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 יהישניים אוחזין באונ
 צור-מאת: צבי בן

 תו. הסיבמטעם המוסד לעליה ב' הספינה מפקד חובל מקצועי לצד-רבבכל ספינת מעפילים פעל  בתקופת עליה ב'

או שילוב של  ,חובל-רב שחסרו רישיון פורמאלי שלאו  ,עם אוניות לא היה מספיק ניסיון ימישלמפקדים  והילכך 

 קפיטן כולל ,בצוות זרכבר "מצוידות" למפעל ההעפלה  הצטרפועליה ב'  שהרבה מספינותיש גם לציין  .השניים

. (בפרט, בספינות האיטלקיות הרבות שפעלו במפעל ההעפלה החוק האיטלקי חייב שהקפיטן יהיה איטלקי)

 שמתאר , כפישיחקה תפקיד מרכזיש וספתנסיבה  ייתה גםהשם הזאת הועתקה אל השירות הימי, אם כי  השיטה

"באותם ימי "לפניך הים": בספרו האוטוביוגראפי  - וולימים מפקד לחה"ימראשוני המצטרפים  –שלמה אראל 

כולם אנשי  –ימאים מקצועיים שהשיטו אותן, וב"מפקדים"  –כל אוניות חיל הים ב"סקיפרים" בראשית אוישו 

הפלי"ם, אשר היו אמורים להיות אמונים על הלחימה. זמן רב עבר עד שננטשה השיטה הנואלת הזו, גם היא אחד 

נאמני מפא"י ואשר  מסממני המאבק על ההגמוניה, שהתנהל עוד זמן רב בין אנשי הפלמ"ח לבין אנשי ה"הגנה"

 לתוכו השתרבבו מתנדבים מחו"ל וימאים מקצועיים כמוני."

ורבי  -ביתר ציי העולם כנהוג  – חובלים-ביכולתם לתפקד גם כרבי הרגישו בטוחיםהפלי"ם  יוצאיהמפקדים ו מאחר

, במהירות סדיר, הלכה השיטה והתרופפה מתאימים לשירות צבאיאת עצמם הרגישו לא  המקצועייםהחובלים 

ם על "יוצאי הפלי "השתלטו"יש לציין שמהר מאד ) לעיתים תוך חיכוכים בין המפקדים לרבי החובלים המקצועיים

כל מפקדי החיל, למעט שלמה אראל, היו  1975עד  1950הדרג הפיקודי בחיל; אחד הביטויים לכך היה שבשנים 

 .(ם"יוצאי הפלי

גוריון בעקבות -נושא. מסיכום של בןה שהחליט לברר אתגוריון -הגיעו עד לאוזני בן הבעיות עם השיטההדי 

הידועה מובנת לאור החששות שלו מההגמוניה של הפלמ"ח והנטייה ה ,בשיטה על תמיכתוניתן ללמוד  הבירור

בספינה שעוסקת  הפסקה ,בפרט ;לקריאה כיום הסיכום בכללותו די משעשע. ו להעדפת מומחים בעלי ניסיוןשל

 no)אך לא אלמן ישראל  ;אינו יודע להוביל אוניה""ישראל אוורבוך ]יוצא הפלי"ם[  ספינההמפקד  לפיה ',חנה סנש'

pun intended ר ביטחון הם גם "לא מתרחקים מהחוף". ליתו; דו מישהו שכן יודעילצכפי שאומרים באנגלית( ו

 :5.6.1948גוריון, -להלן הדו"ח מתוך 'יומן המלחמה' של בן
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