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 הקדמת העורך המקצועי 

בעל תואר מגיסטר ביחסים בינלאומיים,   סיטת קהיר,ר, בעל תואר משפטים מאוניב1937, יליד  עבדו מובאשר 

"אח'באר  ע"ש נאצר. היה בתפקיד של עורך צבאי במערכת העיתון  עמית במכללת ההגנה האזרחית באקדמיה

. בהמשך שימש כראש הדסק הצבאי 1968-1969ובמערכת "אלאהראם" בשנים  1958-1968אליום" בשנים 

 . 1977-1985באותו עיתון בשנים 

ביוגרפיה של שר המלחמה    אנשי אוקטובר, יומן אוקטובר בסיני ובגולן,  כגון;ככתב צבאי פרסם מספר ספרים 

ועוד. אחד הספרים  , מלחמת איראן/עיראק , סיפור הטבעתה של המשחתת הישראלית 'אילת' צאדקמוחמד 

ט המצרי מוחמד עלי ועד י. היינו מימיו של השל1974עד   1800שכתב הינו תולדות חיל הים המצרי בין השנים  

 הנשיא אנואר סאדאת. 

שה המהדורה ית. לפני מספר שבועות נרכבשפה הערב כולן  מהדורות  מספר  בהספר תולדות חיל הים המצרי התפרסם 

באדיבות מכר של עמיתנו פסח   בשבועות האחרונים  במצרים והגיעה לישראל  2019הרביעית שיצאה לאור בשנת  

 .   מלובני 



 

 

  (  העורך המקצועי-גואטה & המתרגם מערבית -הצוות הקבוע )ורדיולפיכך   על פניו נראה שהספר הינו בעל ערך היסטורי

  לפרקים העוסקים בתולדות הסבבים המלחמתיים  בין חיל הים המצרי לחיל הים הישראלי עדיפות תרגום  לתת החליט  

מתורגמים בשלב  כפי שהפרקים מופיעים בספר , . כלומר שלא על פי הסדר הכרונולוגי   20-יה של המאה ה יבמחצית השנ

 הראשון הפרקים: 

 .  (1967)מלחמת יוני   מבצע קדש ומלחמת ששת הימים -6פרק  •

 . מלחמת ההתשה -7פרק  •

 היא מלחמת יוה"כ. -1973מלחמת אוקטובר  -  8פרק  •

איננה משקפת מחקר היסטורי  )לפחות בפרקים שתורגמו עד כה(  עיון בפרקים לעיל, מלמד כי כתיבתו של מובאשר  

במידה והיא כן מסתמכת על דיווחים מתוך 'יומני   ולא תמיד מתבססת על מקורות מידע ראשוניים. מעמיק    יאובייקטיב 

, עדיין תחת  מובאים כפי שהם נכתבו בשעת התרחשות האירועים  הרי שהדברים, מלחמה' , כביכול, של חיל הים המצרי 

בתהליכי מחקר של היסטוריה צבאית. לכן במה שנוגע לפרק זה  ומבלי שהנתונים תוחקרו כפי שמתבקש 'ערפל הקרב'  

זאת , משום   )אודות מלחמת יוה"כ( זוקף המחבר לזכותו של חיל הים המצרי הטבעות רבות של כלי שייט ישראלים.

או פגעו במסוקים בשעה שלמעשה הם פגעו או  ם שהם הטביעו כלי שייט ישבעת התרחשות הקרבות היה נדמה למצר

 באמצעי ל"א שאותם הפעיל חיל הים הישראלי.  הטביעו 

נסמך מובאשר מקורות זרים כמו לדוגמא על ספרו של היסטוריון צבאי   ראוייה לציון העובדה שעל מנת לבסס את ממצאיו

שכתב בין השאר ספר על סבבי המלחמות בין  , . היסטוריון בעל מוניטין רב Dupuy Trevor  , קולונל בדימוס  אמריקאי 

 1.  1974-1947דינות ערב בשנים  ישראל למ

תחקיר יסודי ואובייקטיבי של  מחקר/ במדפי מחלקת ההיסטוריה של חיל הים המצרי מצוי  לא ברור לעורך המקצועי האם

שתולדות הזירה הימית  , מכל מקום ההתרשמות מפרק זה של עבדו מובאשר הינה  .73הזירה הימית במלחמת אוק'  

גם בפרסום זה בולט הנרטיב המצרי לפיו   קפת סוג של מורשת או היסטוריה להמונים. ת אוק' שנכתבה על ידו מש במלחמ

 בעוד שעובדות לא נוחות מוסתרות ולא באות לידי ביטוי. , מודגשות העובדות המצביעות על הישג מצרי 

שבהן  בצד זאת, אין לדעת העורך המקצועי לשלול או לזלזל בכל המתואר והאמור בפרק זה. ובהחלט יש מקומות  

ייעשה מאמץ בהמשך לצין בהערות שוליים , מטעם העורך המקצועי, היכן נאמרים עובדות נכונות והיכן  .  התיאור מהימן 

 מעיניו של הקורא המצרי.  שהוסתרו מטעמי הסברה/מורלנאמרים עובדות שגויות או עובדות 

להרחבה או  תרגום הפרק לעברית פרי עבודתו של יצחק ורדי. במידת הצורך יתווספו הערות שוליים   כאן ואילך מ

ההדגשות בגוף הטקסט להלן הינן מטעמו של העורך  . בערביתספרור העמודים להלן הינו בהתאם למהדורה   .  להבהרה

 המקצועי 

 

 338עמוד 

 

 של חיל הים: המטרות הקרביות המצריות והשיקולים

סאדאת היה העמידה מול הניסיונות להקפיא את -א ראנוואחד הדברים החשובים במדיניות של המנהיג המנוח 

הסכסוך במזרח התיכון ולהמשיך בפעילות הדיפלומטית בכל הרמות, המצרית והערבית והבינלאומית. ולאור 

בעליונות הצבאית של   תו וכן גם ברית המועצות. בסוגריים במקור ( היו משוכנע ) העובדה שארצות הברית

 בחר סאדאת את דרך הפעולה הצבאית המוגבלת. ישראל ובחוסר היכולת של מדינות ערב ליזום הצלחה, 

חת ממטרותיו הייתה לרסק את התפישה הישראלית המושרשת לגבי גבולות בני הגנה, והמטרה הייתה א

כתנאי לביטחונה  1967מת לרסק את הטענה הישראלית להמשך הכיבוש של השטחים הערביים מאז מלח

 
1 Harper Row: 1974. New York-Israeli wars, 1947-rabElusive Victory: The A evor N. (1978).rDupuy T 

 . 557-565עמודים  1973אוקטובר  בספר על הזירה הימית במלחמת  19פרק    
  



לקו המדיני הזה היו מרכיבים מבחינה ימית, והיה חיוני להפריך את הדרישה הישראלית המדיני והצבאי. 

 שיח'. -לגבי המשך הכיבוש של דרום חצי האי סיני, שם נמצא בסיס שרם א 

בלתי ישיר. מטרות בהתקפה המוגבלת שלהם באופן ישיר ו היה צורך שחיל הים יסייע לכוחות היבשה המצריים

 חיל הים היו כדלקמן: 

 סיוע לכוחות היבשה על ידי הפגזת מטרות חוף ופעולות של אנשי הצפרדע ומתן סיוע ימי.   -1

חסימת דרכי האספקה אל ומישראל, הגנת תנועת השיט המצרי והידידותי ושמירה על הנמלים ועל  -2

החופים המצריים כנגד פעילות ימית ישראלית. מכאן היה ברור, שחיל הים המצרי היה חייב להתייחס 

 ולים התיכון כאל שתי זירות פעולה נפרדות.לים האדום 

 438עמוד 

המבצעים של מדינות העימות הערביות, מצרים וסוריה, מבחינה אסטרטגית.  לעתים ביןהיה תיאום שהתקיים 

אבל התיאום האסטרטגי הזה לגבי הפעילות הימית לא פעל במדויק בכל מה שקשור להכרזה על אזורי 

ם מזרח, בעוד מצרים הכריזה על הי  34צפון וקו   33מלחמה. סוריה הכריזה על הים התיכון כאזור מבצעים מקו 

 מזרח כאזור מבצעים מלחמתיים.   29,5צפון וקו   33התיכון מקו  

 התכנית: 

הייתה הזדמנות להכין עצמם למלחמה כנגד האויב הישראלי. התקיים  , לזרועות הצבא המצרי כולל חיל הים 

ניתוח של מטרות חיל הים המצרי ומטרות חיל הים הישראלי ונקודות החולשה והחוזק בשני הצדדים, ולאחר 

לאחר שהחלו הקרבות נצמד חיל הים לתכנית שהועלתה במסגרת התכנון הכולל ן תוכננו המבצעים הבאים. מכ

 עבור כל זרועות הכוחות המזוינים.  

     שיח' והאזורים הגובלים בו חיוני כדי למנוע נוכחות מצרית בשרם -המשך כיבוש שרם אישראל ראתה את 

ובכך ייגרם נזק משמעותי לריבונות הימית הישראלית שיביא  ,הדרך במיצר טיראן שאם לא כן  תיחסםשיח', -א

ועל מנת להפריך את הטענות הללו פעל חיל הים  לחנק של נמל אילת והאזורים שמאחוריו במדבר הנגב.  

בסיוע הרפובליקה העממית של תימן לסגור את הנתיב הימי בבאב אלמנדב בקצה הים האדום  )המצרי( 

ל האוקיאנוס ההודי. תימן הודיעה כי הדרך הזאת החל בבאב אלמנדב הינה אזור מבצעים , ומצרים המוביל א

צפון הינו אזור מבצעים. המשמעות של כל זה הייתה, שמדינה ערבית, וליתר   21הכריזה כי הים האדום בקו  

שב אם ישראל שולטת דיוק מצרים , מסוגלת למנוע שיט ישראלי בים האדום ולסגור את נמל אילת, מבלי להתח

  שיח' או לא.-א   על שרם 

הזאת, אשר בוצעה על ידי המשחתות והפריגטות במיצר באב אלמנדב   הפעילותמנקודת המבט המצרית 

לפעול לאחר הסרת )רק(  נמל אילת שב  נתפשה כהצלחה מלאה.ובסיוע של הצוללות במרכז הים האדום,  

 המצור על ספינות סוחר.  

 853עמוד 

הבחינה משל הסגר על מיצרי באב אלמנדב, הסיוע לכוחות היבשה  )האסטרטגית(  שיבות המדינית  למרות הח

 היה המשימה החשובה ביותר של חיל הים המצרי. והסיוע הזה בא לביטוי בשלושה אופנים שונים. , הצבאית 

יעיל על הסיוע להתקפת הפתע של הכוחות המזוינים המצריים בששה באוקטובר התבצע על ידי חיל הים באופן 

מכיוון הים הסיוע  .  2ץ מ"מ המוצבים בפורט סעיד ובסוא  130ובמיוחד התותחים בקוטר    ידי שימוש בתותחי החוף,

שמגיעות 3של חיל הים המצרי בא לביטוי בהחלפת הנשק של ספינות הטורפדו המהירות, שחומשו ברקטות  

ק"מ במקום שימוש במשחתות להפגזת מטרות החוף, הן בחוף הצפוני של סיני או בדרום סיני.    40לטווח של  

 שיח'. -כמו כן הותקפה במיוחד שרם א

 
 מ"מ הייתה מוצבת בראס מחג'רה בצפון מפרץ סואץ.  130סוללת תותחי חוף ים  2

 
                לספינות החמושות במטולי רקטות ,  גמים שונים מלחמה הסב חיל הים המצרי ספינות טורפדו מדלקדמה בתקופה ש 3

 מ"מ.        122בקוטר  
    



מה בספינות  כוחות השימוש  חוף.  מטרות  לעבר  בירי  בהצלחה  התבצע  מונחות  בלתי  ברקטות  מצוידות  ירות 

במפרץ סואץ, כאשר פעלו כנגד מתקני הנפט וכנגד מתקנים   1973הקומנדו המצריים נחלו הצלחה באוקטובר  

ה , כמו אספקצבאיים. חיל הים המצרי ביצע כמה מבצעים טקטיים אמפיביים קטנים כדי לסייע לכוחות היבשה

 דרך מפרץ סואץ, כאשר נחסמה דרך האספקה היבשתית בסוף המלחמה.  3ליחידות ארמיה 

. החטיבה הזאת השתתפה בששה 4הייתה למצרים חטיבה חי"ר מצוידת בטנקים אמפיביים   1973באוקטובר  

 באוקטובר כנגד היחידות התוקפות באגמים המרים.  

ישראל ע וההסתמכות של  ל דרכי הספנות המובילות לעולם החיצוני התקיימו  ועל מנת לנצל את ההתחייבות 

 הדברים הבאים:

 הכרזה על אזורים מסוימים בים התיכון ובים האדום כאזורי מבצעים מלחמתיים. 

 638עמוד 

וזאת על מנת למנוע ממכליות הנפט הישראליות לנוע בין דרום   5,הנחת מוקשים במוצא הדרומי של מפרץ סואץ

 מערב חצי האי סיני ) שם נמצאים שדות הנפט. בסוגריים במקור ( לבין נמל אילת הישראלי. 

המהלך המדיני של סגירת מעבר באב אלמנדב תאם את תכנית הסגר הצבאי שנכפה על ישראל, והתכנית 

 . ו בים האדוםהזאת הושלמה באמצעות צוללות שנמצא

 על פי הצהרות בכירים, הסגר החיצוני שהוטל על ישראל הוכתר בהצלחה מלאה. 

הצלחה דומה הוכתרה בהגנה על החופים. במסגרת זאת יש לציין את תותחי החוף ארוכי הטווח ואת הספינות 

באמצעות אנשי צפרדע , המהירות מתוצרת מצרית . על פי הדיווחים המצריים הנמלים המצריים היו מוגנים 

ובהצלחה   1970 - 1969ומלחמת ההתשה בשנת   1967וזאת לאחר לקחים מועילים מהמלחמה של שנת 

 מרשימה.

 שיתוף הפעולה עם חיל האוויר: 

מבחינת אי קיומם של כוחות אוויריים השייכים לחיל הים, גם אם מסוקים  עני 1973חיל הים המצרי היה בשנת 

בהגנת הנמלים החשובים, ובעיקר מפני איומי תקיפה של צוללות. הסיוע שקיבלו  חיל האוויר השתתפו של

ממטוסי הקרב היה טוב מאד, למרות קשיים בשיתוף הפעולה עם יחידות חיל האוויר, שלא היו מאומנים ולא  

 חמושים ביכולת מספקת לטפל במטרות ימיות.  

 

 : 1973חיל הים במלחמת אוקטובר 

רי היה חזק יותר מחיל הים הישראלי, בהשוואה של מאזן הכוחות בשדה הימי, אבל ניתן לומר שחיל הים המצ

העליונות האווירית הישראלית וחולשת חיל האוויר שלנו בהשוואה למטוסים החדישים שבידי בישראל בעלי 

ל ושינתה את העליונות של חיל הים המצרי לחולשה וחוסר יכולת לפעו  טווח פעולה ארוך הפכה את המאזניים

 כתוצאה מאי קיומה של מטרייה אווירית מצרית.  

 
. במהלך המלחמה לא ביצעה נחיתה ימית אלא  שהייתה בזיקה מקצועית לחיל הים המצרי  130כאן מתכוון המחבר לחטיבת נחתים  4

שנכתב על ידי העורך המקצועי שנושא את הכותרת: הנחיתה הימית  צלחה את התעלה באגם המר הקטן. ראה בהקשר זה מאמר 
 . 1973שלא התבצעה במלחמת אוקטובר 

 

2022.pdf-130b-center.org/articles/sg-s://archive.kippurhttp 

 

 
 
 
 
בכניסה הדרומית למפרץ סואץ. אודות מיקוש זה ראה מאמר  כאן מתכוון המחבר למיקוש הימי שביצע חיל הים המצרי במיצרי יובל 5

 של העורך המקצועי בדבר הפתעת המיקוש הימי במלחמת יוה"כ 
 

https://drive.google.com/file/d/1bq0G5h0zgrdyqhGNswHdY3NLi9o48R7v/view 

 

https://archive.kippur-center.org/articles/sg-130b-2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bq0G5h0zgrdyqhGNswHdY3NLi9o48R7v/view


 

 738עמוד 

האויב יכול היה לנוע במפרץ סואץ עם ספינות קטנות, שהיו חמושות רק במקלעים, מבלי שהפיקוד המצרי יכול 

היה להעמיד מול הספינות הללו כלי שיט גדולים יותר וחמושים טוב יותר. חיל האוויר הישראלי יכול היה לעמוד 

לא הסתפק בהתגרות בחיל הים המצרי מול כל צעד מסוג זה ולהטביע את כלי השיט הללו . האויב הישראלי 

תקף כמה ושיתוק פעילותו בלב הים, אלא בהסתמך על חולשת ההגנה האווירית שלנו באזור הים האדום הוא 

פעמים את כלי השיט שלנו מאוויר בנמלים והטביע אחד מהם. יחד עם זאת הייתה תוצאת הסכסוך בים לטובת 

 מש. מצרים, ביחס למה שההנהגה המדינית שאפה למ

ות שהיו ברשותו בהתייחס לא היה זה בשל האפשרוי המבצעים. תחיל הים המצרי היה במצב מצוין לפני תחיל

שקווי התעבורה שלו היו חשופים להתקפות בים התיכון ובים האדום.  ,העובדהאלא בשל לתנאים של האויב 

של חיל הים   ולמרות העליונות  ן רציף, באופ האויב לא היה מסוגל להגן על קווי ) האספקה ( הללו באוויר או בים 

, העליונות הזאת המצרי מבחינת מספר כלי השיט שברשותו, הן ביחס לצוללות או המשחתות בהשוואה לאויב

הייתה חסרת ערך אל מול היעדר מטריה אווירית, שתוכל להגן עליהם בעת פעולה בעומק הים וכנגד מתקנים 

וח הפעולה של מטוסי חיל האוויר. חיל הים היה צריך להתעמת עם ובסיסים של חיל הים של האויב הרחק מטו

העליונות של ספינות הטילים של האויב מבחינת המהירות והגמישות והיעילות של הנשק וההפעלה, בנוסף על 

 6ההסתמכות על התכנון הטוב להתמודדות עם היעדר המטרייה האווירית.  

 זירת המבצעים הימית: 

אף אחד ממפקדי חמישים הספינות, שהתפרשו במימי הים התיכון והים האדום, לא פעל כאילו זאת מלחמה, 

ולא חשב כשיצא לדרכו אל מרחבי הים שזהו צעד מקדים לקחת חלק ישיר בקרבות. רוב הספינות הפליגו ביום 

 בספטמבר אל אזורי הפעילות שלהם.   27הראשון לרמדאן שהיה 

 המבצעים על פי תכניתבאוקטובר ו 6) למלחמה (  של היום הראשוןלאורך שעות הבוקר 

 838עמוד 

התקשר פיקוד חיל הים לכל מפקד ומפקד והורה לו  ,   והתפקיד של כל יחידה מיחידות חיל היםהמבצעים 

לפתוח את המעטפות הסודיות שהיו ברשותם ולבצע את מה שנאמר שם. זמן מה לפני תחילת המבצעים היו 

יבות לתפוש את העמדות שנקבעו להן בים על פי התכנית מבלי שתנועותיהן יחשפו את הכוונות של  הספינות חי

הפיקוד המצרי ומבלי שהמפקדים והקצינים ידעו  את האמת על מה שמתבצע מתוך שמירה על דרגת הסודיות  

 בוהה ביותר.  גה

ינים כדי לתרגל את תוצאות הפרסום על ביצוע התרגיל השנתי של חיל הים ביחד עם תרגול הכוחות המזו

האימון השנתי הלכה למעשה, פרסום זה היה למען האמת כיסוי והסוואה לכל הפעילויות. הצוללות נעו בים 

התיכון לאזורי האימונים שלהן ועמן מעטפות סגורות ובהן הוראות מבצעים, והמעטפות היו אמורות להיפתח 

 רק בהוראה מיוחדת.  

, דבר שהוסכם עליו  פקיסטן  –בכיסוי של שיפוצים באחת המדינות הידידותיות ים האדום הפליגו הצוללות ב

  7לפקיסטן, לאחר שהוחלט שהן תפלגנה ביום  באוקטובר 2שתי צוללות ביום  7קודם לכן. למעשה הפליגו 

באוקטובר. ההקדמה הוסברה בקיומו של התרגיל, והמשחתות שבים האדום תפסו את עמדותיהן במהלך 

 ביקור במדינות הידידות באזור.  

מבלי שאיש  זמן מתאים לפני תחילת המבצעים הועמסו הטילים והוכנו המוקשים כחלק מהנהלים של התרגיל

 ר למען המבצעים.  יבין שזה כב

 
  האומרת כי  בשני הקטעים האחרונים גם ביחס לזירת מפרץ סואץ וגם ביחס לזירת הים התיכון נוקט המחבר בגישה אפולוגטית 6

באה לידי ביטוי במלחמה בשל העליונות האווירית הישראלית. למרות מאזן הכוחות הימי העדיף של המצרים הרי שעדיפות זו לא 
 . 67נרטיב שמוצא לו אחיזה מאז התבוסה במלחמת ששת הימים וחוסר המעש של חיל הים המצרי במלחמת יוני 

 
דרומה. הצוללות נערכו בפורט סודאן ואילו הפריגטה   ספאגה'ריבר', הפליגו מנמל  פריגטה מדגם ת בלוויי Rזוג צוללות מדגם  7

 . המשיכה דרומה על מנת לחבור לשתי המשחתות בדרום הים האדום
 



קילומטר בערך, בעוד חופי האויב  1600  –זירת המבצעים מאופיינת באורך החופים המצריים, אשר מגיעים ל 

קילומטר בערך. קווי התעבורה הימית נחשבים לעורקי החיים העיקריים, וזאת בשל מצבה של   400 -מגיעים ל

ים הללו להמשך הכלכלה שלה והמשך רימת ישראל זקוקה לקווישראל כאי מוקף באמצע אדמות ערביות. 

 האספקה הצבאית והכלכלית. 

הייתה מבוססת על טיפול באויב בחזית רחבה בים התיכון ובים האדום, תוך שימוש  התכנית המצרית 

 במקסימום המאמצים של היחידות במשך הימים הראשונים של הקרבות תוך ניצול

 938עמוד 

למקסימום ופיזור מאמצי האויב ובלבול הפיקוד שלו. על בסיס תכנית המבצעים הוצבה עד 8  גורם ההפתעה

תכנית האימון בתנאים תואמים לתנאי המלחמה בפועל, ובתכנית האימון ניתנה תשומת לב לנהלי האימונים 

 בהתאם לתנאי הים השונים, על מנת שהצוותים יהיו בקיאים היטב במשימותיהם.

האויב היו מרוכזים בעיקרון בנמלי אשדוד וחיפה בים התיכון. בים האדום התמקם האויב בנמלי כלי השיט של 

טור, ראס סודר ואבו רודס. בסוגריים במקור (. כלי השיט שלנו -נים במפרץ סואץ ) אגשיח' ובמע-אילת ושרם א

       י ע'רדקה וספאגה מטרוח בים התיכון ובנמל אובמרסהתרכזו בבסיסים הימיים בפורט סעיד ובאלכסנדריה 

בהשוואה יש לעמוד על העליונות של חיל הים המצרי על האויב מבחינת המשחתות בים האדום.  ברניס-ו

והצוללות והמקשות לעומת העליונות היחסית של האויב מבחינת ספינות טילים. במהלך התקופה שקדמה 

שטח מדגם   –מהירות חמושות בטילי שטח  פעל האויב לחיזוק חיל הים שלו בספינות חדישות 1973לאוקטובר 

"גבריאל". הספינות הללו נודעו בשם "סער" ו"רשף" תוך הסתמכות על התעשייה הישראלית בייצור חלק גדול 

 של ציוד ימי מתקדם.  

הקרביות שלהן התאימו למבצעים הימיים הבאים.   הספציפיקציות-ש, 9ישראל קנתה צוללות חדשות מאנגליה 

, הן למטרות סיור ומודיעין והן להגנה אווירית או תקיפת  מטוסים שיפעלו עם חיל הים ישראל גם הקצתה

ריכוזים של כוחותינו בים או הצלת כוחותיה, שעלולים להיפגע הקרבות הימיים. בתחום הזה היא התמקדה 

 במסוקים ובמפציצים ובמטוסי קרב הפצצה ומטוסי קרב. 

שחתות והצוללות ותותחי החוף וספינות הטילים וספינות  "ש", כל המבנים של המ - כאשר הגיעה שעת ה

 הטורפדו והקומנדו הימי ואנשי הצפרדע לקחו חלק בקרבות. 

     10הפגיזו תותחי החוף וספינות הטילים בזירת הים התיכון

 903עמוד 

ורומני וראס בארון. באותו הזמן חיפו ספינות חיל הים על האגף השמאלי  דפוא'אאת האזורים שממזרח לפורט 

- של כוחותינו על חוף הים, ותותחי החוף סייעו באש לכוחות של גזרת פורט סעיד. בים האדום הופגזה שרם א

ף  שיח' בכל סוגי הטילים שהיו על ספינות הטילים. במפרץ סואץ תקף הקומנדו הימי את אזור אבו רודס על החו 

והרסו מחפר גדול. כמו כן   בלאעיםהמזרחי של המפרץ. באותו הזמן תקפו אנשי הצפרדע את אזור הנפט 

 הופגז בטילים אזור ריכוז כוחות אויב בראס סודר.  

לפני ובעת חצית התעלה. חיל הים לא  3תותחי החוף השתתפו בהפגזה המכינה עבור הכוחות של ארמיה 

אויב במהלך המבצעים של היום הראשון, והמעורבות האווירית שלו לא  עמד מול שום התנגדות ימית מצד ה

 היחידות לאבטחת הבסיסים את תפקידיהם.   ביצעו הייתה משמעותית. באותו היום

משרד החוץ הודיע לשגרירויות של כל המדינות המואמנות בקהיר, שכתוצאה מהתוקפנות של הכוחות 

יים מכריזה הרפובליקה הערבית של מצרים על המים  הישראליים במפרץ סואץ באותו היום אחר הצהר

 הריבוניים של מצרים וישראל ומרחבי הים הסמוכים להם כאזור מבצעים ימיים המוגדרים כדלהלן: 

 
ממכלול הצעדים שננקטו  הימי הישראלי  לא הופתע מודיעין ההאמת חייבת להיאמר , זירה הימית הסימנים המעידים במבחינת  8

   לפעילות מבצעית. תאם לכך העריך כי חיל הים המצרי נוקט בצעדים שמאפשרים לו מעבר לפני המלחמה ובה 
בנייה ולא    ךבתהלי' בבריטניה. הן כמובן היו סוויקרנבנו באותה עת במספנות ' ש לא ברור מדוע המחבר מזכיר את שלושת הצוללות  9

 . היו רלוונטיות למאזן הכוחות הימי במלחמת יוה"כ
 
 ( המתרגם.)המונח טילים כאן יכול לשמש גם לרקטות.  10

 



 מזרח.  29.5צפון קו האורך  33שעד קו רוחב  הים התיכון, האזור א. 

ינות לדווח לספינותיהן להתרחק צפון.  מצרים מבקשת מכל המד 23ב. הים האדום, האזור שמצפון לקו רוחב  

 מהאזורים הללו מתוך דאגה לשלומן. 

לאחר ההודעה הזאת המתינו צוללות שלנו במזרח הים התיכון לספינות האויב ולבצע את משימתה העיקרית, 

להתנכל לתעבורה הימית של האויב.  הצוללות הצליחו להטביע  – שהיא המשימה העיקרית של חיל הים, והיא 

ת של האויב, אחת בעלת נפח גדול, ובהמשך הטביעו הצוללות ספינה שנשאה טנקים של האויב שתי ספינו

    .  11לכסות על האובדן בזירת המלחמה 

 דבר זה גרם לצמצום היקף התעבורה הימית מנמלי ישראל ואליהם בים התיכון. 

 139עמוד 

ביצעו הספינות את משימותיהן בביקורת וחיפושים וחסימת ספינות הסוחר באזור הדרומי, והמשיכו   בים האדום

  –בתפקידן לאורך ימי המלחמה. הצוללות תקפו אחת הספינות שנכנסה למפרץ סואץ ) כך במקור.  טעות סופר 

 המתרגם (. 

יר את הנפט משדות בלאעים המקשות סגרו את הכניסה למפרץ סואץ על ידי מוקשים למנוע מהאויב להעב

של האויב, וספינת הצלה ניסתה לסייע 12אלף טון   46ומפרץ סואץ. באזור הזה טבעה מכלית בעלת נפח של 

, שלא מאפשר מעבר אלא 13לה. לאחר מכן ועם התפתחות המבצעים ניסה האויב להשתמש במעבר פנימי צר

 .  ים הללואזורכתוצאה משדה המוקשים ב 14טון  0200לספינות קטנות, שם ניזוקה מכלית נוספת בעלת נפח של 

השימוש במוקשים כנגד האויב באזור המפרץ במיוחד היה נשק ושיטה חדשים במלחמה בינינו לבין ישראל, 

שלא היו ברשותה אמצעים לשליית ) המוקשים (. נשק המוקשים הינו נשק מסוכן בשל הכמות הגדולה של  

לאורך תקופת המבצעים המשיכו הספינות לעבות את שדות הנפט שנזרעו  חומר נפץ, שמגיע עד לחצי טון.

 . 15קודם לכן 

עם פרוץ המלחמה והשתתפות חיל הים בה החלו הכוחות להטיל את הסגר הימי על ישראל במיצר באב 

אלמנדב, ומנעו מעבר של ספינות ישראליות וספינות המניפות דגל ישראל וספינות בדרכן לישראל. כתוצאה 

ספינות   63 -ספינות מידי חודש ל 200 -ילות חיל הים פחת מספר הספינות שנכנסו לנמלי האויב בים ממפע

 בנובמבר, כאשר רובן נכנסו לאחר הפסקת האש.   3באוקטובר  ועד   6 -במהלך התקופה מ

 בים האדום לא נכנסה ולו ספינה אחת דרך באב אלמנדב. 

 הסגר: 

ל חיל הים המצרי את אחת מזכויות הנלחמים, והיא למנוע מהאויב  ק"מ דרומה הפעי 2000  -לאורך יותר מ

 קבלת סחורות או ציוד אסטרטגי, שיוכל לסייע למאמץ המלחמתי שלו. 

 

 

 

 
 בשירות ישראל.  אף אוניית סוחרבמהלך המלחמה בים התיכון לא נפגעה   11
בעת שהייתה בדרכה   היובל במיצרימוקשים ימים  2-מ 26.10.73המחבר מתכוון כאן למכלית בשם 'סיריס' שנפגעה בתאריך  12

 המכלית טבעה ואנשי צוותה חולצו.  צפונה ממפרץ אילת למפרץ סואץ.

 
 שישראל הכשירה אותו גם למעבר של מכליות כבדות.  " מילאן" הכוונה למעבר ה  13

 
 . .7310.11טור בתאריך  -המחבר מתכוון למכלית בשם 'סירניה' שנפגעה קלות ממוקש ימי דרומית מערבית למעגן א  14

 
ולמקש גם את מעבר המילאן אולם לא הצליח בכך. מומלץ לקרוא את  חיל הים המצרי אכן ניסה לעבות את שדה המוקשים הימי   15

 . 5 בהערת שוליים מס'לעיל  שצוין   הפתעת המיקוש הימי המצריהמאמר המלא אודות 
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הזכות הזאת מעניקה לו ביקור בספינות החולפות וביצוע חיפוש בהן, כדי לוודא שהספינות הללו, אשר מניפות 

קה לאויב, וכן לעצור כל ספינת סוחר בלילה או ביום ולשאול אותה על המשא דגל ניטראלי, אינן נושאות אספ

מסמכים שלה ואת המשא שלה במקרה של  בדיקת השלה ועל מגמת פניה תוך טיפוס עליה וביצוע חיפושים  ו

 חשד. 

הכין משרד המלחמה מחקר מקיף, ובסופו   –העשרה ברמדאן  –לפני תחילת הקרבות בששה באוקטובר 

התאפשר להגיע לתכנית פעולה, שלא נוגדת את החוק הבינלאומי. כלי השיט המצריים, שכללו צוללות  

ומשחתות, הגיעו לדרום הים האדום כדי להתחיל במשימתן ולהטיל את הסגר הימי על האויב ולסגור את המצר 

חומרים אסטרטגיים לישראל. הספינות הללו המשיכו לממש את  בפני הספינות הישראליות וכל ספינה שנושאת

זכותן ולבצע את משימתן מבלי שהמצר נסגר בפני השיט הבינלאומי. כתוצאה מכך אף ספינה ישראלית לא 

, הוכיחה לישראלים  16, והפגיעה של טורפדו, ששיגרה צוללת שלנו בספינת קירור יצאה או נכנסה לנמל אילת

 ת הרצינות שלנו (. שלא ינסו לבדוק ) א

ספינות בלבד.   23 -באוקטובר עד ל 30 –  6ספינות בחודש, וזה פחת בין  200בים התיכון נכנסו לנמלי ישראל 

פעילות העמסת הנפט במפרץ סואץ והעברתו לאילת נפגעה ושותקה לחלוטין מאז היום הראשון למלחמת 

סבבים, שנשאו  250 -לך השנה הקודמת לאוקטובר. הסבבים של מכליות הנפט מהמפרץ לאילת הגיעו במה

 חמישה מיליון טון נפט.    

אלף טון, וזאת הספינה "סיריס" בנוסף  46בכניסה למפרץ סואץ טבעה מכלית נפט של האויב בנפח של 

 טון, שניסתה להפליג לאורך החוף כדי להתחמק מהמוקשים הימיים.   2000לספינה אחרת בנפח של 
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 ראלי לפני המלחמהמצב חיל הים היש 

  1967חיל הים הישראלי נותר החלש ביותר והפחות מטופח בין זרועות הצבא הישראלי, אבל אחרי מלחמת 

המצב השתנה. ישראל פנתה להעלאת יכולת התקיפה וההגנה תוך הסתמכות על הספינות החדישות המהירות 

שנות בעלות היעילות המוגבלת, וכן  ספינות השטח הגדולות והיחידות היובעלות החימוש הכבד וויתרה על 

  220ספינות טילים מדגם "סער" בנפח של  12המשיכה לטפח את הקומנדו . ישראל הצליחה להשיג מצרפת 

      . כמו כן השיגה כמה ספינות סיור חמושות בנפח של פחות 1970עד שנת  1967 -מ טון במהלך התקופה

 להנחיה אלחוטית לתקיפת מעגנים ובסיסים פתוחים.   טון מיפן ומארה"ב בנוסף לסירות שניתנות 35 -מ

מתקדמות מאשר  ישראל הפנתה את תשומת לבה בתחום התעשיות הימיות לייצור ספינות טילים יותר

הפיתוח הזה היה טון.  415בנפח של  1973ה"סער", שנקראו "רשף", והיא הצליחה להשיק שתי ספינות בשנת 

במסגרת אסטרטגיה, שמטרתה הקמת כוח ימי בהיקף מוגבל אבל יעיל ובעל יכולת להגן על החופים  

יר תוך מתן יכולת לבצע פעולות הישראליים ולהעניק הגנה מספקת לקווי הספנות הימית בשיתוף עם חיל האוו 

 אקטיביות מוגבלות כנגד חילות הים הערביים בבסיסיהם ובלב הים.  

האסטרטגיה הישראלית בשדה הימי כוונה גם למימוש נוכחות ימית גמישה ויעילה ובעלת יכולת להתעמת  

רה של פרוץ  ולהרתיע כוחות ימיים עוינים ולממש את השליטה על זירת המבצעים באמצעים עצמיים  במק

הקרובה ולאיים על  מלחמה ובשיתוף עם חיל האוויר ולרכז את המאמצים העיקריים להגנת זירת המבצעים

 חילות הים של מצרים וסוריה.

 439עמוד 

 

 מבנה חיל הים הישראלי

 מבנה חיל הים הישראלי היה כדלהלן:

 
בשעות לפנה"צ לעבר מכלית   7.10.73שביצעה צוללות מצרית במרכז הים האדום בתאריך  מטחי טורפדו   2הכוונה כאן לשיגור  16

 רות ישראל שהפליגה כשהיא טעונה בדלק מהמפרץ הפרסי למסוף הדלק באילת.בשם 'סמסון' בשי



ספינות מדגם "סער", שחולקו בין בסיס חיפה  12 -ספינות טילים כללה שני מבנים: הראשון הורכב מ 3שייטת 

 לבסיס אשדוד. , השני הורכב משתי ספינות רשף, שבסיסן בחיפה. 

ספינות סיור היו מחולקות בין כל הבסיסים והמעגנים, ולאור גודלן והנפח שלהן יכלה ישראל לתמרן   5שייטת 

 אותן מזירה לזירה. 

 ממוקמת בחיפה.  7שייטת הצוללות מספר 

 , ממוקמות בנמלי הים התיכון והאדום.  11שייטת  הנחתות ,

 בסיסן בעתלית. –הימי   יחידות הקומנדו

 1973השוואה בין חילות הים במלחמת אוקטובר 

 ישראל      מצרים            

 18     23    ספינות טורפדו וספינות חמושות

 14     12      ספינות טילים 

 --      8     משחתות ופריגטות 

 14     14      סירות קטנות

 3     10       צוללות

 10     24      ספינות עזר
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 באוקטובר  6ביום )המצרי(  הפעולות המלחמתיות של חיל הים 

ונקודה מבוצרת בק"מ  דפוא'אפלוגות תותחי החוף בפורט סעיד הפגיזו נקודה מבוצרת של האויב במזרח פורט 

 – באזור ראס אלעש, וכוחות קומנדו הועבר בים לפשוט על נקודה חזקה ) מעוז?   ,דפוא'אמדרום לפורט   10

 .17דפוא'אהמתרגם ( של האויב ממזרח לפורט 

שדה על ידי הפגזת שטחי האויב בחזית בראס  3בגזרה הדרומית סייעו פלוגות של תותחי החוף לארמיה 

 מסלה ועיון מוסא. 

ובמעגן בים התיכון הפגיזו ספינות הטילים ברקטות ) טילים בלתי מונחים במקור ( ריכוזים של האויב ברומני 

 .19, ונכנסו לקרב עם מטוסי האויב לאחר מילוי המשימה18ומוצב מכ"ם של האויב באזור ראס ברון

בים האדום תקפו ספינות  את אזור ראס סודר ברקטות ) טילים בלתי מונחים במקור (. חיל הים גם תקף את  

שיח' וראס מחמד וראס סודר בטילים, והחל להתנכל לקווי האספקה והתעבורה של האויב בבאב  -שרם א

 אלמנדב.  

 
 שהיה מאויש על ידי כוח יבשתי וניידת מכ"ם של חיל הים. הכוונה כאן למוצב בודפסט  17

 
 ס 'דפנה' של חיל הים. יבס 18

 
נסוג מערבה לאחר ירי הרקטות  ומטוס פנטום ישראלי    מטל"רים שאובטח על ידי ספינות טילים מדגם 'אוסה'-הבפועל כוח ספינות  19

 . חלק מאנשי ציוותה הצליחו להגיע לאחר כמה ימים לחוף צפון סיני ונלקחו בשבי. הצליח להטביע ספינת טילים מדגם 'אוסה'
 



ניתק את קווי התעבורה של האויב בים ורומני וראס גרין, ו דפוא'אבים התיכון תקף ) חיל הים ( ממזרח לפורט 

 התיכון. 

 

 באוקטובר: 7התנגשות בבאב אלמנדב ביום 

בפני השיט הישראלי, הופיעה   – בקרבת פורט סודאן   –מול הצוללות המצריות, אשר סגרו את הים במרכזו 

סה לים האדום לפני הששה באוקטובר. הצוללת שיגרה אלף טון, שנכנ 20ספינת קירור ישראלית בנפח של 

. לאחר מכן ועד 20אינץ'. הספינה נטתה על צידה הימני והמשיכה לנטות עד שנעלמה   21לעברה טורפדו בקוטר 

 וטין. לסיום המלחמה נעצר השיט הישראלי בים האדום לחל

 חסר  -639עמוד 
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 באוקטובר  9 -8 אלברלס-רב ימי מצפון לק

 טלדמייאבאוקטובר גילה מבנה מצרי של ספינות טילים מספר מטרות עוינות מצפון מערב  9  -8לפני חצות ליל 

ספינות  6והחל לשגר עליהן טילים, אולם ספינות האויב נשארו באזור כשהן מחולקות לשלוש פלגות. פלגה בת 

      טילים מצפון לפורט סעיד, והשלישית מצפון ספינות   4, השנייה בת טלדמייאטילים בקרבת החוף מערבית 

חק לאבטחת מגמות ההתקרבות , שכללה שתי ספינות חמושות בנוסף לכשלוש ספינות שנותרו במראלברלס-ל

 לבסיסי הצי הישראליים. 

עוינים לתקוף מבנה של ספינות טילים מצריות, שקודם   ם באוקטובר החלו מסוקי 9בדקות הראשונות של יום 

לכן נלחם כנגד הספינות העוינות וכעת היה בדרכו חזרה. גם ספינות האויב לא הניחו לו, והתכוונו לסגור בפניו  

לעברו טילים מדגם גבריאל, והצליחו לפגוע בספינת טילים. בהמשך גילו כוחותינו, שהאויב  את הדרך ושיגרו

 21נו. טרונית כדי לפזר את האש שלאלק במעשי הונאההשתמש 

פעולת הטילים מדגם סטיקס, שספינות הטילים המצריות והסוריות היו מצוידות הישראלים הצליחו לשבש את 

 ומסוות במהירות.   יוקדותעות תכת מטשימוש בפיסות מבייטית, על ידי בהם מדגם קומר ואוסה מתוצרת סו
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 באוקטובר  9הפעילות הימית ביום  

במפרץ סואץ ומיקשה צמתי דרכים ופוצצה מחסני נפט  הורדיי-אלמחלקה של הקומנדו הימי פשטה על אזור 

 שהיו באזור.

 

 

 באוקטובר  11תקיפה ימית על ע'רדקה ביום 

הגדול  ג'פתון באוקטובר אחרי אור אחרון העביר האויב בסירות שתי קבוצות של אנשי צפרדע אל האי  11ביום 

בשתי קבוצות לכיוון בסיס ע'רדקה.  בקרבת העיר ע'רדקה לחופי מפרץ סואץ. מהאי יצאו ארבעה אנשי צפרדע

  22קבוצה אחת הצליחה להגיע אל מקום ) עגינת ( סטיל ולמקש אותו.

 
 לנמל אילת   כאמור הכוונה למכלית בשם 'סמסון'. מטחי הטורפדו החטיאו אותה והיא המשיכה להפליג צפונה והגיעה בשלום 20
ספינות טילים מדגם  4לא למותר לצין כי התיאור של המחבר איננו משקף לחלוטין את האמת ההיסטורית. בפועל היה זה כוח של  21

ספינות מדגם 'אוסה' והרביעית הצליחה בעור   3הושמדו   'אוסה' שיצאו מנמל אלכסנדריה והפליגו מזרחה. בקרב הימי שהתפתח
 לה. שיניה לחזור לנמל הבית ש

 
 שבמהלכו הושמד סטי"ל קומאר בנמל ע'רדקה.  13' של שייטת 11הכוונה למבצע 'מגבית   22

 



כאשר גילו כוחותינו את הסירות הישראליות בדרכן מהאי כדי לאסוף את אנשי הצפרדע, נכנסו איתן לקרב  

 ואילצו אותן לנוס לאחר שהצליחו לאסוף את אנשי הצפרדע.  

האויב השתמש בתקיפת הבסיס והרציפים בסירות "מתאבדות" ) המירכאות במקור (, שתוארו כנשק סודי  

בעת התקיפה מסתער איש ם. הן צוידו בכיסא מפלט וכל החרטום מולא בחומר נפץ. אחרי שהוכנסו בהן שינויי

הצפרדע עם הסירה במהירות גבוהה ומכוון אותה אל המטרה, וכשהוא מתקרב למטרה ומוודא שהיא תיפגע, 

במידה שלא יצליח  הוא לוחץ על כפתור לידו ואז הכיסא מתרומם עם איש הצפרדע גבוה ולאחור, והוא ייאסף 

  23השתמש בכיסא בתור סירה קטנה.ל

 באוקטובר  14  -13בליל  אט דומייתקיפה ימית עוינת בכיוון 

המצריות לאורך החופים. הוא החליט לתקוף את נקודת האויב לא היה מאושר מהפעילות של נקודות התצפית  

באוקטובר. במבצע  14 –  13, על מנת לפתוח טריז במערכת הגנת החופים בליל  הבדמיאטהתצפית הטכנית 

הספינות לשתי פלגות, הראשונה פנתה השתתפו שמונה ספינות טילים וכמה מסוקים. האויב חילק את 

 והשנייה לכיוון צפון מזרח לפורט סעיד.   טלדמייא

מייל הפגיזה את נקודת התצפית  3  –ו   2, ובמרחק שבין אטדומייהפלגה הראשונה התקרבה לחוף לכיוון 

 שהגיעה ם לסירוגין. הפלגה השנייה, אחריבתותחי אטדומיי
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והפגיזה את האזור מחדש  אטדומיישהגיעה לעמדותיה מצפון מזרח לפורט סעיד, פנתה מערבה בכיוון 

בתותחים אחרי שהפלגה הראשונה סיימה. לאחר מכן פנו לשוב. ההפגזה לא הצליחה לממש את ההשפעה  

 המצופה. 

 24בר באוקטו 15הפעילות הימית ביום  

יצאה פלגה של ספינות טילים מהבסיס הימי במהירות איטית, על מנת נמל אלכסנדריה  את החשכה כשעטפה

להמתין במעגן אבו קיר   –על פי הוראת המפקדה  –שהאויב לא יגלה אותה. המשימה של הפלגה הזאת הייתה 

כדי לתקוף בטילים כל מטרה שתתקרב לאזור שבין רשיד לאבו קיר, או שתנסה להתקרב לאלכסנדריה מכיוון  

 מזרח.

באוקטובר שינה המבנה הימי את הקורס שלו כדי להיכנס למעגן אבו קיר  16בבוקר  01:23בסביבות השעה 

גילה המבנה שתי מטרות    01:27בסביבות השעה קור (. ולהיקשר מאחורי האי דסוקי ) נלסון. בסוגריים במ

ימיות והתכונן להיכנס איתן לקרב. טרם שיגור הטילים הופיעו שתי מטרות חדשות, כלומר האויב מונה ארבעה 

 במרחק של כארבעה מייל ימי. כלי שיט שפועלים בשתי פלגות מרוחקות זאת מזאת

ינות האויב, וגם טילי החוף ירו על אותו המבנה, התוצאה שיגר המבנה המצרי את הטילים על ספ 01:35בשעה 

אחת הספינות המצריות נפגעה מטיל של  הייתה טביעת שתי ספינות בעוד השלישית התרחקה מול רשיד.

באוקטובר וחיסל  16והתלקחה. היא הצליחה להגיע לבסיס, אבל חיל האוויר תקף אותה עם שחר של  האויב

 ה ההיא חולץ טיל גבריאל שלם. אותה. מתוך השברים של הספינ

 25באוקטובר  16הפעילות הימית ביום  

, אבל כוחותינו הטביעו סירת גומי לפני שהגיעה לנמל.  פורט סעידחיל הים בהאויב ניסה לפשוט על בסיס 

 קבוצה של אנשי צפרדע של האויב חוסלה בנמל וגופות אנשיה נמשו מהמים.  

 
 תוך שימוש בסירות נפץ.   73אוקטובר   19/20' שהתבצע בליל  15תיאור זה מתייחס למבצע 'מגבית  23
בחוף  והפגיז יעדים  4פעל במרחב זוג ספינות מדגם סער  מקצועי.  באותו לילה אכן התיאור להלן של המחבר איננו מוכר לעורך ה 24

. לא ידוע שנפגעה ספינה מצרית כלשהי מטיל  וראס אל דבעה, ממערב לאלכסנדריה  סקנאייבחופי ראס  ויעדים רוזטה,  -מזרחית ל
וגם בעיניו נראה , שפעל באותו לילה,  כוח הישראלי הנושא נבדק מול מפקד האו הותקפה על ידי חיל האוויר.  גבריאל באותה פעילות 

 התיאור הזה מוזר . 
 
. הכוח פגע במספר כלי  .73אוקטובר  16/17בנמל פורט סעיד בליל  13קטע זה מתייחס למבצע 'ליידי' שהתבצע על ידי שייטת    25

והם הוכרזו כנעדרים ם נהרגו במבצע זה שני לוחמיזוגות של אנשי צפרדע.  2שייט בנמל שהמחבר כמובן לא מצין אותם. הכוח כלל  
   שמקום קבורתם לא ידוע. מטעם זה הועברה פסקה זו לידיעת גורם בכיר ביחידת 'איתן'. 



 400עמוד 

יכו להם אנשי צפרדע מצריים, שהוטל עליהם להגן על הנמל ועל הכניסה לתעלה, לאבטח את המתקנים ח

הימיים ואת כלי השיט ולבדוק את הקרקעית ואת שובר הגלים ואת האיים שבקרבת נמל פורט סעיד. בבוקר  

סעיד. הייתה   של יום המחרת להריגת אנשי הצפרדע הישראלים התגברו ההפצצות האוויריות על אזור פורט

דקות, ואחר כך פחת ) הקצב ( בין כל תקיפה ותקיפה למחצית הזמן הזה, וזאת על מנת לתת   15תקיפה כל 

 הזדמנות לאנשי הצפרדע הישראלים להימלט תחת התנאים הללו, בהנחה שהם סיימו את משימתם. 

תוך תקווה לשובם של התקיפות המשיכו במתכונת האינטנסיבית הזאת כמה ימים מזריחה ועד לשקיעה, מ

אנשי הצפרדע או לקשר איתם, שכן הציוד של איש צפרדע הישראלי כלל מכשיר אלחוט, שהבטיח שיהיה לו 

קשר עם מטוס מעליו גם כשהוא מתחת למים. על גבו של איש הצפרדע היה מכשיר איריאל קטן ) כך במקור ( 

וח קוד לצורך שיחה עם המטוסים מתחת למים  לוודא ) קיום ( הקשר . כמו כן היה לאיש הצפרדע הישראלי ל

וגם מכשיר טרנזיסטור, שפעל בכמה ערוצים, ומכשיר לשיחה עם חבריו מתחת למים וזיהוי מיקומם תוך שימוש 

במכשיר בצורת שעון, שפעל בקרניים אינפרה אדומות ) תת אדומות במקור (. על חגורת החזה שלו היה 

ם חברו כנקודה זוהרת מאירה. כמו כן היה לאיש הצפרדע מכשיר מכשיר להטענת השעון, שהראה את מיקו

בגודל של עט, שהיה משדר אותות, ומחסניות צבועות ) שניתן ( ללחוץ על כפתור קטן בצדו. על בגדיו לבש איש 

הצפרדע אפוד הצלה שהיה מתמלא אוויר בעומק, והיה באפוד אמצעי תאורה בלילה כדי לאפשר את האיסוף  

 פרק היד שלו היה מצפן ודינמו קטן.  שלו מהים. על

 

 26באוקטובר 20תקיפה מהים על ע'רדקה ביום 

באוקטובר לפני עלות השחר ניסו יחידות הקומנדו הימי העוינות לתקוף מחדש את נמל ע'רדקה.  20ביום 

ת הפעם השתמש האויב בסירות פיברגלס, שהיו ממולאות בחומר נפץ. כוחותינו נכנסו לקרב עם שלוש הסירו

 התוקפות והטביעו שתים מהן. השלישית

 140עמוד 

 ד המנופים והתפוצצה, לאחר שחיילי האויב קפצו ממנה.  שיגרה כמה רקטות, ולאחר מכן התנגשה באח

 

 27באוקטובר 22/  21תקיפה ימית על ע'רדקה בליל 

לאזור שמול הנמל החלו באוקטובר הפליגו ארבע סירות לנמל ע'רדקה , וכאשר הגיעו   22/   21בחצות ליל 

 .28לירות פצצות ) כך במקור ( כנגד כלי שיט. האש המצרית הצליחה להשמיד סירה עוינת

 

 29הודעות הצבא על המבצעים הימיים 

 באוקטובר 6שבת 

 
 תוך שימוש בסירות נפץ.  13, על ידי שייטת בנמל ע'רדקה  73אוקטובר   19/20' שהתבצע בליל 15צע 'מגבית  בהכוונה כאן למ 26

 
בטילי לאו.   תוך שימוש  ע'רדקהבנמל   13אוקטובר על ידי שייטת  21/22' שהתבצע בליל 16בפעילות זו הכוונה למבצע 'מגבית   27

 . 'קומאר'מטעמים מובנים המחבר אינו מצין כי בפעולה זו הושמד סטי"ל 
 
יין כי בפעולה זו הושמד סטי"ל  שייח. מטעמים מובנים אין המחבר המצרי מצ -סירות הנשק של הכוח חזרו לבסיס בשארם א 2 28

, צפונית מזרחית לנמל פורט  ששיגרו טילי סטיקס לעבר המשחתת 'אילת'  םאחד משני הסטי"לי 501. היה זה סטי"ל מס' 'קומאר'
 . 1967אוקטובר   21-שנים קודם לכן ב  6בדיוק סעיד, 

 
ורמי שאין לו ערך היסטורי מהותי משום שהוא  , הצבר של מידע ג מכאן ואילך מצטט המחבר המצרי שורה של הודעות צבאיות 29

בהודעות יש תיאורים לכאורה של הטבעת כלי  ' ולא תוצר של תחקיר מסודר. מתעד אירועים בזמן אמת תחת מצב של 'ערפל קרב
באף אחד מקרבות בים התיכון לא נפגעה ספינת טילים ישראלית כלשהי וכן לא מסוקים.   שלא היו ולא נבראו.לרוב   שייט ישראליים 

העורך המקצועי ממליץ להעניק להודעות  . כמו כן לא נפגעו כלים כלשהם בזירת הים האדום למעט טביעתה של המכלית 'סיריס'
 רביתו משקף הגיגי לב. המדובר בבליל של מידע גולמי שבמ !!!.הצבאיות שהמחבר מצטט משקל נמוך ביותר



 19:35ושודרה בשעה   19:30 , פורסמה בשעה7הודעה מספר 

השמאלי של כוחותינו בחוף הים התיכון, ותקפו  ....) הנקודות במקור ( כמו כן חיל הים שלנו הגן על האגף 

 מטרות חשובות של האויב על החוף הצפוני של סיני וגרמו נזקים ישירים. 

 באוקטובר 7יום ראשון 

 07:30, שודרה בשעה 20:00, פורסמה בשעה 9הודעה מספר 

ם בחוף המזרחי של שישית: חיל הים השמיד חמישה כלי שיט של האויב בים התיכון והפגיז כמה אזורים עויני

 מפרץ סואץ. 

 12הודעה מספר 

 240עמוד 

 12הודעה מספר 

 .  14:40, שודרה בשעה  14:29פורסמה בשעה 

.....) הנקודות במקור ( בחוף הצפוני של סיני ביצע חיל הים את משימותיו בהצלחה בהפגזת עמדות חוף של  

 האויב. כמו כן הצליחו להפיל מסוק של האויב שניסה להיכנס לקרב. 

 

 ,  22:54, פורסמה בשעה 13הודעה מספר 

באוקטובר   7להיג'רה  1393ברמדאן   11לפני חצות הליל סביב כלל הקרבות היום,  23:10שודרה בשעה 

1973 . 

את  באותו הזמן ביצע חיל הים שלנו את משימותיו הקרביות באבטחת חופינו בים התיכון ובים האדום, והפגיזו

 עמדות האויב בחוף הצפוני של סיני.

 באוקטובר: 8יום שני 

 : 13:35, שודרה בשעה 13:36, פורסמה בשעה 14הודעה מספר 

משיך בפעולותיו בים התיכון ובים האדום והיכו קשות עמדות חוף של האויב. במהלך חיל הים ה במקור ( .....)

ביצוע המשימה נתקל בה מבנה ימי של האויב והתחולל קרב ימי, שבו הוטבע כלי שיט בינוני של האויב ושאר 

 הכלים נסוגו.

 :30באוקטובר 9יום שלישי 

 12:50, שודרה בשעה 12:45, פורסמה בשעה 21הודעה מספק 

מתקדם   אבמקור ( חיל הים זיהה בשעות הראשונות של הבוקר היום מבנה ימי עוין בחוף הצפוני כשהו...) .

 מערבה כשהוא מלווה במבנה של מסוקים.

 340עמוד 

מסוקים. שאר המבנה נאלץ לסגת. לנו נפגעו  4ספינות וכן הפיל  5חיל הים שלנו נכנס אתו לקרב והטביע לו 

 ספינות. 3בקרב הזה 

 באוקטובר: 12יום שישי 

 . 13:48, שודרה בשעה 13:36, פורסמה בשעה 31הודעה מספר 

 
   ספינות טילים מדגם 'אוסה' ולחיל הים הישראלי לא היו נפגעים. 3שבמהלכו טובעו    הימי מצפון לדמייאט  כאן הוא מתכוון לקרב 30



ספינות טילים של האויב בלוויית קבוצה  3.....) במקור ( בחוף המזרחי של מפרץ סואץ זיהו כוחותינו הימיים 

ה ימי של חיל הים שלנו של סירות קומנדו. התותחים שלנו הפגיזו אותם והשמידו ספינה אחת וכמה סירות. מבנ

גירש את שאר הספינות העוינות במהלך נסיגתן אל נמל ראס סודר והפגיז אתן ברקטות ובתותחים ימיים  

 והשמיד של שתי הספינות שנותרו ואת שאר הסירות. במתקני הנמל נראתה אש. 

 באוקטובר: 16 יום שלישי

 . 09:45, שודרה בשעה 09:15, פורסמה בשעה 42הודעה מספר 

שני מבצעים מוצלחים בים התיכון ובים האדום. פלגה של כלי  ...) במקור ( כוחות חיל הים בצעו אתמול בערב .

שיט שלנו הפגיזה עמדות של האויב על החוף המזרחי של מפרץ סואץ וגרמה לאבדות כבדות בציוד ובכוח  

אשי של האויב ברומני על החוף  אזור מנהלתי ר אדם. כמו כן כלי שיט אחרים של חיל הים הפגיזו באותו הזמן

הצפוני של סיני בטילים ) רקטות? (ופרצה שם אש. נגרמו אבדות כבדות וכל כלי השיט שלנו שבו לבסיסם 

 בשלום. בשעות הראשונות של היום בבוקר ניסה מבנה ימי עוין להתקרב לחופינו 

 404עמוד 

ובסיוע של חיל האוויר הצליחו להשמיד ארבע סירות  באזור צפון הדלתה. ספינות של חיל הים שלנו בלמו אותו, 

 . שאר המבנה ברח. עוינות

 

 באוקטובר: 18יום חמישי 

 :  14:52, פורסמה בשעה 46הודעה מספר 

ספינות של האויב, שניסו להפגיז את המתקנים האזרחיים בפורט  ....) במקור ( כמו כן חיל הים שלנו בלם 

 ו להימלט.  סעיד. הושמדה ספינה אחת והשאר נאלצ

 באוקטובר  20שבת 

 הודעת הדובר הצבאי המצרי. 

....) במקור ( דובר צבאי ישראלי ציין, שספינות טילים של חיל הים הישראלי פעלו בלילה שעבר בחופי מצרים 

ורשיד, וכוח קומנדו ימי נכנס לנמל ע'רדקה ופגע בכלי שיט שעגן  אטדומייוהפגיזו עמדות צבאיות באזור שבין 

 בנמל. 

, שיכולים להגיע לחופי מצרים.  הדובר המצרי הוסיף: "האויב עדין נחוש לבדות שקרים אודות כלי שיט ישראליים

הם לא התעמתו עד כה אלא עם ריכוזים של ספינות דיג מצריות בלתי חמושות ומטווח רחוק, שגרמו לפגיעות 

 חופים המצריים".  בלתי ישירות, וזאת מתוך חשש לאבדות כבדות שספגו כבר בכל פעילותם ב

פעילותם של אנשי הצפרדע, שהדובר הצבאי הישראלי מתפאר בהם בהודעתו, לא גרמה ועוד הוסיף הדובר: " 

שחוסלו ) משרתות ( היטב  לשום תוצאה או לאבדות בקרב כוחותינו אלא להפך. התמונות של אנשי הצפרדע

 את ההוכחה על הכישלון והכזבים של הודעות הצבא הישראלי, שציין שכוחותיו שבו בשלום לבסיסיהן".  

 540עמוד 

 באוקטובר 21יום ראשון 

 . 10:55, שודרה בשעה 09:45, פורסמה בשעה 51הודעה מספר 

האויב להתקרב לחוף. גורמים מחיל הים שלנו .....) במקור ( בים האדום ניסתה קבוצה של יחדות קומנדו של 

נכנסו אתם לקרב ) בשיתוף ( עם תותחים שלנו, השמידו שתי סירות על חייליהן והשתלטו על אחת הסירות 

והשאר נאלצו לסגת מבלי שהצליחו לממש את מטרתם. באויב ניסה גם לשלוח כמה לוחמים שלו מאנשי 

 .  31לו והושמדו כולם. גופות של כמה מהם נשלו )מהמים ( הצפרדע לעבר אחד מכלי השיט שלנו. הם התג

 
 לא היו דברים מעולם.  31



 

 

 באוקטובר 22יום שני 

 . 17:45, שודרה בשעה 17:00, פורסמה בשעה 54הודעה מספר 

....) במקור ( בחוף הצפוני מול פורט סעיד התנהל קרב ימי אתמול בערב בין גורמים מחיל הים שלנו לבין מבנה 

מסוקים. הקרב הוביל להשמדת שלושה כלי שיט של האויב ולפגיעה בשני לחוף בסיוע עוין, שניסה להתקרב 

 מסוקים. שאר המבנה העוין נסוג מזרחה מבלי לממש את מטרתו. 

בים האדום ניסה מבנה עוין אחר מורכב משלושה כלי שיט להתקרב לחוף אחרי חצות ליל אמש. גורמים של 

 ר נמלטו מבלי שמימשו את מטרתם. חיל הים שלנו בלמו אותו והשמידו שני כלי שיט והשא

 

 באוקטובר 26יום שישי 

 . 12:30, שודרה בשעה 12:26, פורסמה בשעה 63הודעה מספר 
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....) במקור ( דובר צבאי ישראלי הודיע בשעה תשע בבוקר היום, שמכלית נפט בשם "סיריס" טבעה בכניסה 

 , הפסקת האש לא הופרה.. המכלית מניפה דגל פנמה...... ועוד: חיל הים שלנו לא פעל היום32למפרץ סואץ 
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 מלחמת אוקטובר במרחב הימי 

 33) מנקודת מבט זרה ( 

הקרבות ובתקופה שאחריה ניסו הצדדים, שהיו שקועים במאבק הברזל והאש, להבליט את נקודת  בתקופת 

השקפתם סביב הקרבות ותוצאותיהם. ניסיתי בכל כוחי להציג את העובדות, כפי שהגעתי אליהן לגבי 

ים (, שהוא אחד הסופרים הצבאיים הטובDUPUYי )המבצעים בזירה הימית, ובחרתי במה שכתב טריפור דיבו

 ביותר בעולם, לגבי המלחמה הזאת, כדי שתמונת האירועים תהיה מושלמת אצל הקורא.   

. באותן מקומות שבהם המחבר המצרי מתנסח upuyDשל  19מכאן ואילך המחבר המצרי מתמצת מתוך פרק 

 Dupuyמספרו של  19עיין במקביל בטקסט המקורי של פרק או מצטט בחוסר בהירות הרי שהעורך המקצועי 

 וליטש את הניסוח בהתאמה.

 

 ההכנות המצריות: 

הכללי של הכוחות המזוינים,  לאחר שהנשיא סאדאת מינה את גנרל אחמד איסמעיל לשר המלחמה והמפקד

זכרי, המפקד לשעבר של חיל הים, הוציא אותו מהגמלאות והחזיר אותו לתפקידו   דפוא'אהוא זימן את גנרל 

 הקודם. איסמעיל וזכרי היו ידידים ואיסמעיל האמין ששניהם יכולים לפעול יחדיו בהכנות הבאות למלחמה. 

 
 
 כאמור, אכן עובדה נכונה!   32

 
33 janes 0 1907 Macdonald y, LondonuDup1974. Col. T/N/  –Elusive victory, The Arab Israeli Wars, 1947  

 



של למה שאיסמעיל וראש המטה שלו קיימו, החלו זכרי וראש המטה  תחייבותהמסמך ה)לפי ( בתהליך מקביל ו

לקיים הערכות מצב אינטנסיביות, כשהם מרכזים חשיבות מיוחדת להתפתחויות החדשות בחיל הים  34חיל הים 

 ות:מה מסקנהישראלי. כתוצאה מכך הגיעה ראשות המטה של חיל הים לכ

העליונות של ישראל בספינות טילים מחוזקת בחיל אוויר מצטיין ומאומן בשיתוף פעולה עם חיל הים,  

אין  זה מבחינת מצרים היא בצורך להימנע מקרבות בקרבת החוף. המשמעות הייתה גם, ש המשמעות של

 צוללות של מצרים החשופות לסכנהלהשתמש ב
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 לשם הפגזת החופים, אלא במקום זאת להשתמש בהן לשם ניתוק התעבורה הימית הישראלית הרחק מהחוף.  

ברור לחלוטין שלא המטה הכללי ולא מטה חיל הים היו מאושרים מהמסקנה הזאת, משום שהמשימה  

על  העיקרית של חיל הים המצרי נתפשה כסיוע אמין לכוחות היבשה. ראשות המטה של חיל הים הצביעה

קיומן של סירות קלות רבות חמושות בבסיסים לשיגור טילים, שיכולות לבצע הפגזת חוף וניתן להשתמש בהן 

 להשלמת ההפגזה הראשונית, שיבצעו כוחות היבשה וחיל האוויר בעת התקפת פתע.  גם 

, והסגר הימי  מעבר לכך, היו משימות נוספות שחיל הים יכול היה לבצע ביעילות ואשר לצורך כך החלו ההכנות

היה אחת המשימות העיקריות. חיל הים יכול היה גם להשתמש במוקשים כדי להגביל את היעילות של ספינות 

הטילים הישראליות , מה גם שהמצרים ידעו שלישראלים אין שולות מוקשים. לחיל הים היה גם כוח של קומנדו 

חשש שזה יעיר את תשומת לבם של  מאומן היטב, ויחד עם זאת הכוח הזה לא נוצל בשלב ההכנות מ

 . הישראלים

כפי שעמדה  – )המצרי( הבעיה העיקרית שעמדה בפני חיל הים 1973של שנת  במהלך החודשים הראשונים

התכוננו. ומאחר שלא היה צפוי   הייתה ההכנות למלחמה מבלי שתתגלה המטרה לשמה –בפני הצבא 

להשתמש במקורותיו מוקדם ככל האפשר בעת שהמלחמה תימשך זמן רב, היה על חיל הים להתכונן  

 המלחמה. 

מאד בתיאום הדוק עם תכנית מקבילה, שהכין הצבא ומשרד החוץ.  35הוכנה תכנית הונאה יעילה ויסודית  

בהדרגה הוחל בפיזור ספינות הסגר הימי בקרבת מקום לעמדותיהן שלפני המלחמה, תוך ניצול נמלי מדינות 

רומית. בסוף הקיץ וללא תשומת לב, אבל בדרכים שיאפשרו למודיעין הישראלי  ידידות ובייחוד לוב ותימן הד

חלקים  לקבל את המידע, נערכו הסידורים עם המספנות בפקיסטן לבצע שיפוצים בשתי צוללות מצריות. 

 קראצ'י על ידי ספינת סוחר בחודש ספטמבר.  -מתהליך החידוש הועברו ל 
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בידיעה שהן אינן כשירות למבצעים. אבל שתי  קראצ'י-לביום אחד באוקטובר הפליגו שתי הצוללות בדרכן 

הצוללות לא הפליגו למטרתן משום שהן פנו לנמל פורט סודן, ובשל המלחמה התנצלה מצרים בשקט בפני 

 פקיסטן על שניצלו אותה בתכנית ההונאה.  

ם האחרונים של חודש ספטמבר וראשית חודש אוקטובר, חיל הים  בזמן שהצבא היה עסוק בתרגילים שלו בימי

זכרי אינם  דפוא'אבאוקטובר פורסם, שפילדמרשל אחמד איסמעיל עלי וגנרל  3השתתף בתרגילים הללו. ביום 

. במהלך 36שבעי רצון מהתרגילים של חיל הים בזריעת מוקשים וכי תתורגל שוב זריעת המוקשים מחדש

 שיח', בכניסה למפרץ סואץ. -בקרבת שרם אזרעו הספינות הללו מוקשים   באוקטובר 6הלילה של 

 

 

 
. ראש מטהו )למעשה ראש המבצעים של  73ובמהלך מלחמת אוקטובר   1972פואד ד'כרי מפקד חיל הים המצרי מאז אוקטובר  34

 רפעת אשרף.  (  היה לפני ובמהלך המלחמה חיל הים
כאמור הסימנים המעידים וההכנות בתחום הימי לא נעלמו מעיני המודיעין הימי הישראלי כך שהקביעה לפיה הוכנה תכנית הונאה  35

 של היסטוריון צבאי זר אובייקטיבי.   יעילה ויסודית הינה יומרנית גם מפיו
 
נראה    ור האיים הסמוכים למיצרי היובל.זבא, של חיל הים המצרי, ר חריג של כוח ימי התבצע סיו  1973אוקטובר  4/5בליל    36

 . 73אוקטובר   6/7שהייתה זו פעילות של תרגולת זריעת מוקשים לקראת פעולת המיקוש עצמה שהתבצעה בליל 



 פרוץ המלחמה:

אחרי חצות היום השישה באוקטובר וזמן מה לפני תחילת תקיפות היבשה המתואמות הסוריות מצריות,  

פרסמה מצרים הודעה שבה הזהירה את כל הספינות הניטראליות להתרחק מאזורי המבצעים הימיים, כולל 

 .  המים הריבוניים של מצרים וישראל וכן בלב הים באזורים שבקרבתם בים התיכון ובים האדום

סוריה פרסמה גם היא אזהרה לספינות של כלל המדינות שלא להיכנס לאזור שבמזרח הים התיכון, ותימן  

 הדמוקרטית הודיעה, שאזור באב אלמנדב  הינו אזור מבצעים צבאיים.  

. כל אחד מהם פעל באופן עצמאי  לא היה תיאום בין הפעילות הימית של חילות הים של סוריה ומצרים

לשני במבצעים הימיים . המצרים אמנם נחלו הצלחה גדולה, אבל באבדות כבדות יותר מאשר הסורים. 

הצדדים הנלחמים לא היו כוחות ימיים מספקים או אפילו הזדמנות לקרב ימי גדול, והמבצעים הימיים הצטמצמו 

הימי. ועובדה היא, שרישומי המלחמה עמוסים בטענות רק בפשיטות ומבצעים של היחידות הקטנות והסגר 

 נוגדות, ולא ניתן לקבוע את מספר ההרוגים של אף אחד מהצדדים הנלחמים.  
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 הקרבות הימיים המצריים ישראליים: 

בין שני  אבל לא היה עימות ראשימצרים וישראל נלחמו ביניהן מלחמות ימיות שונות לגמרי זאת כנגד זאת, 

. מבחינה התקפית ביצעה מצרים סגר ימי כנגד ישראל וכמה פשיטות בדרך של "הכה וברח" על  הים חילות

 מתקני חוף ישראליים  בסיני, וכל זאת במסגרת סיוע ישיר לצבא המצרי. 

מבחינת ההגנה מצרים סירבה להיענות להתגרויות, שכל כוונתן היה לגרור אותה לתגובה לאיומים ולאתגרים 

מעט איומים מצד כוחות ישראליים גדולים כנגד הנמלים הימיים או מתקנים ימיים. הסמכות למצב הישראליים, ל

הזה מצד חיל הים המצרי הייתה ההבנה הקבועה לגבי הטווח היעיל של שיתוף הפעולה החשוב בין ספינות 

נס לקרבות  שלא להיכהטילים הישראליות לחיל האוויר הישראלי. טקטיקות ההגנה המצריות מטרתן הייתה 

רחבי היקף עם ספינות הטילים הישראליות בטווח שמעבר לטווח האש של תותחי החוף או של ספינות הטילים 

 המצריות האחרות, שיורות מתוך מארבים במימי החופים.  

מצד שני, חיל הים הישראלי לא ניסה להיכנס לקרב עם הכוחות, שהטילו את המצור הימי המצרי במרחקים, 

ות של זה הייתה שינוי המגמה של חיל הים הישראלי המוגבל בטווחים רחוקים, וכן המשמעות משום שהמשמע

 היא גם אפשרות לכניסה לקרב ללא מטרייה אווירית.  

בנוסף לכך, לחיל הים הישראלי לא היו ספינות טילים בים האדום, וכוח הסגר הימי המצרי העיקרי בים התיכון  

ל נחה דעתם של ספינות הטילים. ולמרות הטווח הקצר של טילי גבריא היה מחוץ לטווח הפעולה היעיל של

הישראלים, משום שבמהלך המלחמה הקצרה שציפו לה לא תהיה השפעה משמעותית למצור הימי. אשר על 

כן ריכזו ספינות הטילים הישראליות את מירב מאמציהן להתעמת ולסכל את ההפגזה הימית המצרית על  

ן להיכנס לקרב כל אימת  המתקנים הצבאיים בסיני, בנוסף לחיפוש אחר ספינות הטילים המצריות ופיתוי

 שהדבר ניתן. 
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השיטה הזאת גרמה לכמה קרבות, שבהם קבעו הישראלים הצלחה כללית, אולם טקטיקות ההגנה המצריות 

 סיכלו את התקוות הישראליות להשיג ניצחון חשוב על מצרים.  

 הסגר הימי המצרי: 

, היא לא הכריזה על סגר ימי רשמי ימיים,   למרות שמצרים פרסמה לגבי אזורים רחבים שהם אזורי מבצעים

אפילו שישראל הייתה למעשה תחת סגר ימי. בעקבות ההכרזה על אזור מלחמה ערבי, עצרה ישראל את כל 

הפעילות של ספינות הסוחר. כמו כן כל הספינות הניטראליות נותרו הרחק מאזורי הסכנה, שמצרים הודיעה  

צריות את ספינות הסוחר הניטרליות, ובכמה מקרים ביצעו בהן  לגביהם. בבאב אלמנדב עצרו המשחתות המ

 חיפושים.  



חיל הים המצרי לא הסתכן ולא שלח שום כלי שיט גדול למפרץ סואץ או למפרץ עקבה, אבל באמצעות שדות 

המוקשים נאסרה פעילות ישראלית באזורים הללו, בעיקר תנועת מכליות. מצרים פרסמה שהיא צמצמה את  

  100, ואל אילת בשיעור של 85% -ת הסוחר לנמלי ישראל בים התיכון בשיעור של למעלה מתנועת ספינו

אחוז, אולם ישראל הכחישה שאלה המספרים. יש מקום להאמין, שרשימות הכניסה והיציאה מנמלי ישראל, 

 שיש להניח שאינן מזויפות, כוללות את תנועת התעבורה הימית.

 אל: הקרבות הימיים בין מצרים לבין ישר

במספר נחתות מצריות,  שיח' -בשישה באוקטובר בערב נתקל סיור ישראלי ימי בים האדום בקרבת שרם א

. כמה מהספינות המצריות הללו טובעו לאחר שהסיור עוסקות בהכנות להנחתת כוחות קומנדו שסברו שהן

הימי הישראלי תקף אותן. לאחר מכן תקפה פלגה מצרית של ספינות טילים בטילים ) רקטות? (עמדות  

 ישראליות לאורך חופי צפון סיני, אלא שכלי שיט ומטוסים  
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צרית אחת לפחות, אבל המצרים דיווחו  ישראליים נכנסו אתם לקרב. ישראל הודיעה שמטוסיה פגעו בספינה מ

הפגזה בשיטת הכה וברח, ושבה    –ביצעה בהצלחה את המשימה שנקבעה לה  פלגת ספינות הטילים שלהם  -ש

 37בשלום לאלכסנדריה, וכי המטוסים הישראלים הטביעו ספינת טורפדו ישראלית במהלך המרדף. 

ספינות טילים להטביע ספינה ישראלית במרחק שך באוקטובר הצליחו שתי    8  -7המצרים דיווחו, שבמהלך ליל  

הפצצה –מייל מצפון לנמל פורט סעיד, אבל הישראלים הכחישו זאת. בלילה הבא תקפו שני מטוסי קרב    40ה

ישראלים שתי ספינות טילים מצריות ופגעו בהן, אבל לא אושרה טביעה של מי מהן. האירוע הזה התרחש מול 

 מחמד.  דרום חצי האי סיני בקרבת ראס

, שסיירו  באוקטובר התחולל קרב בין שש ספינות טילים ישראליות בסיוע מטוסים  9  -8שעה אחת אחרי חצות ליל  

בים התיכון, לבין ארבע ספינות מצריות מדגם אוסה וקומר. הישראלים כינו את   אטדומיי באזור שבקרבת נמל  

. במשך עשר אלברלס  אטדומיי/ בלטים, ואילו המצרים כינו אותו בשם קרב    אטדומייהקרב שהתחולל בשם קרב  

דקות נוספות הטביעו טילי    25הדקות הראשונות הטביעו הסטי"לים הישראליים שתי ספינות מצריות, ולאחר  

גבריאל הישראליים ספינה מצרית שלישית במהלך ניסיונה להפליג מערבה לכיוון אלכסנדריה. הספינה המצרית 

 .  38ביעית  הצליחה להתחמק מהישראלים והגיעה בשלום לאלכסנדריה הר

המצרים הודיעו שהם הטביעו ארבע מטרות ישראליות, ושכנראה שלוש מהן ספינות טורפדו והרביעית ספינת 

כתוצאה מהקרב הזה החלו המצרים להעריך בכבוד את שיתוף הפעולה בין ספינות הטילים הישראליות .  39טילים 

 ישראליים. והמסוקים ה

באוקטובר. הישראלים הודיעו שהם הטביעו שתי ספינות   12/  11מבצע ימי אחר התרחש מול פורט סעיד  בליל  

 טילים מצריות מבלי לספוג אבדות כלשהן מצדם.

 341עמוד 

ללא כל הפרעה מצד כלי שיט  ט לדמייאשני לילות לאחר מכן הפגיזו ספינות משמר ישראליות את החוף ממערב 

אולם ההפגזה לא גרמה לנזקים כל שהם. היה ברור שהספינות הללו טמנו מארב למצרים, שלא בלעו   מצריים,

 את הפיתיון.  

 
ד כשהכוח המצרי )שהפגיז את  צפונית מערבית לפורט סעי בפועל, מטוס פנטום ישראלי הטביע כאמור ספינת טילים מדגם 'אוסה' 37

 ראס בארון( היה בדרכו חזרה לנמל הבית. 
 
נוקב נכון בכמות ספינות הטילים המצריות שהוטבעו באותו קרב. אגב, בקרב זה השתתפו מהצד המצרי רק ספינות   Dupuyלפחות   38

 מדגם 'אוסה' ולא קומאר. 
 
  לטיעון הישראלי   הצבאיות של חיל הים המצרי מבלי לייחס משקל ות היומן  ע מתייחס להוד Dupuyמוזר שהיסטוריון רציני כמו  39

 ביחס לקרב זה. הנגדי 
 



לנחות בע'רדקה, אולם הסירה שלהם   באוקטובר ניסתה קבוצת קומנדו ישראלית  12בשעה מוקדמת של בוקר יום  

  40הישראלית טבעו.הוטבע תחת ההפגזה הכבדה של התותחים באי ג'פתון, רוב לוחמי הקבוצה 

באוקטובר הנחית חיל הים המצרי בשיתוף כוח התקפי עיקרי של ראשי   14מצד שני, בשעה מוקדמת של בוקר  

הגשר בסיני יחידת קומנדו בחוף הצפוני של סיני ממזרח לנקודת "בודפשט" ) כך במקור ( המבוצרת, שנמצאה 

יילי הקומנדו המצרים נהרגו  הקצה הצפוני של קו ברלב. ההתקפה על המוצב נכשלה, והישראלים הודיעו שכל ח

 אבל המצרים דיווחו שמרבית חיילי הקומנדו שבו בשלום לבסיסם ואתם חמישה שבויי מלחמה ישראלים. או נשבו.  

באוקטובר הונחתו כוחות מתימן הצפונית על כמה איים בים האדום, כדי להגן עליהם מפני כל ניסיון    14ביום  

בצעים שמטרתם לפרק את הסגר הימי שהוטל על באב אלמנדב ישראלי אפשרי להשתלט עליהם, כהכנה למ

 )למעשה לישראלים לא הייתה כל כוונה לבצע מבצע כזה. בסוגריים במקור (.  

ע'ארב המצרי שבחוף מפרץ סואץ על ידי לוחמי קומנדו   סבאוקטובר הותקף נמל רא  15בשעה מוקדמת של בוקר  

סירות נחיתה של    20  -כו מחסני תחמושת מצריים והשמידו  וכלי שיט ישראליים. הישראלים דיווחו שהם פוצצ 

הקומנדו, אבל המצרים התעקשו שסירות הנחיתה הללו לא היו אלא סירות דיג, וכי לא היו בראס ע'ארב שום  

הכוחות  (על  רקטות?   ( טילים  מצריות  ספינות  שיגרו  הלילה  באותו  הרסו.  שהישראלים  תחמושת  מחסני 

מצרים דיווחו שהישראלים ספגו אבדות כבדות בנפש ורכוש, אבל הישראלים ציינו  שיח'. ה-הישראליים בשרם א

      שכל הטילים ) רקטות? ( החטיאו את המטרות.  

 441עמוד 

באותו הזמן הפגיזו ספינות טילים ישראליות בסיוע מסוקים תחנות מכ"ם ומוצבים צבאיים מצריים בחופים  

ספינות הטילים המצריות באבו קיר הגיבו על ההפגזה הישראלית. כאשר שממערב וממזרח לאלכסנדריה, אבל 

חדלו הספינות הישראליות להפגיז, התערבו תותחי החוף ואילצו אותן להימלט. המצרים דיווחו כי מטוסים  

 41השמידו למחרת את אחת הספינות הישראליות לאחר שעלה על שרטון באי רמליה.

בהפגזת מרכזי הפיקוד של הגנת  ים הישראלי בים האדום ובים התיכון באוקטובר פעל חיל ה 17במהלך ליל 

במפרץ סואץ. לאחר השלמת ההפגזה על פורט סעיד הורידו הישראלים   זעפרנההחוף בפורט סעיד ובראס  

לנמל אנשי צפרדע, שם הצמידו מטעני נפץ לכמה ספינות שעגנו שם. היה זה הלילה השלישי ברציפות לפעילות 

של אנשי הצפרדע הישראליים. המצרים דיווחו שהפשיטות הללו גרמו לנזקים פעוטים וכי כל אנשי הצפרדע  

 42נהרגו. הישראלים 

לרשיד ,   אטדומייבאוקטובר המטירו הספינות הישראליות החמושות אש תופת על החוף שבין  19במהלך ליל 

אבל למטרות המצריות שבחוף לא נגרמו נזקים. באותו הזמן תקפו אנשי קומנדו ישראלים את נמל ע'רדקה  

פרדע הישראלים על ע'רדקה.  נערכה הפשיטה השלישית של אנשי הצ, ושני לילות לאחר מכן שבים האדום

הישראלים דיווחו שבמבצע האחרון הזה, שהתרחש בים האדום לפני הפסקת האש, הם הצליחו להטביע  

  43ספינת מלחמה , ואילו המצרים ציינו, שלא הייתה להם בנמל באותו הזמן שום ספינה מלחמה.

אחרון בים התיכון. ספינות סער  באוקטובר, לפני הפסקת האש, התחולל המבצע הימי ה 22 -21במהלך ליל 

ורשף הישראליות ערכו סיור מול אבו קיר ונמל אלכסנדריה ופתחו באש על מתקני החוף המצריים . דווח על  

 הטבעת שתי ספינות סיור מצריות וסוללות החוף המצריות הגיבו על ההפגזה הזאת.  

 

 
40  Dupuy מידע שגוי שקיבל מהמצרים. כאן שוב  מצטט 
המתוארת לעיל   73אוקטובר  15/16כאן איננו ברור. נראה שזה מתייחס לפעילות מערבית לאלכסנדריה בליל   Dupuyהתיאור של  41

מתייחסים  Dupuy שני התיאורים גם של מובאשיר וגם של .24מס'   בניו אנסים שונים. ראה לעיל הערת שוליים  אצל המחבר המצרי

והתיאורים של שני המקורות אינם שופכים אור על ההתרחשות   אירוע שטיבו לא ברור-אוקטובר לפנות בוקר 16- לאירוע שהתרחש ב
 שהייתה. 

 
42 Dupuy  ליידי( טובעו  מספר ספינות צבאיות ובהן ספינת טילים 'אוסה'. כמו כן מתוך   שוב מאמץ את הגרסה המצרית. במבצע זה(

עמוד  בפרק זה ) לעילנהרגו והוכרזו כחללים שמקום קבורתם לא נודע . גם על פי מובאשיר  2-הלוחמים שהשתתפו, שנים חזרו ו 4
אולם   המצרים.דע הישראלים נמצאו על ידי  משתמע כי גופות אנשי הצפרבעיתונות המצרית, שהתפרסמה וגם על פי כתבה (  400

 פניות חוזרות ונשנות של יחידת 'איתן' העלו חרס. 
 
 . 501סטי"ל קומאר מספר לנמל ע'רדקה והטביעו את   13אוקטובר שבו אנשי שייטת  21/22כאמור בליל  43



 541עמוד 

 המבצעים הימיים אחרי המלחמה:

מייל   60יה טבעה ספינת משא יוונית בעלת דגל קפריסאי במרחק של בתקופת הפסקת האש השני

המשאה היוונית  אזרחות בלתי ידועה היא זאת שהטביעה את ספינתמאלכסנדריה. דווח שספינה בעלת 

"שאנוא". המשחתות והצוללות והמקשות המצריות המשיכו לבצע את הסיורים במיצר באב אלמנדב במשך זמן 

בנובמבר הכריז דובר תימן הדמוקרטית, כי מיצר באב אלמנדב נמצא תחת   5מה לאחר הפסקת האש. ביום 

 ניהול של מצרים.  

 הפרשן הזר מגיע למסקנה אותה הבהיר כדלהלן: 

שהלחימה בזירה הימית מבחינת המצרים הייתה בעלת אופי אסטרטגי בעוד שאצל לסכם ולומר,  אפשר

)אצל האחד  ומאחר ואופי המלחמה אצל שני הצדדים היה שונה הישראלים היא הייתה בעלת אופי טקטי. 

  44הרי שכל אחד מהם מצביע בכנות על נצחונו במלחמה.ברובד האסטרטגי ואצל השני ברובד הטקטי( 

המצריות,  הספינות  –עדיפות הייתה לספינות הטילים הישראליות בעת המפגשים המעטים עם מקביליהן 

והספינות הישראליות הצליחו יותר בעימותים עם הסורים, כאשר אילצו למעשה את חיל הים הסורי להימלט 

 לנמלים שלו. 

ה מבחינה טקטית בדרגה גבוהה, ובה בכך ניתן לומר, כי בקרבות הישירים בים ניצח חיל הים הישראלי במלחמ

בעת הטילו המצרים סגר ימי מוצלח על כלל הספינות שיעדן אילת באמצעות סגירת באב אלמנדב. כך נראה, כי  

 הסגר הימי בים התיכון אפשר לרוב הספינות הישראליות והספינות הניטראליות להתקרב לחופי ישראל.  

מי על חופי מפרץ סואץ המצרי, אלא שלסגר הזה לא הייתה אותה הישראלים ציינו, כי בה בעת הם כפו סגר י

תוצאות הסגר הימי לא יכולות להיות מכריעות,   ידוע כי במלחמות קצרותוהחשיבות כמו לסגר הימי המצרי. 

 שהוא ניצח בים.  –ולו באופן מוגבל   –אבל חיל הים המצרי מתפאר באופן שלא ניתן להכחיש 

 

 1973הזירה הימית במלחמת אוקטובר לסיכום הפרק על 

 

, היה מצופה שהפרק על מלחמת אוקטובר אודות חיל הים המצרי מספר שכזה המתיימר להציג מסמך היסטורי

אובייקטיבי. בפועל, רמת המחקר ההיסטורי כפי   , יהיה מעמיק וישקף מחקר אקדמי)מלחמת יוה"כ( 1973

 המעטה.שבאה לידי ביטוי בפרק זה הינה מאכזבת בלשון 

אותו מטפח חיל הים המצרי בכל פרסומיו מאז שנת  בולט הנרטיב , לאורך ולרוחב השורות והמילים בפרק זה

 במהלך המלחמה.  יווממזער או אף מסתיר לחלוטין את כישלונות. נרטיב זה מדגיש ומפאר את ההישגים 1973

את הצלחתם בביצוע  רבה של צדק()ולדעת העורך המקצועי במידה בראש ובראשונה הם זוקפים לעצמם 

ההסגר הימי במרכז ודרום הים האדום ואת ביצוע המיקוש הימי במיצרי היובל בכניסה הדרומית של מפרץ 

הם רואים בכך הישגים ברובד האסטרטגי ומנגד הם ממעטים או מעלימים את ההישגים של חיל הים  סואץ.

 , אותם הם רואים כהישגים טקטיים. הישראלי

"האילן" של היסטוריון צבאי על מנת לבסס את הנרטיב של ההישגים ברמה האסטרטגית, נתלה מובאשיר על 

 רובד האסטרטגי. הישגים ברובד הטקטי ל ההישגים ב בין עושה הבחנה הוא ( שגם Dupuyאמריקאי מוערך )

מתבסס על ,  2019האחרונה יצאה בשנת  ספרו שמהדורת מובאשיר-במאמר מוסגר יצוין כי תמוה הדבר ש

היה אודות אירועים שונים שהתרחשו בזירה הימית.  כשעדיין היה 'ערפל קרב' 1978ספר זר שיצא לאור בשנת  

 ות ברת ספרו לאור שפעת פרסומים אודות הזירה הימית במלחמת אוקטובר לרמצופה ממנו לעדכן את מהדו

  ושוחרר לעיון בשנים האחרונות. CIA-על ידי ה 1974ח שהופק בסוף שנת דו" ולדוגמא 

 
ם". כל צד ראה את הישגיו במלחמה , השוואה "בין תפוזים לתפוזימובאשיר מחרה אחריו -ו upuyDבמילים אחרות אין כאן לדעת  44

רים טוענים להישג אסטרטגי והישראלים טוענים להישגים . המצולהישג מזווית ראייה שונה לכן כל אחד על פי השקפתו טוען לניצחון
 טקטיים. 



זאת ועוד, אודות הזירה הימית התפרסמו במצרים עצמה מחקרים מאוזנים יותר כמו לדוגמא ספרו הביקורתי  

. באחד מפרקי ספרו הוא לא חוסך את שבט בקורתו פוזי, מוחמד המצרי בימיו של נאצרשל שר המלחמה 

לקראת ובמהלך מלחמת    מהכישלונות של חיל הים המצרי במלחמה. גם ראש המבצעים של חיל הים מצרי 

מאוזנים מאמרים באנגלית שהיו  1998ובשנת  1995אוקטובר, אדמיראל מוחמד רפעת אשרף, כתב בשנת  

  דמיונייםדה מסוימת. אומנם גם הוא לא סיפר על כל הכשלים אולם מצד שני הוא לא המציא ניצחונות במייותר 

 ברובד הטקטי. 

ד חיל הים  קוגם בפרסומי הסברה של חיל הים המצרי כמו גם בדברי סיכום של מפ גם הפרק הזה של מובאשיר

בלט חסרונם   בקהיר,   1975טובר  ובסימפוזיון באוק יה לאחראודות הזירה הימית במלחמה  שנאמרוהמצרי 

 אירועים משמעותיים בזירה הימית כגון: של 

בסיס חיל הים מרכזי במפרץ סואץ על שלל האמל"ח שמו וכמות גדולה מאוד של -כיבוש נמל אדביה •

 קצינים וחיילים שנפלו בשבי. 

  ישראלי צפונית מערביתהשמדת ספינת טילים 'אוסה' בלילה הראשון של המלחמה על ידי מטוס פנטום  •

 לפורט סעיד. 

ספינות טילים   3טובעו  אוקטובר  8/9לפיה בקרב ימי קלסי בליל  )ולא מגמגמת( אמירה ברורה יותר •

 מדגם 'אוסה' .

למעגן מרסה ת'למת   פשיטה מוצלחת של ספינות 'דבור' של חיל הים בלילה הראשון של המלחמה •

 ה המזרחית של מפרץ סואץ.והשמדת סירות שעמדו להוביל אנשי קומנדו לגד

בספר כאן נטען ) מגויסותפשיטה מוצלחת של ספינות 'דבור' למעגן ראס ע'ריב והשמדת סירות דייג  •

 שהיו אלה סירות דייג אזרחיות ותמימות( 

 אוקטובר.  8/9קסטרו'(בקרב ימי בצפון מפרץ סואץ בליל -גדולה )מדגם 'דההשמדת ספינת משמר  •

בדבר הצלחת הקומנדו הימי הישראלי להשמיד זוג ספינות  (מגומגמת ולא) אמירה ברורה לא נאמרה  •

 .טילים מדגם 'קומאר' בנמל ע'רדקה

אי התייחסות לעובדה כי במבצע של הקומנדו הימי הישראלי בנמל פורט סעיד נפגעו מספר ספינות   •

 צבאיות ובהן ספינת טילים וספינת נחיתה.

גולת הכותרת  מאידך חיל הים המצרי מסתיר או ממזער.  עד כאן דוגמאות לאירועים בולטים שהנרטיב של

 ; חיל הים המצרי שכן מודגש מבחינת

 הישגים ברובד האסטרטגי ההסגר הימי בים האדום והמיקוש הימי בדרום מפרץ סואץ. •

 בדבר כמות גדולה של הרוגים וספינות פגועות בצד הישראלי. תיאור דמיוני ובלתי מציאותי  •

מהנחיתות של חיל האוויר המצרי  לה המרכזית של חיל הים המצרי נבעה אפולוגטיקה לפיה המגב •

 בהשוואה  לחיל האוויר הישראלי.

שבאופיו הדברים משקפים תיעוד   להדגיש ואולי טוב שכך הם פני הדברים.  את הנרטיב המגמתי הזה חשוב 

 ולא תחקיר ומחקר אובייקטיבי שבצידו הפקת לקחים.  להמונים   של מורשת מצידם מהווה תיעוד 

הרי  מובאשיר, עבדו נימה ביקורתית כלפי הפרסום של , העורך המקצועי  ם לעיל של בדברי, שניכרת הגם 

כחוקרי היסטוריה  כמסמך שיש בו גם עובדות היסטוריות נכונות. המסוימת שלושאין להתעלם מהערכיות  

 את המוץ מהתבן. תמיד ומורשת עלינו לברור 

 בכבוד רב,  

 המתרגם מערבית , יצחק ורדי

 העורך המקצועי. , גואטה שלמה 

 

 

 

 



  

 

     

  

        

 

 


