
 גבורתו  של  הצוללן  היהודי

 

 
 

                                                      9.2.2022                                             (ֹוּבאיתן  לביא  )ל  את : מ

 

 

מאמר זה נכתב במלאות שמונים שנה למעשה הגבורה של הצוללן היהודי 

בזכות  (.Thomas William Gouldגולד ) תומאס וויליאם   -הבריטי 

לקבל את עיטור הגבורה הגבוה ביותר גולד , זכה שהפגין דופןהיוצא אומץ לב 

והיה היהודי היחידי אשר זכה בו ימפריה הבריטית, "צלב ויקטוריה", של הא

 בתקופת מלחמת העולם השנייה.

 

 "תראשר"  ,N37 . הצוללת הבריטית1942לחודש, פברואר  13-יום שישי, ה

HMS Thrasher    מדגםT , יוצאת מבסיס הצי בנמל אלכסנדריה, מצרים

שבשליטת ( ומפרץ טרנטו Ionian Seaהים היוני )למשימה התקפית באזור 

יו  סרן היה זה הסיור הקרבי השמיני של הצוללת בפיקודו של .מדינות הציר

 .(Hugh Stirling MacKenzie) סטירלינג מקנזי 

 



 

 

ימי הפלגה, הצוללת מגיעה לאזור היעד וסורקת את פני השטח לאחר שלושה 

 של יום שני כבר בשעות הבוקר במטרה לאתר כלי שייט של האויב ולהשמידם.

, במספר כלי שייט אך מפקד הצוללתאנשי הצוות ( מבחינים 16.2.1942)

. בשעה םמחליט שלא לתקוף אות משיקולים של מרחק ואיפיון המטרה,מקנזי, 

, )Souda Bay) הדבאזור מפרץ סוקופי כאשר הצוללת בעומק פריס 11:55

העמוסה בכבדות אוניית סוחר במבחינים אנשי הצוות מצפון מערב לאי כרתים, 

אשר מלווה  )Arkadiaאוניית סוחר גרמנית בשם )זוהתה בשלב מאוחר יותר כ

גרמנים חגים מעל  טוסיםשני מעוד ו המקיפים אותה כלי שייט צבאייםחמישה ב

 .על הכוח ומגינים

 

 

 

 

 

 

 קטע מתוך יומן הצוללת

 

, 12:34בשעה מפקד הצוללת מקבל החלטה לתקוף את האוניה, מתקרב אליה ו

שכולם החטיאו את  ,טורפדו 4של מבצע מטח ירי יארד,  2,000מטווח של 

הצוללת מכלי השייט  מיידית בתקיפתכמעט הכח הגרמני הגיב המטרה. 

על מנת להתחמק רגל  270של הצבאיים ומהמטוסים. הצוללת יורדת לעומק 

 ממטעני העומק והפצצות שהוטלו עליה.

  

אשר מטעני עומק  33מתוך סדרה של המטח הראשון  הוטל 12.45בשעה 

ואי נוחות מסוימת לצוות.  בלבד גרמו לנזק קלאך  הצוללת בקרבתהתפוצצו 

שייט ששלושה כלי  הבחינהו ילעומק פריסקופ הצוללת עלתה 14.30בשעה 

Sighted one merchant vessel bearing 060°.  -hours  1155

Altered course and started an attack. The merchant ship 

was about 3000 tons and was deeply laden. Five escorts 

were seen, one ahead, one on each beam and one on 

quarter. Three of the escorts were transmitting on  each

Asdic. Also one or two aircraft were circling overhead 



הצוללת שבה לצלול . נותרו בשטח לחיפושיםמטוסים עדיין הושני גרמנים 

סביבם ולא  שקטמבחינה שהכל ו לעומק פריסקופי שובעולה  15.45בשעה ו

 רואים אף כלי שייט.

 

בשעות ההתחמקות ומתרחקת מאזור הפעולה.  הצוללת מצליחה בפעולות

עולה על פני  היא, 19:06בשעה הצוללת באזור בטוח יחסית,  החשיכה, כאשר

הצוות עובר לשגרת הפלגה במשמרות. חלק מאנשי לטעינת מצברים והשטח 

ולמפקד  במרכז הבקרה הצוות שהתאפשר להם לנוח, דיווחו לקצין המשמרת

 שות ורעש משונה המגיע מדופן הצוללת.על נקי

 

מספר אנשי  עלותהמחליט למפקד הצוללת ( 17.2)יום שלישי  01:50בשעה 

ש הלא מזוהה. לתדהמת לסיפון הצוללת כדי לנסות ולאתר את מקור הרע צוות

משתי פצצות אך למרבה המזל, הן ישירות המלחים הם גילו שהצוללת נפגעה 

. פצצה הסיפון ותחתדת שתי הפצצות פגעו בצוללת בקרבת עמ לא התפוצצו.

פגעה לפני העמדה, נתקעה בסיפון כאשר זנבה  ק"ג, 50-, במשקל של כאחת

 חדרה כולה אל תוך גוף הצוללת. הבולט ואילו הפצצה השניי

 

לסלק את  דחוףמיידית ונכונה. יש צורך  הההחלטה של מפקד הצוללת היית

המורכבת . לצורך ביצוע המשימה הפצצות אשר מסכנות את הצוללת וצוותה

 היווללא היסוס מייד התנדבו אשר  אנשי הצוותנדרשו שני אנשים.  והמסוכנת

 ( (Lieutenant Peter Roberts סגן פיטר רוברטס ,סגן מפקד הצוללת

 (Petty Officer Thomas William Gould).  גולד וויליאם תומס המש"קו

 

סכנת החיים שעמדה בפני שני המתנדבים הייתה כפולה. מצד אחד היה חשש 

, במטרה להרחיקן מהצוללת, עלולה לגרום וטילטולן הפצצותהזזת כבד ש

עוין ועל פי המידע המודיעיני הייתה באזור  עדיין  , הצוללתמצד שנילפיצוצן. 

חשש סיורים יומם וליל של ספינות האויב ויש  בו מתבצעיםשהיה ברשותם, 

תגלה. במקרה שכזה, בוודאות ותבמידה ילה מיידית, שהצוללת תידרש לצל

לא יהיה מספיק זמן לחזור לתוך הצוללת והם מתנדבים האמיצים גבוהה, ל

 יטבעו.

 

ופנו לבצע את משימתם. את הפצצה  לרגע סגן רוברטס וסמל גולד לא היססו

שעל הסיפון הם הצליחו לחלץ ובזהירות רבה, גררו אותה לכיוון הראשונה 

הפצצה של הצוללת  ובשיפוע מתאים בשיוט מהיר לאחורחרטום הצוללת. 

 נשטפה מהסיפון לעומק הים.



 

חילוץ הפצצה השנייה אשר הייתה תקועה בגוף הצוללת היה הרבה יותר 

פתח הצר שנוצר השניים נאלצו להידחק אל תוך המורכב, מסובך ומסוכן. 

ומעל  תוך החלל החשוך שמתחת לסיפוןונכנסו אל כתוצאה מפגיעת הפצצה 

, הם החלו לאחר שאיתרו את הפצצה, בעזרת אור הפנסים בלבדלגוף הלחץ. 

החלו  ,סביבה חבל לאחר שכרכובעבודה מפרכת וממושכת למשיכת הפצצה. 

ם הפצצה שוכב על גבו עתומס גולד  ,בפעולה משולבת ומתואמתהשניים 

לאחר  , במצב שכיבה אף הוא, גורר אותו בכתפיים.פיטר רוברטסבזרועותיו ו

הם מטר,  6למרחק של מעל של משיכה ודחיפה דקות ארוכות ומתוחות  40

 ה לספון. את הפצצ הצליחו להעלות

 

 

 

 

 

 

 ( המתאר את חילוץ הפצצה השנייה1943איור מתוך כתבה בעיתון )

 

כיתוב אשר היו רישום מפורט של נתוני הפצצה והסגן רוברטס ביצע לאחר ש

תוך הצוללת אשר  להצוות א שני המתנדבים ושאר אנשיעליה, נכנסו  מוטבע

 גם הפצצה השנייה נשטפה אל הים.כך ביצעה צלילה ו

 

להמשיך המפקד ליט החוהפגיעות הקלות בגוף הצוללת,  אירועהלמרות 

ללת סיימה את הסיור הצו במשימתו במטרה לאתר ולתקוף מטרות אויב.

 המבצעי הנוכחי ללא אירועים מיוחדים נוספים.

 

הצוללת "תראשר" לבסיס האם שלה בנמל  שבה 1942למרץ  5בתאריך 

על ומפורט דיווח מלא  כתב בהתאם לנוהל,מקנזי, , מפקד הצוללת. אלכסנדריה

בדו"ח שהעביר, ציין מפקד הצוללת  מהלך ההפלגה והאירועים שקרו במהלכה.

 . ("Excellent conduct") לשבח את פעולתם של רוברטס וגולד

 

הבריטי בים התיכון, המלכותי הצי כוחות הדו"ח הגיעה לעיונו של מפקד 

אשר  Andrew Browne Cunningham)קנינגהם ) בראוןאנדרו אדמירל 



 להעניק להם את התרשם מאוד מאומץ ליבם ותעוזתם של השניים והמליץ

 "צלב ויקטוריה". עיטור

 

עדה המאשרת אותות הצטיינות טענה שמעשה אומץ הלב של השניים לא והו

, כפי שדורשים ("In the presence of the enemy") האויבאל מול פני בוצעו 

ורג'". אדמירל קניגהם כללי "צלב ויקטוריה" והמליצה להעניק להם את "צלב ג'

פצצות אויב גדולות מול קווי וחוף האויב הם מספיק כדי והשיב ששתי  התעקש

הוועדה השתכנעה ואישרה לשניים את הענקת אויב.  נוכחותכלהגדיר זאת 

בארמון באקינגהם טקס הענקת אות ההצטיינות התקיים  "צלב ויקטוריה".

 29.6.1943בנוכחות המלך ג'ורג' השישי בתאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שהוענק לתומס גולד ותאור מעשה הגבורה הנלווה אליו"צלב ויקטוריה" 

 



נהרג  ,אביו, ראובן.  28.12.1914נולד בדובר, בריטניה תומס וויליאם גולד 

 צרפת.קרב על הסום בב הבריטית כאשר לחם עם יחידתו הצבאית 1916ביולי 

 

 הצטרף לשייטת הצוללות.  1937ובשנת  1933התגייס לצי בשנת הוא 

 

 ולזוג נולד בן )קית'(. 1941התחתן בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1943עם אשתו ובנו )

 

לאחר שחרורו עבד כיועץ עסקי  השתחרר מהשירות הצבאי. 1945באוקטובר 

אך המשיך לשמור על קשר עם הצי והיה פעיל בקהילה ומנהל כוח אדם 

 .היהודית

 

של לוחמים יהודים בלונדון בהפגנת מחאה  1946בשנת  השתתףכיהודי ציוני, 

כנגד הישוב היהודי שלה המוצהרת כנגד הממשלה הבריטית והמדיניות 

 בפלשתינה.

 

ושימש בתפקיד פיקוד והדרכה  דרגת סגןל מסגרת שירות המילואים, העלהב

 של קדטים בצי.

 



לטענתו  ,פוטר מעבודתולאחר שהעיתונים לכותרות שמו עלה  1965בשנת 

יכול להראות יותר  "צלב ויקטוריה"עיטור חששו שאדם בעל שמעסיקיו  מכיוון

 מדי יוזמה מביכה עבורם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1965במפגש מקבלי עיטור "צלב ויטוריה" )

 

כנשיא איגוד הצוללנים הבריטים הבינלאומי  גולד במשך מספר שנים שימש

וכן בעמותת מקבלי "צלב  יוצאי הצי המלכותי הבריטיוהיה חבר פעיל בעמותת 

 יקטוריה" ו"צלב ג'ורג'".ו

 

מכר תומס גולד את "צלב ויקטוריה" שהוענק לו תמורת  1987באוקטובר 

ליש"ט. העיטור נרכש על ידי איגוד הלוחמים והלוחמות היהודים  44,000

 במוזיאון היהודי בלונדון.כיום לשעבר והוא מוצג 

 

 

 

 

 

 

 

 תומס גולד בשנותיו האחרונות

 

 . 87בגיל  10.12.2001-תומס גולד נפטר ב

 



 60לציון בעצרת ממלכתית , נאם ראש הממשלה, אריאל שרון, 2005בשנת 

שנה לניצחון על גרמניה הנאצית. בדבריו, הזכיר את החיילים היהודים אשר 

ותרומתם בקרבות. ראש הממשלה הביא כדוגמא  לחמו בצבאות בעלות הברית

לב שהפגינו הלוחמים היהודים. אחד מהם היה  שלושה סיפורי גבורה ואומץ

 סיפורו של תומאס גולד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קטע מתוך דברי ראש הממשלה

 

)צוללני הצי הבריטי, עיתונות בריטית, מקבלי אתרי אינטרנט שונים :  מקורות

 , המוזיאון היהודי עיטור "צלב ויקטוריה", היסטוריה יהודית, צוללות, ויקיפדיה

 .(ועוד

   -שניותPathe (36  )סרטון של יומן חדשות 

https://www.youtube.com/watch?v=auAhwqLhToo 

https://www.youtube.com/watch?v=auAhwqLhToo

