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כ •שירותו את לסיים טנקוס שמואל ■6
 אז היד. טנקוס הישראלי. חיל־הים מפקד

 לגבי תקופה, באותה גבוה, גיל ,46 בן בבר
 שש היו ׳ומאחוריו פעיל, בשירות אלוף
 ארוך משך־זמן חיל־הים, על פיקוד שנות
 הייתה יבו בצבא מפקד־חיל לגבי למדי

מכללי־היסוד. אהד הרוטציה
 של כאביו טנקוס ניחשב רבות מבחינות

ה המדריך היה הוא הישראלי. חיל־הים
 של הימית הפלוגה — הפלי״ם של ראשי

 ניבנה עליו היסוד את שהיוותה הפלמ״ח
ניכר וחלק מראשיתו, הישראלי חיל־הים

ש העצמאות, במילחמת הראשונה קרבית
 בעבר שהיו ישנות קורבטות משתי הורכבה

 המדינה, קום עם ושוקמו אגיות־מעפילים
 של מינויו אחת. ׳מישמר-חופים ומספינה

 לחלוטין, כמעט מובטח אז ניראה סאמק
 לסקוב, חיים רב־יאלוף דאז, שהרמטכ״ל עד

המינוי. על וטו הטיל
 מישרד־ מעורבים היו בה הפרשה,

 הפרשיות אחת היתד. והמטכ״ל, הביטחון
 חיל־הים, יקשור היה בהן ביותר המסעירות
 זמן זה היה מעודו. צד,׳״ל את שהעסיקו

 פורסמה מעריב שבעיתון־הערב אחרי קצר
כתבו מאת הסויה, ידיעה ראשית בכותרת

ותרם(ימין) טנקוס(שמאל) :8־14 מסי
 שהוא טנקוס, חניכיו. היו החיל מקציני

 לקציני הימי בית־הספר של מנהלו כיום
 כ״מורד.״ רבים על-ידי הוגדר בעכו, ים

 על הפיקוד לעמדת הגיע אך חיל־הים, של
 ששלושה אחרי ,1954 בשנת רק החיל

זה. בתפקיד אותו הקדימו אחרים מפקדים
 בפני עומד חיל שמפקד פעם בבל ׳כמו

 ■מיגוי שאלת הפעם גם ועלתה צצה פרישה,
 חיל- מפקד לתפקיד הטבעי במועמד היורש.

 אלוף־מישנה ימים באותם נחשב הבא, הים
 הים מחלקת ראש ינאי, (״סאמק״) שמואל

בחשי השיני התפקיד חיל־הים, במיפקדת
 ראש לתפקיד בעירך המקביל בחיל, בותו
 הייתה עדיין קודם־לכן הרמטכ״ל. ליד ׳אג״ם

 אלוף־ לבי,ן סאמק בין תחרות :מעין קיימת
קינן, צבי מישנה

 פוטנציאלי כמועמד וניראה
 עזב קיגן אבל החיל. יעל הפיקוד לקבלת

 במודיעין מינוי שקיבל אחרי חיליהים את
ש ״קנאריס״, לכינוי אז וזבה צד,״ל, של
 של אמ״ן ראשי של משמו שאול היה

 מילחמת־העולם־ בתקופת הגרמני הוורנזאכט
היל-הים. איש הוא אף שהיה השנייה,
 מראשוני היה הפלי״ם, מאנשי סאמק,

ה־ השייטת :מפקד והיה חיל־הים מייסדי
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 קשורה שהיתה דן, אורי העיתון, של הצבאי
 הקפדן לסקיוב במרחב. הימית בפעילות

 ופירסומה הידיעה הדלפת על מאוד רגז
 לידיעת הפרשה את הביא הוא בעיתון.

 בן- דויד ושר־הביטההן, ראש־הממשלה
ה פירסום על הוענש מעריב גוריון.
 סגירת של אפשרות נשקלה ואף ידיעה,
אחד. ליום העיתון
 ביקש הוא בבך. הסתפק לא לסקוב אולם

 זוועות- על הידיעה. את הדליף מי לדעת
 ההדלפה. מקור על לחקור הוטל הביטחון

 של לשיחות־הטלפון לצותת הוראה ניתנה
 משום־מה, נפל, דבר של ובסופו דן, אורי
 שטה זו החשדה סאמק. על ההדלפה חשד

 למרות ינאי. של הימית לקאריירה קץ
ב סאמק של מינויו על המליץ שטנקיוס

 תוקף. בכל לסקוב לכך התנגד יורשו,
 שבישיבות לסאמק, איבה נטר קודם־לכן גם

 בהע־ הדימטכ״ל את מקניט היה משותפות
 הוא חשבונו. על ובהלצות ציניות ערות
 טנקוס, של במקומו חיל־הים, כמפקד מיניה

 מראשוני הוא גם בן־נון, יוחאי האלוף את
 המקובלת ההירארכיה עקיפת תוך חיל-הים,

בחיל.
טנקוס, עם יחד מחיל-הים פרש סאמק

 גיורא. עוול לו נגרם למעשה, .1960 במרס
 המדינה את אז שהסעירה הידיעה מקור

 עוול לא על הוחשד ■והוא הוא, היה לא
 העשויים מהאנשים אחד היה ״הוא בכפו.
להבטיח כדי מעץ, אניות שהשיטו ברזל

שורמן :1 ,מס
 מברזל,״ אניות ישיטו לא מעץ שאנשים

) ותיקי־החיל. עליו אמרו

 תככים בלי
וקנוגיות

הת התחוללה כה השגייה פעם ך*
 חיל־הים, מפקד תפקיד על מודדות 1 ן

 שעתו הגיעה כאשר ,1972 בשילהי היתיה
 לפרוש בוצר, (״צ׳יטה״) אברהם האלוף של

 על פיקוד שנות ארבע ׳כתום מתפקידו
 :אותו לרשת מועמדים היו שניים חיל־הים.
 ואלוף־ תלם, (״ביני״) בנימץ תת־אלוף

 ראש אומנם היה ■תלם קמחי. הדר מישנה
ב שתמכו רבים היו אבל מחלקת־הים,

 לקמחי, יאבל כמפקד־החיל. קמחי של מינויו
 מפקד דרור, יוסל׳ה עם יחד היה, שבשעתו

 לא צה״ל, של הראשונות הצוללות אחת
 במפקד- ׳תלם מונה כאשר מרפקים. היד

 ויצא זה, של .מהעדפתו קמחי נפגע החיל
 כניספח־ משמש הוא שם ללונדון, בגלות

ישראל. בשגרירות ימי
הבוד מהפרשיות הוו אלו פרשיות שתי

ה חיל־הים של בקצונה גלים שהיבו דות
 צה״ל, זרועות לשאר שבהשוואה ישראלי,

 ממאבקים שנותיו מרבית במשך נקי היה
 על ומילחמות תבכים קנוניות, אישיים,

 אופיו לכך שגרמו ספק אין עמדות־פיקוד.
 במיסגדת הנחות ומעמדו החיל, של המיוחד
 הבכירה הפיקוד עמדת צה״ל. של הכללית

ש מעמד היוותה — חיל־הים מפקד —
 למי מצה״ל. הפרישה רק נותרה מאחריו
 לא היליד,ים כמפקד תפקידו את שסיים
 בהשתלבות נוספת, קידום אפשרות היתד,

 למשל, שאירע, כמו צה״ל, של במטו־,־הכללי
 עזר האלוף לשעבר, חיל־האוויר למפקד
 אנשים גייסות-השיריון. למפקדי או וייצמן,
 בחיל בשירות הים עם גורלם את שקשרו

שמ לתפקיד ביותר להוטים היו לא זה,
הפרישה. רק קיימת אחריו

 מיסגדת מקצועי, חיל גם הוא חיל־הים
מראש קבוע בה שמסלול־הקידום סגורה

ה בזכות לא־במעט נקבעת וההירארכיה
 חיל-הים מפקד הוא לכך דוגמה וותק.

ה שיכקודמו, ),46( תלם האלוף הנוכחי,
 חניכי לדור עוד שייך ),45( בוצר, אלוף

הפלי״ם.
ב הנחות ומעמדו החיל, של תולדותיו

 לכך גרמו ריבות, שנים במשך המטכ״ל עיני
 בייעוד. בו בחרו ׳משוגעים־לים שרק

 תמיד נפלה חיל־הים קציני של שאפתנותם
 בחילות הבכירה הקצונה של מזו בהרבה
אחרים.

פיקוח
פוליטי

 לו, הועידה חילדזים של אשית!ו ך*
ה לחלוטין. שונה מעמד ליכאורה, 1

של בפיקודו הפלמ״ח, של הימית פלוגה

שמיו :2 מסי
ב החיל הושתת עליה טבנקין, יוסל׳ה
 והפעילה הרצינית הגדולה, היתד, תחילה,
 עסקה היא הפלמ״ח. פלוגות מכל ביותר

 עוד וחבלה, העפלה רכש, של במיבצעיס
 במרוצת המדינה. קום לפני רבות שנים

 והיא ׳מעולים, כוחות בה התרכזו השנים
מובחרת. ליחידת־יוקרה נחשבה
 העצמאות, מיליחמת פרצה כאשר אולם

 חודשיים הוחלט הקמתו שעל ולחיל־הים,
 למעשה היו לא המדינה, הכרזת לפני

ה אנשי מרבית שולבו קרביים, כלי־שייט
 הפלמ״ח. של הרגלים בגדודי הימית פלוגה
כ בפלי״ם ששימש למשל, בן־נון, יוחאי
 ב־ שעסקד, הימית חוליית־החבלה מפקד
 עמדו בהן הבריטיות אוניותיו־,גירוש טיבוע
 עלייתם בשעת שנתפסו מעפילים לגרש

 בגדוד במילהמה השתתף לחופי־הארץ,
 נפצע ואף הראל חטיבת של הפורצים

 על לפקד שב יותר מאוחר רק בקרב.
 שטיבעה בחיל־הים, הימית ייחידת-החבלה

המצ אוניית־הדגל את העצמאות במלחמת
עזה. חופי מול פארוק, האמיר רית

 הטיל חיל־הים של הקמתו תפקיד את
 מפא״י מעסקני אחד על בן־גוריון דויד

ה הדגם לסי זק. גרשון אליו, המקורבים
 מעמד לזק היה בן־גוריון, שאימץ בריטי

 של לורד מעין לענייני־ימיה, שר של
 כונה והוא בממשלת־ישראל, האדמירליות

 זה היה חיל-הים. שירותי ראש בתואר
 היסוד את יהוו הפלי״ם שאנשי טיבעי,

בחינת ומוקם ההולך הישראלי לחיל־הים


