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מהפלי"ם ל'שרות הימי'
ניתוק הפלי"ם מהפלמ"ח  -מרץ-אפריל 1948
מאת יהודה בן-צור (הוספת נספח :צבי בן-צור)
החלטת'כ"טבנובמבר' הוותה מבחינתהפלי"םנקודתציוןלהעתקתהמאבקהמזוין
בבריטיםלהערכותללחימהבציימדינותערבהשכנות.קודםלכן,עודביוני47הנחהד .ב-ג,
מחזיקתיקהבטחוןבסוכנותהיהודית":בחיל המחץ [הכוונהלפלמ"ח] יש לשכלל ולהרחיב
את מחלקת הימאים [על אף שבאותה עת המחלקה הימית הייתה כבר פלוגה ,שנודעה
בשםפלי"ם]" .1הלחימהשנכפתהעלהישובהיהודי,החישהאתתהליךהגיוסואכן,במהלך
דצמבר-ינואר 48הוכפלכוחושלהפלי"םוהגיעל - 368אנשים .בתקופהזוהיה סמק ינאי
מפקד הפלי"ם ,2אך בעקבות טבח שערכו הפועלים הערביים בחבריהם היהודים בבית
הזיקוק בחיפה בסוף דצמ'  ,1947הוקמה פלוגה נוספת ,'פלוגת הנמל' ,בפיקודו של יוחאי
בן-נון ,בכפיפותישירהלמג"ד .

כוונתמטההפלמ"ח,עלדעת'הפיקודהעליון'של'ההגנה',היתה"להגיע לגדוד בן
 700איש...עם ספינות הדיג 'דרום-אפריקה'...ו'חנה סנש' על מנת לאפשר לאנשינו
הכשרה נוספת .עורכים...תוכניות...לתפקידים שונים :שירות תובלה [בחופי הארץ]...
ספינות הובלה [צי-סוחר] ...בים התיכון .יחידות מחץ...לנחיתה ...יחידות משמר חופים..
וימאים לצי העפלה ועליה"" .3כבר מראשית  1948נתקיימו [בעיקר ביוזמת ב-ג] דיונים
והועלו הצעות לרכישת כלי שייט להקמת צי-מלחמתי" .4אחת התוכניות "הוגשה ע"י
מפקדי היחידה הימית של הפלמ"ח [הפלי"ם]" . ב - 4.2.48המליץ יגאל ידין ,קציןאג"ם
במטכ"ל "הפעלה מידית של כח המחץ הימי הקיים...ולשם בצוע התפקידים הנ"ל יש
להעמיד לרשות הגדוד הימי של חטיבת המחץ את האוניות' :דרום אפריקה' [ספינתדיג],
'דורי' [ספינתמשא]'...אבא חושי' ('הפועל') ו'טריטה' ('נחשון') ...ולכפוף את כל האגודות
הימיות על כליהן...לגדוד הימי .5"... ב - ,15.2.48פרסם הרמ"א ,ישראל גלילי הוראה
מטעם הפיקוד העליון ,המכוונת בעיקרה לכלל יורדי הים להפנות את "כול המתנדבים
לשירותי ים ...אל חטיבת 'הבולגרים'[כינויהפלמ"ח]אל היחידה הימית [הפלי"ם]". 

עדמהרההתברר,שב-ג גיבשלעצמועמדה שונה מזו שלהרמ"א,הפיקודהעליון
והפלמ"ח-פלי"ם גם יחד .ב 3.3.48-קיים ב-ג התייעצות עם ישראל גלילי [הרמ"א]
והרמטכ"ל ,דורי ,בה הוא העלה  -כנראה לראשונה  -את הרעיון לנתק את הפלי"ם
מהפלמ"ח .התרשמותו של ב-ג היתה ש"להפרדת כוח הים מהפלמ"ח הסכימו שניהם -
להלכה בכול אופן" .עלאףההסכמההמסויגת,החליטב-ג עודבאותויוםלהטילעלגרשון
זק  -מחנך וחבר מפלגתו ,מפא"י  -את הריכוז האדמיניסטרטיבי להקמת אגף ימי במטה
הכללי .המינוי הפתיע את כול הנוגעים בדבר 6וגרם לעימות חריף בין ב-ג לגלילי ,שניזון
כמובן מהעוינות הפוליטית בין מפא"י לאחדות-העבודה ומפ"מ .ב - 12.3הגיעו הדברים
ל"פיצוץ",בפגישה שקיים ב-ג עםגלילי וידין (רמטכ"לבפועל,עקבמחלתו שלדורי)הוא
קבע "שרות ימי מיוחד ,לא קשור עם שום גדוד של פלמ"ח" .גלילי ביקש לדחות את
ההחלטה ע"מ לקיים בירור מקיף בנוכחות בכירי הפלי"ם .הבירור נקבע ל ,15.3-אך את
תוצאותיוקבעבן-גוריון...יוםקודםלכןבמכתבומה - 14במרס 1948לרמ"אולרמטכ"ל:
"יש צורך דחוף להקים כוח ימי ,כענף מיוחד במערכת כוחות הביטחון ..במטה הארצי
יוקם אגף ימי...כול עובדי הים...יהיו כפופים לאגף הימי...הרמטכ"ל יוציא ההוראות
הדרושות ".הבירור,בהשתתפותמפקדהפלמ"ח,מג"דהגד'ה4-וחמישהמבכיריהפלי"ם,
לא שינה את החלטתו של ב-ג ,שהטיל על גלילי שהוא (ולא הרמטכ"ל) "יוציא ההוראות
.1'יומן המלחמה' ,תש"ח-תש"ט .דוד בן-גוריון ,בעריכת ריבלין-אורן,עמ'. 55
2
 .לפניו,מילאאתהתפקידלתקופתמה" ,קיפי" ,אריה קפלן.
3
.דו"ח של יגאל אלון ,מה-" ,5.2.48יומן המלחמה" ,עמ'. 219-221
4
 .אליעזר טל,"מבצעי חיל הים במלחמת הקוממיות" ,עמ'.50-55
5
.מסמך ה 23/הדןב"תפקידיכחהמחץהימי–בשלבהנוכחי" מה.4.2.48 -
6
.עדותו של יגאל ידין בפני"ועדתהחמישה"שהוקמהבעקבות"משברהמינויים"ביולי48.
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הדרושות" לפלי"ם ,בהוסיפו ש"המרכז גרשון זק ישמש  -עד קביעת האגף  -כבא כוח
המטה". 

ב 17-במרץ  1948פרסם גלילי את צו הקמת 'השרות הימי' ,ששם קץ לאחריות
הפלמ"ח לגזרה הימית .באשר למעמד הפלי"ם בגוף החדש ,"ריכך" גלילי  -שלימים
התפרסם כ"אמן הניסוחים"  -את כוונתו של בן-גוריון להמעיט מחשיבות הפלי"ם בקובעו:
"...יש להעביר את היחידות הימיות של הפלמ"ח...לרשות המטה הכללי ,להיותן
'השרות' ,"7...בעוד שבן-גוריון ניסהלהתעלםמהעובדהשהפלי"םהיה כחמגויסבעלותק
של כמה שנים וגרס שחבריו "עובדי הים [הס מלהזכיר את המלה פלי"ם] של הפלמ"ח"
יעברו אישית ל'שרות הימי' ,כיתר יורדי הים שנקראו באותה עת לגיוס .גרשון זק ,שאמור
היהלבצעאתהקמתיהשרותהימי',החליטבניגוד"לכוונותיו המקוריות של ב-ג" להשהות
אתתהליךארגונווגיוסו"עד אשר הפלי"ם יעבור[ ...כגוףמרוכז] ,שאמור היה להוות את
הגרעין להקמת החיל" .8

עוד לפני פרסום הצו ,ניהל גרשון זק מגעים בלתי-פורמאליים עם מפקדי הפלי"ם,
אברהם זכאי וסמק ינאי ולאחרפרסומוהואפנהליגאל אלון,שאישראת העברתהפלי"ם
ל'שרות הימי' ,אלא שאז התברר ש"צורכי השעה"  -חודש מרץ  1948היה הקשה ביותר
בלחימה בערבים 9 -קודמים לכוונות וצווים וכתוצאה מכך ,השתבשה כליל העברת הפלי"ם
ל'שרות הימי' .הגדוד הרביעי ,שהפלי"ם נכלל במסגרתו ,נצטווה להצטרף ל'כוח 'נחשון'
שנועד להסיר את המצור על ירושלים . ב 28-במרץ יצא הגדוד ועמו כ 200-ימאי פלי"ם -
כשתי פלוגות ,בפיקודם של "אורי בנר ו'פוזה' וחלק נכבד של שכבת הפקוד הבינונית
והנמוכה" -לדרכו. 
גרשון זק,במעמדוכ"ראשהשרותהימי",ערערעלההחלטהבפנייגאל ידין,ראש
אג"ם .הערעור נדחה בשל העדיפות העליונה שניתנה למבצע .10"הפלי"ם ,שלפי מגמתו
וייעודו הטבעיים צריך היה להוות את עמוד השדרה של הכוח הימי החדש  -לא זכה לכך
בשלמותו[ ...באפריל48הושלמההעברת]"שרידי הפלי"ם" [כ130-איש] ...ומטה הפלוגה
ומפקדים בכירים אחרים 11והם הוו ,בתחילה ,את הפקוד הבכיר של מטה חיל הים".12
עד למעבר ל'שרות הימי' ,המשיכה קבוצה זו לעסוק בהיערכות המתסכלת להורדת
מעפילים 13ופה ושם גם בפעילות קרקעית .בסוף מרץ  1948הוטלה על סמק ,מפקד
הפלי"ם ,משימה שנועדה לסכל העברת משלוח נשק לערבים באמצעות ספינה איטלקית
בשם 'לינו' ,שהובילה  8.000רובים ותחמושת לנמל בירות (מבצע 'שלל  .)'1למטרה זו
נחכרהבנמלחיפה14ספינתהדיג'דרום-אפריקה'והיאאוישהע"יצוותאנשיפלי"ם,בפיקודו
שלרבחובלג'וקי אפשטיין .בליל  1-2לאפרילחמקה הספינה מנמלחיפה ובדרכהלהצבת
מארבביןאייהדודקאנזהיאהעלתהב'שדותים' כ - 20לוחמיפלי"םעלנשקם.לאחרכמה
ימיהפלגהבוטלההמשימה,משוםש'לינו'נכנסהלנמלאיטלקיוחבלניהפלי"ם,יוס'להדרור
ובני קרביץ,נערכולהטבעתהבנמלבארי(-10.4.48מבצע'שלל.)'2 

בדרכה חזרה לחיפה ,נתבשר סמק ינאי ,מפקד הכוח ,על העברת 'דרום אפריקה'
וצוותהל'שרותהימי' .

7

.הציטוטיםהמקוצרים,הינם מ'יומן המלחמה' ,עמ'מ-275עד.300
8
.סמק ינאי" ,מהפלי"ם לחיל הים" ,מסמךמה-18ביוני .1997וראיוןעםג .זקב-,12.3.85עמ'.93-97
9
.לימיםכונהע"יהיסטוריונים "משבר מרץ".
10
' .יומן המלחמה' ,ב-ג ,עמ'  330 - 31.3.48 " ..כרגע יש שאלה אחת בוערת ..המלחמה על תחבורה
לירושלים..נפילתירושליםהעבריתעלולהלהיותמכת-מוותלישוב..וישלקחתכלהאנשים..ולשלוח..לדרך"...
11
 .בכיריםרביםהצטרפובשלביםמאוחריםיותר(כמו יוחאי בן נון ,יוס'לה דרור ,דוד'לה בן חורין) והיוגם
כאלושהצטרפולחטיבותהפלמ"ח. 
12
"מבצעי חיל הים במלחמת הקוממיות",אליעזר טל .הוצאתמערכות,1964עמ'59.
13
8 .הספינותשהגיעומינואר('ל"הגיבוריגושעציון')עדסוףאפריל1948('נחשון')נתפשוע"יהציהבריטי. 
14
 .נמלחיפההיהבשליטהבריטיתעד30ביוני1948.
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נספח :התיחסותו של איש הפלי"ם ישראל אויבך לנושא

15

פירוק המחלקה הימית והקמת חיל הים  -מרץ '48

במטה הפלוגה,ששכןבחדרה ,הוטל על ישראל רותם (רוזנבוים) ,סגן מפקד הפלוגה ,ועלי להתוות
תוכניתלימיהצבאית.התוכניתשהוגשהבפברואר'48למטההפלמ"חנקראה"תוכניתלפלמ"חימי".
לדעתנו הפלי"ם היה הגרעין המתאים לייסד איתו כוח כזה .אבל בן גוריון לא רצה אותנו שם .הוא
חששלתתבידנוכוח.הצלשלאחדותהעבודהעדייןנראהלומאיים.הענייןהזהשלמפא"י  -אחדות
העבודה היהמאודחריף,הפיקודשלהפלמ"חהיהבידי אנשיאחדותהעבודה.והואהעדיףלהעמיד
בראשהחיל מורהתלאביביבשםגרשוןזק,ידידאישישלו,וגרשון זקהביאאתידידיו,כולםנאמני
מפא"י,שלאהבינוכלוםבימאות .

בינתייםבןגוריוןשלחשליחיםלאירופה,ימאיםמציהסוחר,להשיגציודלחימהימי,וב17-במרץ'48
הואהקים אתהשירותהימי,קרי"חילהים".כאמור,גרשוןזקהביא עמוקבוצתחבריםממפלגתו,
ביניהם אברהםעופר ,שמעון הורןולובה אליאב .ובעזרתכמה יועצים זרים ,כמה מאנשי ציהסוחר
הישראליוכמהמיוצאיהציהבריטיהתחיללהקים אתהחיל.לאחר כמהשבועותהחלהמטההחדש
לפעול-הקיםבסיסים,גייסאנשיםוהחללרכושציודימי .

בתחילהניסהמטההפלי"םלהלחםבאופןזהשלהקמתחילהים,הריאביהקונספציההראשונהשל
הפלי"םהיהזלמןפרח.עלפיקונספציהזו,חילהיםצריךלהתבססעלכלישייטקטנים,מהירים,עם
עוצמתאשחזקה,דברשתאם בעצםאתרוחהפלמ"ח.לנוהריהיתהקונספציה,אבל מאחרשבן-
גוריון לא קיבל את הקונספציה ולא את האנשים ,הוא הסתמך על אנשי מפא"י שלא היתה להם
קונספציה וגםלאהכישוריםהמקצועיים.נערכוויכוחיםבנושאזה עםבן-גוריון,אולםהואהיהתקיף
בדעתו:לחפשאת המומחיםבחו"ל;הפלי"םיצטרףכיחידהשלמהלחילהים .ברגעהאחרוןהועברו
חלק מאנשי הפלוגה הימית להרי ירושלים להשתתף בקרבות הגדוד הרביעי (מבצע נחשון) .חלק
מאנשיהפלוגהנעלמו.הלכולמקומותשםחשבולתרוםיותר.הנשאריםהתחילולהשתלבבחילהים .

מטה חיל הים גדל כמו קיקיון .קמו מחלקות חדשות :מחלקת תחבורה (לחלק את הרכבים לחברי
המטה והקרובים); מחלקת נכסים (לחלק את הבתים מהרכוש הנטוש לחברי המטה והקרובים);
משטרה צבאית לפי מתכונת הצבא הבריטי ובסיסים שונים לחיילים .היות והבריטים פינו בסיסי צי
לפניצאתם,הזדרזולמלאאתהמחנותבאנשים.ותוךזמןקצרהיובחילהיםאלפיאנשים.אםלסכם,
היתהזוטעותגדולהמצדבןגוריון .

15

 .מתוך הסיפורהאישישלישראלאוירבךהמפורסםבדף'סיפוריםאישיים'באתר.

 

