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 ידיד איטלקי במפעלי ההעפלה והרכש –מריו קנדה 
 1צור-מאת: צבי בן

 
 1917-נולד ב( Mario Kendaמריו קנדה )

הגיע בטרייסטה שבאיטליה. בזמן מלחמת העולם השנייה 
במקצועו חובל -היה רבסרן בחיל הים האיטלקי.  לדרגת

טון  180בבעלותו הייתה ספינה משא קטנה בתפוסה של ו
המלחמה חיפש מריו  יאחר. ע"ש אשתו ,שנקראה נוריס

שתי גרסאות לגבי  מצאתי מקור פרנסה ותעסוקה מעניינת.
לפעילותו בעליה ב'. לובה אליאב בספרו  הגעתו נסיבות

על סמך הכרות אישית עם מריו , 'הספינה אלואה' מביא
קרא מריו את הגרסה הבאה: לאחר ש ,שעליה בהמשך

ץ ישראל בעוון בעיתון על מאסר מלחים איטלקים באר
שבעסקים לא חוקיים  הגיע למסקנההוא  ,הברחת מעפילים

מהסוג הזה אפשר מן הסתם להרוויח לא רע. והרפתקניים 
ישראלים בשירות הבריטים באיטליה הגיע -דרך חיילים ארץ

במהימנותו )כולל  םבניסיונו הימי ושכנע מםהרשי ,המוסד, בקיצור(להלן לאנשי המוסד לעליה ב' )
יהודי אוהד המפעל -כמובן שאינו סוכן בשירות הבריטים(. עפ"י גרסה אחרת למריו היה ידיד איטלקי

מהבולטים יהודי אנריקו לוי, -חובל האיטלקישלו מצידו היו קשרים עם רב ה ,הציוני בשם אריצ'ה
יוצא הפלי"ם מוסד. עבור ה ולוי ולפעילות ובפעילי המוסד באיטליה. דרך אריצ'ה הגיע מריו לאנריק

"מריו, שהגיע לתפקיד בהמשך, העיד שמספר פעמים חורין, שעוד יוזכר -פעיל המוסד דוד "דוד'לה" בן
ולספינתו, גילה  מרכזי בצוות ההעפלה באיטליה, בא אלינו מתוך מצוקה תוך חיפוש תעסוקה לו

היה איש מקצוע מעולה  משבר כמו אחד מהחברה. הוא נאמנות וחריצות במציאת פתרונות בשעות
 . 2"מוחלטת עם המטרות שלנו וגילה הזדהות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ;"אייק", רב החובל המיתולוגי של ה'אקסודוס' ר/ח מריו ואשתו נוריס משני צידיו של
 לצורך הסבתה לשער שהתמונה צולמה במהלך שהותה של 'אקסודוס' בלה ספציהיש 

 
מטעם המוסד להסבת באיטליה ם ובהמשך האחראי "זכאי, המפקד הראשון של הפליאברהם 

ביום בהיר אחד נכנס מריו קנדה ל'מרכז לגולה' במילנו, "כי  3מספרספינות לשמש כספינות מעפילים 
ימאי אני 'שמעתי שאתם עוסקים בהעפלה.  :שם הייתה ממוקמת מפקדת 'המוסד לעליה ב' ואמר

מצא חן בעיני ארזי, שהתרשם כי הבחור דובר אמת ואינו מריו איטלקי, מפקד צוללת ובאתי לעזור'. 

                                                           
1

ידיד גוי איטלקי   – כעורך ראשי של אתר הפלי"ם, ההעפלה והרכש נתקלתי לא אחת בשמו של מריו קנדה. בתפקידי 
ישראלים במפעלי ההעפלה והרכש. הפריע לי שאין פרסום הולם לפועלו, -שפעל בהזדמנויות שונות לצד הפעילים הארץ

ההעפלה והרכש, כתב בספרו האוטוביוגרפי  יפעילבמהידועים והרי לא לשכוח אותו זה המינימום שאנו חבים לו. אורי גורן, 
]הכוונה לאנסלדו, רב החובל של הספינות 'חנה חובל איטלקי של ספינת מעפילים -"משני צידי הקריפטו": "על אודות רב

כתב נתן אלתרמן את שירו 'תודה לרב חובל איטלקי'. אין ספק שגם מריו היה ראוי שייכתב עליו  סנש' ו'אליהו גולומב'[
, לא ע"מ לכתוב שיר על מריו )בזה אני חלש(, אלא ע"מ לסכם בכתבה את 2018התיישבתי יום אחד בתחילת וכך שיר...". 

 פועלו ולפרסמה ברבים. התוצאה לפניכם.
2
 .כאןלסיפורו האישי של דודל'ה הקש  .
 2001, הביאה לדפוס מרים זכאי בהוצאה פרטית, "הארץ והיםבן  –אברהם זכאי  :הספרמתוך  .3
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ומשפחתו עברו לגור בווילה, מריו ביטחוניות התברר, שאכן תוכו כברו. בדיקות לאחר איש משטרה. 
ובר בקצין בשם לט ששירת במשרד לביטחון שדה של הבריטים ]מד שבה התגורר המייג'ור הבריטי

, בקרבת תגורר לשעברהותפקידו היה לבלוש אחר פעילות המוסד באזור לה ספציה; הווילה בה 
נשכרה  המספנה בפורטו ונרה בה הוסבו רבות מהספינות שרכש המוסד לשמש כספינות מעפילים,

למפעל ההעפלה של מריו יהיו פרטי הצטרפותו . "ושימשה למגוריהם של אברהם ומריו[ י המוסד"ע
ייעד אותה , שספינתו לאחרוןאת הראשון מוסד מכר נו לבין הבמסגרת הקשרים שנרקמו ביאשר יהיו, 

 כספינת מעפילים. לשרת
 

, בתפקיד רב ארצה המשמעותית הראשונה שביצע בשירות המוסד היה להשיט עילותהפ
זאת הייתה ה'נוריס' שהמוסד  –החובל, את ספינת המעפילים 'ווינגייט'. מריו הכיר את הספינה היטב 

מאי קטן במפרץ ונציה  1946במרץ  14 -רכש ממנו חודשים ספורים קודם להפלגתה. הספינה יצאה ב
ריו, הנהיגו את מעפילים. לצד הצוות האיטלקי בראשותו של מ 238בשם פלסטרינה, כשעל סיפונה 

חורין -, ביניהם מפקד ההפלגה דוד "דוד'לה" בןהמוסד ישראלים מטעם-הספינה שלשה מלווים ארץ
. הספינה עשתה דרכה ארצה בתנאי הנ"ל שדרכיו ואלו של מריו עוד יצטלבו בהמשך יותר מפעם אחת

וינגייט" להורדת המעפילים -מבצע גדול שכונה "ליל 'ההגנה'הכין ארגון ים סוער. לקראת הגעתה 
, בראש המבצע עמדו יצחק שדה, יגאל אלון ויגאל ידין במרץ. 26-וה 25-בין הבחוף ת"א בלילה ש

ים. -. אולם התכנית סוכלה ע"י הבריטים שתפסו את הספינה בלברבים 'הגנהה'וגויסו עבורו חברי 
חילופי ירי, ובאחת ההתנגשויות עם סיור בריטי נהרגה המתיחות בת"א הייתה רבה, היו תקריות של 

ז"ל, שעל שמה נקראה ספינת המעפילים 'ברכה פולד' שיצאה מאוחר  פּוְלדלוחמת הפלמ"ח ברכה 
 חזור אליה בהמשך בהקשר למריו. איותר באותה שנה ועוד 

 
בעתלית 'וינגייט' אולצה להפליג לחיפה וכל מי שהיה עליה נעצר והועבר למחנה המעצר 

, 1946)באותה תקופה עדיין לא פעלו מחנות המעצר בקפריסין, אליהם גורשו המעפילים החל מקיץ 
ים נשלחו למעצר במחנה עתלית(. בין העצורים היו גם מריו וששת האיטלקים אנשי צוותו. סוכל הנתפ

שיכן , ועל חשבון מכסת המשוחררים החודשיתהמוסד דאג שהם ישוחררו מהמעצר אחר זמן קצר, 
 אותם זמנית בבית עולים בבנימינה. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'ווינגייט' בצבת משחתות בריטיות בעת תפיסתה מול חופי הארץ

 
הצוות האיטלקי של שמונת חברי אותו זמן בארץ, בקיבוץ יגור,  ויחד עם צוות ה'ווינגייט', שה

  –. המוסד החליט לחכור ספינה בשם 'עדה' 1946ה בינואר סספינת המעפילים 'אנצו סרני', שנתפ
ע"מ להחזיר את   –ישראלי -טון, מצוידת במנוע ומפרש, בבעלות יהודי ארץ 50בת  נהספינה קטנט

ם יההצוותים האיטלקים חזרה לאיטליה ובאותה הזדמנות גם להסיע לשם ששה פעילי המוסד, בינ
 יצאה 'עדה' לדרך.  1946לובה אליאב שהתמנה למפקד המסע. בפסח 

 
בזכות מעמדו וכישוריו, מריו מונה ע"י לובה אחראי על כל האיטלקים בספינה. וכך מתאר 
לובה את מריו: "היה כבן שלושים, ממוצע קומה, שערות ערמוניות ואף סולד, לחיים ורודות ופנים 

פי שנותיו. מריו היה מרבה בדיבור, אך לא היה טרחן. והוא ידע עגלגלות ששיוו לו מראה צעיר מכ
'עדה' לאיטליה יש לנו מידע רב נוסעי רב התלאות והתהפוכות של  םהיטב את מלאכתו". על מסע

מעדויות פעילי המוסד שהשתתפו בו. כל מי שמעוניין בפרטי פרטים על המסע מוזמן לקרוא אותם 
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יאב. כאן אזכיר רק שני קוריוזים מהמסע. עקב תקלה טכנית בספר 'הספינה אולואה' של לובה אל
 ,תורכיתאחרת, באזור החוף התורכי ולעבור לספינה  את הספינהבמנועה, נוסעי 'עדה' נאלצו לנטוש 

שהזדמנה למקום. לובה ניסה לשכנע את הקפיטן התורכי שייקח אותם, תמורת תשלום נכבד כמובן, 
והספינה הפליגה לנמל  מתאיםללא רישיון מסע  שכזאת החריג הפלגהל סירבלאיטליה, אך התורכי 

. בבודרום הושמו כל הנוסעים במעצר בית )ע"ג הספינה(, נחקרו, ורק , תורכיההבית שלה בבודרום
שיחוד אנשי הרשויות התורכיות בתוספת תשלום נכבד לבעל הספינה אפשר את המשך המסע 

-ח אל על מנת לשפר ככל האפשר את סיכויי הארץלאיטליה. מקום הנחיתה באיטליה חייב נמל שכו
ו. בעצתו של מריו נבחר נמל הדיג הקטן של העיירה גליפולי, סישראלים להסתנן למדינה מבלי שיתפ

הסיבה שמריו המליץ ספציפית על גליפולי הייתה שהכיר שם בית  .במאי 19-לשם הגיעה הספינה ב
של  ותהיותר עסיסי האנקדוטות תאח הזונות שיוכל לשמש מקום מסתור התחלתי... בגליפולי נולד

. מריו 4ישראלים בתחילת דרכם באיטליה-את הארץ שהחביאהסיפור הזונה לוצ'יה  –מפעל ההעפלה 
. בחקירתם חשפו את 5נעצרו, נחקרו ושוחררו –רות מזהים רובם חסרי ניי –וחבריו האיטלקים 

ישראלים שזה עתה הסתננו -מעורבותם בהפלגות מעפילים לארץ, אך לא "זימרו" על חבריהם הארץ
 לאיטליה.

 
כאשר  1946הפעם הבאה בא עולה שמו של מריו בהקשר למפעל ההעפלה היא באוקטובר 

 500אונית חופים קטנה בדחי  –הספינה רכה פולד'. הוא מתמנה לרב החובל של ספינת המעפילים 'ב
נקראה ע"ש לוחמת הפלמ"ח  –, שנרכשה ע"י המוסד לעליה ב' באיטליה Feniceטון, שם מקורי 

שניים ממלווי הספינה, הנ"ל.  "ליל וינגייט"מבצע שנהרגה מאש הבריטים בתל אביב בז"ל ברכה פולד 
, היו מוכרים למריו 6וה'גדעוני' )איש קשר אלחוט( חיים גולדיסמפקד הספינה מנחם "צ'רצ'יל" כהן 

יצאה לים מאזור מטפונטו  'ברכה פולד'. בספינה 'עדה'המפרך  חבריו למסעבין  הם היו –היטב 
 180מעפילים. בדרכה קלטה על סיפונה עוד  626ועל סיפונה  1946באוקטובר  9-שבדרום איטליה ב

ההפלגה התאפיינה בתקלות מנוע רבות וכשאלו  עזר של המוסד. ספינתמאיטליה באמצעות מעפילים 
 תתושיי, אך האיטלקיםחברו לסערה קשה השתררה פאניקה בקרב חלק מהמעפילים ואנשי הצוות 

 20-הצילה את המצב. הספינה נתפסה על ידי הבריטים בורב החובל מריו ישראלים -הארץהמלווים 
. כך מצא את עצמו הורדו תוך עימות אלים וגורשו לקפריסיןבאוקטובר, נגררה לנמל חיפה, המעפילים 

אצל הבריטים, הפעם שנה פחות מבתוך פעם שנייה במעצר  1946לקראת סוף אוקטובר מריו 
 בקפריסין.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ספינת המעפילים 'ברכה פולד' בעת תפיסתה מול חופי הארץ

 
במעצר שם מריו לא היה האיטלקי היחיד העצור בקפריסין. למעשה יחד איתו "הצטברו" 

ספינות מעפילים של שמונה  ,רפובליקנים איטלקים, צרפתים וספרדים גולים, בהם הצוותים הזרים
לא שוליות שכן הוא המשיך  שליליותכלכליות השלכות מבחינת המוסד היה למעצר הזה  .וסשנתפ

 להבריח הוא חייבלמסקנה ש המוסד הגיע לפיכך. למשפחותיהםהעצורים משכורות את לשלם כסדרן 
קודם במקום להעבירם  לשםישירות את אנשי הצוותים הזרים חזרה לאירופה, והחליט להבריחם 

                                                           
4
 לובה אליאב שכתבבספר 'הספינה אולואה' , וראה גם כאןהקש  נוספיםפרטים ל 
 (91עדה סרני נסעה לגליפולי ע"מ לסייע בשחרור, שם נפגשה עם מריו לראשונה )עדה סרני, 'ספינות ללא דגל', עמ'  5
6

 כאשר יצא ללוות שיירה לירושלים. 1948במרץ  31-הוא חלל מלחמת העצמאות. נפל בקרבת חולדה בחיים גולדיס ז"ל  

http://www.palyam.org/Hahapala/Teur_haflagot/ujvLucia
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החליט  1946בתחילת נובמבר . לארצותיהם ארצה ע"ח מכסת מעפילים ואח"כ לדאוג להחזרתם
בהדחק ספינת דייג קטנטונת באיטליה, להפעיל למטרה זו  המוסדיהודה ארזי, הממונה על שלוחת 

כאשר הייתה ספינת  1945ספינה ש"עשתה היסטוריה" באוגוסט ה –' 'דלין בשםטון  24של 
המעפילים הראשונה שהגיעה ארצה לאחר מלה"ע והסנונית שבישרה את תחילת תקופת הזוהר של 

'דלין' לאיטליה ושם הועסקה כספינת עזר של הפלגתה ההיסטורית הוחזרה מפעל ההעפלה. לאחר 
 – היטבהכיר מריו חורין שאותו -" בןדוד'לההתמנה דוד " המוסד. למפקד הספינה במבצע החילוץ

מאיטליה לקפריסין 'דלין'  המסע של ט' ארצה במרץ אותה שנה.יידוד'לה היה מפקדו בהפלגת ה'ווינג
 1947. בתחילת פברואר 7ים חורפי קשים בתנאי ממששל אודיסיאה  – חודשים )!( 3-קרוב לנמשך 

מהמחנות ובסיוע סירה, הוברחו אנשי צוות זרים וביניהם מריו  21ליעדה, סוף סוף 'דלין'  ההגיע
הדרך  ה'דלין'. נה שלסיפול באו מהחוףבגלל כובד משקלו של אחד האיטלקים, הובדרך שהתהפכה 

בלי  ,אוטרנטו הספינה נכנסה לפנות ערב לנמל בעיירה. שבוערק ארכה ו הייתה קצרה חזרה לאיטליה
היו למחרת קר ובב 5. בשעה שיתף פעולה עם המוסדממילא שעם מפקד הנמל  התקשרטרוח לל

 כבר כולם, כולל מריו, על הרכבת לבארי ובזאת הסתיימה פרשת החילוץ.
 

בתפקיד  יטליהשלוחת המוסד לעליה ב' בא צורף למנגנוןלאחר חזרתו של מריו לאיטליה הוא 
כספינות מעפילים  שמשל בתןסה, 8רכש ספינותב עסקוא המנהל התפעול של השלוחה. הבכיר של 

-לוגיסטיתספינה למטרות ההעפלה הייתה פעולה  בתס. יש להבין שהמקומייםואיושן באנשי צוות 
. (מספר חודשים באוניות הגדולות כדוגמת 'אקסודוס'ושבועות )מורכבת שנמשכה מספר מקצועית 

ולהצטייד בכמויות מזון , מיכלי מים וכיו"ב ים, בתי שימוש, מטבחשינה היה צורך להתקין דרגשי
אנשי מקצוע עסקו  הספינה. במלאכה השייט של לסכן את בטיחותמבלי  ,למאות מעפיליםגדולות 

בתחילת עבודתי בפורטו " :זכאי מספר על כךברהם א .של פעילי המוסדהצמוד מקומיים בפיקוחם 
א ל, [לה ספציהעיר הנמל ; בקרבת פינות רבותסונרה ]שם שכנה המספנה בה נעשו עבודות הסבה ל

ר שלטתי בשפה האיטלקית, לכן, מריו קנדה, שהיה האיש שלנו במקום, ריכז בידיו את עיק
 . "הסמכויות

 
 מריו לחגיגתמיד לאחר קבלת ההחלטה ההיסטורית באו"ם של הכ"ט בנובמבר הצטרף 

צור, איש הפלי"ם שעסק אותו יום בהכנת -. יהודה בןישראלי לכל דבר-ארץאילו היה השמחה, כ
צפירות באחד הערבים, לאחר חשיכה, נשמעו , מעיד על האירוע: "ספציה-להספינת מעפילים בנמל 

זקימוביץ,  "זקי" מיהרתי לסיפון ואת מי אני רואה? בכירי המוסד באיטליה, משה "עצבניות" של רכב.
 לוין ורב החובל מריו קנדה עולים בכבש הספינה, כשהראשון מתנדנד עם בקבוק ריק "אסף" שלום

מאותו  יה"למחצה בידו וצורח: "יש, יש". על "שלוק" מהבקבוק, נתבשרנו על החלטת האו"מ "הטרי
ירושלמי, שעסק  בו במקום החליט זקי שעלינו ל"השקות" גם את בן .1947בנובמבר  29-יום, ה

ק"מ  350 -סטפנו, כ במעגן פורטו (לא תפחידונו'') Christina Mariaבאותה עת בהכנת הספינה 
ו בשלוש כאשר הגענו אלי דרומית מאתנו. לימים הגיע לידי דו"ח של בן ירושלמי, בו הוא טוען, כי

 .9"לפנות בוקר, הבקבוק היה כבר ריק...
 

עם דעיכת החשיבות של ההעפלה ועליית החשיבות של רכש הנשק, לאחר פרוץ מלחמת 
בה נכרך שמו  המרכזיתהעצמאות, מריו מוצא את עצמו עוסק גם בפעילויות מפעל הרכש. הפעולה 

דווח לשאול  1948בסוף מרץ . להלן הרקע למבצע. 1948במפורש היא מבצע 'השודד' באוגוסט 
על ספינה איטלקית בשם 'לינו', הנושאת  –ראש המוסד והאחראי באירופה לרכש  נשק  –אביגור 

הורה רובים המיועדים לפלסטינים, שיצאה מיוגוסלביה בדרכה לנמל בירות. שאול  8,000משלוח של 
סמוך לנמל בארי כניסת הספינה לתיקון בנמל  לתפוס את הספינה ואם אפשר גם להטביעה.

-בבת שלשה חברים שהצליחה  שבאיטליה סיפקה הזדמנות לטיבועה. הביצוע הוטל על חולית פלי"ם
הערבים לא נואשו  להטביע את הספינה במימי הנמל, מבלי להשאיר עקבות. 1948באפריל  10

  ובסיוע הצבא האיטלקי משו את ארגזי הרובים ונערכו לשגרם למצרים.
 

ואם יתאפשר,  את העברת הנשק לערביםלסכל כאן מתחיל מבצע 'השודד' שמטרתו הייתה 
בן  "דוד'להבכיר הפלי"ם דוד "תכנון וביצוע המשימה נבחר לידי צה"ל. לאף להעביר את המשלוח 

, אליו הצטרף יותר מאוחר 'הגדעוני' עובד שדה. צוות התכנון שהתמקם בבארי כלל גם מיודענו חורין
בסכום שיחד  מריו. שהיה נאמן למוסדו ובכיר בשרות המודיעין האיטלקי שכינויו היה 'פיינגה'מריו  את
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 זיב"-חללי גשר אנה לפחות עדות אחת למעורבותו ברכש ספינות: על שמו נרשמה ספינת המעפילים 'י"ד יש 
  .כאןלמקור הקש  9

http://www.palyam.org/Hahapala/Teur_haflagot/Dalin_Odisea
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הסוכן התחייב בתמורה לפעול עפ"י  .מסוריהרס"ן  ,נציג הערביםאת הסוכן האיטלקי של נכבד מאד 
, יעץ הסוכן לסורי לחכור ספינה שנקראה 'ארג'ירו' צוות התכנון . עפ"י הוראותהנחיותיו של מריו

באוגוסט  21-. בבמסווה של סיפונאי ומכונאי למוסדשני קצינים נאמנים  הצליח מריו לצרףשלצוותה 
הוטען המשלוח ו'ארג'ירו' יצאה מנמל בארי לאלכסנדריה. ברדת החשיכה התקרבה אליה  1948

תוך שהם ספינת דייג והורתה לה לעצור. מהספינה קפצו עליה דוד'לה ועובד עם אקדחים שלופים 
רב החובל . שהמטען יגיע בשלום ליעדועבור הערבים דהים כקצינים איטלקים שתפקידם להבטיח מז

. בדרכם, כביכול לא פקפק בסיפור וכך עברה למעשה השליטה בספינה לצמד השודדים הישראלים
באוגוסט  28-הים 'ווג'ווד' ו'הגנה'. ב-לאלכסנדריה, הם הובילו את הספינה למפגש עם קורבטות חיל

 יתן להניח נמעבר למבצע 'השודד',  .10צה"ללידי הגיעה הכבודה לנמל חיפה והמשלוח הועבר  1948
ימשו שאוניות הנשק ש שלבאיטליה , היה מעורב ברכישות וההחכרות וקשריו עמדומשמריו, בתוקף 

 .מערכת הרכש את
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ים-בלבארג'ירו' בצד קורבטת חיל הים, לאחר ההשתלטות עליה '

 
מעט מאד אינפורמציה על יש 

מריו אחרי סיום מלחמת העצמאות. 
במפעלי ידוע שכאות הוכרה לפעילותו 

מכרה לו מערכת ההעפלה והרכש 
בשליש  של משרד הביטחוןהרכש 

את הספינה 'נורה' , 1949ביוני  ,מחיר
ספינה ש"עשתה היסטוריה" ה –

באפריל  1-כאשר הביאה לנמל ת"א ב
את המשלוח הראשון של  1948

הנשק מצ'כוסלובקיה, בדיוק בזמן 
לפריצת  'נחשון'מבצע ע"מ להפוך את 

הדרך לירושלים לנקודת המפנה 
במלחמת העצמאות. ממכתב שכתב 

ת בהקשר למכירלשאול אביגור מריו 
ל עולה כי מריו פע)מצ"ב(  הספינה

חברת  מטעם ליחותאותו זמן בש
)קיצור של "שירות  'שהם' – 'שהם'

חברת בת של 'צים' הייתה המעלה"( 
שהוקמה לצורך העברתם ארצה של 

בגל העלייה ההמונית של  עולים
אולם אין  –תקופת ראשית המדינה 

והיקף  מהותלי שום פרטים על 
 הזאת. השליחות
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שאינן מוזכרות פעילויות  עודשתרומתו של מריו למפעלי ההעפלה והרכש כוללת  להניחש י

אין לי לצערי אינפורמציה על קשרים בין מריו לא נדע עליהן לעולם. שקרוב לוודאי בכתבה וכאן 
 . יהיה זכרו ברוך!ן החייםיאינו ב למעט שכבר ,עלה בגורלו. לא ידוע לי גם מה 1949אחרי  לישראל

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1946חורין, איטליה -דוד "דודל'ה" בן בחברתמריו 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עפיליםמ מש כספינותשהספינות ל סבתהמריו בחברת אברהם זכאי, האחראי על 
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מתייחס למסע אנשי ( 2006שהותר לפרסום לפי חוק משנת ) 1946מסמך מודיעין אמריקאי סודי מיוני 
וחקירתם  1946 חזרה לאיטליה במאי(  Noris)  ו'ווינגייט'  (  Rondine)  הצוות האיטלקים של 'אנצו סרני'

 :ומעריך שהוא פעיל מרכזי בפעילות עלייה ב' . המסמך מזכיר את מריו קנדה כבכיר בחבורהבנמל גליפולי
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