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 סיפור סירות הפלי"ם 'דב' 'רבקה' ו'תרצה'

 בארץ[הימאות  התפתחותב תוייתניוולמעט על  בתוספת]
 צור-ערך: צבי בן

 והערות תודות לתא"ל )מיל'( אלי לוי על תוספות

חבר הפלוגה הימית של 'הפועל'  – טנקוס "שמוליקשמואל " האלוףמאת סירות הפלי"ם  סיפורלהלן 

-מעפילים בשנות השלושים, מדריך בפלוגות הים של ה'הגנה' ובפלי"ם ומפקד חילמפקד אוניות  אביב,-בתל

 :1954-1960הים בשנים 

ההתנגשות בין הישוב היהודי בארץ והערבים בשנים שלפני הקמת המדינה היו בעיקרן ביבשה. הים "

ו דרושות בים ביצעו לא הקימה יחידות ימיות. את הפעילויות השונות שהי 'הגנה'מבחינה זו היה שקט. לפיכך ה

 .'צופי ים'ו 'זבולון', 'הפועל'האגודות הימיות 

אחת מהפעילויות החשובות שהתפתחה הייתה ההעפלה. הרחבת הפעולות חייבה אימון אנשים נוספים 

מחוץ לאגודות הימיות וכן סירות בסדר גודל רב יותר, אמינות וחזקות יותר ושתוכלנה להפליג בים סוער יותר. 

לבנות שלש סירות גדולות. לאחר שהוגדר האפיון של הסירות, הן תוכננו ונבנו במספנות של  'הגנה'בכך לפיהוחלט 

חותרים ועם שטח מפרשים גדול, לאימוני  8-אביב. מערך המפרשים והחיבל הותאמו ל-בתל 'ים-אוצר מפעלי'

 ימאים בקורסים.

, אשתו ומבכירי ה'הגנה' נהרגו בתאונת דרכים דב הוז, ממנהיגיה של תנועת העבודה 1940 דצמברב 29-ב

 רבקה ובתו תרצה. הסירות שנבנו נקראו על שמם ושימשו מכאן ואילך לאימונם של ימאים לפעולות ים.

 יורדי הסירה. 'הגנה'שהתאמן בהן היה של החבורה שממנה יצאו לאחר מכן כ"ג חברי ההקורס הראשון 

אביב. עם הקמת הפלי"ם, שימשו סירות אלה -לאחר האסון שפקד אותם, הסירות אוכסנו במגרשי התערוכה בתל

בעת שאנשי הפל"ים השתתפו בזמן מלחמת העצמאות בקרבות, נשארו הסירות  . 1לאימונים בקורסים השונים בים

 אתאביב העבירו שתים מהן, -' בתלמונחות במספר חופים כאבן שאין לה הופכין. אנשי הפלוגה הימית של 'הפועל

עם הקמתו של  שם המשיכו בפעילות העשרת צעירים בימאות. לימים, ,ים-בהמשך לבת האביב ושניי-'דב' לתל

 הועברו הסירות לרשותו. ,חיל הים

 םגבמסגרתו התאמנו הימאים  בחיל הים היה קורס לסמלי סיפוןשהונהגו אחד הקורסים הראשונים 

, אחת בשתי סירותמחיפה להפלגה  ים האלההקורסאחד חניכי יצאו  1952בנוב'  19-ב. בהשטת סירות מפרש

רבקה' ה'ההפלגה החלה רוח מזרחית חזקה שהפכה אחר כך לדרומית מערבית סוערת. בזמן ה'רבקה'.  מהן

נעלמה על  ,שמה 'מנחם' ,שנייההסירה ה .י הלבנונים"ע שם נשבו ,לבנוןצפ' להגיע לחופי  והצליח מאיהינת ושמו

חללים שמקום קבורתם לא הוכרו  ימאיםהולא העלו דבר בנוב'  23-שהחלו בנרחבים חיפושים  ימאיה.שבעת 

היא  'דב'. הסירה שהוחזקו בארץ ספינה לבנונית ואנשי צוותהשחרור מורת תהוחזרו לארץ אנשיה ו רבקה'' נודע.

 במוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה. מוצגתא היחידה משלשת הסירות ששרדה וקיימת עד היום, והי

בכל האימונים והפעולות הוכיחו סירות אלו את יעילותן וכושרן. הן חרשו את חופי הארץ עבור וחרוש, ועליהן 

 "חושל לא מעט הכוח שהיה לו חלק חשוב בהקמת הימאות הישראלית בארץ.

 מוסיף: –מותיקי הפלוגה הימית של 'הפועל' ולימים קצין בכיר בחיל הים  –תא"ל אלי לוי 

צייד  לשרות ספינות 19-במאה ה פותחסוג סירה ש –( whaleboat) תלווייתניסירות הפלי"ם היו מסוג 

לחוף משני  האו הורדת ה, בעלת מבנה יחסית צר וחרטום וירכתיים מחודדים המאפשרים העלאתםלווייתני
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ולא לשישה  ,נבנו לשמונה חותריםהן ה"סטנדרטיות" תניות יויולליחודיות בכך שבניגוד  היוסירות הפלי"ם  הכיוונים.

בנוסף, כל (. תניות "הגדולות" )שם יכלו להשתמש בשישה חותריםיויותניות "הקטנות" או שנים עשר בליויובלכמו 

)מפרש בו הכלונסאה העליונה שלו עוברת גם תניות היו מסוג מפרשי זרוע יויו( של הל'מערךה'מערכות המפרשים )

בו  (GAFF)היו מסוג גאף  לעומת זאת )וכנראה רק הם( ם"היא מותקנת(. מערכי סירות הפלי ואל מעבר לתורן עלי

 המפרש מגיע רק אל התורן.

, בעלת ציפוי מרועף, 'נחשון' תניתיויולהאביב -נבנתה עבור הפלוגה הימית של 'הפועל' בתל 30-בשנות ה

כאשר הפליגה  "עשתה היסטוריהל'נחשון' הצטרפה סירה אחות בשם 'ברגר'. הסירה 'נחשון' ". שישה חותרים

 ,בידי סיומה נמירובסקי 40-בסוף שנות ה מאיטליההובאו ארצה קטנות  תלווייתניושש . 2במצרים פורט סעידל

שהלווייתניות היו הסירות העיקריות יש לציין חולקו לפלוגות הימיות לכל אורך חופי הארץ. הן  .מראש "הפועל"

האגודות )ולמעשה כמעט בלעדיות: חוץ מהן ניתן היה למצוא רק כמה סירות קטנות, יוצאות מן הכלל( של כל 

דגש האגודות למעבר  (, אך הן נדחקו וכמעט נעלמו לחלוטין עם, 'זבולון' ו'אליצור''ים-צופי''הפועל', ) הימיות כולן

, ההולנדי 420 ם חדשים )לצורכי חינוך ימי: קרוול, סנונית; לספורט ימי:הופעתם של דגמיוהימי על הספורט 

פעילות עדיין שלווייתניות מספר הניתן לספור על כף יד אחת את  2020תחילת נכון ל ועוד(. 470 ,המעופף

 .3באגודות

 

                                                                              

 

 

 

 

 הפלי"ם באימונים לווייתניות

                                                           
 הצייר נחום גוטמן אף הזכיר את ההפלגה הזאת בספרו המאוייר 'בארץ לובנגולו מלך זולו' )הקש כאן לפרטים(

2
  

( שעדיין מפליגות בצופי הים.60-)בנות כ 4בהן  
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http://www.palyam.org/Rishonim/Nahum_Gutman_on_Katriel_Yoffe.pdf
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 כיום מוצגת במוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה –הפלי"ם 'דב'  לווייתנית 

 

 ת שברשותם לצורך הורדת מעפילי הספינהונערי "הימיה" בנהריה נעזרים בלווייתני

 בחוף נהריה 1.1.1948-'האומות המאוחדות' ב 

 נהריה של פעם, ספרית יונס וסוריה נזריאן, אונ' חיפה[ –]צילום מאוסף אנדריאס מאייר 



 אתר הפלי"ם ההעפלה והרכש
4 

 

 

 של 'הפועל' בת"א.הפלוגה הימית הלווייתנית 'ברגר' בשירות 

 אחות שלה 'נחשון' "עשתה היסטוריה" כאשר הפליגה לאלכסנדריה, מצרים-הסירה

 אדיבות תא"ל )מיל'( אלי לוי[]הצילום ב

 

 הסירה 'נחשון':וכתריאל יפה קרוב משפחתו הצייר נחום גוטמן מתאר את המפגש המרגש שלו עם 

זה  מצאו! אחי כתריאל הוא רב חובל והסירה היא סירת "הפועל" מארץ ישראל. יצאו לטייל, עד מצרים באו ואותי פה"

 שלושים וחמש."היה אור לשני ביוני, שנת אלף תשע מאות 
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 40-הלווייתניות )סוגים שונים( של פלוגת הים של ה'פועל' בת"א עוגנות בירקון, סוף שנות ה

 ]התמונה באדיבות תא"ל )מיל'( אלי לוי[

 
 (2021) אחת הלווייתניות הבודדות שעדיין משייטות
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)קטע מסיפורו הפלי"ם אניב לוי  ימאילהלן תאור האימונים בלווייתניות הפלי"ם 'דב', 'רבקה' ו'תרצה' שכתב 

 האישי, המפורסם באתר בדף 'הסיפורים האישיים'(:

  ר.אותן ראינו לראשונה בריצת הבוקר לפני המסד קיסריה, עגנו שלוש הסירות-ים-במפרץ הקטן בחוף שדות"
 תנה והטיפוללא היה אז בארץ. חבלי הסיזל, הפשתן, הכו הניילון –שיעורים ראשונים להכרת "החבלים הצמחיים" 

 קשרים שונים המשמשים להרמה מהירה של המפרשים או .בהם. כריכות בקצה החבל כדי למנוע ממנו מהיפתח

 .קלקול של החבל ואפשר להתירו בנקל לקשירת עוגן. כי קשר הנעשה בהלכה מחזיק היטב, מונע
 

מטר  אורך הסירה שנים עשר והכבדים. הכרת הסירה וחלקיה: סוף, הליכה אל המפרץ עם המשוטים הארוכים-סוף
 ,מים עליהם להפלגה בים, בירכתיים הגאירמפרשים המו !(, שמונה חותרים במשוטים, שני תרנים ושלושה12)

 .המחזיק בהגה, ובחרטום צופה המזהיר מפני גוף זר

 
במועדון הספורט. קל ופשוט. אולם, כאן בסירה  החתירה נראתה לחברים מלאכה קלה, מי לא חתר בסירה

למאמץ. יציאה מהמפרץ הקטן, שפתחו צר  על שמונת חותריה, ארבעה מימין וארבעה משמאל, נדרשנו גדולהה
ההגאי, המפקד: "משוטים פרוש". תושבת  ,"הצופה: "לפקוח עין -וסלעים מכאן מאיימים עלינו. ולכן  וסלעים מכאן

רים מוטה לפנים ובאחת, כשהמשוט החות גופם של -הסירה, רוב הלהב מחוצה לה. "קדימה חתור"  המשוט בתוך
 ביחד, אל תמהר!". חתירות ועוד לאחור. התנגדות המים מקדמת את הסירה. "קצב וכולם במים, מושכים
לאורך הסירה. דברי ההסבר של  המשוטים נפרשים -המשוטים מוצאים מהמים, "דופן שוט"  - "חתירות... "יבש

 .פגיעתם קשה , והסלעים שיש להישמר מהם כיוזרמי המים שיש להכירם המדריך על הים והגלים
 

 לחתור. אני נזכר בעבודת הטוריה והקלשון. חותריםשה שעות אחדות וכפות הידיים מתנפחות, מעלות בועות וק
 למנוע חדירת מים לתוך הסירה. תרגילי התקרבות אל בגלים גבוהים, יש לכוון את החרטום אל מול הגלים כדי

 גלי, מתקרב אל הסלעים ומתרחק מהם כנדרש, אומר לי יםהם, ואני מחזיק בהגה והסלעים והתרחקות מהם. פע
 .ואתה אומר שירה!", אנחנו ממשיכים בתרגילי החתירה םחבר, ספק ברצינות ספק בהיתול: "מעשי ידי טובעים בי

סיפור בהקאות עד "צאת הנשמה" בפי החבר'ה. את ה ,היציאה לים הפתוח במשך שעות היתה מלווה, מה לעשות

החבר'ה יצאו להפלגה של יום. ניגשו אל  .צידון"צ'אטו" שמעתי מפי סמק )שמואל ינאי( ששמעו מפי יואש  הבא

"אתן לכם שתי מנות  אומרת להם: ים, לבקש עשר מנות מזון, והיא-האקונומית בקיבוץ שדות חנה סנש, שהיתה
 ."מקיאים לו, כל האחריםיואש. עונה חנה סנש: "אתה והצופה תאכ "מדוע?", תוהה -בלבד". 

 
את התורן הגדול, אחריו את הקטן ומחזיקים אותם  ציפייה לשיט המפרשים. חרטום הסירה מול הרוח. מרימים

את הסירה אל מול הרוח, אחריו את המפרש  אל דופן הסירה. מעלים את המפרש האחרון, כדי לשמור ברוכסים
למערכת זו יש להוסיף את חבל המיתר . (מפרשים בסדר הפוך את החלוץ בחרטום )הורדת - העיקרי, ולבסוף

 .שבעזרתו שולטים במפרש ,הקשור לכל מפרש

 
 דיכהרוח. לסירות שלנו מבנה הידרודינמי משוכלל,  הרם עוגן". "מתח עיקרי" )מפרש(. הסירה נדחפת על ידי"

בהתחשב ברוח. הנביגציה הפתוח ב"מפנה" המתאים  להקטין עד כמה שאפשר את החיכוך במים. יוצאים לים
בעזרת  -בחוף: בתים, הרים, ובעזרת מצפן. בלילה  נווטות( מאפשרת לנו להתמצא בעזרת עצמים בולטים) הימית

כאשר מתקרבים לסלעים, מודדים את מהירות ( הצפון או המגדלור. מודדים את עומק המים )במד עומק כוכב
לנו את המפנה בו נפליג )ימני או שמאלי(. אם  מכתיבה בעזרת מד מהירות. נשיבת הרוח ביחס למטרה ההפלגה

ה, יש אפשרות להתקדם, תוך מאמץ, דח מאותו כיוון שאליו ברצוננו להפליג, כלומר ברוח קדמית תישוב הרוח
חלילה מספר פעמים עד המטרה.  אל המטרה. כעבור זמן מסויים מחליפים את המפנה וחוזר "(במפנים )"זיגזגים

להיות תיאום מושלם עם שאר  מותחים את המפרש בעזרת המיתר הקשור אליו, חייב בשעת ההפלגה אנו
וכן ישפיע על הטיה יתירה  המפרש יתר על המידה יגרום הדבר לסטיית הרוח הצידה המפרשים. אם נמתח את

ולא נשיג את מקסימום  יתר על המידה חלק גדול של הרוח יעבור על פני המפרש שלה, ואם נרפה את המפרש
 .יעילותה
 

 בקיסריה השתתפו הבנים והבנות כאחד. התחלפו באימונים להכשרה המגויסת בחתירה ובהפלגה שעברנו
 ואחת הבנות, ימימה שמה, הגיע תורה להחזיק במיתר בתפקידים השונים בשעת ההפלגה. הייתי המדריך בסירה

מצב זה נושבת הרוח על הסירה מעלות בערך. ב 90 המפרש העיקרי, אנו מפליגים ברוח צד הנושבת בזוית של
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מדי עלולה להוריד את דופן הסירה מתחת למים  מאמצעיתה, ולכן, כאמור, היא נוטה על צידה. הטיה גדולה בדיוק

והאחריות גדולים, וימימה מחזיקה במיתר בכוח  שייכנסו מים לתוכה. הסירה עלולה להתהפך. המאמץ ואפשר
ידיעת המתיחה הנכונה של המפרש נרכשת  .ב"מבחן", ועומדת בולהחליפה, אולם היא חייבת לעמוד  ומבקשת

 "רב. מתוך נסיון
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים:-ילדי שדות , מראשוניחוף הקיבוץב׳רבקה׳,  לווייתנית הפלי"םיושבים על 

 (1943)  , דרור)בהרב( שולמית, גליה גזית, נירה טורבן, עמירה יהלום 
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