
 בעכו אסירי המחתרותמוזיאון 

פך המקום לבית הסוהר המרכזי בארץ ישראל ה, 9191ת עם כיבושה של עכו בידי הבריטים בשנ

רובם , עיקר מאסירים ערביםבתחילה הייתה אוכלוסיית הכלא מורכבת  המנדט הבריטיתקופתב

מגיני ירושלים ממחבריו שהיו  91יחד עם בוטינסקי'זאב זנכלא במקום 9191בשנת . פושעים פליליים

 .ולאחר שלושה חודשי מאסר הוענקה להם חנינה, פ"מאורעות תרב

בכלא נכלאו  י"לחהו ל"אצה, ההגנהבתקופת המנדט הבריטי נכלאו בכלא עכו מאות מחברי המחתרות

. י הבריטים"שנידונו למוות ע ,י"לחהל ו"אצהוהועלו לגרדום שמונה מתוך שנים עשר מלוחמי המחתרות 

 ". התקווה"תוך שירת מילות , כולם צעדו אל מותם בגאווה ובעוז רוח

  בן יוסף  .ר"מחברי פלוגת בית, (ניק'שלום טבצ) יוסף-שלמה בן ראשון העולים לגרדום בכלא היה

השליך רימון על ר"עם שני צעירים חברי ביתיחד . 9111שנת עלה מפולין לארץ ישראל ב (9111 -9191)

שלמה בן יוסף היה עולה. הפעולה נכשלה ומבצעיה נתפסו. צפת -אוטובוס ערבי בכביש ראש פינה 

הוא הוצא להורג בתלייה בכלא עכו . הְגרדום היהודי הראשון בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל

ונקבר בראש פינה

. ויחיאל דב דרזנר אליעזר קשאני , אלקחימרדכי , דב גרונר- ל"נתלו ארבעת חברי האצ 9191באפריל 

חבר , ומאיר פיינשטיין ,י"חבר לח, משה ברזאני מספר ימים לאחר מכן פוצצו עצמם בכלא בירושלים

אך משהסתבר להם כי רב בית , שתחילה התכוונו לפוצץ על גופם חומר הנפץ בסמוך לתליינים, ל"אצ

 .להתאבדהחליטו השניים , הכלא יהיה נוכח בהוצאתם מן התא

ישראל לקהיר -נשלחו מארץ, "שני אליהו"גם   המכונים ,צורי-אליהו חכים ואליהו בית ,י"חברי ארגון הלח

השר לענייני המזרח התיכון של  ,או בשמו המלא אדוארד וולטר גינס, להתנקש בחייו של הלורד מוין

הוצא "ם בחיים על המינוח י וההגנה שעוד"הלח עד היום לא תמו הוויכוחים בין אנשי. ממשלת בריטניה

מכיוון שפגע בעלייתם של ניצולי שואה , אך מבחינתם שר זה היה בן מוות, "הומת"או  "נרצח", "להורג

בעוד , י חכים"הוא נורה ע, 9199בשישי בנובמבר של שנת  כשחזר השר לביתו .לארץ ישראלמאירופה 

, י שוטר מצרי"אך נתפסו ע, על אופנייםניסו לברוח מאתר ההרג " שני אליהו. "צורי חיפה עליו -בית

 .הועלו לגרדום ולאחר מכן הועמדו למשפט בקהיר

, שהתגייס למשטרת המנדט ורצח שוטר ערבי שהיה חברו לאוהל, "ההגנה"חבר ארגון , מרדכי שוורץ

מכיוון שהרצח נתפס , כלל עם עולי הגרדום-שוורץ לא נמנה בדרך. אף הוא לגרדום בכלא עכוהועלה 

ומעולם לא ראתה , גם בזמן המשפט וגם אחרי התליה, ההגנה התנערה ממנו לחלוטין. כעניין אישי

גם במהלך משפטו לא ניסה שוורץ להציג את הרצח כפעולה . כמעשה שנעשה בשליחותה, במעשהו

 .אלא טען שמדובר היה בתאונה, לאומית או כפעולה של ארגון ההגנה
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 הפריצה לכלא

לוחמי יחידת ההנדסה של  .9191הייתה הפריצה לכלא עכו במאי ל"של האצ ותנועזאחת הפעולות ה

 . את קווי הטלפון" לתקן"אשר הגיע , לכוח בריטיוהתחזולכלא המבוצר בכלי רכב צבאיים והגיעל "האצ

וטיפסו ממנו אל הגג המתחבר אל , הצמוד לצידו הדרומי של הכלא, הם נכנסו דרך בית המרחץ התורכי

יחידת לוחמים זו הצליחה לחבר מטענים אל חלונות בית הסוהר באמצעות אנקולים באין . המבצרחומות 

מאסירי המחתרת קיבלו מידע מראש על תכנון חלק. נפץהאת החומה בעזרת חומר ולפרוץ  מפריע

יצרה מחסום אש שמנעה של לוחמים קבוצה שנייה . והפיצוץ ִפילס להם נתיב בריחההפעולה

 .ריטים המוצבים במקום להגיע למסלול הבריחהמהשוטרים הב

התפתח קרב בין במהלך הבריחה. גם לאסירים פליליים להימלט מן הכלאפריצת החומה אְפְשרה

בהיתקלויות עם כוחות הצבא  נהרגו 1, הצליחו להימלטל"חברי האצ 91. ל"הבריטים לאנשי האצ

.וייסמאיר ָנָקר ויעקב, אבשלום חביב -למוות  מהם נידונו 1 -ו, נלכדו והועמדו למשפט 99 ,הבריטי

פריצת בית הכלא הגדולה "תוארה הפעולה בעיתונות הזרה כ, למרות מחיר הדמים הכבד ,ואולם

 ".פריצת הבסטיליה הבריטית"וקיבלה את הכותרת " בהיסטוריה

שנתפסו  ל"האצ נערך משפטם של חמשת לוחמי ,לכלא שבועות לאחר הפריצה שלושה, 9191ביולי 

 .יעקב וייס ומאיר נקר, אבשלום חביבהועלו לגרדום בכלא ו שלושה מהם נידונו למוות. לאחר הפעולה

 

 !יהי זכרם ברוך, הרוגי המלכות 99


