


ביוםובויווןעלמלחמהאיטליההכריזה1940באוקטוברב-28

שהתרכזדיביזיותשמונהבןאיטלקיכוחשלפלישההחלה
עזה,בהתנגדותנתקלהפולשהכוחיוון.מערבלצפוןבאלבניה,

תוךאללחדוראפילוהצליחיווןוצבאיוון,מאדמתנהדף
אלבניה.בעומקק"מכ-50קוולייצבאלבניהשלשטחה

פרינשאולאמחודשתבמתקפהלפתוחהאיטלקיםנסיונות

באפרילב-6ליווןהגרמניתלפלישהעדשינויללאנשארוהקו

הערבויותאתלממשמבריטניהביקשהיווןממשלת1941.
הראשוןבשלבמוגבל.באופןכיאםלהנענתהוזולהשניתנו

שנכפובמגבלותהופעלוואלהבלבד,אוירכוהותליווןשוגרו
גרמ-התערבותלמנועבתקוההיווניתהממשלהעל-ידיעליהם

מסתמניםהחלו1941מינוארהחלאךיוון.בקרבותמנית

זהדברברומניה.ניכריםגרמניםריכוזיםשלברוריםסימנים

ליווןוהןליוגוסלביההןלפלישהמיועדיםשאלהחששעורר

ליווןבריטניהביןדיונים,מספרנערכולכךאיבולגריה.דרך

פלישהשלבמקרההפעלתואופןועלהבריטיהסיועהיקףעל
גרמנייםכוחותכימשנודעמרס,חודשבתחילתליוון.גרמנית

קוימספרסוכמובולגריהלביןרומניהביןהגבולאתחצו

יבשהכוחותכיקבעושבהםשהעיקרייםמשותפיםפעולה
התובלהבנסחהמתאפשרתהמהירותבכלישוגרובריטיים
היווניהצבאעיקרו-וולוס,פיראוסשללנמליםהקייםהימית

הברי-הכוחותמרביתגםירוכזוובו'האליאקמוןבקויתרכז

ושלבריטניהשלמשותפיםכוחותע"ייוגןהקווכיטיים,
הנריהבריטיהגנרלבידייהיההאליאקמוןבקוהפיקודיוון.

פאפגוס.הגנרליוון,צבאותשלהעליוןלמפקדבכפיפותוילסון
במרסה-9ביןהתבצעליווןהבריטיהצבאהעברתמבצע
זהמבצעבמסגרתלאסטר"."מבצעוכונה1941באפרילל-24

חייליםכ-58,000מהירותמלחמהבספינותלפיראוסהועברו

הכוחותכלהעברתהסתיימהלאזאתעםאךבריטיים.
באפרילה-6-הגרמניתהפלישהלמועדעדליווןהמתוכננים

ההגנהקואתלתפוסהיושאמוריםהיוונייםהכוחותגם1941.
אלאזהלמועדעדנערכולא-האליאקמוןקו-העיקרי

-המגיניםלרעתקיצונייםהיוהכוחותיחסיחלקי.באופן

היתהביווןשהופעלהלופטוואפהומצבתבאויר,והןביבשההן

הבריטיהמלכותיהאוירחילשלמזולפחותעשרפיגדולה

כוחותוביחסי-ביווןForceAirRoyal(The-ע.]נ.א.(

היהניתןלאהאליאקמוןקוביוון.הבריטיתהמערכההחלהאלה

וקוים1941באפרילב-9סלוניקישלנפילתהאחרילהחזקה

הגרמניתהעדיפותלנוכחזהאחריבזהניטשויותרדרומיים

נלחמוהבריטייםהטייסיםבאויר.וביחודביבשההמכרעת

שדותעלהלופטוואפהשלמוחצתהתקפהלאחראךבעוז,

הסתיימהבאפרילב-20שנערכהאתונהבאיזורהתעופה

ביווןהבריטיהאוירחילשלבאוירהלחימהפרשתלמעשה

שלהעליוןהמפקדווייוול,הגנרלהורהאלהבנסיבותהיבשתית.

חלקשלליוון,העברתםאתלבטלהתיכוןבמזרחהיבשהכוחות

לאתונהשוגרבאפרילב-17שם.להערךשיועדוהכוחותמן

הבריטייםהכוחותפינויהכנתהיתהשמשימתומיוחדמטה

מבצענולדכך1.עליויוחלטוכאשראםביצועוותיאוםמיוון
יותרלהסמוכיםאייםוממספרמיווןפונושבמהלכודמון""

בשבי.מנפילהזהבשלבשניצלואיש,מ-50,000

מפה.ראה

ארץ-ישראליםמתנדביםכ-2,200נכללוהבריטיהמשלוחבחיל

וב-חפריםבפלוגותשרתוהמתנדביםרובערבים.כ-300מהם

הבריטיהאוירבחילומיעוטם1039מס'הסוואריםפלוגת
מחילאחוזיםכ-80הקשר.בחילכגוןנוספות,וביחידות

מנפילהוניצלוהיבשתיתמיווןפונובכללותוהבריטיהמשלוח
הארץ-ישראליםמקרבאחוזיםכ-80לעומתםזה.בשלבבשבי

קלמאטה,הנמלבעירמרביתםהגרמני,בשביונפלופונואל
מתוך1941.באפרילה-29שלהבוקרבשעותהפלופונס,בדרום
להביןניתןעימםמשיחהוכןהשביפדוייע"ישפורסמודברים

במחנותהשבישנותארבעאסוןאתמייחסיםככולםרובםכי
הבריטיתהמפקדהבידיהפקרהואפילואפליהלמעשיהגרמניים

טענהבפרט.הבריטייםהישיריםמפקדיהםובידיבכללביוון
ניסיוןשייערךהדיןשמןאפילהפרשהשלתמונהמציירתזו

להאירה.

הארץ-ישראליותליחידותהגיוון

ביווןלשרתהעתידות

לאחרחדשיםמארבעהפחותפרצההשניההעולםמלחמת
ודו-ערכיותשחשדנותמפתיעזהואיןהלבן"הספר"פרסום

אזרחיים-בארץהבריטייםהשלטונותביןהיחסיםאתציינו
כוללהתחומים,ברובהישובהנהגתלבין-כאחדוצבאיים
שיקוליםמתוךהבריטי.לצבאהישובבנישלהגיוסשאלת
יחידותלהקמתמלכתחילההסוכנותנציגישאפומובנים
אלאלהציעמוכןהיהלאהשניהצדכאשרלוחמותיהודיות

חימוש,חילותכגוןבריטייםשירותיםלחילותבודדיםגיוס

ת1ברועמספריםיחידותשלהקמתןובנוסףואספקה,רפואה
ומש"קיםקציניםשלפיקודםתחתוערביםיהודיםישרתובהן

ההם.הימיםשלהקולוניאליתהמסורתבמיטב-בריטיים
חפריםליחידותבגיוספעולהלשתףהסוכנותמשסירבה

למתנד-ישירותהשלטונותפנושהוצעובתנאיםהמתוכננות

התפרסמה1939דצמברבו-11העתונות,דפימעלבכוחבים

להתגייסהישובלבנישקראההבריטיהצבאמטעםמודעה
לשערהיהניתןלצרפת.היםבדרךשתשלחנהליחידות
לאאךקלושה,להיענותאלאתזכהלאהבריטיהצבאשקריאת

אפרילתחילתעדשהתגייסויהודים1,515מתוךהדבר.היהכך

בחילותו-690המשריםבחיל825בחרוהבריטי,לצבא1940

בבחירתהיתרהההקפדהמןהןכנראהנבעזהדברהמקצועיים.

התעסוקהממצבוהןהמקצועיים,בחילותלשירותהמתגייסים

הקשותהסוציאליותהבעיותומןתקופהבאותההארץיהודישל

ניתןהחברה.שלהחלשיםהרבדיםבקרבבעיקרממנו,שנבעו

1940,ביוניב-10איטליהמצדהמלחמההכרזתשעםלצפותהיה

היםשלהמזרחילאגןמתקרבתסכנהשלהתחושהוהתגברות

הסוכ-ושלהצבאשלטונותשלבעמדותיהםשינוייחולהתיכון

ההדדיתהחשדנותכיאםהדבריםהיוכךואכןהיהודית.נות

הנסיבותבלחץבהדרגתיות.רוככהרקאלאבמהרהסולקהלא

אלהכוללהיחידות,ל,,ייהוד"עקרוניתהצבאשלטונותהסכימו

לשירותזוטריהודיפיקודסגלשלולאימוןהחסרים,יל"של

הסוכנותבעמדתלכתמרחיקשינויגםחלבמקבילבהן.
ליחידותיובמתנדביםראתהכהשעדהחסרים,לחילהגיוסלגבי

להקנותהסוכנותהסכמתהובעה1940ביוליב-13מרות.מפירי

רובםשיתגייסומועמדים40הוצעוהחפרים.לענייןתנופה
נתקבלהההצעההסקרים,לחילכקציניםואחדיםכסרג'נטים

1977.41אוגוסט257,מערכת".,



בהתלהבות,כמעטהבריטיהצבאשלהראשיהמנהלהקציןע"י

Cadre)אטמם)(הסגל"קורס"כחודשכעבורנפתח,וכך

התעניינות39.כנראה,היה,בוהמשתתפיםשמספרהראשון

ומפקדימתחילתוהקורסאתליווחההסוכנותהנהלתשלפעילה

כלגי-ואפילוכטבעיתזוהתעניינותראוהבריטייםהיחידות

הסוכנותמהמלצותלעיתיםהתעלמוכיאםלמחצהטימית
חיוביותהיוהללוההתפתחויותתוצאותפרסונליים.בעניינים

לזרימתהציפיותםיר"5ה.לחיללגיוסהתנופהמבהינתמאוד

בעמדותהנכוניםהאנשיםמהצבתכתוצאהזהלחילמתנדבים
1941בפברוארבוששירתוהיהודיםומספרהתמלאופיקוד

2,000.עלעלה
תגולפהיתהליווןלהישלחהייתהשעתידההנוספתהיחידה

1940שנתבסוףהוחלשבגיוסה1039,מס'הסווארים

משומנתכברהיתההמגויסיםוקליטתהגיוסמכונתכאשר
לכךבנוסףהגיוס.לזירוזמלאהעזרההושיטהוהסוכנותהיטב

ביחידותקטנותובקבוצותכבודדיםארץ-ישראלייםשירתו

33208,בטייסות:כגוןהבריטי,המשלוחחילשלאחרות
האספקהחילשלביחידותהבריטי,האוירחילשלו-211

קשרגדודשל3ובפלוגה1940שנתבסוףעודליווןשהגיעו
3.מס'

יווןלפניהפלוגותשירות

עודשהתגייסההראשונההיתה401מס'החפריםפלוגת .י-
ליחידותהגיוסלעצםהסוכנותהנהלתשלהתנגדותהבתקופת

ארץ-לגבולותמחוץאלשנשלחההראשונההיתהגםהיאאלה.

הפלוגהפעילה.לחימהשללאיזורשהגיעהוהראשונהישראל
כשבועואחרי1939דצמברבסוףהיםבדרךהארץאתיצאה
ששימשהרן,לעירצפונהנשלחהמשםלמרסיי.הגיעהימים

הבריטיהמשלוחחילשלהעיקרייםהאספקהמבסיסיכאחד

בשתיהפלוגהעסקהלפינויעדסום.לנהרדרומיתבצרפת
החרפתעםברזל.מסילותוהנחתרכבותשלפריקתן:משימות

תוךאלהפלוגהנגרפה1940ביוניבאיזורהצבאיהמצב
היאאבידות.ללאמאלו,סט.מנמלופונתההכלליתהנסיגה

צבאייםבאימוניםשםועסקהחודשיםכשלושהבאנגליהשהתה
הפלוגההוצבהגרמניתלפלישההציפיהבתקופתאינטנסיביים.

הפלוגההוחזרהבסתיובלימה.בתפקידיהחופיםאחדבקרבת
הקומנדובפלוגתלשרתהתנדבומחייליהוחלקהתיכוןלמזרח

הפלוגהחיילישארבחבש.כךאחרשנלחמהמזה"ת)(51מס'
מצומצמתחלוץקבוצתרקאךליווןלהישלחמיועדיםהיו

שהתגייסוהס~רים'פלוגותחיילירובלשם.הגיעהביותר
במדברהבריטית-האיטלקיתלחזיתהגיעו1941-1940בשנים

ספטמ-(למצריםהאיטלקיתהפלישהשביןבתקופההמערביי

הבריטיתהנגדמתקפתשלפתיחתהלבין1940(בר

הבריטיהצבאבידינפלסולוםשנמללאחר1940(.דצמבר(

זובתקופהקדמי.אספקהכנמללפתחודחוףצורךהתעורר
הובאותחילההבריטי.בצבאסוואריםפלוגותהופעלוטרם

שתיובהמשךמאלכסנדריהאזרחייםסוואריםכ-100לסולום

1940דצמברחודשסוףלקראתקפריסאיות.חפריםפלוגות
משות-בכוחותארץ-ישראלית.סקריםפלוגתגםאליהןצורפה

ולהקלהנמלאתלהפעילהאפשרייםהמאמציםכלנעשופים
השלבלדחייתושגרםבאיזורששררובמים,בדלקהמחסורעל

הארז-החדריםפלוגותשתיהבריטית.הנגדמתקפתשלהשני

פלוגותהיוהמצרבילמרברשהגיעוהראשונותישראליות
במצרים.מהתקופתתחילהששהוו-605,606מס'

מורחית606מס'פלוגההוצבההמערבילמדברבהגיען
שלחלקהממנה.מערבית605מס'ופלוגהמאטרוךמ-מרסה

התנסוגםשםהוזכר.כברסולוםנמלבהפעלת605פלוגה
חילשלרקלאאוירבהתקפותלראשונההפלוגהחיילי

עללרובשהתגברהלופטוואפהשלגםאלאהאיטלקיהתעופה
וה.במקוםהפעילושהבריטיםהדלילההמטוסיםנגדההגנה
ל-מרסה'מורחיתתגיש,ב-סיריתחילההוצבה606מס'פלוגה

מיםצינורותובהנחתכבישיםבסלילתהועסקהבהמאטרוך

הועברהבהמשךהניו-זילנדי.ההנדסהחילשלפיקודותחת
הוחזרהאךלטוברוק,להפלגהבציפיהעצמהמאטרוךלמרסה

החפ-פלוגותמרביתאלכסנדריה.לקירבת1941בפברואר

כחודש_שהוביווןלשרתהעתידותהארץ-ישראליותרים
לנמלהגיעה608מס'פלוגהלשם.הפלגתןטרםבטוברוק,ימים

אותוסוףלקראת1941(בינוארב)-22מכברלאזהשנכבש
הרגועיםהעורףמתנאיחדבמעברהיטבהתנסתהובכךחודש

ועלהנמלעלשהונחתוכבדותאוירהתקפותשללקלחת
לטוברוקהגיעהסולום,ותיקת605,מס'פלוגהסביבתו.
ימימוקשע"ישנפגעהגדולהדלקסכליההתפוצצותלמחרת
שלתעסוקתןעיקרשנגרם.העצוםלהרסעדיםהיווחייליה
בתנאיאספקהאניותשלפריקתןהיתההחפריםפלוגות

חייליעל'ו1941מרסב-19פוסקות.בלתיאוירהתקפות

בתקוהפרינס"אלסטר"התובלהאנייחעלהחפריםפלוגות
אפשריתחופשהלקראתלאלכסנדריהתשיטםשזוכמוסה

אלכסנד-היהלאהיעדשנמלהסתבריומייםכעבוראךבארץ.

פיראוס.אםכיריה

הפינוילפניביווןהארץ-ישראליותהפלוגות

עםנמנו1039מס'הסוואריםופלוגת606מס'הסקריםפלוגת
מבצעבמסגרתליווןשהגיעוהראשונותהבריטיותהיחידות
פלו-ארבעהצטרפואליהן1941.במרסב-9שהחללאסטר""

מטוברוקשהפליגוו-603,604605608,מס'נוספות:גות
הפלגה.לאותהכנראה,שצורפה607,מס'ערבית,ופלוגה
ו-קוקיניה.דפנה:אתונהבקרבתמחנותבשנירוכזומרביתן

עסקובופיראוסבנמללסוואריםחיכתהודחופהרבהתעסוקה
שהגיעולאסטר""מבצעמאניותכלליוציודתחמושתבפריקת

ואחריםאליהםצורפוהחפריםמןחלקוגובר.הולךבקצב

הגדולים.האספקהבבסיסיציודשלומיוןבאחסנההועסקו

באפרילב-6ביווןחלוהצבאיהמדיניבמצבדרמטימפנה

נמלעלקטלניתהפצצההגרמני.הצבאפלישתעם1941
ולסגירתרבלהרסרקלאגרמהאפריל7-6בלילפיראוס

מוראלעלמיידיתלהשפעהגםאלאימיםעשרהלמשךהנמל
שעלוהראשונההפעםזוכולו.באיזורוהחייליםהאוכלוסין

הגרמניםנגדהלחימהסיכוייעלנוגותמחשבותהחייליםבקרב

באיזורשנשארוהפלוגותיוון.במערכתלהםהצפויהגורלועל

זהכאשרפיראוס,בנמלמאניותמטעניםבפריקתהועסקואתונה
7-6בלילההפצצהלאחרימיםכעשרהלתנועהמחדשנפתח

הקטניםבמפרציםקבוצותמספרעבדוהבינייםבתקופתאפריל.
היוהעורףביחידותהרוחוהלכיהעבודהאתונה.בסביבות

היוונייםהאזרחיםביןשהתפשטווהחרדהוהיאושקשים,
עמם.במגעשבאוהחייליםעלמעטלאהשפיעו

ם
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608מס'פלוגה
ועוד-מחלקות

לאיזורהגיעונוספותמפלוגות
לטייסתסופחוהמחלקותמלאחדותשונים.במועדיםלאריסה,

דיריםביותר,מזורזבקצבלבנות,עליהןוהיהבסביבהשחנתה
זמןהועסקושםצפונהנשלחאחרכוחלמטוסים.על-קרקעיים

הופסקהזועבודהקרקעית.תתמפקדהשלבבנייתהמה

שלמחלקותשתיהבריטיים.הכוחותשלהנסיגהבלחץבמהרה

יעילבנשקמצוידותאפרילב-14אתונהאתיצאואחרתפלוגה

רובההוקצבחייליםארבעהלכלכאשרבעבר,מאשרבהרבה

ממש,לחימהלתפקידיויועדולאריסהבכיווןיצאוהםאחד.

שלהמערבולתתוךאלהםגםנגרפוליעדהגיעםטרםאך
עסקהב-וולוסהסוואריםפלוגתשלהמחלקההכללית.הנסיגה

הוסגהלאיזורהגרמניםהתקרבועםהאניותמןפריקהבעבודת
המהירההנסיגהעקבששררהבמהומהאיבויה.באיל-חאלקיס

לשתיהמהיקההופרדההגרמניםהתקדמותמחמתהמקוםמן

משאיותלמספרהודותרקהשבימןניצלהמהןשאחתקבוצות

בסביבהאספקהחיליחידתעל-ידיהאחרוןברגעלהשסופקו

התגלתהביווןהשירותבנסיבותמומר.יהודיקציןשלבפיקודו

בפלוגותויחידתיאישיבנשקההצטיידותבעייתחריפותהבכל
לכלאחדרובהכאמור,שהיה,הרשמיהתקןהארץ-ישראליות.

והמעמדהתפקידיםלטיבנוסףביטוישימשחיילים,ארבעה
הקציניםמןאחדיםאלה.פלוגותלחייליייחסהבריטישהפיקוד
אתששקלוכךכדיעדזהממצבמודאגיםהיוהיהודיים

עםביוון.החופשי""בשוקאקדחיםקנייתשלהאפשרות

שנשלחוחפריםשלקבוצותאותןשלפחותמסתברזאת
שמועדכמהעדלואיס.ובמקלעיברוביםהיטבצוידוללאריסה
בנשקההצטיידותהשתפרהיותרמאוחרהיהצפונההיציאה

אפש-ולוחמהאבטחהכגוןהצפויות,במשימותבהתחשבוזאת

לפלוגותאורגנואתונהבאיזורגםגרמניים.צנחניםנגדרית
במקלעים.כוללבנשק,בשימוששיעוריםרבבחיפזוןהחדרים

דמון""מבצע

ביילי-גרומןתת-אדמירלשלבראשותופינוימטההחלכאמור

הערכתעל-פי1941.באפרילב-17עודבאתונהבפעולתו
ל-28הפינוילתחילתהמשוערהמועדנקבעיוםבאותומצב

הפנימיבמצבוהןהצבאיבמצבהןלרעההשינוייםאךבאפריל,
ב-24להתבצעיתחילשהואונקבעהקדמתו,חייבוביוון

חייבההגרמניםשלהמוחלטתהאויריתהעליונותבאפריל.
-ההאשון:המבצעלהצלחתמוקדמיםתנאיםשניקביעת
הקטנתכךוע"יהפינוינקודותעלהגרמניםמןמידעמניעת
תפלגנההפינויאניות-והשנינורים,לאורשיותקפוהסיכון
עלייתלפניתחצינהוכך0300משעהיאוחרלאהפינוימתופי

שללטווחמחוץשהואצפון"37הקריטיהרוחבקואתהשחר
פרידהם-האדמירלשללרשותוהגרמניים.הצלילהמפציצי

משחתות,19סיירות,8עמדוביםהמבצעעלשפקדוויפל
אניות8הסתערות),ספינות(גלן""מדגםאניות4קורבטות,2

יותרפונוימיםשמונהמשךגדולות.טנקיםנחתותועודסוחר
יזזנייםגםאךבריטיים,חייליםהגדולרובםאיש,מ-5,000

תחילהסמוכים.אייםומשניביווןחופיםמשמונהויוגוסלביים

אסיקהבמחוזומחופיםמנמליםהכוחותרובפינויתוכנן

הןפוסקהבלחיהגרמניהלחץאךבירתו)היאשאתונה(
הכוחותומרביתהפינויבתוכניתלשינויגרםבאוירוהןביבשה
שלהבוקרבשעותנותקהאילחציהקשרלפלופונס.הוזרמו

הגנרלע"יקורינתתעלתחצייתאחריכשעתייםבאפריל,ה-26
הפינוילנתוניישדיוננולגבימיוחדעניין..ומסהועצמווילסון

מ-8,600יותרמשםפונואפריל27-26בלילמקלמאטה:

להלן(אפריל29-28בלילא')שלבקלמאטה,להלן(חיילים

שאחריוובלילהבלבדחיילים332פונוב')שלבקלמאטה

שלהגדוליםמהשגיוכאחדנחשבבכללותוהמבצע700.עוד
האויב.שלמוחלטתאוירעליונותשלבתנאיםהמלכותיהצי

הקורפוסשלהמוצלחתכ,,הצלתואותוהגדירוהגרמניםואפילו
הבריטי".

קלמאטהלעברהתנועה

לקלמאטהדמון""מבצעבעתשזרמוהחייליםכ-15,000בקרב
ביניהם,הארץ-ישראליות,הפלוגותחיילימ-1,600יותרהיו

נצטוותה605מס'פלוגהערביים.חיילים300עדכ-250כנראה
אתונה,שלהמרכזיתבתחנהבאפרילב32-4בליללהתייצב

לסביבתוהגיעהבוקרלפנות0430בשעההרכבתיצאהמשם

אחתהופסקהשנסיעתהלאחר1700,בשעהבפלופונס)(ארגום
בשדותלילהחנייתאחריאויר.התקפותעקבפעמיםעשרה
ממנונאופליהלנמלבדרךארגוםבכיווןברגלהפלוגהיצאה
אנייחשלטיבועהעקבנמנעהההפלגהאךלהפליג,עמדה

ומרביתהפלוגההגיעובאפרילה-26שלהבוקרבשעותהפינוי.
עלידיעותאיןלקלמאטה.קשהלילהמסעאחרהפלוגותיתר
מאתונההנסיגהבעתהארץ-ישראלייםבקרבאחדמהרוגיותר

בתאונתשנפצעוהסוואריםמפלוגתחיילים12ועודלקלמאטה
שהגיעוהנוספיםהארץ-ישראלייםהחייליםמספרדרכים.

300.עד250כנראה,היה,בהמשךלקלמאטה

יקילר"קרבצוות"

המשוריינתהדיביזיהשלחניתהחודששימשהגרמניהכוח

מכריעתפקידושמילאהפלופונסתוךאלבחדירההחמישית

נשאאפריל29-28בלילב'שלבמקלמאטההפינויבהכשלת

זהקרבצוותעלמפקדו.שםעלקילר"קרבצוות"הכינויאת
הכוחותעםלהתחברקורינת,לעברבמהירותלהתקדםהוטל

במידתולהכשיל,הפלופונסתוךאללחדורשם,המונחתים

כשהגיעהנותרים.הבריטייםהכוחותשלפינוייםאתהאפשר,

תעלתלמבואותלערך1500בשעהבאפרילב-%7הקרבצוות
מידעלושמסרהמונחתהכוחמפקדאתשםמצאקורינת

באיזורלבריטיםסימןאיןכילודיווחהואהמצב.עלמעודכן
גשרהעמידוכבראנשיואךפוצץ,התעלהמעלהגשרוכי

במקום.שמצאודיגסירותבאמצעותהתעלה,מןמזרחיתארעי,
הים.שפותבשתירכבלתנועתלגשרהגישההוכשרהכןכמו

הנשיאהלכושרבאשרכמוברקיםשהוכחוחששותהיולקילר

הגשרקרסמעליוהכוחמעברשלובעיצומוהארעיהגשרשל
שלנכוןהלאבצדנשארוהקרבמצוותחשוביםוחלקיםתחתיו
שלמסהוהתעלהשלהדרומיתלשפתההגיעוכךקורינת.תעלת
חרמ"שפלוגתרופאים),שניכוללקצינים,ששה(הקרבצוות

מ"מ)37נ"טבתותחיםמצוידת(הכבדההחדמ"שפלזגתאחת,

תחמושתומשאיתקנים)3מוקטנתמ"מ150הוביצריםוסוללת
שהרוד-התברראךארגוס,היההכוחשלהמיידייעדואחת).

דרכיםתאונותיתר,מעייפותהנרדפיםמןפחותסבלולאפים

מפה.ראה-הפינויפירוט
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המפקדהפקודתועל-פי'הואטהמרדףקצבטכניות.ותקלות

לנועהחלהואישירות.לקלמאטההקרבצוותכווןהממונה

מספרועקבבאפרילה-28שלהמוקדמותהבוקרבשעות
לנקודההגיעכניעהמשלחותפניוקבלתתדלוקלשםעצירות

לערך.1600בשעהבאפרילב-28מקלמאטהצפוניתק"מכ-20
בחסימה,הכוחנתקללאקלמאטהעדהדרךכללאורך

להוציאהגנתית,צבאיתפעילותשלאחרסימןאוכבישפיצוץ
שהו-עתבאותהארגום.בכיווןמשמעותיתלאחסימה

8,000לפחותלקלמאטהמסביבובהריםבחורשותהסתתרו
ביניהםהנשקנושאימספרחיילים.מ-7,000יותרביניהםאיש,
מכווןמאמץנעשהלאמקרהבכלאךלהערכה,ניתןאינו

בקירובאישל-300פרטהנמל,ועלהעירעללהגנהלארגנם

יצירת"לשםצפונהשנשלחוהרביעיההוסאריםרגימנטשל

הגרמנים".עםמגע

א'שלבקלמאטהאירועי

אמצעידיהיולאפרינגטוןהבריגדירבקלמאטה,הבכירלקצין
לסביבתשזרמוובבודדיםבקבוצותביחידות,לטיפולשליטה

והתקפותהנמלמןמרוחקתמפקדתושלהיותההנמל.עיר
הפינוילקראתההתארגנותעלביותרהכבידוהתכופותהאויר

לארבעהממתיניםחולקולבסוףאפריל.27-26ללילשתוכנן
א'קבוצה-כדלקמן:שלהן,החניהאזורילפיקבוצות,

הו-17,ה-16הבריגדותשלאוסטרלייםחייליםכ-5,000מנתה

החייליםכלהשחייכוב'לקבוצהאלן.הבריגדירשלבפיקודו

השתייכוג'לקבוצהמקלאמטה,צפון-מזרחבאיזורשחנו
נכללושלאאלה-ד'ולקבוצהברכבת,שהגיעוההיילים

משנהלקבוצותחולקההקבוצותמןאחתכלא,--ג'.בקבוצות
סידורי,מספרניתןמשנהקבוצתולכלאחת,כלאיש50בנות

על-ידיהוקצוהפינוילמבצעהאניות.עלמסודרתעליהלשם

משחתות,שלושסיירת,פרידהם-וויפל,האדמירלהימי,המפקד
כלאתלפנותהיהניתןבהןתובלה,אניותושלושקורבטה
צישלהתובלהנפחבפועלבקלמאטה.שנאספוהגייסות
וארבעבלבד,חלקיבאופןנוצללקלמאטהששוגרהפינוי

ממפונים,ריקותכשהןלכרתיםהזרוהאניותשמונהמתוך

הסיבותאחתכיכמובן,ייתכן,ריין.הובררולאלבךהסיבות
ברציפיםמהמתפניםחלקשלבמועדהתייצבותםאיהיתה

0300השעהשהיתההאפשרית,האחרונהההפלגהשעתלפני
מקרהשבבלהיאסבירהויותראחרתאפשרותבאפריל.ב-27

כולם,הממתיניםלפינויהמעטותהחושךשעותהספיקולא

הגייסותוהעברתלנמלמחוץעמדוהתובלהשאניותגםמה

הפינוי.קצבהואטוכךבסירותהשימושאתהצריכהאליהן

איש,כ-8,000עודבקלמאטהנשארוהאניותהפלגתלאחר

משלושלאילוידועלאהארץ-ישראליות.הפלוגותחייליביניהם

בסדרימקומםהיהואיפההשתייכוהאחרונותהפינויקבוצות
חייליםהיותםשעובדתיתכןבמלואו.התבצעלוהפינוי

לילה.באותולפינויסיכוייהםעלהשפיעהשירותיםיחידותשל

תינתןשלחייליוכךעלעמדאלן,הבריגדירא',קבוצהמפקד
רשמיאוסטרלימקורהאניות.עלבעליהראשונהעדיפות

מוסברתחילהברור.'ביטויהמפקדשלזולגישהנתןלמחצה
להעלותשישפרינגטוןהבריגדיראתשיכנע""אלןשהבריגדיר

יותרהרבהצבאיערכםלנוכחהראשוניםהלוחםהדרגחייליאת

המפקדיםדאגוהעיקרוןנתקבלכאשרלאחרים.בהשוואה

חייליםמספרניסוכאשריופר.לאשגםלכךהאוסטרליים

הירו""המשחתתלכיווןלהתקדםוארץ-ישראלייםקפריסאים

הבטל-שלהמחלקותאחתחיילישלרוביהםבקתותנהדפוהם

האוסטרליהמקורמתיאוראיפוא,מסתבר,4.השניהאוסטרלייון
שליוומתםהיתהלאחיילים-חפריםהסתננוש"של"שמניעת
האוסטרלים.שלדווקאאלאבריטייםחיילים

הבינייםשעות
תחילתלביןא'שלבפינויסיוםביןהפרידושעותכ-36

ב-28כאשר,באפריל29-28בלילבקלמאטהשהתחוללההדרמה

הנמל.לשטחקילרקרבצוותפרץלערך1730בשעהבאפריל

מספרבשעה.שעהמדיקודםעודוהחמירהלךבאיזורהמצב
ומרביתםהצפויהנוסףהפינוילקראתגדלהעירלכיווןהזורמים

התקשהששררובנסיבותעתות.אפיסתשלובמצברעביםהיו
התקפותשכןהמצבעלידיעותיואתלעדכןפרינגטוןהברייריר

יתרהממנו.זאתמנעוקשראמצעיוהעדרפוסקותבלתיאויר

כוחותחדירתעלמבוססות,בלתילאשמועות,פשטומזו,
המהירה.התקדמותםועלפטראסבסביבתלפלופונסגרמניים

כוחותאודותדברשבמקוםהבריטיהמפקדידעלאזאתלעומת
העיר.תוךאלהאויבפריצתאתלחסוםהעשוייםבריטיים

מייג'ור,בדרגתקציןלפניוהתייצב1600בשעהבאפרילב-27

ההוסאריםרגימנטשלמדולדלותפלוגותשתיעלשפקד

אישרהואקורינת.מפרץשלהדרומיהחוףמןשנסוגוהרביעי

מיידלנועונצטווההגרמניםע"יפטראסהעירתפישתדבראת

תנועו-עלמידעוהעברתהגרמניםעםמגעיצירתלשםצפונה

הפצועיםאתלהכיןפרינגטוןהורההחשיכהרדתעםתיהם.

החייליםועללנמל,להעברההמקומיבבית-החוליםהמאושפזים

מישלבפיקודוהרציפיםבקרבתלהתייצבהוטלהבריאים

ארץ-נמנוביניהם"ב'.קבוצהמפקדהקודםבלילהששימש

ואוסטריגרמניממוצאיהודיםשלמספרכוללרבים,ישראליים

שיישבובמקרהלהםהצפוילגורלבאשרעצמםאתהשלושלא

להע-במפקדודחקפרינגטוןשלמסהוראשהגרמנים"."בידי

עדיפותבפרטביניהםוליהודיםבכלללארץ-ישראלייםניק

שלפיהןלהנחיותבביקורתיותהתייחסגםהואהפינוי.בסדרי

וילדים.נשיםלפניואפילונטלללאחייליםלפגילוחמיםיפונו

שההו-להביןונתןסגנוטללהטבותיוטעהלאפרינגטוןאולם

גייסותובראשונהבראשלפנותאותומחייבותלושניתנוראות

האחרים.שלזהעלעולהשערכםבריטייםחמושים

תוכנןלאשגםוהסתברהתבצעלאאפריל28/27בלילהפינוי
מסדר"צורךללאשערךפרינגטוןנגדנטעןזה.ללילההציע"י

להיותשביקשלהניחסביראךהנמל,בקרבתומיותרטרגי"

פינוי,אניותהופעתשלצפוי,בלתיאפילומקרה,לכלמוכן

יעי-קשראמצעיהיוהימיהקישורלקציןולאלושלאגםמה

עלייתלפניהממתיניםפיזורעםלאשורו.המצבלבדיקתלים

מרה,מאוכזביםכשהםולהריםלחורשותאפרילב-28השחר

גרמנייםכוחותשלפתאומיתפריצהבפניהחששמאודגבר

הפלוגותחייליאצלמאודהחריףזהכבדחשששבייה.ובפני
עםמפקדיהםמרביתשלהתנהגותםלנוכחהארץ-ישראליות

במידתלהתרחק-במגמתםהיטבהרגישוהםהסכנה.גבור

גםבשבי.הנפילהסכנתשהחריפהככלמפקודיהםהאפשר
המסתייגהכהן,שמעוןהסווארים,בפלוגתהבכירהיהודיהקצין

עמדולהפקרה,לאפליהבאשרהעדויותביןיותרהחריפותמן

257DDIJIN197745,מערכות""



הבריטי.הסגלמרביתשלבהתנהגותזהחמורפגםעלהיטב

הארץ-ישראלייםהקציניםהתכנסואפריל,28ב',יוםבאותו

הערכתונעשתההאחרוניםהאירועיםאתסקרוהםלהתייעצות.

למעשהאךחלוקות,היוהדעותהקרוב.העתידלגבימצב

ללילההמתוכנןהפינויסיכויילגבימהאופטימיותשררה

התקוותולהתגשמותלהצלההסיכוייםהיוטוביםואמנםהקרוב.

מקרים"שלשורהאותהלולאהבריטי,בציהחייליםשתלו
וילסון.הגנרלכדברימצערים"

ב'שלבקלמאטהאירועי

בקלמאטההגייסותשלגורלםאתקבעומרכזייםאירועיםשני
הגרמני,הטורפריצתהיההאחד:1941אפריל29-28בימים

באופןהנמלשטחותפישתהעירתוךאלקילר,קרבצוותהוא
בויר-ממיתהציקפטןהימי,המפקדשלהחלטתווהאחר,זמני.

לילהלאותוהמתוכנןהפינוימבצעאתלבטלפרת""בסיירת

פיקודו.תחתהפינוישיירתשלהעיקריהגוףאתאחורהולהסיג

בעליעלמוסכמתכהעדהיתהלאהאירועיםהשתלשלות

הרביםוהספרותייםלמחצההרשמייםהרשמיים,הפרסומים

בשנים,עשרותובמשךדמון""מבצעסיוםלמןאורשראו

וניו-זילנדיים,אוסטרלייםכוללבריטיים,הםהמקורותכאשר

מאפ-אמיןגרמניממקורלעדותהזדקקותבעיקר.וישראליים

מסקנותלידיולהגיערבותסתומותנקודותשלהבהרתןשרת

ברורות.

לערך1600בשעהבאפרילב-28הגיעהמוקטןקילרקרבצוות

מהלזמןנזקקהצוותמקלמאטה.צפוניתק"מכ-20לנקודה
מכוניותשתימסעו.שלהאחרוןהשלבלקראתלהתארגנות

פנוייםוהנמלשהעירודיווחוהעירלכיווןשוגרוכבדותסיור

רושעליונפתחהכיואםקדימהנעהטורמאויב.
למדיצפופה

קצר,זמןמשךאלאהתעכבלאהכבישלצדיהחורשותמאחת

והתארגןהתנגדותללאהנמללשטחנכנסלערך1730ובשעה
הגרמניהמפקדאפשרית.בריטיתהתקפהבפנילהגנהשם

בכלל.אםבסביבה,הבריטיםהיערכותעלדברידעלאלמעשה

הסיורמכוניותמתותחיאשפתאוםנשמעההחשיכהרדתעם

מספרותוךנ"ט,ונשקמקלעיםרובים,אשמכןלאחרומייד

חזרוהסיורמכוניותממש".לגהינום"כולוהאיזורהפךדקות
צוותיהןמנוקבים.צמיגיםעםהקרבצוותשלהקדמיותלעמדות

גםאלאהנמלכבישלאורךרקלאתוקפיםשהאנגליםמסרו
שהוצבההקרבבצוותהתותחיםסוללתמפקדנוספים.מכיוונים
התוק-האנגליםאתהפגיזהקדמיותהעמדותמאחורימ'כ-300

בחסותלביתמביתלהתקדםהצליחואלהאךישיר,בכינוןפים
הגרמני.החי"רמןמ'30שללמרחקעדוהתקרבוהחשיכה

הכוח.שלהשמאליהאגףעלעזותהתקפותעלמידעגםהתקבל
צורךראהוהואהגרמנילמפקדכללנעםלאשהשתררהמצב

שמצפון-מזרחגבעהבכיווןהנמלמשטחלסגתלכוחלהורות

נותקההכוחכמחציתכיבלבדחלקיתהצליחההנסיגהלעיר.
התארגןלסגתבידושעלהחלקאותוונשבתה.הבריטיםע"י

הקרב,צוותמטהאתכללהואהגבעה.עלהיקפיתלהגנה
חפרים,ומחלקתנ"טמחלקההכבדה,החרמ"שמפלוגתהלק

ותותחדבר,לכלחי"רכחיילימאומניםהיוהגרמנישבצבא
פצועיםכ-30היתוספולהםההוביצרים.מסוללת-בלבדאחד

לאללחימההכשיריםהחייליםסה"כבריטיים.שבוייםומספר
ף051עלעלה

בכיווןנעיםהחלולפינוישהתכוננוהרביםהבריטייםהגייסות

מרביתםכוונוולפיכךשםשהתחוללהקרבבעתעודהנמל

עצמוהנמלשטחכיאםלו.ממזרחיותרמרוחקיםלחופים

למדיעזיםיריותחילופיהרי1930לשעהעדכנראהטוהר

קרבצוותשלחלקאותועםביחודבעיר,מהזמןעודנמשכו
קלמאטהלמפרץנכנסההאירועיםשלזהבשלבשנותק.קילר

שתישכללהבויר-סמיתהציקפטןשלבפיקודוהפינוישיירת

שוגרונוספותמשחתותשלושמשחתות.ששועודסיירות
מאוחר.יותר

פליטיםמ-1,000יותרעלהודעהנתקבלהכאשר

ליעדהימיהכוחבהתקרבלפנות.ישאותםשגםיוגוסלביים

מרחוק.ההתפוצצויותרעםאתושמעאשבחילופימפקדוהבחין

הירו""המשחתתאתשיגרבחוףהגייסותעםקשרבהעדר

הת-המשחתתמפקדמידע.והעברתהמצבבדיקתלשםלנמל

ועוצמתוהאויבמהיערכותהןברורהתמונהלקבלמאדקשה

החוףמןאיתותקלטתחילהלפינוי.הגייסותמהכנותוהן
מאיאחתכאןנפלההנראהככלאךבנמל",(boches)גרמנים"

(bombs)פצצות"היתהוהתשדורתלילהבאותוהרבותההבבות
התעופהשחילימייםלמוקשיםהיתההכוונהכאשרבנמל"
שוגרושעהכחצימשךהיום.במשךהנמללמימיהטילהגרמני

ולאדמירללבויר-סמיתתשדורותשלושלפחותהירו""ע"י

כיהשניהבנמל.גרמניםישכי-מסרההראשונהבכרתים.

ואפשרפסקהאשכל-והשלישיתתותחים,איןלגרמנים
נשלחוהתשדורותלעיר.מדרום-מזרחהחוףמןבפינוילהתחיל

ניתןלאאך2130לביןבאפריל)ב)-210028השעותבין

השפ-ומידתב,,פרת"ופוענחונקלטוכולןאםהצורךדילברר

בספק.איפוא,מוטלת,המפקדהחלטתעלעתן
חולייתהגבעהעלהמאולתרלמתחםחזרה2100השעהלפני

בגורלועלהמהלבררשביקשהמקציניםמורכבתגרמניתסיור

השיגהלאהיאאךוהנמל,העירבשטחשנותקהגרמניהכוחשל

הברי-ע"יוהנמלהעירמרביתתפישתעלדיווחהורקמידעכל

אתהעריך4שתייםפיהמוקטןקילרקרבצוותשלמטהטים.

שימושמכללהוצאתןעםרבה.היתהודאגתםמאדכעדיןמצבו

מפקדתעםהקשרכלילנותקשובהסיורמכוניותשתישל
הפלוגותשלושאותןשלפחותלקוותרקהיהוניתןהדיביזיה

במהירותתונענהקורינתתעלתשלהצפוניתבשפהשנתקעו

כשמולםנצוריםעצמםאתהגרמניםראולמעשהלעזרתם.
עלותעםנמרצתבהתקפהלפתוחהעשויעדיףבריטיכוחניצב

להוביצר-במיוחדמדאיגהיההתחמושתמלאימצבהשחר.

היתההחסריםמחלקתבלבד.פגזים12נותרווהיחידיהאחד

החי"רומחלקתבלחימה,השתתפהטרםכימלאבתקןמצוידת

עםנ"טתותחבמקוםהיהבנוסףהתקנית.הכמותבכמחצית

קציןהודיעכאשרלערך2100בשעההמצבהיהכזהפגזים.30
רשותוביקשלנמלמתקרבותבאניותמבחיןשהואהתותחנים

בשיירהוהבחינוהפיקודממוצביצאוהמטהאנשיבאש.לפתוח

השיירהמשימתכיספקהיהלאקילרשלבלבוהמתקרבת.

להרשותתחילהסירבהואאולםבריטייםחייליםלפנותהיתה
המעטיםהנותריםלפגזיםמאדשיזדקקובנימוקבאשפתיחה

ק"מכב-20שהוערךהאניותמרחקמזה,ויתרהלמחרתעוד

ע"ימתוארהאירועיםהמשךאפקטיבית.פגיעהאיפשרלא

:כךהגרמניהמקור

בנמל.נשבהוהלקבקוריגתנשארהכוחמןחלק4



ארץ-מתנדבים1,600שלבראשםלהתייצבבן-אהרןיצחק5.--

זו.קשהבשעהערבים,ומיעוטםיהודיםמרביתםישראליים,
היתהשבוייהםכלפיקילרקרבצוותחיילישלהתנהגותם

פונוהשבוייםבהם.טיפולמכלשוחררויוםבאותואךחיילית,

שבוייםלמחנותבדרךובמשאיותברכבותלקורינתלמחרת

ארוכות.שניםארבעמשךמרביתםשהובהם
העסיקהב'שלבמקלמאטההפינוילכשלוןהאחריותשאלת

הכלליתהנטיהאחריה.וגםהמלחמהבעתעודוטוביםרבים

הציקפטןאתוהןפרינגטוןהבריגדיראתהןלהאשיםהיתה
בזכותמעטשלאביילי-גרומןהאדמירליד.באזלתסמיתבויר

שלהגדוליםההישגיםהתאפשרושלווהתיאוםהתיכנוןכושר

ב-74'1:19כתבבכללותו,דמון""מבצע

ממבצעביותרהקלהשלבלהיותהיהעטויהפינמימקלמאטה
מופלגת..."תבוסתנותאחוזהיהשםשהפיקודאלאכולו,הפינוי

הבסי-העקרונותאתאפילושהזניחפרינגטוןעלנאמרכןכמו

סברההושמעהכיאםופטרולמקומיתאבטחהשלביותרסיים

החייליםמספר-ביותרקשהבמצבשרויהיהכאילואחרת

ביניהם)נמנולאהארץ-ישראלייםשגם(ללחימההכשירים

בתחמושת_ואפילוברוביםחמורמחסורשררוגםמועטהיה

אתלהסיגשהחלטתובעיקרנטעןבויר-סמיתנגדקל.לנשק
(tragically"כאחתוטרגיתמדימוקדמתהיתהאחורהכוחותיו

(premature"החלט-שלתכונותונטולעייףלמפקדואופיינית

המצבשלנוכחהסברהגםהובעהזאתעםמשבר.בעתיות

נמנעת.בלחיההלטתוהיתהבחוףששרר
ביניהםלמקטרגיםוביחודהשונותהדעותלבעליבהתייחסנו

:הערותשתילפחותלהעירישבעברברמהנשמעקולםשרק
בדברהנוגעיםהמפקדיםשנישלעדויותיהםהעדר-ראשית
-ושניתחובהלכףאותםלדוןכשבאיםרבהזהירותמחייב

ידועהיהלאזהבמאמרשהוצגכפיהמטבעשלהגרמניהצד

לנקוטהיהיכולפרינגטוןשהבריגדירמאדייתכןכה.עד
קלמאטהלעירהגישהדרכילאבטחתיותרנמרציםבאמצעים

בעדלמנועהיהניתןארטילריהבהעדראםספקאךולנמלה,
הבריטילחי"רניתנהכאשרתוכה.אלהגרמניהטורפריצת

בהח-זאתעשוהנמלבשטחהגרמניםאתלתקוףההזדמנות

המקורותביןדעותחילוקיאיןובהצלחה.רבבאומץלטיות,
ונשק,ציודכוללהבחינות,מכלהעלוב,למצבםבאשרהשונים

לכךהאחריותבקלמאטה.יוםבאותושהתרכזוה,,כוחות"של
אומנולאאפילוהארץ-ישראליות,הפלוגותכוללשמרביתם,

הפיקודעלנופלתלחימה,באזוריהצבתםלפניבנשקבשימוש

פרינגטון.הברידירעלולאהבריטי

לכישלוןסמיתבוירשלאחריותוהיתהמההשאלהנשארת

?ולסגתכיווןלשנותהחלטתואתשקבעוהשיקוליםהיוומה
שצוטט.הגרמניבמקורמצויהשהתשובהגבוההסבירותקיימת

נסיגתולביןהצילעברהפגזיםשנייריביןהמועדיםסמיכות

בלבד,למקריותלייחסהיהיהשניתןמנתעלמדיקרובההיא

אירועיםשניביןהסיבתיהקשראתבמפורשצייןשהמקורהגם

אתהרשיםלאבוודאילכשעצמו,הפגזיםשנישלהיריאלה.
משחתות,ששועודסיירותשתישלכוחעלשפיקדבויר-סמית

שללהימצאותםשתהיהההשפעהאתלשקולעליוהיהאך
עליושהוטלההמשימהעלבקלמאטההגרמניםבידיתותחים
להתקרבשיוכללהניחעליוהיהבאופיה.הגנתיתשהיתה.

התותחיםעםארטילרידו-קרבפתיחתעקברקולחוףלנמל

,,11.,,,;,י,,1ג,,;,;,,,

מיווןבריטיותיחידותפינוי

כ-20כעבורעקשניים.להיותעשוייםלויטננטיםאך..."

ואפשרמתקרבותשהאניותודיווחשובהופיעהואדקות

פגזים.שנישליריאישרקילראוברסטלויטננטבהן.לפגוע

טיווחכללמנועמנתעלפגזאחרימיידפגזלירותאך,

עלולמהלעצמכםתארו,הוסיף.הואהמוצב'עלאפשרי

הלויט-יצאאךעלינו'.מטחיםתירינההאניותאםלנולקרות

הכיווןנורים...פגזיםושניהפיקודממוצבהעקשןננט

כלהושגהולאמדירבזאתבכלהמרחקאךנכוןהיה
הפיקודלמוצבחזרוהמטהאנשיהאניות.בשיירתפגיעה

כיוון!"משנותהאניות"המחשמלתההודעהאתשמעוכאשר

הרשמיהדיווחעל-פיואמנםבקירוב.2130השעההיתהכאמור,

נתפשהפיועלה,,פרת",מןשדרנתקבלבכרתיםהאדמירלשל
אתביטלהפינויכוחומפקדהגרמניםע"יקלמאטההעיר

נשארוקשר.29שלבמהירותושטס-ל175כיווןשינההמבצע,
אליהשהצטרפומשחתותשלושועודהירו""המשחתתבאיזור

באותובלבדאיש332סירותיהןבאמצעותהעלו,ארבעתןוכל
שלגורלםנחרץהעיקריהימיהגוףשלהניווןשינויעםלילה.

הבריגדיראסףבאפרילב-023029בשעהבקלמאטה.הגייסות

הבלחיהחלטתועללהםוהודיעהיחידותמפקדיאתפרינגטון

השטחאתלעזובלהימלט.המבקשיםלכלויעץלהיכנענמנעת

בריטית,משלחתהתייצבה0400בשעה0500.משעהיאוחרלא

כניעתםאתוהציעההמופתעקילרבפנישבויגרמניקציןבליווי

כעבור0530.משעההחלהכניעהביצועעלסוכםהגייסות.של

הדיביזיה,שלאחרותיחידותלקלמאטההגיעווחציכשעה

עצמו.הדיביזיהמפקדשלבפיקודומשוריין,בטליוןביניהן

הגרמניםבשבי1941אפרילה-29שלהבוקרבשעותנפלוכך

שלבחלקונפלבריטיים.חיילים.רובםאיש,מ-8,000יותר

י19774אוגוסט257,מערכות""



עצםאךלו,ידועיםבלתיהיוועוצמתםשמספרםהגרמניים
ניכרת.עוצמהעללהצביעהיהעשויק"מ15שללטווההירי

הסתכםהארטילרי"הכוח"שסה"כלדעתהיהיכוללאהוא
שהתותחיםסבירההנחהזוהיתהפגזים.10ועודאחדבהוביצר

לגיטימישיקולוזה-אניותיואתרקלאיסכנוהגרמניים

שלרבבמספרלפגועעלוליםהצדדיםששניאלא-בוודאי
ביניהם.כבדיםאשחילופיכדיתוךלפינוי,שהמתינוהגייסות

לפנותהיתהמשימתואםלשקולממיתבוירעלאיפוא,היה,

הפינויבמהלךייפגעואפילומחירבכלמקלמאטההגייסותאת

לאלהדומיםאומנםהיושיקוליואםמביניהם.רבותמאות
אלהשבנסיבותהמסקנהלידישהגיעלהביןניתןלעילשצוינו

המתוכנן.הפינוימבצעאתלבטלעליו

המס-עולותשהובאו,ההערכותומןשהובהרוהעובדותמתוך

הפלוגותשבייתביןכלשהוסיבתיקשרהיהלאכיקנות
לבין1941,אפריל29-28בלילבקלמאטה,הארץ-ישראליות

אואפליהשלהאפשריתהשאלהארץ-ישראליות.היותן

נבעהשביאסוןהמקרה.בנסיבותבמבחןהועמדהלאהפקרה
שהפלוגותהעובדה:לזהזהקשוריםבלתיאירועיםמשני

פלוגהלהוציא-בקלמאטהכולןהתרכזוהארץ-ישראליות
עםיחד-לשם)הגיעההיאשגם(מחלקהפחות606מס'

מרוחקיםלנמליםשכוונואחרותעורפיותיחידותשלרבמספר

גמורכישלוןנכשלדמון""מבצעכיוהעובדהבפלופונס,
הימיהכוחבלבד.ב'שלבובקלמאטהב'שלבבקלמאטה

הפינוישיירותמכלהגדולהיהשםהגייסותלחילוץששוגר

הופעתומחמתהתבצעלאאך.הפינוידמון","במבצעשהופעלו
הבריטיהסגלשלהתנהגותוקילר.קרבצוותשלוהתערבותו

לצפותניתןשלהןהנורמותלפיהמקרים,במרביתהיתה,לא
אתתאמהולאחמורמשברבשעתפקודיהםכלפיממפקדים

חיילי.כבודשלהיסודמושגי

וכרתיםמילום

יוםעודפיראוסמנמלפונתהמחלקהפחות606מס'פלוגה

אמורהספינתהדמון"."מבצעשלהרשמיתתחילתולפניאחד
מילוס,האיבקרבתשרטוןעלעלתהאךלכרתים,להגיעהיתה

פלוגתעםיחדבאי,שהייתםמאתונה.ק"מכ-150שלבמרחק
סממניםנטולתהיתהלאימיםשבעהמשךקפריסאים,סקרים

אתלחלוטיןאיבדהבריטיהפלוגהמפקדכאשרטרגיקומיים
פסקולמעשהאלכוהוליערפולשלבמצבשקעעשתונותיו,
בפעולהבריטיותמשחתותשתיע"יפונולבסוףמלניפקד.
דמון"."מבצעבמסגרתהאחרונה

גדוליםגרמנייםכוחותשלהצנחתםעםהחלכרתיםעלהקרב
לאבלטומשםובנסיגה1941במאיב-20האוירמןוהנחתה

היבשתית.מיווןהנסיגהאתשציינושליליותתופעותאותןמעט
השירו-יחידותנסיגתעללחפותהוטלהלוחםהדרגעלאולם
המחיראתשילמוהםספקיה.הדרומיהנמלבכיווןהרבותתים

להת-הצליחושלאאלהיחידותחייליעםיחדבשבינפלווחלקם

לנפי-בסמוךבכרתיםשהיוארץ-ישראליםכ-400מתוךפנות.

מספרביניהםבשבי,נפלווכשליששלישיםכשניפונולתה
מקלמאטה.נמלטים

ככלרביםגייסותלפנותגבורהמאמציעשההמלכותיהצי

כאחד.ובנפשבאניותכבדותאבידותסבלאךמכרתים,האפשר
גםרבותלאבידותגרמומחיר,בכלכמעטהפינוי,מאמצי

המפונים.בין

מילוט

למהנותובדרךמקלמאטההארץ-ישראלייםהנמלטיםמספר
שעסקהועדהמאד.מגווןהיהגורלםאךרב,היהלאהשבויים
:הבאותהקבוצותלפיאותםמיינהזהבנושא

הכניעהעלשנודעלאחר1941אפרילה-29-28בלילברחו1.

;הקרובה
;בקורינתהמחנהמןברחו2.
;בגרמניהלמחנותמקורינתבדרךברחו3.
חייליםע"יביווןמחדששנחפשועדבמחתרתהסתתרו4.

;איטלקיים
כניעתהאחריונמסרובאיטליהשבוייםלמחנותהועברו5.

;הגרמניםלידי1943בסתיואיטליהשל
כניעתה,עםהצליחו,אךבאיטליה,שבוייםבמחנותהוחזקו6.

;הבריטייםלקוויםלהגיעאו,לשוויץלברוח
;לתורכיהאואפריקהלצפוןונמלטויווןאדמתעלהסתתרו7.
;וביוגוסלבי"ביווןלפרטיזניםהצטרפו8.
יוונית)דובריביחוד(היווניתהאוכלוסיהביןהסתתרו9.

;היוונייםהתושביםכמרביתכפייהעבודתלעבודוהוכרחו
במחנותיווןאדמתעלמחדשתפישתםאחריהוחזקו,10.

אזרחיים.סוהרבבתיאועבודה

דבראחרית
מקלמאטההפינוילפנייומייםכלומר1941,באפרילב-27
:מנאומיובאחדצ'רצ'ילווינסטוןהכריזהיה,שלא

:במלחמהוודאיהואבלבדאחדדבר"
משגים".ספוגתפחותולאאכזבותספוגתשהיא
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גח(א0חץVice-AdmiralandHeckstall-Smithא.בספרההיגוי
ך'.,York,1941TragedyGreekllaillie-Grohmanן4(%'-(.)1961

אישיסיפוריאופיובעללמחצהרשמיתעודי,לחומרבנוסף2.
ישירהעדותהמחברהשיגלרובוישראלייםבריטייםממקורות

קרבצוותשלשליששימש1941שבאפרילבדימוסגרמנימקצין
לקלמאטהשנסוגוהבריטייםהכוחותשללשבייתםשגרםקילר

כ-70עלהשיבהואארץ-ישראליים.מתנדביםכ-1,600וביניהם
הקשו-האירועיםכלעלמיוחדדו"חחיברוגםמפורטותשאלות

הפלופוגס.תוךאלקילרקרבצוותבהתקדמותרים
.3~deutluliaSeries11חן.Yol.JyriaandCl~ereGl.eece,)1.,Long

/""4,ע,",)A~.my,1959-450ק](..171-174
172.ע'ם,411.
ב89'?יןןנית,טרגדיה3
ממקרבידועהיטבמשתלבהגרמתהמקורעלהמושתתזהתיארג

חלקועלויקטוריהלצלבזכהניו-זילנדיסרג'נטבריטיים.רות
זו.בפעולה

88המחבר.אלבמכתב7.
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