
המודיעין הימי  
במלחמת העצמאות
1947-1949

גואטה שלמה( בדימוס)מ "אל



ההקדמ

.משקפת עיקרי דברים ברמת כותרות בלבד,  המצגת בהמשך❖

של חלק משמות האישים" וויקיפדיה"מומלץ לעיין בערכי , להרחבה ❖

.והמבצעים המוזכרים במצגת

להגיעבסיסיים ומקיפים ומתוכם " וויקיפדיה"ערכי 2-מומלץ לעיין ב, במיוחד ❖

:להפניות ומקורות נוספים

".הימית במלחמת העצמאותהזירה: "הערך על▪

(היסטוריה ומלחמת עצמאות-הפרקים" ) מספן המודיעין: "עלהערך▪
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אבני דרך-חיל הים והמודיעין הימי במלחמת העצמאות

על שמעון הורן  ג"בהטיל 48אפריל 20-וב, ק'בראשותו של גרשון ז' השירות הימי'הוקם 1948מרץ 17-ב❖
.ללא רקע ימי והאחרון גם ללא רקע מודיעיני,  ג"בשניהם היו אנשי אמונו של . להקים את המודיעין הימי 

ב שמונה לשמש כמפקד המבצעי של חיל הים בשנות "לשעבר קצין צי בארה, פול שולמן, הגיע לארץ1948במאי ❖
.מונה האלוף שלמה שמיר כמפקד חיל הים, 1949במאי , בהמשך . ההקמה הראשונות שלו

" מחלקת. "א"רמו בת-במלון סן, איש100-שכלל באותה עת כ, כשפרצה מלחמת העצמאות שכן מטה חיל הים ❖
.א"שכנה אף היא באותו מטה בת, המודיעין הימי

(יפו-א"נמל ת)מדור דרום , (בנמל חיפה)מדור צפון : שלוחות אזוריות2היו למחלקת המודיעין הימי , בנוסף ❖

.מאריס בהר הכרמלסטלה-ל,  כולל מחלקת המודיעין, הועבר מטה חיל הים1948' בספט❖

שבתקופת ,  ל הפיקוד הימי"התמקמה מפקדת חיל הים והחלה הכשרה של בונקר חמ, במחנה צבאי סמוך למטה❖
".עדולם"בחיל הים כונה "  סטר'דורצ"המנדט כונה 
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הנפשות הפועלות-דור המייסדים-המודיעין הימי

:דור המייסדים המצומצם התבסס בעיקרו על יוצאי המסגרות הבאות❖

, אברהם דאר, זלמן פרח: אישים כגון-ח"הפלוגה הימית של הפלמ-ם"פלי✓
.אהרון ספקטור ועוד, (אסקימו)אהרון בן יוסף , ראובן אשכנזי

, חיים רפאלי, (קינן)צבי קוחנסקי , בנימין כהן: אישים כגון-יוצאי הצבא הבריטי✓
.הילל בירגר ועוד

,  1-מ"אריה פינס מש,  ורטהיים, ינסקי'טולצ: אישים כגון-מ"י ובהמשך ש"ש-ה✓
".השחר"אליהו ריקה מיחידת 

.בסקי'ברדיצ, יעקב איפלנד, אביגדור סלוצקי : אישים כגון-ממערך הספנות✓

, עמנואל סלע, , שמעון הורן: אישים כגון-אנשי אמון -מהסקטור הפוליטי✓
.פרסקי ועוד

, עזריאל טל, עפיה-אל-אריה אבו, חיים וייס: אישים כגון–מרקע קודם לא ידוע ✓
דוד באלוה
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מאפייני התפקוד והפעילות של המודיעין הימי במהלך המלחמה

.מ"ותוך הסתייעות וחיקוי של ש" תוך כדי תנועה"חלק משיטות העבודה התגבשו ❖

ח וההתמודדות  "ניסיון מודיעיני מתקופת השירות בפלוגה הימית של הפלמ❖
.החשאית נגד הבריטים בתקופת המחתרת

.ניסיון מודיעיני מתקופת השירות בצבא ובצי הבריטי במלחמת העולם השנייה❖

.צילומי אוויר, טיסות סיור,איוש תצפיות חוף -הפעלת אמצעים חוזיים❖

(.אותר בסיור אוויר-האמיר פארוק–לדוגמא הכוח של ספינת הדגל )

.האזנה לרשתות הקשר לרבות של צי סוחר במרחב❖

של  47/48עיבוד של חומר גלוי לרבות הצטיידות בפרסומים מקצועיים כגון שנתון ❖
(נרכש מקצין בריטי בקפריסין)Jane’s Fighting Ships-ה

.חקירות של דייגים ומלחים של אוניות שפקדו נמלים ערביים❖

(.דגל יווני)דייג מגויסות סיורים איסוף יזומים מול נמלי מצריים באמצעות סירות ❖

.ל"יוזמה לגיוס והפעלה עצמאית של מקורות ומבועים בחו❖
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1949-1948מחלקת המודיעין בחיל הים בשנים 

6

ראשות המחלקה

קינן/פינס/הורן

11-י .מ

ל "מודיעין חו

(ימי" מוסד)"
9-י .מ

ם ונספחים"או

8-י .מ

מפות וצילומים

6-י .מ

טופוגרפיה

1-י .מ

ענף קרבי

2-י .מ

האזנה

3-י .מ

ביטחון
5-י .מ

נמלים 

ואוניות סוחר

-מדור מודיעין צפון 

חיפה

-מדור מודיעין דרום

יפו-תל אביב

30-40-כ: כמות כוח אדם

א"בד-קצינים ו

ן השייטת  "קמ

הגדולה



בכירי המודיעין הימי בשלבי ההקמה
(קיצוני שמאלי)אשכנזי , וייס, רפאלי, קינן, הורן: מימין לשמאל
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קציני מודיעין ימי נוספים בשלב ההקמה
עפיה-אל-אבו, חיים וייס, (אסקימו)בן יוסף : מימין לשמאל
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פרסומי מודיעין ימי במהלך המלחמה

:הפיקו פרסומי מודיעין שונים כמו לדוגמא( 1-י.מ)במיוחד הענף הקרבי , ענפי המחלקה 

1948בשנת 

. סקירה על קווי הספנות למצרים. סקירה וקטעי ידיעות אודות הצי המצרי: 48יוני ❑

אלכסנדריה ופורט סעיד, עריש-אל: סקירות על נמלי: 48' ספט-יולי❑

.'מבצע דוד'ם לקראת   "מל. 'גרילה'על נמל בירות ועל היאכטה 1-י.ח מודיעין של מ"דו: 48' אוק❑

.  סקירה על צי הסוחר במדינות ערב: 48' דצמ❑

.47/48ינס 'ג-כ הצי המצרי המתבססת על שנתון של  ה"סקירה על סד❑

(.ל בניהולו של בנימין כהן"מודיעין חו)11-י.סקירה באנגלית על הצי המלכותי הבריטי מטעם מ❑

חות מודיעין יומיים  "הפקת דו, החלה לראשונה"( חורב"כנראה לקראת מבצע )48בדצמבר 20-ב❑
.1-י.מטעם    מ

.'השייטת הגדולה'ן "חות מודיעין מטעמו של קמ"הופקו דו, במקביל, כמו כן ❑
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(המשך)פרסומי מודיעין ימי במהלך המלחמה 

1949מדגם בשנת 

17-ב. 1-י.חות מודיעין יומיים מטעם מ"המשך הפקה והפצת  דו: 49ינואר ❑
.סקירה על חיל הים המצרי1-י"ינואר הפיץ ראש מ

הוכנו תיקי שטח על  . ח על מגעי רכש ימי של ארצות ערב"דו: 49מרץ ❑
חופי לבנון ומפרץ , סולום, צידון, צור, טריפולי, בירות, אלכסנדריה-הנמלים

.עקבה

המסמך . הופק נייר מטה על התפתחותו העתידית של חיל הים: 49אפריל ❑
.כולל בין השאר פרק הסוקר את ציי המלחמה והסוחר של האויב

פרסומי מודיעין שונים אודות רכש ימי של מדינות , 49במחצית השנייה של ❑
.התפתחות נמלים, ערב

מופקת סקירה המנתחת את הראורגניזציה בצי המצרי לאחר  49באוקטובר ❑
.הקרבות בארץ ישראל
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1948-1949האויב בזירה הימית בשנים 

במזרח הים התיכון הצי הבריטי ,(48במאי )עד תום המנדט הבריטי ❖
ח הים "היווה את האיום העיקרי שסיכל מאמצי העפלה ומנע הגעת אמל

.לישראל

הצי המצרי   היווה , לאחר הקמת המדינה ופלישת מדינות ערב לישראל❖
.את האיום הימי העיקרי במלחמת העצמאות

אך הקמתו בפועל  1946הצי המלכותי המצרי הוקם באופן רשמי בשנת  ❖
. 1947החלה  בשנת 

ניתנה הנחיה לצי המלכותי  , 1947' כשהתקבלה החלטת החלוקה בנוב❖
.המצרי להיערך לפרוץ המלחמה נגד הישוב היהודי בארץ ישראל
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חיל הים המצרי לקראת ובמהלך מלחמת העצמאות

ברשות חיל הים המצרי עמדו בפרוץ המלחמה כלי שייט מתוצרת  ❖
בין השאר ספינת הדגל על שם המלך פארוק וספינת מלחמה  , בריטית

.על שם אחותו האמירה פאוזיה

שולות מוקשים מעודפי הצי האמריקאי שהיו חמושות 3כן נרכשו עוד ❖
.'אינץ3בתותחי 

הטבעה של  /יירוט-משימותיו של חיל הים היו התקפיות והגנתיות כאחת❖
הפגזת יעדים ונמלים בחוף  , לחימה בספינות קרב, ספינות אספקה

.סיוע לאספקה עבור כוחות היבשה, הישראלי

מפני מהלך , בקרב הנהגת הישוב , בטרם פרצה המלחמה קינן חשש ❖
(שקף להלן בנפרד)של נחיתה בחופי הארץ 
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סדר הכוחות של חיל הים המצרי במלחמת העצמאות
מלחים1300-כ, קצינים300-כ: א ערב המלחמה"כ
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א לנחיתה ימית של המצרים בחופי ישראל"שלילת דפ

התעורר חשש בקרב ההנהגה הביטחונית לאפשרות של  , ערב פלישת מדינות ערב❖
.י המצרי בחופי ישראל"נחיתה ימית שתתבצע על ידי חה

ח למקור רם דרג בריטי  "צי48הועבר במרץ , על מנת לאמת או להזים חשש זה❖
.שהייתה לו יכולת לברר האם למצרים יש כוונה ויכולת לממש אופציה שכזו

ימים ספורים לאחר  ,  מאי18-20נקבעה עימו פגישה בקפריסין בין התאריכים ❖
.הכרזת המדינה

איש המחלקה הימית  , שוגר לקפריסין אברהם דאר, לפגישת תחקור מקצועי זה❖
כסגן ראש  48לימים ישמש מקיץ )שהשתייך באותה עת לפלוגת הנמל בחיפה 

(.המודיעין הימי

הוא הגיע למסקנה שלא עומדת כלל  , לאחר תחקור מקצועי ומקיף שביצע דאר❖
.אופציה שכזו על הפרק מצד המצרים

המידע התקבל בארץ בהקלה רבה שכן לא היה צורך להקצות כוחות להגנת חופי  ❖
.הארץ
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איש פלוגת הנמל ולימים סגן ראש המודיעין הימי-אברהם דאר
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(המשך)חיל הים המצרי במהלך מלחמת העצמאות 

,  התבצעה פעילות של  ספינות חיל הים המצרי  בחופי ישראל1948' בין יוני לאוק❖
:כגון

(48יוני )הפגזת נמל קיסריה ומעגן נהריה על ידי שולות מוקשים ▪

ניסיון חסימה של נמל תל אביב למניעת הגעת עולים חדשים באמצעות הספינה  ▪
(.48יוני )ושולת מוקשים ' פאוזיה'החמושה 

הובלת כוח אדם וארגזי תחמושת ודלק לכוח  -(דל'מג)פעילות ימית באזור אשקלון ▪
(1948' אוק17-19)מצרי שדרכי היבשה אליו היו נתון למתקפה ישראלית 

כוח קומנדו ימי ישראלי פוגע  "( יואב"במסגרת מבצע )1948אוקטובר 21/22בליל ▪
מטביע אותה וגורם נזק כבד לשולת  ' פארוק'באמצעות סירות נפץ בספינת הדגל 

.מוקשים שאבטחה אותה

הפגיזו את נמל תל  ( מצר-נצר ו)ספינות מצריות 482' דצמ31בליל הסילבסטר ▪
יהיה  ( סולימאן עיזת)אחד ממפקדי הספינות -בלא שגרמו נזק(  פגזים92)אביב 

.1952-1967לימים מפקד הצי המצרי בין השנים 
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.אנית הדגל של חיל הים המצרי אל אמיר פארוק
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.'אמירה פאוזיה'ספינת מלחמה של חיל הים המצרי 
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.של חיל הים המצרי107שולת מוקשים מס 

19



מבצעי סיכול ומבצעי נקודתיים על בסיס מידע מוקדם

(48אפריל )בנמל בארי ' לינו'הטבעת הספינה -'שודד'מבצע ❖

מייל מאלכסנדריה  150בטווח ירו'ארגירוט ספינת הנשק -'גור'מבצע ❖
(48' אוג)

(48' אוק21/22ליל )פארוק ופגיעה במקשת 'הטבעת ספינת הדגל ❖

ראה שקף -48' נוב29)בנמל בירות ' איגריס'חבלה באוניה -'דוד'מבצע ❖
(.נפרד

לפגוע בספינות טורפדו שנרכשו על ידי המצרים  ( שנכשל)ניסיון חבלה ❖
יוסף דרור  , בעקבות הלשנה מפקד הפעולה -בעיר וארזה שבאיטליה

.נכלא והושם בכלא
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בנמל בירות( 'איגריס')' גרילה'הטבעת הספינה -"מבצע דוד"

לשעבר יאכטה  )'  איגריס'מידע על ספינת בשם " השחר"מזרימה יחידת 1948מחודש יוני ❖
.שנרכשה על ידי לבנוני ושוהה בנמל בירות( 'גרילה'גדולה גרמנית של 

לפי הידיעות עמד הבעלים הלבנוני למכור את הספינה לחיל הים המצרי שתכנן לחמשה  ❖
.ולהכניסה לשירות

.הוחלט להקדים תרופה למכה ולהטביעה בנמל בירות בטרם תימסר לידי המצרים❖

(  אליהו ריקה ובני דיין)' השחר'מסתערבים של 2החלו , 1948במקביל בחודשי הקיץ של ❖
צלילה וחבלה ימית בבסיס הקומנדו הימי בקיסריה, לעבור אמוני שחיה

אודות  ם"המללאחר שלב איסוף . נבחר אליהו ריקה,  לביצוע פעולת הפגיעה בנמל בירות❖
יצא המבצע לפועל בשלהי חודש נובמבר  , הספינה וסביבת הנמל ולאחר שלב ההכנות 

1948.

הצמיד לספינת המטרה  . ריקה הובא למרחב נמל בירות באמצעות ספינה קטנה של חיל הים❖
(לא נלאה בכל הסיפור)מוקשים שהתפוצצו כשבועיים לאחר ההדבקה 2

וחיל הים שגרם לנזקים כבדים בספינת  ' השחר'היה זה מבצע ימי משותף מוצלח של יחידת ❖
.היעד והוצאתה מכלל פעולה
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שחובלה בנמל בירות( 'איגריס')גרילה 'הספינה 

היכטה בשמה . 1939, בימי שירותה את הנאצים "Grille"היכטה החמושה 

.עגנה בנמל ביירות ויועדה להגיע לצי המצריאיגריסהחדש
היכטה בשמה החדש איגריס  . 1939, בימי שירותה את הנאצים "Grille"היכטה החמושה 

.עגנה בנמל ביירות ויועדה להגיע לצי המצרי
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לוחם קומנדו ימי-"השחר"מסתערב של יחידת -אליהו ריקה
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......ולסיום

.שאינם עימנו " דור המייסדים"נכבד ונוקיר את זכרם של אלו  מ•

.שעימנואריכות ימים באיכות חיים לאלו , נאחל בריאות•

!!!או העיון במצגת/ההקשבה ותודה על •
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