מתנדבי היישוב לצי המלכותי
הבריטי

כתב וערך :אביגדור ברילנט
תמונות ומסמכים :מעיזבון
אדמונד וילהלם ברילנט
חבריו ובמקורות

נושאים
•
•
•
•
•

רקע
הצי המסחרי המגוייס
טרם גיוס
ראשית ההתנדבות
יחידות ההתנדבות
–
–
–
–

ימאים ראשונים
קומנדו
קורס טייס בצי
הנדסה

• הקמת חיל הים

רקע מדיני
•

•

•

שלטון המנדט הבריטי היה מתנשא ושחצני .לא האמין
ב ” "NATIVESהארץ ישראלים וביכולתם החיילית
שלטון המנדט בראייה ארוכת טווח על פי מדיניות
משרד המושבות לא חפץ בגיוס הארץ ישראלים מן
הטעם שזהו אימון חינם לכוח שבתום המלחמה יפעל
נגדם ויסלקם מפלשתינה
הבריטים הפנו עורף להצהרת בלפור וכל מדיניותם
כנגד גיוסם של הארץ ישראלים נבעה מקו של
הישארות בארץ ישראל בטענה שבלעדיהם יהיה
חורבן

מאמצי הסוכנות
• בעקבות סכנת הצורר כנגד בריטניה והעם היהודי
אמר יו"ר הסוכנות היהודית דוד בן-גוריון" :עלינו
לעזור לאנגלים במלחמתם כאילו לא היה "הספר
הלבן" ועלינו לעמוד נגד "הספר הלבן" כאילו לא
הייתה מלחמה"
– תל אביב12.9.1939 ,

•
•

פעולות טרם גיוס רשמי
יחידות מודיעין של האצ"ל נשלחה לעירק בפיקודו של דוד רזיאל כנגד
מרד ראשיד אל כליאני הפרו נאצי .דוד רזיאל נהרג מפגיעת מסרשמידט
גרמני ברכבו
כ"ג יורדי הסירה ארי הים עם קצין הקישור הבריטי מייג'ור אנטוני פאלמר
מפקדם הישראלי צבי ספקטור סקיפר הסירה כתריאל יפה ו 21לוחמים
שאומנו לפעילות קומנדו בטריפולי שבלבנון שהייתה בשילטון צרפת
הווישאית נעלמו ב 18למאי  .1941מטרת הפעולה פגיעה במסוף הדלק
בטריפולי אשר שימש את מטוסי הלופטוואפה

– אחד המתנדבים לכ"ג הוא סא"ל אדם ענב (ווינטראוב) אשר ניצל ברגע האחרון
 אביו עו"ד ד"ר ווינטראוב חיפש אותו כי ברח מבית הספר בסמ"ת בחיפה לטובת פעולה זו
 אדם התנדב לצי המלכותי הבריטי
סא"ל
אדם ענב
בתמונה
עדיין
רס"ן

כתריאל
יפה

מייג'ור
אנטוני
פאלמר

צבי
ספקטור

צי המלכותי הבריטי :יחידות מיוחדות

•

טרם הגיוס הרשמי לצי המלכותי פעלו מסגרת יחידת
הפעולות המיוחדות של הצי ארץ ישראלים

•

 ,1940במסגרת ההגנה והשירותים החשאיים הבריטיים
ובעיקר מינהל המבצעים המיוחדים, SOE,נערך ביערות
הכרמל ,תחת מעטה כבד של סודיות ,קורס ראשון מסוגו
לחבלה ,שבו הדריכו מומחים לנושא שהגיעו מאנגליה
הוכשרו עשרות מתנדבים בקורסי הימיה של "הפועל".

•

בחורף  , 1940נפתח בשטח "התערוכה" בצפון תל אביב ,ליד
שפך הירקון ,בקרבת "רידינג" ,הקורס הימי הראשון .זמן מה
לאחר מכן הקורס השני.
משני הקורסים נבחרו שישה מתנדבים :

•

– לאחר שהבלקן נכבש בידי הגרמנים ,חיפשו הבריטים סוכנים מבין
תושבי המזרח התיכון כדי שיבצעו למענם פשיטות קומנדו ,מבצעי
לוחמה זעירה ,ריגול וחבלה ,למקרה שהאיזור כולו ייכבש בידי
הגרמנים

•
–

–
–
–

שמואל בן-שיפרוט ,יעקב אגייב ,מרדכי לישנסקי ז"ל ,שלמה
קוסטיקה ,יצחק "צקו" ספקטור ויואל גולומב
המתנדבים פעלו ביוון .פעולתם לא צלחה אולם הם הצליחו להפיל שני
מטוסי לופטוואפה בעת שתקפו במעגן פיראוס
ספקטור עמד על הסיפון ,יחידי ,כיוון אליו את ה"לואיס גאן" והוריד את
המטוס הגרמני בפגיעה ישירה .זמן קצר לאחר מכן הופיע "שטוקה"
נוסף וגם הוא ספג פגיעת בול וצלל אפוף להבות למימי הנמל.
התקבלו אישורים על הפגיעות המדויקות מהביון הבריטי

הצי המסחרי המגוייס
•

•

הצי המסחרי בפלשתינא-א"י היה קיים טרם מלחמה ,כל מי
שרצה לעלות על הים לא הוגבל בכך
האוניות (רשימה חלקית):

– א.ק-תל-אביבPalestine Shipping Co. Ltd :
• אניית נוסעים דחי  10000טון ,אורך 136מטר ,רוחב 15.5מ שוקע 6.6מ
•  400נוסעים  120אנשי צוות
–
–
–
–

•

עליזה :חברה לשירות ימי עתיד
• תפוסה של  912טון ,אורך  65מטר ,רוחב  10מטר ושוקע  4מטר
א.מ עתיד :חברה לשירות ימי עתיד
•  800טון,
א.מ עמל :חברה לשירות ימי עתיד
•  1072טון ,אורך  68,5רוחב  10-מטר ,שוקע  4,6מטר
א.ק מרים :חברה הללויד הימי
• דחי  5000טון

בפרוץ מלחמת העולם הוכפף הצי המסחרי לפיקוד של הצי
המלכותי הבריטי

הצי המסחרי המגוייס :א.ק הר ציון
• בעלות:הלויד הימי הארץ-ישראלי בע"מ
Palestine Maritime Lloyd Ltd
–
– נתונים:
• תפוסה  2,508טון
• דחי  5400טון
• אורך102.3מ
• רוחב  12.04מ
• שוקע  6.63מ

•

שירות:

•

בפרוץ מלחמת העולם השנייה גייסו הבריטים את "הר-ציון"
בסוף אוגוסט  1940הפליגה האונייה בשיירה OB -205מליברפול לסוואנה בארצות הברית בפיקודו
של רב החובל האנגלי ג'ון נ' בייטון ()John N. Beighton
ב 31-באוגוסט  1940הותקפה האונייה על ידי הצוללת הגרמנית U -38בפיקודו של היינריך
ליבה )(Heinrich Liebe
טבעה באוקיינוס האטלנטי באתר משוער36 56:20N 10:00W
 36אנשי צוותה נספו 17 ,מהם יהודים.

•
•

•
•

ּבּוסקווִיצָ ה"
ָ
– איש צוות אחד ,מסיק קפריסאי בשם אוסמן אַ ֶדם ,ניצל על ידי המשחתת הפולנית "

הצי המסחרי המגוייס :מפקדים בחיל הים
•

מח"י :אלוף מרדכי מוקה לימון

•

מח"י :אלוף שלמה אראל

•

רמ"ח ים סגן מח"י :אל"מ צבי קינן
(קוחנסקי)

•

מפקד מספנה :סא"ל יוסף בן שמואל

– ספינת הסוחר "שיקמונה"
– מלח

– הכשרה בית"ר בית הספר הימי
בצ'יוויטווקיה
– מלח ורב חובל חופים
– הכשרה בית"ר בית הספר הימי
בצ'יוויטווקיה
– קצין שלישי בצי המסחרי
– חברת עתיד
– סגן צ'יף אנג'יניר בצי העברי

מח"י אלוף מרדכי "מוקה" לימון

מפקד מספנה השלישי
סא"ל יוסף בן שמואל

מח"י אלוף שלמה אראל

רמ"ח ים סגן מח"י
אל"מ צבי קינן

הצי המסחרי המגוייס :מעורבות במבצע
נועה

•

מרדכי מוקה לימון:

•

שלמה אראל:

•

מילה ברנר סא"ל ח"י

– ראש משלחת הביטחונית בפריס
– הוגה מבצע נועה
– פרוייקטור שלכת
– קצין שני ומועמד לקצין ראשון
– בחודש יוני  1948הצטרף ברנר לחיל
הים ובתפקידו הראשון היה רב
החובל של אח"י וג'ווד (ק)18-
– ייצר את הקשר עם מרטין סיים
בנורבגיה לשם חברת הכיסוי סטרבוט
לקידוחי נפט

מקים החברה להובלת פרי
סא"ל מילה ברנר

גיוס לצבא הבריטי
•

בשנת  1940גויסו החפרים

•

עם פרוץ מלחמת העולם והתקדמות גייסות רומל "שועל המדבר"
למצרים הבינו הבריטים כי הם במצב קשה

– הופנו לחזית יוון ומרביתם נפלו בשבי הגרמני זו הייתה הסנונית
הראשונה לגיוס
– הבריטים נתנו למתגייסים תפקיד נחות אך זה מולא היטב
– נסיגת חפרים מס'  ,401שהתבססה על לוחמי האצ"ל ,בצורה חיילית
מסודרת בדנקירק גרמה להקמת קומנדו  51המזרח התיכון והווה
בסיס ליחיד ה  SIGו ה  SASבהמשך (ראיון עם יוסף סג"ל)
–

–
–
–

מאביב  1942עד  3בנובמבר  ,1942הייתה סכנה ממשית שצבא נאצי
בפיקודו של רומל יכבוש את ארץ ישראל
הבריטים הקימו את הפלמ"ח ב 15למאי 1941
הוכנה תכנית "מצדה" וביצורים בכרמל ליד שכונת דניה
המצב הקשה הביא את הבריטים להבנה והכרה שיש לגייס את בני
היישוב

מאמץ הגיוס לצי המלכותי הבריטי
•

בשלהי  1941מחסור החמור בכוח אדם
מקצועי

•

גיוס יהודים ארצישראליים :מפקדי הצי
המלכותי הבריטי בבסיס חיפה ,קפטן (אל"ם
בצי) גאי אונסלו ליידקר ולוטננט-קומנדר
(רס"ן בצי) מיצ'ל,

•

לאחר שיחות של ליידקר ומיצ'ל ובין:

– אנשי הצי נאלצו להסכים לגיוס בעלי מקצוע
מיומנים בני עמים זרים שנחשבו בעלי ברית
פוטנציאליים למלחמה בגרמנים.

– השניים הכירו היטב חלק מן הארצישראלים
שעבדו כאזרחים במספנות ובבתי המלאכה של
הצי בתיקון כלי שיט ובמתן שירותים כמו הפיכת
סירות דיג לשולות מוקשים ,והתרשמו לטובה
מכישוריהם.
–

–
–
–
–

ראש המחלקה הימית של הסוכנות היהודית בר
כוכבא מאירוביץ,
בא כוח המחלקה הימית בחיפה ד"ר נפתלי
וידרא,
מזכיר מועצת פועלי חיפה ולשכת העבודה
בנמל חיפה אבא חושי,
היועץ המשפטי של הסוכנות דב יוסף,
ראש המחלקה המדינית משה שרת

• ליידקר ומיצ'ל סיכמו להמליץ בפני הממונים
עליהם במפקדת הצי באלכסנדריה על גיוס
יהודים לצי הבריטי לתפקידי חוף בלבד.

קפטיין (אל"מ) גיא אונסלו לידיקר
עם מהנדס עמנואל טובים
מייסד אגודת זבולון

לווטיננט קומנדר
(רס"ן) מיטשל

הגיוס לצי המלכותי הבריטי
•
•

ב 26אוקטובר  1942הודיע קפטיין ליידקר למשה
שרת כי ניתן אישור לגיוס יהודים לצי הבריטי
כ 1,100-מתנדבים ארצישראלים גויסו לשורות
הצי מתוכם 13-קצינים
–
–
–
–

המתנדבים לצי השתייכו ל Royal Navy
Volunteers Reserves
מנויי הקצונה היה על ידי הסוכנות והתנאי תואר
בהנדסה ומנוי סוכנות למי שאין תואר
לשכת הגיוס הייתה ברחוב יפו  104בחיפה
קצין הקישור של המתנדבים רב-חובל חופים זאב הים

המהנדס בנימין קסל
• חיפה ומשפחת קסל

– רחוב קסל נקרא על שם המהנדס ישראל
קסל ,שהיה גר שם ועשה רבות למען
ישראל,ייסד את חברת המלח בעתלית ,היה
שותפו ויד ימינו של רוטנברג בייסוד חברת
החשמל
– היה מראשוני המרצים בטכניון וכתב את ספר
המהנדס שהפך לאבן יסוד ייחודית וחשובה

• בנו של ישראל קסל הוא המהנדס בנימין קסל
סרן בצי המלכותי הבריטי וממיסדי חיל הים
• בנימין חקר רבות את ארץ ישראל ועם חברו
כתב המון אבל לא בנושא המדובר כי אם
על דברים כמו תיאוריה על המסלול של
יציאת מצרים ומסעו עם חברו ישראל
בלומנפלד שט בירדן מהכינרת לים המלח
ונפצע בתחרות אופנועים
• בנימין היה ממייסדי מפעלי ים המלח ודמות
טכנית חשובה שם יחד עם חברו ישראל אל
ניר

•

•

המהנדס בנימין קסל ניסויי טורפדו

במסגרת תפקידו
השתתף בנימין
קסל בניסווי שיגור
טורפדו מסט"רים
בריטיים.
ניסויים אלו צולמו
על ידו במצלמה
שהייתה משוכללת
לאותם זמנים עם
זמן פתיחת תריס
של 1:2000

המהנדס בנימין קסל
• בסיס אדבייה HMS Adabiya:
ליד פורט פואד .מילא תפקיד חשוב
בהכנת הפלישה לסיציליה כאשר
לוטננט בנימין קסל שיפץ בפעולת
חרום את מנועי סירות הנחיתה
האמריקניות ,שנחשבו בלתי אמינים
והתקלקלו לעיתים תכופות .על
פעילותו זו הומלץ לדרגת לוטננט-
קומנדר (רס"ן) ,אך הנציב העליון לא
אישר את העלאתו בדרגה .הוצע לו
גם פיקוד על אוניית תיקונים גדולה
במזרח הרחוק ,אך סיום המערכה
באסיה ובאוקיינוס השקט ביטל את
המנוי .בבסיס שירתו  500ימאים,
מתוכם  15בעלי מקצוע יהודים.

המהנדס בנימין קסל
•
•

מהנדס ראשי חיל הים
נספח משרד הביטחון חיל-הים
– אנגליה
– צרפת

המהנדס סלו רינגר
• קבוצה של קצינים יהודים מארץ-ישראל באלכסנדריה  .7.11.1943במדים
הלבנים משמאל לויטננט (סרן בצי) סלו רינגר.
• סרן רינגר בלוח שנה של קרן היסוד

המהנדס סלו רינגר
• סלו (משולם) רינגר ,המשיך לשרת בצי המלכותי בבסיס חיפה כלויטננט מהנדס
 .RNVRהוא הוצב על ספינת הוד מלכותו “סטאג” ושרת עליה עד יוני  ,1946עד
שפרש והצטרף ל”הגנה”.
• על שירותו בצי זכה להוקרה והערכה רבה .ביתו בנוה שאנן שימש אף כסליק נשק
של הההגנה .הוא השתתף כמו רבים אחרים בהגנת חיפה במלחמת השחרור.
אחרי המלחמה ,ב 1950-נולדה הבת  ,אמירה ,והמשכו להתגורר בנווה שאנן.
בינתיים הקים יחד עם שותף עסקי מפעל מתכת במפרץ חיפה בשם “כד” לייצור
כדי חלב למשק החלב המתפתח בארץ .המפעל סיפק במשך למעלה מעשור את
רוב כדי החלב למחלבות ומשקי החלב הקיבוציים בישראל ,תחילה כדי חלב
מברזל ובשנים האחרונות כדי חלב מאלומיניום ,עד שהובלת החלב עברה
למיכליות אל-חלד והשימוש בכדים הצטמצם במאוד .רינגר הסב את המפעל
לייצור מוצרים חדשניים שהיום הם מכונים “ירוקים” ,כמו מכונת כביסה מהפכנית
החוסכת במים ,דודי שמש איכותיים בעלי ניצולת גבוהה שאינם פוגעים בנוף
כדודי השמש כיום ,מערכות לבדיקה וכיוון מנועי דיזל לצמצום פליטת מזהמים
(עקב כניסתו של חוק כנוביץ בזמנו) ומיכלי הדחה דו-כמותיים בתוך הקיר לחסכון
במים .ב ,1967-בהיותו בן  58בלבד ,נפטר ממחלה קשה כתוצאה מתאונת
דרכים בה נפגע כהולך רגל שמונה שנים קודם לכן.

המהנדס סלו רינגר
•

סרן משולם סלו רינגר ,מהנדס
מכונות ששירת במצרים
בבסיס HMS STAG
– הוצב באלכסנדריה יחד עם
משפחתו

טירונות הצי המלכותי
• בסיס האימונים  HMS Morretaבחיפה היכן
שמצויים קירית אליעזר ומוזיאון חיל הים ועכו

ברילנט

אדם ענב

הצי הבריטי המלכותי
ברילנט

אישור לענידת
אותות מלחמה
תאור האותות ומספר
האותות המורשים להיענד

סימני כובע ודרגות של הצי הבריטי

סמל הלגיון הבריטי שניתן
ללוחמים והמתנדבים לצי

•

קורס טייס של הצי המלכותי

המתנדב אדמונד וילהלם ברילנט
מבסיס MASSAWA HMS BULL
נענה לקריאה לטייסי קרב מנושאות
מטוסים
–
–

–
–

•

ברילנט היה מדריך דאייה בקלוב
התעופה בכפר ילדים בגבעת המורה
מפקדיו בצי רס"ן גדס ואל"ם פיצ'רלד
ממליצים עליו לקצונה ולקורס טייס
ברילנט החל בקורס והודח בהוראת
משרד המושבות בטיעון שהוא נחוץ
כמהנדס לצי
במכתב שהגיע לבית הספר לטייס
נאמר אסור שיהיה טייס מאחר והוא
ארצישראלי

המתנדב צבי אבידרור שירת כמקלען
במטוס קטלינה
– מטוסו הופל והוא ניצל על ידי משחתת
בריטית

צבי אבידרור קורס טייס של הצי
המלכותי
•

•

•
•
•

מיהם יוצאי הצי הבריטי בישראל? מסתבר ,שרובם
הם חיפאים במקור .הסיבה לכך היא שבסיס הגיוס
של הצי הבריטי  -בסיס מורטה  -היה ממוקם בשנות
ה 40-בחיפה" .זו היתה ממש אופנה באותה תקופה
להתגייס לצי הבריטי"
בין יוצאי הצי יש גם כמה מפורסמים ,ששניים מהם
"ידיעות אחרונות" ב 18-במאי 2007
אף שירתו עם אבידרור באותה מחלקה בטירונות -
הסופר המנוח דן בן-אמוץ ואיש העסקים ואיל
הספנות סמי עופר" .סמי היה חייל טוב ,אני פחות",
מספר אבידרור" .אביו אמר לי שאשמור עליו ,אבל
ידעתי שהוא זה שישמור עלי".
יזם את המפגש השלישי והאחרון של יוצאי הצי
המלכותי הבריטי בשנת 2007
מקלען בחיל האוויר המלכותי של הצי
ראיון עם צבי אבידרור

פקודות התעופה של הצי הבריטי

פקודות התעופה של הצי הבריטי

פקודות התעופה של הצי הבריטי

משה בוק צ'יף בצי הצוללות הבריטי
•

•

•

משה בוק הוצב כטכנאי צוללות
בבסיס פורת סעיד במצרים ומשם
לא הפסיק לשלוח לסוכנות
היהודית ולמפקדת הצי מכתבים
בבקשה שיוציאו אותו לקורס
צוללן.
"באותה תקופה היו לצי הצוללות
הבריטי אבדות מטורפות ,אבל זה
לא מה שהרתיע אותו .גיל שבו לא
מפחדים מכלום ורוצים לתרום".
העקשנות של משה משתלמת
ובצעד די חריג מגייסים אותו
לקורס צוללן שהצי הבריטי קיים
בבסיס מיידון ליד בביירות ,לבנון.
משם נשלח משה לשרת כמו
שחלם כאיש צוות בצוללת בריטית
ונלחם בגרמנים" .אחרי זמן קצר
יחסית הוא מתקדם ועובר הסמכה
של קצין טכני ,צ'יף" .תחילה נלחם
בים התיכון ששימש את הגרמנים
לאספקת הכוחות שלהם בצפון
אפריקה ולאורך השירות שלו עבר
בשמונה נמלים לפחות.

•

בהפלגה הראשונה של משה בצוללת הטילו
עליהם למעלה מ 50-פצצות עומק .הוא נפצע
כתוצאה מזה פציעה שסחב איתו כל החיים.
בזמן שהחלים בבית הבראה בקיסריה ,הצוללת
שלו 'ברטר' שמה ,יצאה להפלגה נוספת
והוטבעה על ידי הגרמנים

משה בוק צ'יף בצי הצוללות הבריטי
•

•
•

•
•
•

שלחו אותם יחד עם עוד  14קצינים
בריטיים לברגן ,שהיה בסיס הצוללות
המרכזי של גרמניה בים הצפוני והם לקחו
שם בשבי שלוש צוללות גרמניות .בזכות
זה הם גילו שהגרמנים פיתחו שנורקל
שמאפשר צלילה ארוכה יותר וטעינת
מצברים .משהו היסטורי מאוד במלחמת
הצוללות שהוא היה שותף
בחלק השני של המלחמה ,הבריטים
הבינו כמה הצוללות חשובות כדי לפגוע
בגרמנים.
משה סיפר על זה ואמר ,אני מחזיק
אקדח מאחורי גב של קצין גרמני ומוריד
אותו מהצוללת .צריך להבין ,מכל
המשפחה רק הוא ואח שלו שעלו לישראל
שרדו את השואה .כל השאר נרצחו על ידי
הנאצים .הוא ציין ברשומות שהיה היחיד
שעל הכתף היה כתוב לו 'פלסטין' ולא
הצי הבריטי".
הם היו מורידים מהצוללת אנשי קומנדו
בכל מיני נמלים ,אלה היו מבצעים פעולות
חבלה בשטחי הנאצים ולאחר מכן,
נמלטים חזרה לצוללות.
נכדו של משה סיים קורס צוללן בחיל הים
משה פתח בחיפה סטודיו לצילום ותיקון
מצלמות שהיה מקום מפגש של יוצאי הצי
המלכותי הבריטי

משה בבסיס צוללות גרמני

עבודה תת ימית בצי המלכותי

• בסיס MASSWA HMS BULL
– משיית כלי שייט שהטביעו
האיטלקים כדי לסתום את
הנמל
– עבודה של הצי האמריקאי
בפיקוד הקצין היהודי מומחה
הנצלה
Commander Edward
Ellsberg
• (לימים Rear Admiral Upper

קומנדר (סא"ל) אלסברג
HMS BULL

 Halfמקביל לאלוף בצה"ל)
• ספר Under the Red Sea Sun

– מחליפים אנשי הצי המלכותי
הבריטי
– המתנדב אדמונד ברילנט
מיישם ניסיונו זה בחיל הים
• הקמת יחידת האמודאים במספנה
• צולל בכל ספינה של חיל הים
• בסיס ליחידת העבודה התת ימית
שהתפתח לילת"מ

קפטיין (אל"מ) אלסברג
USN

מספנה גרעין ההקמה

• השדרה הטכנית להקמת מספנת חיל הים התבססה
בעיקרה מתנדבי היישוב לצי הבריטי המלכותי – Royal
 1100( Navyמתנדבים לצי  )1942-46הצי המסחרי המגויס
ומספנת קירשטיין את גרינשפן (שסייעו לאבי בנושא
הליגאלי בתדלוק הסטילים במבצע נועה) ,אנשי הצי
האמריקאי רוברט אלן וגרשוני וכן אנשי פלי"ם אך אלו לא
הגיעו מציים מסודרים עם מסורת ימית וטכנית
• סא"ל מהנדס חשמל שטוייר
מהנדס ראשי של חיל הים
ונספח ימי בלונדון
– לווטיננט בצי המלכותי
(סרן בצי המלכותי)

• אל"מ ג'ו נוביק מקים המספנה
ומחצ"ד
– נגד בצי הבריטי המלכותי

רס"ן וולטר
שנון

סא"ל
שטוייר
שרטון

אל"מ
נוביק

מספנה גרעין ההקמה
• יהושוע להב שניידמסר

•

•

– מפקד המספנה הרביעי ורמחצ"ד

אדמונד ולהלם ברילנט
–
–
–
–

מקים בקרת נזקים
מפקד בית מלאכה גוף
ענף אדריכלות ימית
מתכנן התדלוק למבצע נועה

זאב בר זאב פרקש
– מפל"ג אחזקה
– משלחת ראשונה לשרבורג

• אדם ענב

– סגן מפקד מספנה (להב)
– רע"ן תחזוקה

אדם ענב

להב עומד במרכז

סא"ל זאב בר זאב פרקש
סא"ל זאב
בר זאב פרקש
ז"ל

בתו של
פליקס
אמיו
בעל המספנה

סא"ל זאב
בר זאב

1925-2014
חבר של אבי
מההגנה והצי
המלכותי
הבריטי
משלחת
ראשונה
לשרבורג 1965
צוות טכני
מכונה
בזכותו אני
קיים .הכיר
לאבי את אמי

פליקס
אמיו
בעל המספנה

סא"ל
טבק

תא"ל
ביני תלם
סגן מח"י

ש 13משמר החופים והפארק הלאומי
•

המתנדב מרדכי רון

•

המתנדב דוד פרומר

•

המתנדב סמי עופר

•

המתנדב משה קיל

– מקים את משמר החופים
במשטרת ישראל ומגיע לדרגת
ניצב

דוד פרומר

– ממקימי ש13
– ממלא מקום מפקד ש13

– קצין בחיל הים
– מקים חברת אחים עופר
–
–
–
–

ממקימי הפארק הלאומי ברמת
גן
המסעדה בצורת אנייה
הגלידריה
והסירות באגם

סמי עופר
משה קיל

ברילנט

חדר אוכל קצינים של הצי

מאיר קן-תור (מאייקה קנטרז'י)
• שירות בצי המלכותי בסיס
ספינקס

מפגשים איגוד יוצאי הצי הבריטי
 25שנים להתנדבות לצי
1968
גן האם
חיפה

בר זאב

ברילנט

להב

יעקובסון

שטוייר
אבידרור

מפגשים איגוד יוצאי
הצי הבריטי
• המפגש נערך בגן האם חיפה
• אות תודה למרדכי-משה בוק
איש הצוללות ממלך נורבגיה
• סיפור הערכה על המהנדס
בנימין קסל

מפגשים איגוד יוצאי הצי הבריטי

 50שנים להתנדבות לצי
 7במרץ 1992
נמל חיפה
HMS SHEFFIELD

מקורות
•
•
•
•
•
•
•

מתנדבי היישוב לצי המלכותי הבריטי
מתנדבי היישוב לצי המסחרי המגוייס
מספנות חיל הים
אתר ההנצחה לסרן משולם רינגר
סיפורו של משה בוק
רזומה ומסמכים של סרן בנימין קסל בתודות לבנו
פרופ' דן קסל
מסמכים ותמונות מעיזבון אבי אדמונד וילהללם
ברילנט אדריכל ימי

תודה

