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 באיטליה האוניותשטיפל ברכישת  יהודי המקומיה –פינטר 

 עבור המוסד לעליה ב'

 צור-מאת: צבי בן

בעלות  חייבהחוק האיטלקי רבות מספינות המעפילים והרכש נקנו באיטליה והניפו דגל איטלקי. 

בהתייחסה לעניין רכישת ספינות סיפרה עדה  מניפה דגל איטליה. של אזרח איטלקי באוניה

, שעמדה בראש השלוחה של המוסד לעליה ב' באיטליה )לאחר שהחליפה בתפקיד את סרני

כי: "רישום אניותינו ע"ש "בעלים" איטלקיים היה בעיה קשה... נראה שמצאתי לכך  יהודה ארזי(

שנה, להיות "בעל  21, שמלאו לו [אזרחות איטלקית בעל]פתרון פשוט וקל... הטלתי על כל חלוץ 

ישראל צרות צרורות, -לימים התברר שרישום זה גרם למדינת ) 1"ספינה" והבחורים נענו לכך

ומבני משפחותיהם  -שעלו בינתיים ארצה   - משום שממשלת איטליה תבעה מהחלוצים

 .(בנמל חיפה "צי הצללים"באיטליה, מסים על הספינות, שחלקן עגנו למעצבה ב

 וזאת עשה ,בעלות של אזרח איטלקי היה גם הצורך לטפל בהעברת הבעלותלבעיית הבנוסף 

מקומי יהודי איטלקי  יש עסקיםא /מערכת הרכש, כמעט באופן בלעדי,עבור המוסד לעליה ב'

שכותרתו "רשימת  ,(; מקור לא ידוע)באיטלקית 2המצורףהמסמך  ., שהיה ציוני נלהבבשם פינטר

( Porcuratoreבתור העו"ד )פינטר מציג את ם לארץ ישראל", שהסיעו פליטים יהודיאוניות 

ל"בעלים" אנשי הקש של המוסד של ספינות איטלקיות בהעברת הבעלות כמעט בלעדית שטיפל 

( והן בשמן I nomeהמסמך מזהה את הספינות הן בשמן הרשמי ) (.Proprietarioלעליה ב' )

אם המסמך לא מדייק בפרט זה או אחר, גם (. II nomeהמבצעי בשירות המוסד/מערכת הרכש )

 שהתמונהגם במקורות אחרים, כך  צץ ועולהשמו של פינטר בהקשר לרכישת הספינות באיטליה 

 .המוסד אינה מוטלת בספקרכישת ספינות תהליך ל תרומתו הרבהלגבי העולה מהמסמך 

זיכרונותיה 'ספינות ללא דגל' מזכירה עדה סרני את פינטר גם בהקשר לתביעה שהוגשה בספר 

בגין  צי המלכותי הבריטיהנגד  ,סרני' 'אנצוספינת המעפילים , היא Rondine נההספי "בעל"י "ע

 "בעל"עדה מציינת את פינטר כ) תפיסת האונייה מחוץ לגבולות המים הטריטוריאלים של הארץ

המוסד לעליה ב' זכה  ,כידוע. (בתביעה "בעלים"ההספינה, אך יתכן מאד והוא פעל כנציג 

ם, והספיקה לבצע הפלגת , הספינה שהוחרמה שוחררה, אם כי לאחר חודשים רביבתביעה

 'בונים ולוחמים'. םמעפילים נוספת תחת הש

                                                           
עדה סרני, "ספינות ללא דגל" 
1  
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 ברושים-הכשרת תלב וחבריהיו  הספינות אנשי הקש של המוסד ""בעלימישראל דה שביט, שלעדותו  התקבלה הרשימה 
  .(לאחר עלייתם לארץ קיבוץ רוחמהל הם כולם הצטרפו) באזור העיירה צ'בולי במחוז טוסקנה, איטליהאחרי מלה"ע  שפעלה
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