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Komemiut & Atzmauth

-

קוממיות & עצמאות

By Hillel Yarkoni, From his book “75 years of Hebrew Shipping in Eretz Israel”

Komemiut קוממיות
No. of registry:
S /S
22 ק/א
Port of registry:
Haifa חיפה
24/10/1948
Date of registry:
Call Sign:
4XVC
Former Names:
 קיבו גלויותex Pan York, ex El Dia, ex Roanoke
1901
Year Built:
Newport News Shipyards & Drydocks Co. Newport News, Virginia
Built by:
Type:
G . C.
מטע כללי
. ת. ט4570
GRT:
. ת. ט2754
NRT:
* . ט7000
DWT:
. מ119.3
LOA: (M)
. מ14.7
Breadth: (M)
. מ5.90
Draft: (M)

:  רישו.מס
: נמל הרישו
: תארי רישו
:אות קריאה
: שמות קודמי
:שנת בניה
:נבנתה על ידי
:סוג
:תפוסה ברוטו
:תפוסה נטו
:מעמס
:אור מרבי
:רוחב
:שוקע

:מכונה
:נבנתה על ידי
 קשר12
:מהירות
Speed: (Knots)
: בעלי
Owners:
"Zim" Israel Nav. Co. Ltd. . חברת השייט הישראלית בע"מ,"!"צי
23/11/1952
:נמחקה מהרישו הישראלי
Deleted from Israeli registry:
1952/3
:נגרטה
Scrapped:
Eng.:
Built by:

Steam eng. triple expansion, 3 cylinders. 4300 hp

Newport News Shipyards & Drydocks Co. Newport News, Virginia
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 " כספינת מעפיליPAN CRESCENT" – ""עצמאות
"PAN CRESCENT" as clandestine immigration ship

Atzmaut  עצמאות
:  רישו.מס
No. of registry:
S/S 21 ק/א
: נמל הרישו
Port of registry:
Haifa חיפה
9/12/1948
: תארי רישו
Date of registry:
:אות קריאה
Call Sign:
4XVB
:
קודמי
שמות
Former Names:
Pan Crescent, ex El Valle
1901
:
בניה
שנת
Year Built:
:
ידי
על
נבנתה
Built by:
Newport News Shipyards & Drydocks Co. - Newport News,
Virginia
:סוג
Type:
G . C.
מטע כללי
. ת. ט4570
:תפוסה ברוטו
GRT:
. ת. ט2754
:תפוסה נטו
NRT:
. * ט. ט7000
:מעמס
DWT:
. מ119.3
:אור מרבי
LOA: (M)
. מ14.7
:רוחב
Breadth: (M)
.
מ
5.90
:
שוקע
Draft: (M)
:מכונה
Eng.:
Steam eng. triple expansion, 3 cylinders. 4300 Hp
:נבנתה על ידי
Built by:
Newport News Shipyards & Drydocks Co. Newport News,
Virginia
 קשר12
:מהירות
Speed: (Knots)
: בעלי
Owners:
"Zim" Israel Nav. Co. Ltd.
. חברת השייט הישראלית בע"מ,"!"צי
24/6/1951
:נמחקה מהרישו הישראלי
Deleted from Israeli registry:
1951
:נגרטה
Scrapped:
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Both ships were purchased in March 1947, from an American shipping company
“United Fruit Company”, owned by American Jew, Samuel Zemurray, one of the
biggest banana growers in USA. Both ships carried bananas from South
America to USA. Large cargo holds, twin decks and good cargo ventilation
system made the ships ideal for the Mossad’s purpose. A Jewish American
Naval officer, graduate from Annapolis Naval Academy, Paul Shulman, later the
first Chief of the Israeli Navy, represented the F B Shipping Co. that purchased
the ships for the Mossad. Officially, the F. B. initials meant “Far Better Shipping
Co.”, but actually they meant “F… Britain….”
In order to mislead British Intelligence and also to recoup some of the expenses,
both ships continued to carry cargo. At this stage American crew manned them.
On the 30th of April 1947, “Pan Crescent” arrived Venice. Here, the work started
in order to adapt her to accommodate 7500 persons. The American crew was
repatriated to USA, and replaced by another, also foreign crew under an Italian
Master.
At that time, a British Navy Fleet was stationed in Venice and of course, such an
extent of work could not be hidden from the eyes of British Intelligence, despite
all kinds of camouflage attempts. As the works progressed an explosion occurred
in the ship and a big hole opened in her hull and she sat on the ground. An
unconfirmed hearsay claims that the famous British frogman, Colonel Crab did
the work. The British tried to put every possible obstacle in the way. After the
hole was patched, the Mossad decided to transfer the ship to Constantza. There
in Romania, that was out of the sphere of British influence, were better chances
to complete the work.
In the meantime in May 1947, “Pan York” arrived in Marseille. The American
crew was repatriated to USA and relieved by a skeleton crew of Spanish
Republicans, exiles from Franco’s Spain, led by Capt. Estaban Hernandorena in
the capacity of First Officer. Once again in order to mislead British Intelligence
and to earn some money, the ship sailed on commercial voyages between
France and North African ports till when it was decided to send her also to
Constantza. In October 1947, both ships met in the Romanian port, where the
refitting works for accommodation of 7500 persons on each ship, were
completed.
Mossad reached an agreement with the Romanian government, whose Ministry
of Foreign Affairs was headed by Ana Pauker, a Jewess and communist, for
allowing 15000 Jews to emigrate to Eretz Israel. Because the Russian Navy
used Constantza as its naval base and emigration of such a number of Jews
from a communist country was against the communist ideology, it was agreed
that the ships would sail to Burgas, Bulgaria, where the Jewish emigrants would
board them.
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The British did not relent their grip. They used any and every means to prevent
the ships from sailing. News of the ships carrying illegal emigrants, and Russian
spies among them, appeared in British and American press close to ships’
sailing. The US government was under strong pressure from Britain to stop the
ships. Also American State Department exerted pressure on the Jewish Agency
in order to prevent the sailing of the ships. Britain applied to the Government of
Panama with the demand to remove her flag protection from the ships. Panama
refused to comply. Next, they approached the Turkish government, demanding
closing the Straits of Bosphorus before the two ships. They failed also in this
case.
The proclamation of the State of Israel took place in the UN on the 29th of
November 1947. This still required the confirmation of the Security Council.
Moshe Sharett the head of the State Department of the Jewish Agency feared
that the “Pans” affair would negatively influence the vote in the Security Council.
He was in favor of postponing the sailing of the ships till February 1948, after the
assembly of the Security Council and, in that, David Ben-Gurion himself
supported him.
A hidden struggle developed between the Jewish Agency and the Mossad.
Actually the whole Zionist leadership in the country opposed the sailing of the
ships.
But, 15000 people, Jewish Maapilim who left their homes and burned all the
bridges behind them, were waiting to board the ships. The Romanian
Government was pressing to terminate this affair. It was clear to everybody that
such an opportunity, to extract such a great number of Jews from the communist
country would not repeat itself.
The Mossad people decided to act on their own, and to commence the operation.
On the 22nd of December, both ships sailed Constantza heading for Burgas and
at the same time trains, from different corners of Romania, with 15000 Jews
started to move toward the Bulgarian border.
Certain suggestions were made which, everybody hoped, would also be
acceptable to the British.
a) The ships would sail in the direction of Cyprus.
b) In case of an investigation it would be claimed that the ships sailed in
contrary to the Jewish Agency orders.
c) Ships would not be renamed with the Hebrew names and would not call
themselves “Haganah Ship …”
d) When boarded by the British, there would be no physical opposition.
e) The ships would sail wherever British ordered them, except back to the
Black Sea.
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These things were leaked, by different means, to the British and American
authorities.
On the 27th of December 1947, both ships sailed from Burgas to Eretz Israel, with
more than 15000 persons on board. On behalf of the Mossad, the commanderof
the whole operation was a young man of 28, Yosi Hamburger, later Harel, a
veteran of clandestine immigration, one who commanded the “Exodus “ and
“Kneset Yisrael”. In charge of the “Pan Crescent” was a young man named Dov
Magen (nicknamed Berchik) and of the “Pan York” Nisan Levitan, both of them
Pal-Yam members.
The ships Captains acted two professional seamen, both of them veterans of the
Allied Merchant Marines from the WW II. The Captain of “Pan Crescent” was
Yitzchak Aharonovich (Ike), formerly Captain of the famous “Exodus” and the
Captain of “Pan York” was Gad Hilb, previously Captain of “Chaim Arlozorov”.
The previous Master of “Pan Crescent” remained on board as an observer and
the Spanish Chief Officer of “Pan York” remained in the same capacity. Also Ch.
Engineer Efraim Tzuker, later Tzuk, the former Chief Engineer of “Chaim
Arlozorov” joined the “Pan York”. The rest of the crew was composed of Jewish
American volunteers, some of them veterans from “Exodus” and “Chaim
Arlozorov”, young seamen from Eretz Israel, and some foreigners.
The whole enterprise was precisely planed. The time of ships arrival to the
northern entrance of the Bosporus Strait was planned for Saturday evening, 27th
of December 1947. This was critical stage of the voyage. Mossad’s planners
knew that British would do everything to prevent the transit of the ships through
the strait. They were unable to prevent the transit in advance but it was possible
to stop the ships at the entrance on any Customs or Sanitary formality excuse
when checking ships’ documents. British consul in Istanbul and the diplomatic
envoy in Ankara, were active from Monday to Friday. In addition the days were
immediately after Christmas. Two Jewish journalists were sent to the two Turkish
towns in order to interview the two British diplomats and on this occasion to invite
them for a good meal and a lot of drinks. The planners presumed that the two
would be neutralized at the time of ships’ arrival at the strait and there would be
no one to interfere with their transit. Furthermore for a proper treatment by the
proper authorities, a very friendly shift was arranged for the time of the ships’
arrival at the entrance to the strait.
One of the two journalists Moise Perlman, was in possession of dual citizenship.
British and American. Having two passports and, thanks to good connections, an
ability to use international telephones in the American embassy. He situated
himself in a hotel overlooking the Bosporus and visually monitored the ships
progress through the strait. In case of any hindrance he was to report
immediately to the Mossad and report to the whole world in case the British will
cause any trouble.
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Due to some technical reasons, the ships left Burgas after some delay. A
Russian pilot guided them through the WW II mine fields and on the noon of 28th
of December both “Pans” transited the Strait of Bosporus without any obstacles.
The encounter with the British Navy took place immediately after ships left the
Strait of Dardanelles. Here, two frigates of the British Navy awaited them. These
were joined shortly by a fleet of two cruisers and six destroyers, under Vice
Admiral Richard Victor Saymonds Tayler on the cruiser “Mauritius”. The whole
convoy formed itself, headed by “Pan York, followed by “Pan Crescent” and the
Royal Navy fleet behind them.
In the meantime an agreement in the spirit of the previously mentioned
suggestions was reached with the British Authorities and appropriate instructions
enforcing this agreement were relayed to the ships. After some dealings with the
Commanding Officer of the British fleet, which were performed by shouting and
loud speakers, it was agreed that the British would board the ships unarmed and
they would take over the navigation and main engine operation. The radio
communication with the Mossad and the control over the immigrants would
remain in the hands of the Jewish crew. There would be no search and the
immigrants would disembark together with their belongings. Actually, the whole
ships’ operation remained all the time in the Jewish hands.
Regarding the foreign crew, the Jewish commanders requested that no
measures be taken against them and they would be free to join the immigrants in
the camps in Cyprus. Alternatively they would be repatriated to their countries or
to the port where they joined the ships, each according to his wish. After
confirmation from the Navy Command in Malta, The British Admiral agreed to
these terms.
On the 31st of December 1947, at 1500 in position N 34º 06'; E 031º 22', British
soldiers boarded the ships. They boarded unarmed and without helmets. They
asked the ships’ crews to continue and operate the ships. The Jews answered
that they are ready to steer the ship only on the course to Haifa. A compromise
was reached. Jews would operate the engine and the British steer the ship.
Shortly after this demonstration, the whole operation of the ships returned to the
crew.
At this stage a radio cable was received on board, with the instruction to change
the names of the two ships. “Pan Crescent” to be renamed “Atzmauth”
(Independence) and “Pan York” to be renamed “Kibutz Galuyot” (Gathering of the
Exiles). On the 1st of January 1948 morning, the ships arrived at Famagusta.
“Kibutz Galuyot” docked at Famagusta berth and Atzmauth remained on anchor.
The Royal Navy completed its task and the responsibility for the two ships and
their “passengers” was transferred to the British Governor of Cyprus. At this
stage Gad Hilb, the Master of “Kibutz Galuyot” asked to talk to the British
Admiral. The meeting took place on the pier, the Admiral surrounded by
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entourage of adjutants, all in clean official British Navy uniforms and in front of
them a young Jewish sailor in worn out clothes along with the second mate,
Werner Salomon in the capacity of his adjutant. Gad Hilb asked for a written
document regarding the agreement about the foreign crewmembers. He
remarked that otherwise the crew will leave the ships and the whole burden of
the 15000 immigrants will rest with the British. Also, with the foresight of keeping
the ships ready to sail he asked for supply of fuel. After some come and go
between the Admiral and the Governor, Gad Hilb received the document and a
destroyer transferred fuel to both ships.
Disembarkation of the 15000 persons proceeded generally without problems
and took three days. Among the Maapilim on the “Atzmauth” was a couple,
Moshe and Rachel Bursuk with their two sons, Michael 12 and Abraham 10
years of age. Michael, later Admiral Barkai (nicknamed Yomi) Chief of Israeli
Navy, hero of the Yom Kippur War and Abraham (nicknamed Bumi) later the
second in command of the ill fated submarine “Dakar”.
Ships anchored about 7 miles north of Famagusta near the village of Boghaz.
The Masters and crews of both ships remained on board and busied themselves
with the maintenance of the ships waiting to reactivate them. They were
anchored there for five and half months. All the initiative for retaining the crew
and keeping the ships in constant readiness came from the two Captains
themselves, without any instructions from the Mossad. The Panamanian
government finally surrendered to British pressure and withdrew the protection of
its flag. The ships were in the status of arrested ships.
On the 14th of May 1948, during the central ceremony on board ”Kibutz Galuyot”,
in presence of some people from the organization of “Joint” and the Papavasiliu
family, friends of Israel and “ZIM” representatives in Cyprus till today, the Israeli
flags were hoisted and the name of the home port PANAMA was replaced by
HAIFA.
After waiting, without result, for more than a month for some instructions from
Israel, both Captains decided to sail from Cyprus and join the War of
Independence effort in Israel. They advised their decision to the commander of
the guarding patrol ship, giving the excuse of urgently required fumigation of the
ships, which could not be made in Cyprus. The answer was that the ships would
be not allowed to enter Haifa, as Haifa
was still controlled by the British, and no fuel would be supplied to the ships.
Nevertheless both ships were properly manned and with sufficient amount of
fuel, as both Captains took care to receive small amounts of fuel all the time
during their stay in Cyprus. On the 18th of July 1948, both ships sailed for Haifa.
During the short trip from Cyprus to Haifa, the ships tried unsuccessfully to
contact the Mossad in Israel and to advise them of the ships’ approach and
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receive instructions. Nearing Haifa, a British destroyer approached the ships and
advised them to anchor in a designated place outside the breakwater but within
the Haifa Port limits. It meant within the area still under British control. Ships
dropped anchors in the designated sites and tried constantly to contact Mossad,
again without result. Some British officers tried to board “Kibbutz Galuyoth” but
Gad Hilb refused to allow them, claiming lack of quarantine clearance. Next, a
Navy tugboat came alongside; a British officer climbed the gangway and
demanded the Master to sign a document, that the ships would not leave the
anchorage, without the permission of British Authorities. When he again refused
he was taken off the ship by force and confined in the British camp in Bat Galim.
He was court marshaled by the British and released three days later.
“The voyage of the PANS”, the way it is named in the literature dealing with the
clandestine immigration, is considered to be the biggest and best organized
undertaking of the Mossad during the whole period of this immigration and marks
the peak of its activity.
Later the “Kibbutz Galuyoth” was renamed “Komemiut” (Soveregnity). With the
opening of free immigration to Israel, both ships continued to bring myriads of
new immigrants to the country. Shortly they joined “ZIM” and hoisted Israeli flag.
“Atzmauth” was sold for scrap in 1950 in Haifa after 49 years of dutiful service.
“Komemiut” continued to bring new immigrants and later returned to be a regular
general cargo ship. She was sold to breakers in Briton Ferry in 1952 after 51
years of service.
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Hebrew version:
במרץ  1947נרכשו בארה"ב שתי אניות שעסקו בהובלת בננות מארצות אמריקה הדרומית
לארה"ב .הן נרכשו מידי חברת ספנות אמריקאית ,United Fruit Company ,בבעלות יהודי,
שמואל זמורה ,(Sam Zemurray) ,מגדולי אנשי ספנות ומגדלי הבננות בארה"ב.
מחסני מטען גדולים ,סיפוני ביניים ומערכת אוורור טובה עשו את האניות מתאימות למטרות
המוסד לעליה .קצין-ים יהודי-אמריקאי ,בוגר אקדמית אנאפוליס היוקרתית ,יהודי בשם פאול
שולמן ,לימים המפקד הראשון של חיל-הים הישראלי ,יצג את חברת FB Shipping Company
אשר רכשה את האניות עבור המוסד .המשמעות הסמויה של ראשי התיבות  FBהייתהF… " :
 ,"Britainאך הפרוש שניתן בעת ביצוע העסקה היה  .Far Better Shipping Companyכדי
להטעות את המודיעין הבריטי וכדי להחזיר חלק מההוצאות ,שתי האניות המשיכו לעסוק בהובלת
סחורות .בשלב זה הפעיל אותן צוות אמריקאי.
ב 30-לאפריל  1947הגיעה "פאן קרשצנט" לוונציה .כאן הוחל בהתאמתה להובלת 7500
מעפילים .הצוות הקודם הוחזר לאמריקה והוחלף על ידי צוות זר .רב-החובל היה איטלקי .בוונציה
עגנה שייטת אניות מלחמה בריטיות וכמובן שעבודות התקנת האנייה להובלת מספר כה רב של
אנשים לא נעלמו מעיניהם של אנשי המודיעין הבריטי ,למרות ניסיונות הסוואה תמימים .תוך כדי
עבודות ההתקנה ארע פיצוץ באנייה .חור גדול נפער בדופן והאנייה התיישבה על קרקעית הנמל.
שמועה,שלא אושרה לעולם ,טוענת שקולונל קראב בעצמו הצמיד את הפצצה לדופן האנייה.
הבריטים התנכלו לאנייה בכל דרך אפשרית .לאחר תיקון הפרצה ,הוחלט שהאנייה תפליג
לקונסטנצה ,שם  ,ברומניה אשר הייתה מחוץ לתחום השפעת הבריטים ,תסיים את העבודות.
"פאן יורק" הגיעה למרסיי במאי  ,1947הצוות האמריקאי הוחזר לארה"ב והוחלף ,לתקופת
ההמתנה ,בצוות מצומצם המורכב מימאים ספרדים ,רפובליקנים גולים ממשטרו של פרנקו
ובראשם ,בתפקיד חובל ראשון ,קפטן אסטבן הרננדורנה .לשם הטעית הבריטים האנייה עסקה
במשך זמן מה בהפלגות מסחריות בין צרפת ונמלי צפון אפריקה עד אשר הוחלט להעביר גם
אותה לקונסטנצה .באוקטובר  1947נפגשו שתי האניות בנמל הרומני ושם הושלמו עבודות
התאמת האניות להובלת  7500מעפילים כל אחת.
ה"הגנה" הגיעה לסיכום עם ממשלת רומניה ,אשר בראש משרד החוץ שלה עמדה היהודייה
הקומוניסטית אנא פאוקר ,על מתן אישור ל 15,000-יהודי ארץ זו לעלות לארץ .מאחר וקונסטנצה
שימשה כבסיס הצי הסובייטי ועליית מספר כה רב של יהודים לארץ ישראל עמדה בסתירה
לאידיאולוגיה הקומוניסטית ,סוכם שהעולים יועברו לנמל בורגס ) ,(Burgasבולגריה ושם יעלו
לאניות .הבריטים לא הרפו והפעילו כל מכשול אפשרי .פרסומים על האניות המיועדות להובלת
עולים בלתי לגלים נראו בעיתוני בריטניה .הופצה שמועה ,שברה"מ מחדירה סוכני ריגול בין
העולים .ידיעה בנוסח זה התפרסמה ב New York Times -סמוך להפלגת האניות .הופעל לחץ
כבד על ארה"ב בדרישה לעצור את האניות .מחלקת המדינה של ארה"ב הפעילה לחץ מצדה על
הסוכנות היהודית כדי למנוע את הפלגת האניות.
הבריטים פנו לממשלת פנמה ודרשו ממנה להסיר את חסותה משתי האניות המפליגות תחת
דגלה .ממשלת פנמה סירבה .הבריטים הפעילו לחץ כבד על ממשלת טורקיה כדי שזו תמנע
משתי האניות את המעבר במייצר בוספורוס .גם הטורקים סירבו להיענות.
החלטה על הקמת מדינה יהודית נתקבלה בעצרת האומות המאוחדות ב 29-לנובמבר .1947
משה שרת חשש מכרסום בהחלטת או"ם על הקמת המדינה .החלטה זו דרשה עדיין את אישור
מועצת הביטחון .הוא צידד בדחיית ההפלגה לתחילת פברואר  ,1948לאחר כינוס מועצת הביטחון
של או"ם לדיון בעניין ארץ ישראל ונתמך בכך גם על ידי בן גוריון.
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מתפתח מאבק בין הסוכנות היהודית ובין המוסד לעליה .התנהלו דיונים לוהטים .למעשה כל
ההנהגה הציונית התנגדה להפלגת האניות .יחד עם זאת 15,000 ,מעפילים ,אשר שרפו את כל
הגשרים מאחוריהם ,המתינו לעליה .ממשלת רומניה לחצה על סיום מהיר של העסקה .לכולם
ברור שהזדמנות שיניה להוציא מספר כה רב של יהודים מארץ קומוניסטית לא תחזור .אנשי
המוסד לעליה החליטו לפעול בניגוד לדעת ההנהגה הציונית ואכן הפעילו את תכנית המבצע.
ב 22-בדצמבר הפליגו שתי האניות מקונסטנצה לבורגס ורכבות מכל רחבי רומניה החלו לנוע אף
הן לכוון הנמל הבולגרי .הסתמנה פשרה מאולצת ,אשר הניחו שתתקבל גם על דעת הבריטים.
עיקריה הם:
א .האניות תפלגנה לכוון קפריסין.
ב .באופן מוצהר ובעת חקירה ,באם תתנהל כזאת ,יוטען שהאניות הפליגו בניגוד להוראת
הסוכנות היהודית.
ג .לאניות לא יינתנו שמות עבריים ולא יוצמד להן שום תואר רשמי כגון "אניית ההגנה".
ד .לא תהיה שום התנגדות פיזית או התגרות בבריטים.
ה .האניות תפלגנה לאשר הבריטים יורו להן ,להוציא חזרה לים השחור.
דברים בסגנון זה הודלפו ,בשיטות שונות ,לאוזני הבריטים והאמריקאים.
ב 27-בדצמבר  1947הפליגו שתי האניות מבורגס לארץ ישראל ,כשעל סיפונן יותר מ15000-
מעפילים .על שתי האניות פיקד מטעם ה"הגנה" איש צעיר בן  ,28יוסי המבורגר ,לימים הראל,
ותיק מבצעי ההעפלה אשר פיקד גם על ה"אקסודוס" ו"כנסת ישראל" .מטעם המוסד לעליה
פקדו על "פאן קרשצנט" צעיר בשם דוב מגן )ברצ'יק( ועל "פאן יורק" ניסן לויתן ,שניהם אנשי
פלי"ם .לקראת הפלגת האניות הפיקוד הימי עליהן הועבר לשני ימאים מקצועיים ישראלים ,יוצאי
צי הסוחר של בנות הברית במלחמת העולם השנייה .קברניטה של "פאן קרשצנט" היה יצחק
)אייק( אהרונוביץ' ,אף הוא וותיק מבצע ההעפלה ,לשעבר קברניטה של "האקסודוס"; והקברניט
של "פאן יורק" היה גד הילב ,לשעבר קברניטה של "חיים ארלוזורוב" .רב-החובל הקודם של "פאן
קרשצנט" נשאר בתפקיד משקיף והחובל הראשון הספרדי של "פאן יורק" ,אסטבן הרננדורנה,
המשיך בתפקיד חובל ראשון .אפריים צוק ,אף הוא מוותיקי "חיים ארלוזורוב" ,הצטרף בתפקיד
מכונאי ראשי .שאר אנשי הצוות היו מתנדבים יהודים אמריקאים ,אחדים מהם וותיקי "אקסודוס"
"וחיים ארלוזורוב" ,צעירים ישראלים וימאים זרים .המבצע תוכנן בדייקנות.
זמן הגעת האניות לפתח הצפוני של מצר בוספורוס תוכנן למוצאי שבת ,ה 27-לדצמבר .1947
מתכנני המבצע חששו מפני המעבר הזה .חששו שהבריטים יפעילו כל לחץ אפשרי כדי לגרום
לטורקים לעכב את האניות בזמן ביקורת המסמכים בכניסה למייצר .הם ידעו שלא ניתן היה למנוע
את המעבר מראש ,אך ניתן היה לגרום לקשיים ואף למנוע את המעבר בכל אמתלה פורמאלית,
בזמן הכניסה למייצר .הקונסול הבריטי באיסטנבול והנציג הדיפלומטי באנקרה היו פעילים בין יום
שני ויום שישי בלבד .בנוסף לכך ,היו אלה הימים הסמוכים לחג המולד ושני עיתונאים אנגלים,
יהודים ציונים ,נשלחו לשתי הערים בתורכיה כדי לראיין את שני הדיפלומטים הבריטים ובהזדמנות
זאת ללגום אתם כאוות נפשם .בהנחה ששני האישים יהיו מנוטרלים למשך יומיים לפחות ,ולא
יהיה מי שיפעיל את הלחץ על הטורקים והאניות תעבורנה את מצר בוספורוס ללא הפרעה .כמו
כן ,תמורת כופר מכובד ,סודרה "משמרת נוחה" בתחנת הביקורת בכניסה למצר.
על אחד מהעיתונאים ,מויש פרלמן ,יליד אנגליה ובאותה עת כתב עיתון אמריקאי ,הוטלו תפקידים
נוספים .כאדם בעל שני דרכונים ,אנגלי ואמריקאי ,ובעל קשרים טובים ואפשרות גישה חופשית
לטלפונים בין לאומיים בשגרירות האמריקאית ,היה עליו להתמקם במלון הצופה על מצר
בוספורוס ,לעקוב אחרי מעבר האניות וליצור קשר עם אנשי המוסד במקרה של תקלה .התפקיד
האחר היה לדווח לעולם על ניסיון עצירת האניות במעבר במצרי בוספורוס ,במידה וניסיון כזה
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יעשה .בגלל עיכובים שונים בנמל בורגס ,האניות הפליגו משם באיחור מה .נתב רוסי העביר אותן
אל מחוץ לנמל ,בשדה המוקשים מימי מלחמת העולם השנייה וב 28-לדצמבר בשעות הצהרים,
עברו את הבוספורוס ללא שירותו של נתב וללא עיכוב או תקלה כלשהם .המפגש עם הבריטים
התרחש מיד ביציאה ממצרי הדרדנלים ,שם ארבו להן שתי פריגאטות בריטיות ,וכעבור זמן קצר
הצטרפה אליהן שייטת המורכבת משתי סיירות ,ושש משחתות ,בפיקודו של תת-אדמירל ריצ'רד
ויקטור סיימונדס-טיילר ( Vice Admiral Richard Victor Symonds Tayler),על הסיירת
"מאוריציוס" .לאחר מספר תמרונים ,השיירה התייצבה במבנה שייט למופת והמשיכה לכוון
הארץ ,כאשר בראש השיירה מפליגה "פאן יורק" ,אחריה "פאן קרשצנט" ואחריהן השייטת של
הצי המלכותי הבריטי.
בינתיים הושג הסכם עם הבריטים ברוח עיקרי הפשרה אשר הודלפה אליהם קודם לכן וההוראה
על ביצוע ההסכם הועברה לאניות .לאחר דין ודברים עם מפקד השייטת הבריטית ,אשר התנהל
בצעקות ובעזרת מגבירי קול ,הוסכם שהבריטים יעלו בלתי חמושים על שתי האניות ויקבלו על
עצמם את השטת שתי האניות ,כולל הפעלת מכונה ראשית .הקשר עם המוסד לעליה יישאר בידי
הצוותות הישראלים ,כמו גם השליטה על המעפילים .לא יערך שום חיפוש ,והמעפילים ירדו עם
חפציהם .למעשה נשאר הפיקוד והתפעול במלואו ,בידי צוותי שתי האניות עד הגעתן לנמל
פמגוסטה וגם בהמשך.
לגבי אנשי הצוות ,מפקדי האניות דרשו שלא ינקטו נגדם שום צעדי ענישה ,שאנשי הצוות יהיו
חופשיים להצטרף אל המעפילים במחנות המעצר בקפריסין או שיוחזרו ,בהקדם ,אל ארצות
מגוריהם או לנמל בו הצטרפו לאנייה ,איש איש על פי בחירתו .לאחר התייעצות עם מפקדת הצי
במלטה הסכים האדמירל הבריטי לתנאים.
ב 31-בדצמבר בשעה  ,1500בנקודה ' N 34º 06' ; E 031º 22עלו הבריטים על שתי אניות
המעפילים ,ללא קסדות פלדה וללא אלות .הם מבקשים מצוות האנייה להמשיך ולהשיט אותן ,אך
הצוות מסרב בטענה שהם מוכנים להפעיל את האניות רק לכוון חיפה .מושגת פשרה :הצוות
יפעיל את האניות אך ההגאי יהיה בריטי .לאחר צעד הפגנתי זה ,כאשר שתי האניות עוצרות בים,
תפעול האניות כולו עובר לאנשי הצוות של האנייה .בשלב זה הגיע מברק מהארץ המורה לשנות
את שמות האניות .השמות ניתנו על ידי בן-גוריון עצמו" .פאן קרשצנט" הופכת ל"עצמאות" ו"פאן
יורק" ל"קיבוץ גלויות".
ב 1-לינואר  1948בבוקר הגיעו "הפאן יורק" "ופאן קרשצנט" לפמגוסטה בקפריסין" .פאן יורק"
נקשרה לרציף ו"פאן קרשצנט" עגנה מחוץ לנמל .למעשה ,הצי המלכותי סיים את תפקידו עם
הבאת האניות לנמל .מכאן והלאה ,האחריות עליהן עברה למושל הבריטי של האי .בשלב זה,
קברניטה של "פאן יורק" ,גד הילב ,מבקש לדבר עם האדמירל הבריטי .הפגישה נערכה פנים אל
פנים ,על הרציף ובעמידה ,כאשר סביב האדמירל עומדים מספר אדיוטנטים ,כולם במדים
מצוחצחים ומולם צעיר ארץ ישראלי ,בבגדים בלויים ומתלווה אליו חובל שני ,ורנר סלומון ,בתפקיד
ה"אדיוטנט" שלו .גד הילב ביקש מסמך כתוב בדבר הסיכום שהושג בעניין הצוות.
גד הילב העיר שאם לא ,הרי אנשי הצוות ינטשו את האניות ,והאחריות על שלומם של 15,000
איש תיפול כולה על הבריטים .כמו כן ,מתוך ראיה לעתיד וכדי להחזיק את האניות במצב של
כוננות הפלגה מידית ,ביקש גד אספקת דלק לשתי האניות ,בטענה שהדלק אזל ופעולת כל
המערכות החיוניות לבטיחותם של המוני המעפילים ,תפסק .לאחר התרוצצות בהולה בין
האדמירל הבריטי בפמגוסטה ומושל קפריסין בניקוסיה ,בעזרת רוכב אופנוע צבאי ,גד הילב קיבל
את המסמך המבוקש ומשחתת העבירה דלק לשני ה"פאנים".
הורדת אלפי המעפילים בנמל פמגוסטה התנהלה באופן כללי בסדר מופתי ונמשכה שלושה ימים.
בין העולים על "פאן קרשצנט" היה זוג ,משה ורחל בורסוק ,עם שני בנים ,מיכאל בן ה12-
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ואברהם בן ה .10-מיכאל ,לימים אלוף "יומי" ברקאי היה למפקד חיל הים ,גיבור מלחמת יום
הכיפורים ,בעל עיטור המופת .אברהם "בומי" היה לסגן מפקד של הצוללת "דקר" ונספה בה.
צוותי האניות ,על רבי החובלים שלהן ,הורשו להישאר עליהן .האניות עגנו כ 7-מיל צפונה
לפמגוסטה ,מול הכפר בוגהז .(Boghaz) ,הצוותות עסקו באחזקת האניות תוך צפייה ,שבעתיד
תופעלנה מחדש .האניות עגנו בקפריסין במשך חמישה וחצי חדשים.
היוזמה להשארת הצוות והחזקת האניות במצב שיאפשר את הפעלתן תוך זמן קצר ביותר ,באה
מצד הצוותות עצמם ולא מצד המוסדות .ממשלת פנמה נכנעה לבסוף ללחץ הבריטים ושללה
מהאניות את הזכות להניף את דיגלה .האניות היו במעמד של אניות עצורות ובצד המשפטי של
הפרשה טיפל העו"ד יעקוב שמשון שפירא ,לימים שר המשפטים בממשלת ישראל .ב 14-למאי
 ,1948בטקס מרשים על סיפון "פאן יורק" ,בנוכחות ידידים ,אנשי ה Joint-ומשפחת פאפאווסיליו
 ידידי ישראל ונציגי "צים" בקפריסין עד עצם היום הזה  -הונף ,בו זמנית ,דגל ישראל על כל אחתמשתי האניות ,ובירכתים נמחק שם נמל הבית  -פנמה ,והוחלף ב"חיפה".
לאחר תקופת ציפייה של יותר מחודש והעדר הנחיות כל שהן מצד המוסדות בארץ ,החליטו
קברניטי שתי האניות ,על דעת עצמם ,להפליג ממימי קפריסין ולהעמיד את האניות לרשות
המאמץ המלחמתי של ישראל.
הקברניטים הודיעו על כך למפקד ספינת המשמר הבריטית ,באמתלה של צורך בהשמדת
חולדות ,דבר שלא ניתן היה לבצע בקפריסין .תשובתו הייתה שהאניות לא תורשינה להיכנס
לחיפה) ,חיפה הייתה עדיין מובלעת בריטית בארץ ישראל( ,וששום דלק לא יסופק לאניות .שתי
האניות היו מצוותות ומתודלקות כהלכה ,כי שני הקברניטים דאגו ,בתחבולות שונות ,שתסופקנה
להם כמויות דלק קטנות במשך כל זמן שהותן בקפריסין .ב 18-ליוני  1948הפליגו שתי האניות
לחיפה .במשך כל שעות ההפלגה נעשו מאמצים בלתי פוסקים ליצור קשר אלחוטי עם מוסדות
ישראל כדי להודיע על בואן של האניות ולקבלת הנחיות .המאמצים לא נשאו פרי .בהתקרב
האניות לחיפה יצאה לקראתן משחתת בריטית והודיעה שסודרו מקומות עגינה עבור האניות מחוץ
לשובר הגלים ,אך בתחום נמל חיפה ,ז"א בתחום שליטתם של הבריטים .האניות עגנו במקום
המיועד להן ונמשך המאמץ ליצור קשר עם המוסד לעליה ,על מנת לקבל הנחיות כל עוד ניתן
להסתלק אל מחוץ לשליטה הבריטית .כל מאמץ היה לשווא .קצינים בריטים ניסו לעלות על "פאן
יורק" ,אך גד הילב סירב לאפשר להם בטענה שאין לאנייה עדיין פטור משלטונות ההסגר .כעבור
זמן קצר נקשרה אל דופן האנייה גוררת גדולה של הצי הבריטי ,מפקדה עלה על "פאן יורק" ודרש
מגד הילב לחתום על צו האוסר את הזזת האנייה ללא היתר בריטי .גד הילב שוב סירב ,הורד
בכוח מהאנייה ,והושלך למעצר במחנה צבאי בבת גלים .הוא נשפט בפני בית דין צבאי בריטי
בחיפה ושוחרר כעבור שלושה ימים.
"מסע הפאנים" ,כפי שהמבצע נקרא בספרות העוסקת בנושא ,נחשב למבצע הגדול והמתוכנן
ביותר בתולדות ההעפלה .הוא מהוה שיא במפעל ההעפלה.
שמה של "קיבוץ גלויות" הוחלף ,מאוחר יותר ,ל"-קוממיות".
עם פתיחת העלייה החופשית לארץ ישראל המשיכו שתי האניות להפליג ולהביא המוני עולים.
במהלך החודשים הבאים הצטרפו ל"-צים" ובמסגרתה הפליגו ,בדגל ישראל" .עצמאות" נמכרה
לגרוטאות בחיפה ,בשנת  ,1950לאחר של  49שנות שירות.
"קוממיות" המשיכה להביא עולים ומאוחר יותר חזרה להיות אניית מטען רגילה .היא נמכרה
לגרוטאות בשנת  ,1952ב Briton Ferry-באנגליה  ,לאחר  51שנות שרות.

