נותרה עדיין יהונגרב יבדה כעו הםג

ה היחסי של התא הציוני פעולחופש ה גםי ולוא, לההצי ל כדיתן נישרק עשות כל מהל

  .יחק כאןשבקהילה זו 

ם גיים שבאו מחו שונותים איתלביןיאל רבא ולקווסס בין ק של קשר תזו ונהתמ םהא

? חוד ליחד או, ראופנושל ברמן ותם ם בהקשר פעילצמה גע בבודפשט חזרה עלם שוני

? מיםוכסיה- םישושיהג-םיעמג הרותטמ יוה מה? כונתו מתזבאי? קיובדי  עם מ,ןם כא

  .רספיחד לשאלה זו שורות מינ

איש הקשר . יהגרהונב רואופנ ןמשל ברם שריקה ה מן לכמתוודעבה נה, תישרא

 רונצתשהם ידיהום ורילהן  ב,)Frey( יידרש פראנר "דהיה  הינגרובה ון שלהםאשהר

עיתון יומי בעל ', יאר נמזט'מג'נייני חוץ של לערך  היה העוירי פר"ד. שנולד םדוק

ל בכ היה מעודכןהוא . יותיברלות להשקפ עלבתון שהיה ידוע כעי, בה בהונגריה ריוקרה

ה מנירלת גמשמם ויים עסמם והייוהגל סיהחולי ריהגהונ שלתמ מ שלהנוגע למדיניותה

  . ןמרבעם ר ונפם או עקו הדשרד בקעמו

                                                           
סיונות  נילע. 452-453' עמ, שקרים, בראון, ה ראוניומר, וישטי בפלצצות באזורי הנפטהפ העל  67

על . שם, בראון; 265-266, 258, 90' עמ, אינטריגות, רובין ,וא ריןיטלס'צה דל החדירה הכושלים ש
 –לקנים בעי ה מבצ–) ת"המזה (9 .מ.ל שש הריה קצרטויסה ',ראון כמפיגוקובסקי ול  שחהיצנה

 חשאיא ומתן המש העל. 158-164' מע, התקווהי נחצנ, )רכיםעו(חרים  ואליןברי: בתוך', רתובי סודי
ך דר, עופר, וראה מרוסט תשר על פ.287-302' מע, פלערב ץח, גינריל פ,ואר הירטיסנסנטרי דיהועל 
  .235-261' מע, םבי
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המחלקה הפוליטית במשרד  להנ מ,)Maszak (קאאס מדי סג היהבני חשו שרםוג

שיא פעילותו ב. בערוץ אחר אחד מהםל לכ, ופנרלא ולברמן קשורהיה סאק מא. ץהחו

שיו נאולן מרבלגר י שתוועצמאוב וץ החרדשמבו שכת בלשוירד משדר ילהוא הפע

 קסאאמ ן להלאהכפי שנר. צי שנהחבמשך כ, בעיקר בתחום הפוליטי, חשובותעות ידי

 OSS-האש תא ר, אלסד ןרה לאלושקנו והרופת בסיפסונ סתעפותהר גם לושה קיה

  .'דרור '– (Sparrow)' ספארומבצע 'לו, יץוישוב
-  תעשייתיתרהבחבר בכיד יקפ ,)Tanczus( סלו טנצוזהשלישי היה ל איש הקשר

כלי , היה קונצרן שיוצרו בו מכונות' וייס מנפרד'. נפרד וייסמ תשל משפחה לודג יתסקע

 68.רופהיאבות בארצות נוספות בנ- ובעל חברות ,םאחרירים  מוצב שלן רח ומגוונשק

 –' הגרינג ורקה 'שלם לימנה הצתועישב במ' וייס מנפרד'ל חברת שאחד מראשיה 

 ר צוהיותפ ושוןמטנצוס ודרכו לבר פניבתח פ מה ש–נג קונצרן הנשק של הרמן גרי

ח "וד לש  מדי חודש עותקברמןטנצוס העביר ל. יתנמק הגרשנהיית שתע בל לנוסף א

 ח"ודה. ינמגרהי הכללמטה ונים על התעשייה הצבאית בגרמניה לממישו הודשי שהגח

צוס נט. ירופה הכבושהאה ובמנים בגריומטוס ור טנקיםצם של ייקיספרים מדויל מכל

ת בנוה-תוחברה  שלרתחום הייצות בותחויתפ העלה ונדיכלת המכל על עדימגם פק סי

שים נוספים איעם  קשר קשרים באמצעותו יכ  גםרפ מסרמןב. 'דרמנפס יוי 'תובעלבש

  .' נמזטארי'מג'ומי במערכת העיתון הי

משרד החוץ  בידפק )Veress( רשו זלו ל הואה זשלבב גיאחרון שנצה רםוהג

 ואה. וך הונגריה לתרר קששימכר עביה ללמאסאק ונצוסטל עיסיש ורו לזל. ההונגרי

במטרה לנסות , נבולסטאי ל,קלאי, י ראש ממשלת הונגריהשלח בידנ שאחר לאת זשהע

  .אציתה הנרמנית עם גרי מהבגריהפרישת הונ שיר אתהכל

ני דיע המקנעמוד על הר ,ל"ת האישים הנע ארב אלשרהקת ייר דרך בנו תיאפניל

 ייןמעל-לאת בווסתבהחר אל, רואמכ. כיהרותב הרעהת ריגההונת לועי לפיבאוהצ

 משלתגם מבהם הייתה . י קץובחשב חישלפה ואירבים נמים שוו גורלחהרד נגליסטוב

ר ש אחהיא החלה לגש. )Kallay, 1942-1944(מקלוש קלאי ות בראש ,גריהנהו

 לו הח1943 תאשימר. בער במתרילות הבבע עם דרלום נפ שכםאפשרויות לחתום הס

 קערקה  אתשירכון להיסינל בשי צבא לאיסטנבונ ואיםמטלויפד, יםיחשל םיחלשנ

 תבכוסוהו ברוסיה הוכריה הונגצבא כוחות כש. צית הנאלפרישתה מבריתה עם גרמניה

 ניםוראשה הםריקו בי.רים יותאשו נושע וננגרייםום ההמציו המארבגבנסיגה הגרמנית 

. לק מהגישושים הללוחהיו  ,ריאלבאו ק לקולםקשרבהל לעי כרונזש, וניישל האץ ובד

 שו ליגנהר ההש, הממשלה קלאיש אר – ו כולם שלח1944 ועד סוף 1943 מראשית ,וכך

                                                           
, 4' סאיון מר, ןכה לוןאיר, ןמבר; 201-204' עמ, יהודים, באואר, ראו' דוייס מנפר'צרן ונ קעל  68

 תיוגיסות בוכהיו כר שונותהראש תשיוהפר תאח ל גםרקשו היה קונצרן זה. 13' מע, 23.5.1968
  .לרהימל רו שצח םעא ומתן מש
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 ,וץ ההונגריהחר ש, )Szombathelyi(סומבתהיי  פרנץ רלגנ, ל"טכרמה, )Csatay(טאי 'צ

יקודם של  בפ,יהכללה מט ה של2 מחלקה (ריהונגיעין ההמודי  ראש,(Ghyczy)י ינו גיצ

אנטון פון  לנולוק טננטיוול) Kadar(ל  גיולה קדר ונולק, )Ujszaszy (זסיס אוטווןשאי

.  זומטרהול לקידום סטנבנציגיהם לאית  א– יטהורלוש  מיקאדמירל, והעוצר, לימרק

 של ם כמו ג,ששל ור, אקסמאשל , ירישל פ, ניוישל בד, האץל ם שתפעוה, כןכי ה הנ
אלברט  , לרפואה ולפיזיולוגיהבלנוס רפ תן חבהםו, יםנגרו ההםואליטטלקנ האיבעתרא

על  1944ואר בפברו נשלח ש,)Vali(ליט פרנץ ולי רקהפ ו,)Szent-Györgyi(גיורגיי ט סנ

דבר ל פו שוסתנפץ בלהם רוצי  מניסיונם לאותת שאין הםקיו חלה ,קלאיידי ממשלת 

 לק חיקרי גם לגישושים שלעקע ההרו זה 69.אןסובייטי מכוהאן כ מצינא הלחץהן בי

ערוץ חשוב  כ נתפסוםה ודיםיה בהיותם. רוויזיוניסטי השליחים אלה בין נציגי המחנהמ

ת גרמסב פעלו רשמית הם' םלנסרי-ריפ' הלאריאבללק וקווד לגבני. המערב םעלקשר 

 םמוני בפני המםיר הזאת יכולים היו להביא את הדבהניבח המןו, יתנקריאמוית טברי

ן ו יתרר להסתיהיה השקש דאיוו לקרוב, בולסטניאה בדחוסין המודיעהבקהילת . ליהםע

  . זה

רך יה דלבגוסומיד בדרכו ה עוירנג להוינאשו לרקום את הקשר הרלופנר הח אר"ד

ספר חודשים וך מפני שהעלה על דעתו כי בתל דעוו, ושיבהכטחי לש וץחל מא הרינגוה

קני ריגון אמראבה והצל ןעיידמו לפעיו לתירוח על הנאבק וך מפליט יהודיהפי

י רכתוסול הונ הקאשת, יגאולט יףמת נאסאהברת גהתוודע ל שטפדובב. לובנסטיבא

גם היא לא העלתה על .  לתורכיהתוזיושיג לה ו ולרעייתולעה סייאי ולגט' בג. הרינגובה

נר פ אולם שוני ראשגשיםפממשכן ללנבול ט באיסיתהב פוךהי צרמן קז וךתבי דעתה כ

  .ולנבאיסט ל א שיגרהיהונגרהעם השליחים ש

  עםרהקש את ,כזכור, נרפאוש דיח) 1942 וניי(נבול יסטאו ליעהגר חזמן מה לא

ה הי םמהאחד . יות מפתח באיסטנבולמויצור קשרים עם ד לשסייע לו', קולונל פריץ

את התוודעות הייתה ז .לנבוטי ההונגרי באיסלהכל ולסנקוה, (Ujvary) ריביאודזו  ר"ד

הוא נשא . יריפנדרש ר א"ד, ונעדיו מלטנבויסאל עהגי 1943ר וא בינרב כשכן, חשובה

רוח  ב,בשעת הכושר בערה המלמחנלחבור ה נגריל הוונה שצר של קלאי על רמסו עמ

דעו מיו, נרפו אגם דרךה  הלארלנכון כי מסר זה יועביברי ראה ואר "ד. תואר לעיל שמה

ה של גברת תיבב ההתקיימ ,בריויאר "דוי יפר, נרופא, שהלוהש שה ביןוהפגי, ריהט

י כלל ת אילגאוהסתם ידעה גברת ט מן .יהורכי בהונגרהת ולאשת הקונס, טולגאי

 מה ,וןכאל נ  גםהעיד אי הלבא,  תורכייםםלומטידיפ תשפחממ יםנדרשה ותילטרינה

   .יהבהונגרה  בעללשו  מארחישלונם צר

                                                           
, יהרהונג: ת השואהדול תו,קצבורגל נאנת, בראהאם' ולף לרנד; 134-135' עמ, יהודים, אוארב   69

  ).תולדות, בראהאם וקצבורג: לןלה (1992ים שלויר
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האחד לממונים עליו בארגון : יםעד ינילשריי מפל ביקש עדיהמת אביר הער פנאו

שם עלה רעיון נוסף ,  היה ברמןהכיוון השני; האמריקני שבו החל לעבוד זה לא כבר

 ת עלו שבו יוכל גם ברמן לתה ופרייןרמבין ב ן פגישהמ לזההי וןהרעי. יילפר סיחב

, ןואכ. ומעשר הק אתיק עמה ל גם,מתאימים נאיםתו רצווייאם , ליווא, ישאהל נקנו שק

 על יירפע של דמים מהברמן התרש. בביתום יריופנר הזמין את השניים לארוחת צהא

 עבורכו, ממשלת גרמניה עםם וייסמה ויםיגלוהריה ויחסיה גלת הונממש לה שתוינידמ

עם שר יצר ק, מהלחהמם ל עד תוויסטנבאשאר בנ ייפר. לו שתשרלו תס אויי גמן קצרז

 בירו העברמן וגם אופנרם למותר לציין שג. והיה מקור מידע מצוין ו בבודפשטידייד

 SIS-הקציני . י הארגוניםנהם בשי עלםימונמ לישטרו של קלאמו של צונר לע עהמידאת 

ם ולא, מנים הגרםמטע לעופהמ ולכן כפ סוהואילה כי ים חשדו בפריי בתחיטברה

ארצות  לי פרימלחמה היגר החרלא. הלכו ודעכו, אופנר וברמן יםדעי מכך, להת אושדח

י גברת טולגא ךרד 70.'המריקאול ק'בגרי נוהה רדומהכת מער ינשד מאה לאחיהברית וה

 יםמננא גרור ושויויה עהש, סינאיוקלי רד אנינקונסול היוו האלם  אופנר געדוהתו

   71.ירותיושמ הנהנ אוהם גס שלבר  חייםדעישה יפכ, ובהקמ

ים אחראהם כפי הנראה ה, פרדבנכל אחד ו שלושתם יחד א, פריי וטנצוס, יבריוא

, רזכוכ. כו לברמןרדו וצתם לבין אופנרקבלזלו ורש ו, י מאסאק סגדביןקשר  הלהקמת

י צורכ לולבנט לאיסעםלפ גיע מפעםהג להוא נה .'רדפנמס יוי 'ינהלמטנצוס היה אחד מ

תו ו אקרה פריי ושידך גםמב ג כמוהנ ו הואידע אלופנר התוואשאה כי לאחר נרו, וקיעס

יצור  יטים עלורר דוחות מפהעבי, רמןשל בשת רבוס  טנצ פעלתו רגעמאו. ברמןל

. דעו ומזוןה תיתעשיל ע דעימק פיס, הפואירות במדינות נוספיה ורמנטנקים ומטוסים בג

ים רחיות הכריהצעי זמ נקטו אהשניים; מןש עם ברגפהי להגנ וא ה באיסטנבוליוורקבבי

  . לריגוהוג בכמקובל וכנ, עליהםלהרחקת כל מעקב מ

עם היה זה לזלו פה. יאממשלת קלל  שסףטנבול שליח נוסגיע לאיה 1943וסט גובא

ו י רס, יבריטיר השגר הםם עגש ג נפואהמבר טפ בס9-ב. ינגרו ההץוהח דשרמיש א, שור

 יהיהעד שסוד בר ניעה בלא תנאי שתישמכוהלה הציג לפניו דרישה ל, וןס'וגי- לבו'נאצ

 לשע גם לפעילותם ודהתו, נוני שעומד לפעודיתמן הולה כך ע, ךכאחר . ממשהאפשר ל

                                                           
 ר פרנסיס"ון שערך המחבר עם דאיר ,וראן רמבור נ אופםע לו ששגמפהותו עילופ, רש פריינד אעל   70

, 4' ון מסאיר, ראיון לכהן, ברמן; 85-86' מע, ער סמיבי, ברמן; 15.12.2003אביב -תל, נרפוא
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ו ך אכ. חרת ארךדי בולא, בריויא ךרד  גם הואליאו ,םיעד יוונאינ? יצדכ. מןאופנר ובר

א עמו לא רק את נוששהוא כ, טבודפשל בהוא של ובאיסטנבשקיים ת שויגחר הפלא, כך

ו  למן שאותו מסרל בריו שר רדגם משדא י אלבריטר המאכזב של השגריר המסה

 תת אשא לליוכ  לאייע כדהו, איסטנבול-ך קבע בקו בודפשטרד שנסע, טנצוס. סטנצו

  סירב טנצוס לקחת אתדועמ. אקאסמ ידגסל רביהעלרמן  בקשביש ודירר הדמש

כך או . םננו יודעי אי?תאחרובות  מסי האם?יתפסש שיהחש האם מחמת ,המשדר

 הירנגהו ךות  אלותוא חריהצליח להב, שרר הקת את מכשיאשלורש הסכים , רתאח

 ר רדיודמש אקסא משל ותורשב  היה1943 יותסמ, ךכו. אקאסמ של יוידו בותא דיקפולה

. נבולן שבאיסט ברמץ אל החוחים מפורטים מלב משרדוויביר דעה ותאמצעובש

שה והמדובר ענהעל , של הונגריהץ סי החויחתפתחויות בעל הידע לו מ כלוחיםהדיו

 וםחתבע יד מוכן, יורטהל רימדאה', רצועה'ל  שותביבובס יאקל בממשלה בראשותו של

ציוד ה י וסוגויתיחידו יפאו, אבצה לדגו: טגי אסטרכללי יפו אל שהיה בע,צבאיה

 יתנאצ- גה הפרובמפלרחש  המת עלקדויף ומ שוטהעביר מאסאק מידעבנוסף . שנרכש

ת ל אעיסאק הפי מאגדס). Szlasi(סלשי רנץ בהנהגת פ' ץחצלב ה'מפלגת , תריההונג

י ה בידה של הונגרים כיבושע, 1944 רסאבמעד מעצרו  ברמן וח להמשדר ששל

   72.אציםנה

  דרךזייםסאק היה מפעיליה המרכ שמאשתהרר וברמן למדו על קריסתה של נפאו

ח אנו "והדן מ. OWI-ב למנהליו, בצער, כךוח על יוואופנר ד, םאחרייו הורותחד ממקא

היו לכך שתי . ץוחה דשרבמ חרים איםיר בכם עםניהגרמ ידביר צנעסאק אלמדים כי מ

ים  השנם שלריו המחקאותנדים השנייה מלמ על; דעת ליהל האחת שברמן יכו. ותסיב

  . אחרונותה

הל עין אמריקני שניידו מבצעמ, 'ספארו 'עצבישלון מכב ה הייתהוכונה כראשהר

. 1944 במארס 15-ך בר זה יצא לדבצעמ. ץויישו מ,OSS-הראש תחנת , לסאדן אל

). Duke (קוד דיקולונל פלורימונ דו שלקופי בOSSבהונגריה הוצנחו שלושה סוכני 

-ינטאים מגורם ע ליצור קשר, בולטנסאיבם יגעברוח הגישושים והמ,  הייתהרהמטה

 םזקלח ויוטרי  חעיבצממידע ג להשי, אילקשלה מהמל ראש  שיה מחוגורונגהב יםיצנא

יחו  הצלםהצונחי.  דרכם את הנאצים ממרכז אירופהקלמערב לסל רשאפ לנםצובר

יה בידי ונגרוש ה כיבאולם, זסירל אוסגנה, ונגרי קשר עם ראש המודיעין ההרליצו

. יהםת תכניועלל להגו  אתםסת, 1944רס  במא19- ב, ן לאחר מכימיםעה רבאצים אהנ

 הבסיא שמלא ,וותמ לם נדונווה, סבמאר 25-ב םהנאצידי לירו גסחים הו המוצנכניםוסה

                                                           
72    NA, RG 208, Entry 6, Box 12 ,תולדות, אהאם וקצבורגרב; 16.9.1944 ,ר אופנר" של דוחיוד ,  

, אינטריגות, רובין; 134' עמ, דיםיהו, באואר, אולזלו ורש ר ל  שתועל שליחו. 83רה עה, 133' עמ
  .145' עמ
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 13, 1945 ריל באפ16-ררה עד תומה פקודה זו לא בוצעה והשלושה שוחררו בבתהשלא 

  73.שבור שנ לאחדשחו

 טול אונתו של קולועילוקשורה בפ, ודעא י לשעליה ברמן ואופנר, ה השנייההסיב

. 'דוגווד'ל ואריאבק ול קל שתשרב לתפתהנו תולימפענו דעיו התוולאש, יגסצה-האץ דה

של קצינים בכירים בצבא ם בשליחות, 1943קולונל האץ הגיע לאיסטנבול בקיץ , כזכור

 תעוצבאמ יהםפלשותולאבריאל , ולק לקעדהתווא הו. סיאוסזונל  קולוביניהם, ההונגרי

  שליוחלשו ןבילינם  בלהוע פוףתישת ואל, ניםהאחרו. םניקרימאוליטים לברוכן , סוגר

 זמן לערך הפקיד גם תובאו .כשיר קשר להונגריהמ ומצעותאב החדירל וביקש, ץהא

  , וכך. התה מטראוובדיוק ל, ורש לזלו, גרי הונשליח בידי שרברמן מכשיר ק

 שת בריםריקנמאו ה לנות שנקודה  שם–' ןיסמי 'או, אץהר ז ח1943 רטובקאו ב5-ב

 אלא שהם, הישג הז היה םינאמריקת החינבמ. טואלחר יש מכומ ועטדפש לבו–' וודדוג'

להיות , יו נכל שארבין, תיד הואע ספרמים ודשחושתוך , שהוא סוכן כפול ועדי אל

 74.'ורמבצע ספא'הכשלת  בגםורב מע
ביל כמה ערוצים של קשרים חשאיים במק ורוצנש ממם שיוד חתםאוב, כן כי הנה

ו פיושות, 'וודוגד', קולקקשר אחד נוצר דרך הרשת של . יגראל לבו של הממסד ההונ

, רלנדשמקפ וםמקב. SIS-ו בליע ומפןברמ דרךי וקשר שנ, OSS-ים מן הריקנהאמ

 דשעמ דועתיהלפי  תוחפל, הנרא,  אנשיהםרת בבחישלו נכלאירלק ואבקו', ודודוג'

  .הצליחו ברמן ואופנר, תנו עד שלב זהולרש

  

  כוםסי. ח
 אופנרו ןם ברמגו בריאלא-קלם קוג, יללעו שם מן הדברים שהוצגתריתן להשנל ככ

ל רשת שה. םשיבוכהם בשטחי יםפסועמים שרקם ר יחסית להקיצקמן  זךצליחו תוה

כי כלל סוכנים כפולים  בסופו של דבר תבררשנ ךער מעלנה עשנל ריאבא-קולק

בך ומסלפות וה הי,  בחלקופחותשל, טודפש בבםגכך ו' דוגווד'כך ב; ולשיםשמו

ות מהימנ, תונמיאו היהאם הן ? פנרוא- של ברמןתותה גורלן של הרשמה הי. 'דוגווד'ב

אצים נהאם ה? םי ומשולשםם כפוליניסוכ ותורחדו הי הן גםם הא ?רות יתעיווומקצ

 בשלב עום לקבילונו יכאש ככל, החלתף להים סוד נקםא? ותיהןבקע לע הצליחו לעלות

 הימנותומנות י אמו הין אכרופנאן ומ ברלת שתורששה איה הבושתה ,קרשל המחה ז

ש הדבר שהן היו בלתי ויר פאםה. ם משולשיופולים אכ םניכוהן סבו יה א ול,תרה יוברה

שיים ארנים הכוס מן הקלחעולת  פולו עלעו דים לא יצכי הנאו, הרמטין פאו בותחדיר

                                                           
 ,על פרטי המבצעח "וד, NA, RG 226, Entry 190, Box 76, Folder 64 ,אור' ע ספארובצמ 'על   73
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ק  על חלות לפחוידע, יםאצהנ ,הםוות רחדי היוות שתהר. שלילית על כךתשובה  ה?בה

   .תםולעל טיב פוע ןבה םיליע הפןמ

ות ני ארצפעל  לות המשתרעתי פע זירתציג בפנינו מיו של מערך הרשתות הללויפומ

, ריהטאוס, יוגוסלביה, המניור, ריהלגבו, ריהגנ הו:זהכרמופה וריאמזרח -םדרו

ת רגסמב. יהמנרך גום אל תג היעהג יא המיםיומס םיקלבח. יוון, כיהרתו, קיהסלובוכ'צ

 םידוהי, ןיעידומואנשי צבא ,  מדינהדיקי פ,בניםבוחו עות אלה פעלו אנשי מקצורשת

לו פעסוכנים ש, רבידולם ה מעוחרותם ואקי העסדמויות מקהילת, יהודים םניאשו

,  אחדןואדמתר וי  שירתוםיתבמר. םיסטטוניורופאיו הה שאלכ ואידאולוגיים םעמימט

 –ביר מכול –ו נאלה ראיכ.  המתרסיי צדנמשם ידונהא  ששירתו אתלהכאף א היו יםעתל

  . אליראבבעיקר ברשתות של קולק ו

 םירושם ק להיותים או סימנןמר מסיתוי לראות  שאפשר קשר סוכנים ואנשיויה

: הושר שלכיזנ .פנרוואברמן  לשול איראב- קלקול ש ,רשתות הראשיות התישל לבימקב

היה קשור בקשר שלא , תר שלויו בובוגדר על ידי ברמן כסוכן החששה ,נדורףבוקס מ

ר וחס, הרידדנ נוטפיס. רגןמאוה שובאת כל רכיביו גם עם אנשי היין פענחנו עדיי

ות אני גתפל הוןגר באביישו השיאנלע  סיי,)'דולהג'(ס ליקי פנדנא ישלו וזרעו איטלקי

סוי לאחת כייפור ס גישהלוברמן נעזר בו כאשר ביקש ', מילכה'ו' היצרמ'לים פימעה

א יבוב עסקה ש, בחברה שלובודהלה עיפק וא סה. יה ברומנלומהסוכנות העצמאיות ש

 ענייןו ביתירושלש אל נדרריאל אושמ. מטעמוות  שונתה לשליחויותואושלח , וביצוא

ארגוני  לותניים הראשיים של אפקה עם הסנמנר  אש,סלוצקיי קדרגם א .'טרומהס'

 ונמנה עם מקבלי השכר ,ברמן לשמערך ב זיתמרכת היה דמו, תילגהעלייה הבלתי ל

 כיוראי התנתו העירךו גם דהי ותספונ הת השקדונקו.  מגיבסוןצםבע ומרכל, נוממ

  . מריה באואר רתבג ו75,י שמעון ברודוממק היהיהוד, ידי יאלציןהחוסיין זב שוהח

אף הוא חוליה ה היוו, לבונסטאי בSIS-מפקד ה, ייטבר הגיבסוןד רול הלונלוק

, וןבסגי. תיהןשל  שרית העיקוסן החתונה היהוא . ן שתי הרשתות היישוביותבירת קשמ

שר פעל רבות לשמר את הק,  עם אנשי היישוב המאורגןישאהחף הפעולה תויי שממכוננ

 1944ביב  אמןל. וןנדלונאים בדיחס הצונן של המפקדה בקהיר והמהיעל אף , שנוצר

עות אמצבול בסטניכופר שהגיעה לאהעת צב היבסויות חתפתבהב רועמ ףהיה אא הו

 .יסטנבולא ביתשאת החילועפה תא דש חיאשה לא שהבירשהפ, סרו גידנווב נדראל ביו

 היהכך יכול . ות היישוביותשתרו שתי הר התחבומעין צומת שאלי, אפוא, גיבסון היה

                                                           
 יחהש; 69-71' עמ, 1971יב בא-תל, פרנסיסקו-ן סמןיו, ילת אאליהו, או ריןיין זהידי יאלצוס חעל   75

ם ליושיר, קולק, עון ברוד ראושמ לע. 23.11.2003, ופנר פרנסיס אר"ד עםר חבהמך ער שיתונלפט
  , ער סימיב, ןברמ; 112-113' עמ, 1975אביב -לת, י השואה בימלההצ, ברלסים יח; 55 'מע, אחת
, אינטריגות, וביןר; 140, 136-137, 78, 68-69, 62-66' מע, יםפדנר, פיראו; 104-106, 100, 94' מע
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 היהודיומן ימהו סדר  ווהלל תו הרשתיתש שלן היני עדרךה ופריבא רה קוהמת דעל

שיגר אשר בדיווחים  ,אולי, הנמוב טשח אוהת אמ במה השאלה בה עלתשוה .ניהציוו

  .  עדיין חסוייםוצערנ לשהם ,בלונדון ויעלנים אל הממו

, SIS-ר מול גיבסון מהיקפעל בעמן ברוד עב: ריטיםהבעם  לקשר רשאב ברדוד וע

דרך בשגם עובדה זו מסבירה את ההבדל ר פשא. SOE-הם מול גאל יקולק ואברו עלפ

המדוד , הממוסד, וף הסדירהגה היSIS -ה. י הרשתותשתל ש, ןלגם גורי ולאו, ןלתהפע

  .ותם לפעולות הרפתקניושה  פהנטש, SOE-ה,  יותר מארגון האחות שלוירוהזה

שת רה, וינארי שכפ. דר ממורת יוהיהים ינקליהן האמרייאו מפע יהןתפ עם שוקשרה

 OSS-אנשי ה: ם אמריקניםי של גורמהחב רשתול קה מלעפ לאיברואק ולק של

 יש אנול מ גםךכ, בקהיר ובבארי, יםשלרוי בזהוף הנבול ואנשי השלוחות של הגסטאיב

שור  קיהה, ר אופנריקבע ו,ןמברו רפנ אוםתמולע. ולנבמריקנית באיסטה האסוליונהק

שכן , רפנאו ומן בר שלתותשרהינותן של סייעה לחסשעובדה זו ר פשא. OWI-שי הנלא

ר עם אנשי קשיו מגל ראתOWI - הירהד 76,הסתבך באיסטנבול ולך הOSS-שה העבש

מה , לוהלהביון ת  שתי רשויוין ביתהטבערות  התחמחמת ייתכן שעשה כך .ם שOSS-ה

  .לתשהכו' דוגווד'אותן מהסתבכות ברשת  לישאולי הצ

  ? רשתותהי שתב ותננובהת המןה וד עול עמה

סטי הבינו ם אנשי המחנה הרוויזיוניוגב שורם המרכזי של הייזגם אנשי ה, העשלמ

. ילםהצירופה ולאכודים בם הלאחיהל עיסיושי להאנ, הפוליטי, רירח המוסאת הכו

 םחשאי עה פעול ףויבת שיתי זה מחםוקטיבית בתחפא שניהם הבינו כי פעולה

  .ותמצהמע

חר ההכרזה אל םגו, 1942- מר בכ, ל"צ האלא זוטר בשורות איש, מןבר תו שללויעפ

, ל"ם ראשי האצג כי דה ללמוליכ, עד לסוף המלחמה, םיריטבל על המרד ב"של האצ

ל נצל ידעו כי יש לנסות, מן באיסטנבולר של בשאיתו החידעו על הצבתה שלאות לפח

 יביחר דבהכשך גם הם דבקו בכ. םהודיי ילדי להצ כרופהית הצוהר הזה אל לבה של אא

, הזה רשקהוב, מן הבחינה הזאת. יםיטין הברויבתי הרובשי  האנשיםןמ קלח ם עשרק

וח רל בעפ –פה ודים באירולכקשר ליהודים הור בבכל האמחות לפ – ל"האצ םג

 רפנילחם בס': הבריטים לקטי עםיאדבר טיב הקשר הבדן יוגור-ת של בןרמוכתו הסיסמ

  .'ןלב רפס יןאלו יכא רלהיטלחם בונ, לרטהי בלחמהמ יןאילו א כהלבן

ה ז ךצורו הבינ, ונים לסוגיהם השןעידיוהמי בארגונ, קנים והבריטים מצדםריאמה

 את שראפל –לת והמוגבה  המדוד– נותם נכובסיסותו בא ווהעמיד ,של שליחי היישוב

  .הקמת הרשתות הללו

                                                           
, אינטריגות, רובין; 141-142' עמ, יהודים, באואר, או רנבולסטאי בOSS-בכותה של תחנת התסה על   76
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 הככל האפשר וברצון להבקיע אל לב יםבר םידוה יליצהל הוקו בתוקהושתות רשה

יחה  הצנוגמסת עילולפנגד הת מןברולמרות ש, תיפשרארך דאירופה בכל  של

שקופלה שית אי הרההגבואף על , לות הללועוהפל ש םיההישגים המבצעי 77.ורתויהע

ף קיהב יבלהנולא יכלו , ניבוה לא הלבצעים אמ. קצד ןמ ברכי הוכיחו ,החצני היעצבמב

וס  האת מןרזנגש גבי מהל תלפחו, תילהמור הינבחהן מ. שר נתלה בהםת אא ,עושבוצ

  לאןברמ, ינהדבראשית המ הרינוי האומה והחב בתהליכיל המכוננים שסים מיתוזה לה

  .צדק
 ודתיע ה שלותוניויח אתם  גןונכל  אתמדו מללל ההרשתותי ות בשתננותבהה

 ת שלתושרהפור סיגם ב. ו במוקדו של מאמר זהעמדוג שסת מן היווגסלעיני ודימה

אל  דתלרר קוהחל וכלא יפנר ואון מר בתוברשת, הועדי מידהב, יאל וגםרבאו לקקו

 םיוכים הכרצמהמא. תבו רזה אכןדע במינות הכרוכות כהס.  ללא תיעוד זהןרשפוחקרן 

רב ייב מחהוא של פויטה .יםלדוג – וחונפעת בפוי הלשוהקעם גם א פ ול,ורואיתב

, ורחזהשהליך לתר תחליף  חסזה דעותי ,אתעם ז. דוזהיר ומד, שקול  עליו להיותהושומ

 יתאשחהריה יסטוהב מת לארבקתלה ל שאפשרככ, יתמיא טיבן הה שלכח וההעריתוהנ

 קרו ת הנגזרות אך המאפשר השלמותיעוד לתקובהה מוגמ דיהוז. לוהלת תושרהל ש

 םגלהפוך  לול עהיתוק זש. לשיתוק תוהיל מהןת הימנעוה להועלן הדילער בואש, ומנמ

ות ערשלהובסיס , ך כמעטערר ס חעדימלקר ל החו שוברשותוי צמה עדאר המיש תא

ת ירוההזל בשי יניעוד מדובתיעש דר השימועה תמ מחועשיושססות מאלה ומב תוחפ

  . תרזופהמ
הדברים  שכפי? ח יותרהצליי ומר תיוי ועם אפשר לקבוע מי היה מקצהא, וףבסל

 כוח מרקא ל. תרויו חצלי הנרפואון מבר לשת ו הרשתיכבוע לקנראים עתה אנו יכולים 

. ביאושהכות המידע ירתן ובאידחעומק בגם לא א, ןק בחליבוודא, תתות נאמנושר היותן

 םניהכ סותת אעאצים לטנה  של ברמן הצליחושתשגם ברם ם מפורשיימנייש ס, זאת עם

 טריי ליםאצהנו יחצלהים אשר מכן המסמה עול, לשלמ, כך. םפיהרטת  אעוץנול

נאי ותי ע–בי וישוד היקב] יידישם בלעו=ולט[' למיוע'א ו ה–ולטי  נס העותצמאב

ץ בשוויי, ניהברומניים ציולה ה ההצ פעילישלחד הבלדרים  א שימשרשאוייצרי שו

 רתגשק מלכחו, פוטסשימש סוכן ג, רר בסוף המלחמהבתהכך , ולטי זה. לבוובאיסטנ

, מםלצל, ח את המכתביםופת ליוילעלמפ רפשאל, וטפגסהות מטבר ולעצג  נהודתעבו

תוך תיעוד זה מ. ולהמשיך הלאהו תוליות להמשך פעות מתאימינחאותו בה דילצי

ל ע,  לכןםא קוד לאם, 1943מבר ובמדו כבר בנפו ל הגסטכניי סווד כלמאפשר ל

ה ניומרל לבונסטיו מאתי מסעול עידעום ה. טיםבריה ותרישף ברנדווס בקל משתו ופעיל

  וזהבףסכברחת ה לוע, ולובאיסטנבברומניה ים יקסהעיהם שותפיו מ, םריחם אידיעלו

  . וך רומניהתל

                                                           
  .8-11' עמ, 9.5.1968, 3' סאיון מר ,ן לכהןיואר ,ברמן; 28.3.1999, ל יצחק ברמן למחבר שתבמכ   77
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בעניין  יסנרימויאנקי פנדליס , אל אריאלמוותם של שפעיל על אציםדעו הנעוד י

י וראח מדהמברה שעח הת הקמיגבל, ותפחל, ךכ. הלגפה להנתהכו' מהוסטר 'ישתכר

 ציםם נאיפקידושתם ללש םללששו  שנדרדחושה יולגב, עמסך הכחר  ואשהכיהר

 של עולותיהםל כל פעו עם ידוש הדבר שהנאציריפם הא 78.לגתההפ כשרתהל םנימורו

את ושאר חלקי הרשת   אתןצליחו לאכה םרך המעקב אחריהדהאם ? רףדואריאל ובונ

ברור שהפעילות , או כךכך . ל שאלה זאת כאןעות לענם יכולי נואינ? ןהתי פעולוארש

 לת שועילפס הובאת, תחוו המקמשחב. של החלק הזה של הרשת לא נסתרה מעיניהם

 ילואו, ברומניה, לבוטנסבאיה וסחלים הדכנ הוירתואב, הללומים תחוב עלוהסוכנים שפ

י לתף באו,  היהקשה מאוד, הללו ותשתרשל  ה ותליעפההיו זירת ות שגם בארצות אחר

  . ילות החשאיתפעת האם  להסתיר עד תו,אפשרי

לי  גם הבדיואול, תותש הרין שתישב ותלפעיהעל אף ההבדלים בדפוסי , כי כןנה ה

 'םלנסרי-פרי 'עיןמו יאל הירבאות שקולק ומרול,  הרשתותראשי כקולק לברמןין ב המזג

די  לבבש יםאצהנ וחצליה, תריודת ס וממונתת מוגרו במסגל פע ואופנרמןשבר בשעה

, ירה העמוסהבזמוקדם ללמוד גם על פעולתה של מסגרת יהודית וציונית נוספת 

  .זאתהטרגית והמרתקת ה

                                                           
 NA, RG 226, Entry 108A, Box ,וריאל ובונדורף ראא, יסדלקב הנאצי אחר פעילותם של פנמע העל   78
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