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 מי'הי 'שרותפלי"ם להמ
 1948אפריל -מרץ -ניתוק הפלי"ם מהפלמ"ח 

 צור(-)הוספת נספח: צבי בן צור-מאת יהודה בן
 

נקודתציוןלהעתקתהמאבקהמזויןמבחינתהפלי"םהתהוות'כ"טבנובמבר'החלט
ג,-ד. בהנחה47לחימהבציימדינותערבהשכנות.קודםלכן,עודביוניהערכותלבבריטיםל

יש לשכלל ולהרחיב  פלמ"ח[הכוונהל]:"בחיל המחץ מחזיקתיקהבטחוןבסוכנותהיהודית
ש] את מחלקת הימאים אף המחלקהעל עת שנודעההימיתבאותה פלוגה, כבר הייתה

,החישהאתתהליךהגיוסואכן,במהלךהודיישובההילהלחימהשנכפתהע.1"בשםפלי"ם[
סמק ינאיהיהאנשים.בתקופהזו368-הוכפלכוחושלהפלי"םוהגיעל48ינואר-דצמבר

הפלי"ם האך,2מפקד הפועלים שערכו טבח בבערביבעקבות היהודים בחבריהם תיים
בחיפההזיקוק קמוה,1947בסוףדצמ' ,'פלוגתהנמל'הפלוגהנוספת, של יוחאי בפיקודו

בכפיפותישירהלמג"ד., נון-בן


"להגיע לגדוד בן ,היתה'ההגנה'של'הפיקודהעליון'כוונתמטההפלמ"ח,עלדעת
על מנת לאפשר לאנשינו  'חנה סנש'..ו'.אפריקה-דרום'איש...עם ספינות הדיג  700

הארץ[...לתפקידים שונים: שירות תובלה ..תוכניות.הכשרה נוספת. עורכים.  ..]בחופי
. יחידות משמר חופים.. ..לנחיתה..בים התיכון. יחידות מחץ. ..סוחר[.-צי]ספינות הובלה 

דיונים  [ג-בבעיקרביוזמת]נתקיימו  1948. "כבר מראשית 3העפלה ועליה"וימאים לצי
". 4"מלחמתי-להקמת צי לי שייטכוהועלו הצעות לרכישת  התוכניות הוגשה ע"יאחת

".]הפלי"ם[ היחידה הימית של הפלמ"חמפקדי  אג"םיגאל ידיןהמליץ4.2.48-ב קצין ,
" הפעלה מידית של כח המחץ הימי הקיים...ולשם בצוע התפקידים הנ"ל יש במטכ"ל

, ]ספינתדיג[ 'דרום אפריקה'להעמיד לרשות הגדוד הימי של חטיבת המחץ את האוניות: 
(... ולכפוף את כל האגודות 'נחשון') 'טריטה'( ו'הפועל') 'אבא חושי'...]ספינתמשא[ 'דורי'

.5הימיות על כליהן...לגדוד הימי..." 15.2.48-ב הרמ"א, פרסם הוראהישראל גלילי,
 את להפנות הים יורדי לכלל בעיקרה המכוונת העליון, הפיקוד "כול המתנדבים מטעם

".]הפלי"ם[ יחידה הימיתאל הפלמ"ח[כינויה]'הבולגרים'אל חטיבת  .לשירותי ים..


 שלהרמ"א,הפיקודהעליוןג-בשעדמהרההתברר, גיבשלעצמועמדהשונהמזו
ב-והפלמ"ח יחד. גם 3.3.48-פלי"ם עםג-בקיים הרמ"א[] גליליישראלהתייעצות

 דוריוהרמטכ"ל, העלה הוא בה -, לראשונה הפלי"ם-כנראה את לנתק הרעיון את
של התרשמותו  -הסכימו שניהם "להפרדת כוח הים מהפלמ"חהיתהשג-במהפלמ"ח.

גרשון עודבאותויוםלהטילעלג-בעלאףההסכמההמסויגת,החליטלהלכה בכול אופן".
-זק מפא"י מפלגתו, וחבר האדמיניסט-מחנך במטהאתהריכוז ימי להקמתאגף רטיבי

בדבר הנוגעים כול את הפתיע המינוי 6הכללי. בין חריף לעימות שניזוןג לגלילי-בוגרם ,
מפאכמובן בין הפוליטית לאחדות"מהעוינות ב-י ומפ"מ. הדברים12.3-העבודה הגיעו

שלדורידיןוגלילי עםג-בל"פיצוץ",בפגישהשקיים הואי()רמטכ"לבפועל,עקבמחלתו
 אתגלילימיוחד, לא קשור עם שום גדוד של פלמ"ח"."שרות ימיקבע לדחות ביקש

הבי הפלי"ם. בכירי בנוכחות מקיף בירור לקיים ע"מ לההחלטה נקבע את15.3-רור אך ,
יוםקודםלכןבמכתבומה..גוריון-בןתוצאותיוקבע לרמ"אולרמטכ"ל:1948במרס14-.

כוח ימי, כענף מיוחד במערכת כוחות הביטחון.. במטה הארצי צורך דחוף להקים "יש
הרמטכ"ל יוציא ההוראות...יהיו כפופים לאגף הימי.....כול עובדי הים.יוקם אגף ימי

וחמישהמבכיריהפלי"ם,4-הבירור,בהשתתפותמפקדהפלמ"ח,מג"דהגד'ההדרושות."
 של שינהאתהחלטתו שהטי,ג-בלא )וגלילילעל שהוא הרמטכ"ל( יוציא ההוראות "לא

                                                           
 .  55עמ'אורן,-גוריון, בעריכת ריבלין-דוד בן. תש"ט-, תש"ח'יומן המלחמה'. 1
2
 ", אריה קפלן."קיפי ,לתקופתמהלפניו,מילאאתהתפקיד . 

3
 . 219-221עמ'"יומן המלחמה",  ,5.2.48-מה, דו"ח של יגאל אלון. 

4
 .50-55עמ'"מבצעי חיל הים במלחמת הקוממיות", ,אליעזר טל.  

5
 .4.2.48 -מה בשלבהנוכחי"–הדןב"תפקידיכחהמחץהימי 23מסמך ה/. 

6
 .48נויים"ביולייהחמישה"שהוקמהבעקבות"משברהמבפני"ועדת יגאל ידין עדותו של. 
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שהדרושות בהוסיפו לפלי"ם, כבא כוח  -קביעת האגף עד -"המרכז גרשון זק ישמש "
המטה".

ב17-ב 1948מרץ גליליפרסם את לאחריות'השרות הימי' הקמתצו קץ ששם ,

 "ריכך" החדש, בגוף הפלי"ם למעמד באשר הימית. לגזרה שלימים-גליליהפלמ"ח
 הניסוחים" -התפרסםכ"אמן של : ובעוקבפלי"םהלהמעיטמחשיבותגוריון-בןאתכוונתו

.לרשות המטה הכללי, להיותן ...יש להעביר את היחידות הימיות של הפלמ"ח.."
כחמגויסבעלותקההתעלםמהעובדהשהפלי"םהיניסהלגוריון-שבן בעוד",7...'השרות'

וגרס כמהשנים שחבשל  של הפלמ"ח" ]הסמלהזכיראתהמלהפלי"ם[ "עובדי היםריו
,ל'שרותהימי'אישיתועברי היםשנקראו יורדי באותהעתכיתר שאמורגרשון זק, לגיוס.

להשהותג"-לכוונותיו המקוריות של ב,החליטבניגוד"'הימיתושרהיהיהלבצעאתהקמת
וגיוסו" שאמור היה להוות את  ,כגוףמרוכז[]עד אשר הפלי"ם יעבור... אתתהליךארגונו

. 8הגרעין להקמת החיל"


ניהלפלעוד פרסוםהצו, הפלי"ם,אפורמ-מגעיםבלתיזק גרשוןני לייםעםמפקדי
אישראתהעברתהפלי"םש,יגאל אלוןולאחרפרסומוהואפנהלינאי  סמקו זכאי אברהם

 שאז אלא ל'שרותהימי', השעה" ש"צורכי -התברר ביותר1948חודשמרץ היההקשה
,השתבשהכלילהעברתהפלי"םמכךקודמיםלכוונותוצוויםוכתוצאה-9יםערבבלחימהב

הימי'ל 'נחשון'.'שרות ל'כוח להצטרף נצטווה במסגרתו, נכלל שהפלי"ם הרביעי, הגדוד
 ירושלים. יצאב28-בשנועדלהסיראתהמצורעל כמרץ פלי"ם200-הגדודועמו -ימאי

בפ פלוגות, יכשתי של וחלק נכבד של שכבת הפקוד הבינונית  'פוזה'אורי בנר ו"קודם
לדרכו.- "והנמוכה

 
,ראשיגאל ידין,במעמדוכ"ראשהשרותהימי",ערערעלההחלטהבפניגרשון זק

למבצע שניתנה העליונה העדיפות בשל נדחה הערעור "10אג"ם. , שלפי מגמתו הפלי"ם.
לא זכה לכך  -וייעודו הטבעיים צריך היה להוות את עמוד השדרה של הכוח הימי החדש 

מטה הפלוגה ו... איש[130-]כ" רידי הפלי"םש"הושלמההעברת[48באפריל]בשלמותו... 
.12הים"והם הוו, בתחילה, את הפקוד הבכיר של מטה חיל11ומפקדים בכירים אחרים

למעבר הימי'עד בהל'שרות לעסוק זו קבוצה המשיכה להורדתי, המתסכלת ערכות
קרקעית13מעפילים בפעילות גם ושם .ופה מרץ 1948בסוף על מפקדסמק, הוטלה
איטלקית,הפלי"ם ספינה באמצעות לערבים נשק משלוח העברת לסכל שנועדה משימה
 ',לינו'בשם לרובים8.000שהובילה ותחמושת נמל )מבצע 'בירות זו'1שלל למטרה .)

קודויוהיאאוישהע"יצוותאנשיפלי"ם,בפ'אפריקה-דרום'ספינתהדיג14נחכרהבנמלחיפה
להצבתבדרכהומנמלחיפההספינהחמקהלאפריל 1-2בלילג'וקי אפשטיין.שלרבחובל

לוחמיפלי"םעלנשקם.לאחרכמה20-כ'שדותים'היאהעלתהבמארבביןאייהדודקאנז
דרור יוס'להחבלניהפלי"ם,'לינו'נכנסהלנמלאיטלקיוימיהפלגהבוטלההמשימה,משוםש

(.'2לל'שמבצע-10.4.48נערכולהטבעתהבנמלבארי)בני קרביץ,ו


 נתבשר מפקדהכוח,ינאיסמקבדרכהחזרהלחיפה, 'דרוםאפריקה'העברתעל,
.י'שרותהימ'לוצוותה



                                                           

 
7
 .300עד275-עמ'מ ',יומן המלחמה'מ הציטוטיםהמקוצרים,הינם. 

8
 .93-97,עמ'12.3.85-בג. זקראיוןעםו .1997יוניב18-מסמךמה"ם לחיל הים", סמק ינאי, "מהפלי. 

9
 "משבר מרץ". לימיםכונהע"יהיסטוריונים. 

10
 ,ג-ב ,'יומן המלחמה' .  31.3.48-330עמ' תחבורה על המלחמה בוערת.. אחת שאלה יש כרגע .."

  .".מוותלישוב..וישלקחתכלהאנשים..ולשלוח..לדרך.-לירושלים..נפילתירושליםהעבריתעלולהלהיותמכת
11

והיוגם( יוס'לה דרור, דוד'לה בן חוריןיוחאי בן נון,  בכיריםרביםהצטרפובשלביםמאוחריםיותר)כמו . 
.לחטיבותהפלמ"חכאלושהצטרפו

 
12

  .59,עמ'1964הוצאתמערכות .אליעזר טל","מבצעי חיל הים במלחמת הקוממיות 
 
13

(נתפשוע"יהציהבריטי.'נחשון')1948(עדסוףאפריל'גיבוריגושעציוןל"ה'הספינותשהגיעומינואר)8 .
 
14

 .1948יוניב30היהבשליטהבריטיתעדחיפהנמל . 
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 15נספח: התיחסותו של איש הפלי"ם ישראל אויבך לנושא
 

 '48מרץ  -הימית והקמת חיל הים  לוגהפפירוק ה


הוטלעלישראל להתוות(,רוזנבויםרותם)במטההפלוגה,ששכןבחדרה, ועלי מפקדהפלוגה, סגן

"תוכניתלפלמ"חימי".נקראההפלמ"ח'למטה48צבאית.התוכניתשהוגשהבפברוארתוכניתלימיה
הפלי"םהיההגרעין לארצהאותנוםהמתאילדעתנו גוריון אבלבן כוחכזה. הואלייסדאיתו שם.

 אחדות - עדייןנראהלומאיים.הענייןהזהשלמפא"יחששלתתבידנוכוח.הצלשלאחדותהעבודה
אנשיאחדותהעבודה.והואהעדיףלהעמיד היהמאודחריף,הפיקודשלהפלמ"חהיהבידיהעבודה

זקהביאאתידידיו,כולםנאמנימורהתלאביביבשםגרשוןזק,ידידאישישלו,וגרשוןבראשהחיל
.בימאותמפא"י,שלאהבינוכלום


'48במרץ17-הסוחר,להשיגציודלחימהימי,ובבינתייםבןגוריוןשלחשליחיםלאירופה,ימאיםמצי

"חילהים".כאמור,גרשוןזקהביאהקיםהוא ריםממפלגתו,בעמוקבוצתחאתהשירותהימי,קרי
כמהמאנשיביניהםאברהםעופר,שמעון ובעזרתכמהיועציםזרים, ולובהאליאב. הסוחרהורן צי

אתהחיל.לאחרכמהשבועותהחלהמטההחדשקיםההישראליוכמהמיוצאיהציהבריטיהתחילל
.הקיםבסיסים,גייסאנשיםוהחללרכושציודימי-לפעול


חילהים,הריאביהקונספציההראשונהשלבתחילהניסהמטההפלי"םלהלחםבאופןזהשלהקמת

כלישייטקטנים,מהירים,עםזלמןפרח.עלפיקונספציהזו,חילהיםצריךלהתבססעלהפלי"םהיה
-מאחרשבןחהפלמ"ח.לנוהריהיתהקונספציה,אבלבעצםאתרועוצמתאשחזקה,דברשתאם

האנשים את ולא הקונספציה את קיבל לא ה,גוריון להםהוא היתה שלא מפא"י אנשי על סתמך

גוריון,אולםהואהיהתקיף-עםבןוגםלאהכישוריםהמקצועיים.נערכוויכוחיםבנושאזהקונספציה
ברגעהאחרוןהועברו.יצטרףכיחידהשלמהלחילהיםהמומחיםבחו"ל;הפלי"םבדעתו:לחפשאת

להרי הימית הפלוגה מאנשי נחשוןחלק )מבצע הרביעי הגדוד בקרבות להשתתף חלק(.ירושלים
.לתרוםיותר.הנשאריםהתחילולהשתלבבחילהיםמאנשיהפלוגהנעלמו.הלכולמקומותשםחשבו


היםג מחלקותחדשדמטהחיל קמו קיקיון. כמו מחלקתתחבורה)לחלקאתהרכביםלחברי:ותל

מהרכושהמטה הבתים את )לחלק נכסים מחלקת והקרוביוהקרובים(; המטה לחברי (;םהנטוש
היותמשטרהצבאיתלפי ובסיסיםשוניםלחיילים. צימתכונתהצבאהבריטי בסיסי והבריטיםפינו

אםלסכם,.היובחילהיםאלפיאנשיםהמחנותבאנשים.ותוךזמןקצרלפניצאתם,הזדרזולמלאאת

.היתהזוטעותגדולהמצדבןגוריון
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 הסיפורהאישישלישראלאוירבךהמפורסםבדף'סיפוריםאישיים'באתר.מתוך.   


