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                                                HMS Providence    -   פרובידנס .מ.ה.א

 מפקד הצי הבריטי בים התיכון, המוקשים השניה ותשול שייטת
 הצי המלכותי KCB CBE, סגן אדמירל סר ססיל הרקורט

 
 

 סיפורו של אבי

Lieutenant William E. Messinger, Royal Navy, Commanding Officer 
 .ניהוקד האפמ, הצי המלכותי, ר'וויליאם מסינגן רס

 

 
ן רס, אבי המנוח על אירוע בו היהלפני שנים מספר בניתי אתר באינטרנט כדי לספר 

 במסגרתמלכותי הבריטי ההצי  תמפקד אוני תוויהבעת  ,מעורב, OBE RN ר'וויליאם מסינג
 . ת העולם השנייהזמן קצר אחרי גמר מלחמ', הסיור הפלסטיני' כוח

והצטרף לצי   21.1.1.13-ב שיירסטררסהסברן במחוז וו-נהר-על-אבי נולד בכפר אפטון
קשר -צי הבריטי מנערבקודם הוא הראשון ש. 11בגיל  31.2.1.32-קשר ב-המלכותי כנער

  ותותאענקו לו שני השירותו בצי הו הלךבמ. הצי המלכותיות אוניאחת מקד על יופל "לדרגת סא
MBE ו- OBE שנות שרות רצופות 23אחרי  21.1.1.13 -והוא יצא לגמלאות ב . 
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 ,תהאגדי Ark Royal  HMSלעHMS Renown , ת העולם אבי שרת על במלחמ
 12.3.32 -סגן ב תהוא קבל דרג. לאי מלטהובשיירות  Bismark-והשתתף במבצע הטבעת ה

בתחילת הפלישה , הברית נחתו בסלרנו-ותטקטי כשבנהוהיה המפקד האחראי לקשר 
 31-אני נולדתי ב. בתשיעי לספטמבר, 11-ה ר'הפנצת דיוויזישל מול תותחי הנאצים  ,לאיטליה

לאחר , Hilaryעל האוניה  אותה עתב קדישפ, לחודש והחדשות על בואי לעולם הגיעו לאבי
 . מספר ימים

 'ניהפלסטיהסיור 'כוח מצבם האומלל של היהודים נגע מאד ללבו של אבי והעבודה ב
התפקיד של עצירת אוניות עמוסות בצפיפות נוראית עם פליטי השואה . הייתה קשה לו במיוחד

במלחמה נגד  ,אחרי שש שנים בים. הוא היה מאד דתי והומניסט גדול. מאד על מצפונוהכביד 
. אחי פיליפ, בנו החדשעם תי ויא ,דוריס, ובילה בחברת אמי הקצר הבל חופשיהנאצים הוא ק

 Algerineמסוג  המוקשים גדול תשול ,HMS Providence ל פיקוד על האוניההוא קבאז 
 . במלוא המהירות (פלסטינה)ישראל -ארץאיתה ל פליגוה

עשו דרכם  ,שינקו מהחלום הציוני של בית בציון ,גברים נשים וטף יהודים 131,111
המכשולים זה היה על אף כל . 1.32עד  ,בתקופה זו (י"א) המסוכנת דרך הים לפלסטינה

אלה היו פליטים חסרי . בדרכם ועל אף ההתנגדות הנמרצת של הממשלה הבריטית ניצבוש
. שרידי תכנית ההכחדה הנאצית שזרמו למקום האחד והיחיד שהבטיח להם תקווה ועתיד, בית

 תפישה, יירוטו בלעפ ן הםהבש, הנני סמוך ובטוח שאבי וצוותו מצאו ששלשת השנים האלה
 .מלאכה קשה ביותר ,אנשים אלה מעצרו

  3113-ב כתב, הימיה לראשון שה דהלור KCB ADC ,RN, ל אסנהיי'אדמירל סיר ניג 
לא הייתה מלאכה , מלחמת העולם השנייה בעקבות": תאר את המצבכך הוא על נושא זה ו

לגלית דרך הים -שהייתה קשה יותר לביצוע עבור הצי המלכותי מאשר עצירת ההגירה הבלתי
שפעל בשיתוף , של הצי המלכותי' הסיור הפלסטיני' כוח .5491-5491בשנים אל פלסטינה 

 מיומנות  רבהה שרנד בה, בצע עבודה זועל עצמו ל לקיב ,פעולה עם חיל האוויר המלכותי
, גורם האנושיה. ייםותמשמע יםנוכילס נחשפוש ,תהשתלטוהות צוקבתפעול בתמרון האניות ו

ניות הצי היו כאלה ששרתו ומאנשי צוות א יםרב. הצלחת המשימהבהיה חיוני  ,כתמיד
בביצוע הם להיעילות והנחישות ש, בתנאים אלה. ריור מהרחשלציפו במלחמת העולם ו

כראוי ה צגזו הו טובה תכונהאכן התפלל שאנשיו יגלו אנושיות ו נלסון. ראויים לשבח המשימה
שניתן היה  ים ביותרובהט נותהפתרו השגתל עסיי ,השהופעל כהלכ ,לכותימצי הה. מדי פעם
  ."ושמר על המוניטין הגבוה והמיוחד של באותו זמןלהשיג ו

אבל זה לא  ,להם מדליות העניקשהומלץ ל וכאלגם והיו ' ינו לשבחוצ'הרבה אנשי צוות 
 המשך. ות רבהה עיקשליגזה הממשל הבריטי של אותה תקופה עניין ב. נעשה בשום מקרה

בסופו של דבר את  השבר ,האושהי יצולנ ,פליטים-אלפי-עשרותבת שווגדשל אניות  הגעתן
 . המנדט הבריטי על ארץ ישראל הגיע לקצו 1.32-התנגדות הממשלה הבריטית וב

 םחודשיי בין נסעו בלילות, בעיקר מפולין, הנאצית פליטים יהודים ניצולי השואה
, רים לעיר הנמל באקאתשומעד שהגיעו  ,סוסיםלמות ורתבעגלות  חדשים חמישהל

י "נבנתה עש  ,"Athina"אניית הקיטור  השתלטו על 1הישראלי 'המוסד'ששה סוכני . ביוגוסלביה
 UNRRA-מ םמצרכי מזון הומניטארייבו הצטייד ,Greenock -מ Soley & Co  GT חברת

 ,'רפיח'ו את הדגל הציוני ושינו את שמה לפיהם הנ. להגיע לפלסטינה שתספיק ,דלקבכמות ו
העמיסו הם . ליד הגבול המצרי ה רפיחיריבע מחנהו בעצרננתפשו ואשר  'נהההג'לכבוד חברי 

את היא עברה  1.31נובמבר ב 31-ב. גברים נשים וטף ושטו לכיוון הארץ, פליטים 211עליה 
מצפון , שעקפה את הפינה הדרומית של פלפוניסוסלאחר . ונכנסה לים האיוני מיצרי אוטרנטו

 כאן היא הייתה אמורה להוריד. דצמברב 7-ב קאנזובל הדודא הגיעה לאי סירנה בחילכרתים ה
 .אך זו בוששה לבוא ,נה אחרתספיאנשי הצוות הזר ל את

היטב ולחכות שם עד שוך  ןהקברניט החליט להיכנס אל מפרץ גדול אשר לא היה מוג
והמים התחילו להצטבר בה  סלעיםעלתה על  Athina-'הרפיח'בנסותו לעגון שם . הסערה

העולים המבוהלים קבלו פקודה לעזוב את האנייה מיד והם קפצו למים . מפחידהמהירות ב

                                            
.
1

אברהם  'הגדעוני'היה גד לסקר ו' רפיח'מפקד . 'כנסת ישראל'שעברו בבאקאר ל, יוסי הראל וראובן יתיר, ביניהם 
     .צ-ב. י .ליכובסקי
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תינוקות נכרכו בשמיכות ונזרקו מהאנייה . בחושך ועלו לחוף בעזרת חבלים שהותקנו במהירות
טרגדיה ב טבעושמונה עולים . דקות 31האנייה ירדה למצולות תוך . שעמדו במים נשיםלא
שכתב אחד הניצולים שהיה באותה תקופה  וזה מה. ו מהים לחוףסחפוגופותיהם נ אותו לילהב

נפשות באמבט  188, קשה לתאר את הבהלה ואת הזעזוע הנורא של אותו רגע" :רק ילד
הקור היה נורא והגלים היו , תנאי מזג האוויר היו איומים. מחורר שמנסים להציל את נפשם

וקים בלבד קפצו אל הסלעים במים אנשים לבושים בתחתונים או בחל. מטר 6-7, בגובה רב
 ."המעורבלים

פקודה לסרוק את  ,שבסיסו בקפריסין ,RAF-דצמבר קיבל מטוס של הבבערב השמיני 
 HMSהמוקשים -שולתבאותה עת היתה . השטח ולהצניח מזון וציוד חירום למקום האסון

Providence  להתפלל על  אבי היה בחדרו ובדיוק גמר. פעולה בנמל חיפהלשעה  וננות שלכב
הזדמנות לעשות מעשה למען ה "באותו ערב הוא בקש מהקב. תמידנהג  הואברכיו כפי ש

כדברי ההמנון שכה אהוב על , "יםמרחבי השהם בסכנת חיים ב"האנושות ולעזור לאלה 
לארץ "במקרה זה הוא התכוון לזרם של העולים היהודים המנסים נואשות להגיע . מלחים

במשך כל השנה  יירט את אוניותיהם  והשתלט עליהןאנשים שהוא אותם ה. שלהם" המובטחת
הגיע לדלתו הסגן הראשון של ספינתו והגיש , כשהתכוון לשכב לישון, 32:11בשעה . הקודמת

לו שדר בכתב סתר ממפקד הצי בים התיכון הפוקד עליו להתקדם מיד בכל המהירות לאי 
". Athina/ רפיח"לגלית -הבלתי ניצולים מהאנייה הטרופה 711-כ נמצאים  בהסירנה 

Providence דצמבר ב 11-ב 12.11את מיצרי סקרפנטו בשעה  הועבר 32:21 -הנמל במ היצא
ושתי אניות צי  HMS Chevronהמשחתת  הצטרפה אליה םש. 13:11-ב והגיעה לאי סירנה

החמיר כשסערה נוספת הלך והמצב . HMS Aegean-ו  HMS Themistocles,ותוניוי
           לצוות הצעיר של  מסוכן גם -לעתים ו, להעלות את הניצוליםמאד ונעשה קשה ור זבא התחוללה

 .  Providence-ה
נשלחו סירות המנוע וההצלה  , בשעה שאבי קרב את ספינתו ככל האפשר לחוף
 -הם היו ללא אוכל חם וללא מי. להעלות את הניצולים הרטובים והמורעבים ולהעבירם לאנייה

. במיוחד הילדים והזקנים, משך שלשה ימים והרבה מהם היו במצב בריאותי קשהשתייה ב
 .בבהלהבשובה של סירת ההצלה לראשונה לדופן האוניה היא התהפכה והניצולים נתקפו 

 פליגהדצמבר הב 11-בוקר הב 12.11בשעה . להציל את כולם ,למזלם ,האנייה הצליחומלחי 
Providence  מהם היו  17. ניצולים 311קשר עם  11.1הירות של למפרץ סודה בקפריסין במ

 . על סף התמוטטות והושכבו בחדר החולים ובחדרו של אבי
, ם היהודיםפליטיההצלת ": סיכם את האירוע הזה כך, ההיסטוריון הישראלי, דוד גולן

 ,ימלכותת הצי הוניועל ידי א - 5496-ב האי סירנה טבעה בחוףש - Athina-'רפיח' הניואה נוסעי
של  שילוב ימאות מקצועיתב האנוכיות-נטולות הנעלות תולמופת של המסור אהיתה דוגמ

  - אויביהםמי שעתידים היו להיות הצילו את , בעזרת חיל האוויר המלכותי אשר, השירות
ועשו זאת על אף הסיכון הגדול לחייהם הם ולאוניות  - 'רפיח'ניה ואהעפיל בלתעתדו שה

ו לקבלת ציון לשבח מלצהו ,שפעלו מעל ומעבר לנדרש מהם, חיםמספר מל. מטוסים שלהםלו
  ."אך הממשלה הבריטית של אותם זמנים התעלמה מזאת, על מעשיהם בפעולה זו

לדוקטורט של האוניברסיטה העברית  יתהתקשרה אלי סטודנט 3112בחודש אוגוסט 
ניצול , 17נער בן פרה שאביה היה יוסהיא קראה את סיפור אבי באתר שלי . ישראל, ברחובות

 Athina-'רפיח' הניואהזה היה ממש מעניין לקרוא את סיפור ": היא כתבה. 'הרפיח'השואה על 
אבי היה אחד הניצולים . המצילה ניהומפקד הא נו שלבשל במיוחד , מנקודת מבט של בריטי

אבי  ישבתי מספר לילות עם. כששמעתי את הסיפור לראשונה 51אני הייתי בת . 57והיה אז בן 
מעשה ואני  וזה ייהפך לעדות חיה ונאמנה של אות .והוא סיפר לי הכול ואני העתקתי את סיפורו

הרבה מהם רצו לשמוע את פרטי הסיפור ולא היה . אשלח זאת לבנים ולנכדים של הניצולים
ו הובאו ארצה על ידי טבעש 1-ה גופות. כל זה היה מאד טראומטי לניצולים. להם מקור מהימן

אבי  ו שלסיפוראת אני מקווה לתרגם . עלמין בחיפההשראלי מסירנה והם נקברו בבית הצי הי
אבי אמר שזה לא היה קל למלחים הבריטים לעמוד מנגד . לאנגלית ואז אני אשלח לך אותו

כמה זה היה קשה  לעצמי אני מתארת. במיוחד הזקנים והאמהות עם טפן, לניצולי השואה
 הניצולים לא. יהודים היו נואשים וראו את הבריטים כאויביהםלמישהו כמו אביך לראות כמה ה
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זיכרונות מחנות הריכוז עוד היו טריים מדי והם . רצו לרדת מהאנייה כשהיא הגיעה לקפריסין
ושם הם , לחמו נגד המלחים והחיילים ורק על ידי שימוש בגז מדמיע הצליחו להביא אותם לחוף

מאוחר יותר . מדו בשקט ובכבוד עד שהשיר נגמרוהבריטים ע 'התקווה'ושרו עמדו ובכו 
וקבלו בגדים ואוכל וטיפול , אנשינו קבלו יחס טוב. התפתחו ידידויות בין היהודים והבריטים

 ."מצב מוזר עבורםזה היה בוודאי . רפואי
 

דתי מגליציה שעלה לפלסטינה -יהודי לא, נכתב על ידי נפתלי הרץ אימבר 'התקווה'ההמנון 
, שנה של היהודים להיות עם חופשי במולדתם 3111ההמנון עוסק בחלום בן . 1221-בשנות ה

 . 1.32-חלום זה התגשם לבסוף עם הקמת מדינת היהודים ב. ארץ ישראל
 ]לאנגלית 'התקווה'ם ותרג במקור מופיע כאן]

 

 .שינוח בשלווה על משכבו לנצח. אני מאד גאה באבי בגלל אהבתו ואנושיותו כלפי כל אדם

 
 ר'מסינג. לס רניקו
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