
 1973חיל הים המצרי במלחמת אוקטובר סרטון הסברה אודות  

6AXAU--?v=P169https://www.youtube.com/watch 

 

 מצית דברי הדוברים בסרט( ורדי )ת  : יצחק תרגום מערבית 

 עריכה מקצועית והשלמות: גואטה שלמה 

 

 קצועי דמת העורך המהק

תעתיק: ַחְרּב  حرب تشرين, הידועה גם בכינויים בערבית: ) , בז'רגון הישראלי לאחר מלחמת יוה"כ 

ין או  ְשרִּ ַחְרּב רמצ'אן: "מלחמת   – حرب رمضان ַחְרב אכתובר: "מלחמת אוקטובר" וגם   –حرب أكتوبر תִּ

הן מהצד הישראלי והן  ותוצרי הסברה  הניבה כמות רבה מאוד של מחקרים וכתבים   ,  (רמדאן" 

 . המלחמה   מהלךמצרים שיזמה את מצדה של מהצד הערבי ובמיוחד 

החומר התיעודי הכתוב והנצפה )סרטים וסרטונים לרוב(, לא נפקד מקומה גם של הלחימה    מבחינת

בזירה הימית. גם בתחום זה נכתבו: ספרים, מאמרים, מחקרים, בלוגים, ערכי וויקיפדיה, כמו גם  

במהלך    של חיל הים המצרי  ועשייתו ו מורשתשנועדו להנציח את    הופקו סרטי תעודה רבים

 . המלחמה

   2017שהופק על ידי חיל הים המצרי בנובמבר   אחד התוצרים בתחום זה הינו סרטון הסברה

 רבית(. )למביני השפה העוהריהו בקישור להלן  

6AXAU--https://www.youtube.com/watch?v=P169 

תמצית  תרגום  להלן  ף מצור, רטון, הרי שלטובת הצופה/הקורא העברי  סמאחר ואין תרגום עברי ב

לצין את התמצית  י שהתבצע על ידי מר יצחק ורדי. נעשה מאמץ  כפ, בסרט   ברים ושל הד

 . תוך ציון הזמן שבו מופיע הדובר  המתורגמת 

לקראת המלחמה  נשאו בתפקידים שונים ש  , מרביתם בכירים,  טון הינם בעלי תפקיד הדוברים בסר 

מבצעים של חיל הים , ראש המודיעין הימי, מפקד פלגת המשחתות בים  : ראש הובמהלכה. כגון

רמ"ט חטיבת  , קצין באחת הצוללות בים האדום, האדום,  מפקד אחת המשחתות בים האדום

הצפרדע שפעלה    נשי מפקד קבוצת אמפקד פלגת סירות הטורפדו/רקטות בים האדום, הצוללות, 

 . ט "בלעים" בשדה הנפ 

, ששימש במלחמת  ' ) אלוף ( ימי בדימוס יוסרי קנדיל סייד אבראהים אלווא:  העורך והמגיש הינו 

 . ההתשה ובמלחמת יוה"כ, כראש המודיעין הימי

 

https://www.youtube.com/watch?v=P169--6AXAU
https://www.youtube.com/watch?v=P169--6AXAU


 

 ה עורך ומגיש הסרטון מודיעין הימי במלחמ ראש ה- מיראל יוסרי קנדילאד

 

 )שתורגמו כאמור של ידי יצחק ורדי(   דברי המופיעים בסרטוןתמצית  

 סומנו בגוון אפור פים את תמצית דברי המשתתפים המשק   הקטעים להלן הערה: 

לבצע מספר מבצעים מוצלחים. התכנון המוצלח של ניצול    73חיל הים המצרי הצליח במלחמת אוקטובר 

 הכוחות אפשר לחיל הים ליהנות מעוצמת החייל ובה בעת למנוע ניצול העוצמה של האויב.  

הגורם החשוב ביותר בהצלחה של מלחמת אוקטובר היה שיתוף הפעולה ההדוק בין מצרים לבין מדינות  

  הידידות, השוכנות לחופי הים התיכון ולחופי הים האדום. זאת הייתה הסיבה החשובה ביותר להצלחה ערב 

 הישראלית בים התיכון ובים האדום.  בהתנכלות  לקווי התחבורה

 צילומי מפות:  

. מסומן ריבוע: אזור הפעולה של  תמונה של מפת הים התיכון. מסומן ריבוע: אזור הפעולה של הצוללות   . א

 . 1973המשחתות. כותרת המפה: העימות נגד קווי התחבורה הימית הישראלית במלחמת אוקטובר 



 
 מפה מפורטת יותר: אזור הפעולה של הצוללות.  . ב

 מפה מפורטת יותר: אזור הפעולה של המשחתות.  . ג

ת הים האדום: * אזור הפעולה של המשחתות בדרום הים האדום. *אזור הפעולה של הצוללות  מפ . ד

 מערבית לג'דה ודרומית לפורט סודן.  

 

 



שיח' ומיקוש מיצרי יובל על רקע מפת חצי האי סיני    -צילומים של כלי שטח מפגיז את שרם א  – בהמשך  .ה

 ומפרץ אילץ ומפרץ סואץ.  

 

 במלחמת אוקטובר הימי מבצעים  ראש  /1חמד רפעת  מ  אשרףלוואא' ימי   –  2:07דקה 

 

 ראש המבצעים של חיל הים המצרי-אדמירל אשרף רפעת  

השגת שליטה על הים. המשמעות היא למנוע מהאויב שימוש בתחבורה   לחיל הים יש משימה עיקרית והיא 

 הימית.  

במלחמת אוקטובר היו תנאים ששירתו את חיל הים במימוש המשימה, שניתן לכנותה שיבוש קווי התחבורה  

מה הזאת ברמה האסטרטגית. כל כלי השיט של חיל הים לקחו בה  הימית של האויב. חיל הים עסק במשי

 חלק במרחקים של אלפי קילומטרים בים התיכון ובים האדום. כאן התמקדנו בשני מוקדים: 

למנוע הגעת נפט לישראל. ישראל מקבלת דלק משני כוונים. האחד מבארות הנפט  ראשית בים האדום: 

וא לצריכה מקומית שלה. השני הוא נפט שמגיע אליה דרך  שהשתלטה עליהם במפרץ סואץ, ובדרך כלל ה

 באב אלמנדב מאירן. התכנית של חיל הים הייתה למנוע הגעת הנפט לישראל.  

התחלנו בזריעת מוקשים בכניסה למפרץ סואץ כדי לנטרל אותו, פריסת פלגת צוללות במרכז הים האדום  

 הימית.  ופלגת משחתות באזור באב אלמנדב, כדי לפקח על התנועה 

הבעיה החשובה ביותר שעמדה בפנינו במשימה מעין זאת היא, שהפעולות שלנו צריכות להיות תואמות את  

החוק הבינלאומי. מכאן הייתה התוצאה של מניעת הגעת נפט דרך באב אלמנדב במאה אחוז ומניעת הגעת  

לחלוטין את התנועה  נפט ממפרץ סואץ במאה אחוז. הייתה זאת אולי הפעם הראשונה, שמדינה הקפיאה  

הימית של מדינה אחרת. במסגרת אותה המשימה בים התיכון פעלה פלגת משחתות בדרום האי מלטה  

  כשהיא נסמכת על נמלים בלוב. המשימה של המשחתות הללו הייתה לאיים על התחבורה הימית

 
 1978-1976שימש כמפקד חיל הים המצרי בשנים בתפקידו וקודם לימים  1

 



  ייתה פלגתהבינלאומית לישראל מבלי לפגוע בכלי שיט. מי שהוטלה עליהם משימת הטבעת כלי שיט ה

 2צוללות, שפעלה מדרום ל)קפריסין? לא ברור (. 

 

 עקיד ימי מוצטפא מנצור, מפקד פלגת המשחתות בים האדום.  –  4:56דקה 

 

 ת בדרום הים האדום מפקד כוח המשחתו-מוצטפא מנצור 

. אנחנו עגנו באחד מנמלי הצי בים האדום. יצאנו כדי לבצע את  הוטל עלי לסגור את מיצרי באב  אלמנדב

 המשימה הזאת ועגנו בנמל עדן בתימן הדרומית.  

באוקטובר פנינו לעבר נתיבי התחבורה כדי לבצע את סגירת מיצרי באב   6 -עם פרסום הוראות המבצעים ב

חלנו לבצע את הסגר אלא  באוקטובר, אבל לא הת 6בצהרים בדיוק ביום  12אלמנדב. הגענו לשם בשעה  

 אחר הצהרים, מועד תחילת המבצעים.   2בשעה 

ההוראות שלנו היו להשמיד כל ספינה ישראלית שתנסה לעבור במיצרי באב אלמנדב.  כל ספינה בעלת  

אפשר   – , והיה ולא תיענה אזרחות אחרת כלשהי שפניה לנמל אילת, עלינו קודם כל למנוע ממנה לעבור

 להשמיד אותה.  

   התבצעה חסימה טוטאלית של דרכי התחבורה לישראל. בכך 

 

 

 

 

 
לא הייתה אפקטיבית. ככל שפעלו צוללות בזירה זו  ,  בפועל פעילות ההסגר הימי של חיל הים המצרי בים התיכון  2

, שהתבססו על נמלים בלוב, התקפלו עד מהרה  'קוריס'ואילו כלי שייט השטח ובהם משחתת  הן העלו חרס בידן 
 ה. זור האי מלטלאחר שהתחוור להם כי ספינות טילים ישראליות פועלות בא

 



 3". תחאאלפ מקדם ימי בדר אבראהים, מפקד משחתת "  –  6:05דקה 

 

 מפקד משחתת "אלפאתח" - בדר אבראהים

הוא מול תימן הצפונית באזור )....לא ברור (. התמקמנו בעזרת אללה   "תח אאלפ"המיקום שנקבע למשחתת  

ספינות מלהיכנס או    197 -מ כ  כדי שנבצע את המשימה. יירטנו את כל הספינות שמגמת פניהן אילת. מנענו 

להגיע לנמל אילת. רוב הספינות ידעו שהאזור הוא אזור מלחמה ואסור בתנועת אניות והן נסוגו. על חלק  

מהספינות שניסו לפרוץ את המצור נאלצנו לפתוח בירי אזהרה, וזה מותר על פי החוק הימי, וכאשר הם  

   אחור ונמנעו מלהמשיך בהפלגה.הבינו שאנחנו רציניים לגבי איסור התנועה, הם פנו ל 

 

תמונה  שביצעו את ההסגר בדרום הים האדום )ה אחת משתי המשחתות   -Zמדגם   " אלפאתח"משחתת  

 בביקורו הממלכתי של הנשיא סאדאת(   1979ספטמבר בעת הגעתה לימים לנמל חיפה ב צולמה

 
בדרום הים האדום. המשחתת השנייה הייתה אלט'אפר מדגם   שפעלו אחת משתי המשחתות ,  Zמשחתת מדגם  3

 'סקורי'. 
 



 

 בדרום הים האדום  תפה בהסגר הימי שתהמשחתת השנייה שה - "אלט'אפר מדגם "סקורי" המשחתת  

 פלגת הצוללות בים האדום. -ג'ואד, קצין ב -מלאזם ימי מאהר עבד אל  –  7:25דקה 

 

 בים האדום  R  שירת בצוללת-הקצין עבד אל ג'ואד 

באוקטובר בבוקר הגענו לאזור הים האדום מול ג'דה ופורט סודאן. קיבלנו פקודות לעצור באזור הזה.    6ביום 

 קיבלנו פקודות, שכל צוללת תשלוט על אזורים מסוימים. 

טובר בבוקר ראינו ספינת סוחר מפליגה מדרום לצפון. הצוללת שאני הייתי עליה בפיקודו של  באוק  7ביום 

את  4(, והצוללת שיגרה    , הייתי יחד אתו באותו הזמן בחדר המבצעים ) מי"קזנאתי - מקדם ימי מחמד עבד א

   בזמן מלחמה. היה  ! (שלה לכיוון הספינה הזאת. זה!  ) ברבים  הטורפדו 

 

 
אוקטובר בעת   7-עבר המכלית "סמסון" בשעות לפנה"צ של ההדובר מתייחס כאן לאירוע של ירי טורפדו ל  4

ת לא נפגעה והמשיכה  המכלי. טעונה בדלק גולמי  כשהיא לנמל אילת,  י בדרכה מהמפרץ הפרס  יתהשהי
אפריקה והגעה לישראל דרך  מערב תוך הקפת יג בדרכה. אולם מאז אירוע זה הורתה ממשלת ישראל להפל

 הים התיכון.

 



 יאקות חוסיין, רמ"ט חטיבת הצוללות עקיד ימי   -  8:13דקה 

 

 רמ"ט חטיבת הצוללות -ן יאקות חוסיי

למלחמה הייתי במוצב הפיקוד הראשי עם מפקד חטיבת הצוללות בתור יועצים למפקד חיל    5ביום הרביעי 

הים. הגיע אלינו מברק מהים האדום, ממפקד של אחת משתי הצוללות שהיו שם. הוא דיווח לנו, שהוא שיגר  

טורפדות הוא צלל  -ת דלק שעברה באזור שלו לכיוון צפון. לאחר שיגור הכליכמה טורפדות ) ברבים !! ( על מ

   מיד. 

 
יממות התקבל העדכון אודות האירוע   3שרק כעבור  הדבר תמוה  בהנחה שהדובר מציין עובדה נכונה הרי ש  5

עוד   נכנסה לנמל פורט סודן.שדכון רק לאחר העבירה ע . יתכן שהצוללתטעון בדיקה הנושא במפקדת חיל הים.
עולה כי זוג הצוללות היו  יצוין כי על פי פרסום המודיעין הימי הישראלי אודות המלחמה )פרסום ששוחר לאחרונה( 

אוקטובר יצאה אחת הצוללות    23ורק בתאריך   קטובר או 16-ן המבצעית פסקה בטכני ירוד. פעילות במצב
 . ה שהושבתהילאחר שנעשה שימוש בחלקים שנלקחו מהצוללת השני

 
 



 

תוך התבססות    ביצעו לסירוגין הסגר ימי במרכז הים האדום 2דגם זה מ צוללות   R  -2צוללת מדגם  

 בנמל פורט סודן שאליו הן הגיעו סמוך לפרוץ המלחמה 

 

הצבאיים בספר שכתב אחרי מלחמת  אני מסתמך במקרה הזה על האויב עצמו,  כפי שציין אחד העיתונאים 

אוקטובר בשם "רעידת אדמה באוקטובר". הסופר זאב שיף. בספר הזה, בפרק שלם על הסגר הימי בים  

כליות הדלק בעת שעברה ליד פורט סודאן, קפטן הספינה  תב על המבצע הזה, שאחת ממהאדום, הוא כ

דיווח לנו שהוא ראה נתיב של כמה טורפדות בכיוון הספינה שלו. הוא דיווח למפקדה שלו או לממשלה,  

 ו לעברו טורפדות.  רששיג

בח" ) כך במקור (.  באותה העת ראש ממשלת ישראל הייתה גולדה מאיר, והיא הרכיבה את "ממשלת המט

זה דיווח שיצא   6הם בחנו את המקרה והיא החליטה מיד לאסור כניסת ספינות ישראליות לים האדום. 

   מהאויב הישראלי לאחר מלחמת אוקטובר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
להוביל מטענים  אוקטובר   7מתאריך  , כאמור,  ממשלת ישראל הורתה  מבחינה עובדתית הדובר אכן צודק.  6

 דרך הים התיכון תוך הקפת יבשת אפריקה. לישראל 

 



 לוואא' ימי בדימוס יוסרי קנדיל  –  10:15דקה 

 

 העורך והמגיש של הסרטון וכאמור   במלחמה ראש המודיעין הימי - יוסרי קנדילאדמיראל 

הצלחה   המלחמה הימית עם ישראל הייתה להשפיע על הכלכלה הישראלית. בכך הצלחנו המטרה של 

. ההוכחה לכך היא, שבחודש נובמבר, כלומר חודש לאחר התחלת המלחמה, שר החוץ של ארה"ב  כבירה

, במו"מ  מהפרצההנרי קיסינג'ר, אמר לנשיא סאדאת, שהדבר החשוב ביותר שישראל דורשת כדי לסגת 

חילופי   – השני  להסיר את המצור בבאב אלמנדב. הדבר   –היו שני דברים: הראשון  101 - שהיה בקילומטר ה

שבויים. זה מעיד על הנזק שנגרם לכלכלה  הישראלית עקב המצור על באב אלמנדב. וזה היה אחת  

 7. 73ההצלחות של מלחמת אוקטובר 

 ) כותרת בהמשך הסרט: מבצעי חיל הים במפרץ סואץ ובמפרץ עקבה ) אילת (. 

 מהים   מטל"רים לוואא' יוסרי קנדיל על רקע ירי -הדובר ממשיך 

. הראשון היה המוקשים הימיים,  73הים המצרי הפתיע את ישראל עם נשק חדש במלחמת אוקטובר חיל 

, שהיו על גבי סירות תקיפה מהירות , שהיו מיועדות לתקיפת  8ות ני היה הרקטות הימיות הבלתי מונחהש

ת כנגד  מטרות חיוניות קרובות לחוף. השלישי היה אנשי הצפרדע והקומנדו הימי, שביצעו תקיפות אמיצו

   מתקנים ישראליים ביבשה ובים.

 
על  אכן נושא הסרת ההסגר הימי עמד  רו בשנה החולפת(רנט הבטחוני )ששוח על פי הפרוטוקולים של דיוני הקבי 7

, אל מול הסרת המצור  בין הצדדים  במסעי הדילוגים של קיסינג'ר ו  101-ר הט במהלך הפגישות בקילומדר היום ס
 . 3הישראלי על ארמיה  

 
על גבי   מטל"ריםרקטות בעניין  לעומת זאת,  ! אכן חיל הים המצרי הפתיעבעניין המיקוש הימי הדובר צודק.  8

 הישראלי.  ולחיל הים הימיר הפתעה למודיעין היה בגד הדבר לא,  ספינות טורפדו
 



 

 שהוסבה לפני המלחמה כספינת מטל"רים  183-רפדו פספינת טו

 מקדם ימי יאסין מחמד עלי, מפקד פלגת סירות הרקטות.  –  12:10דקה 

לנשאת צואריח'.   –  זוארק צואריח'. להבדיל מספינות טילים –: סירות הרקטות במקור ) הערת המתרגם

 (.   יר מתגהה.צואריח' מתגהה, לעומת צואריח' ע'  –  ההבחנה במינוח נוגעת גם לטילים מונחים

  5המשימה הראשונה שהוטלה עלינו הייתה לשאת מוקשים ולסגור את הכניסה למפרץ סואץ במוקשים. ביום  

 .  9באוקטובר  זה בוצע לפני תחילת המבצעים המלחמתיים 

באוקטובר בערב בשיתוף פעולה עם ספינות הטילים    6שיח', וביום   -למחרת הטילו עלינו להפגיז את שרם א 

שיח'. אחר כך קיבלנו פקודות לעבות את המוקשים בכניסה למפרץ סואץ   -הפגזנו את נמל שרם א  םהמונחי

למעשה בוצעו מספר   על מנת למנוע מהאויב להשתמש בו ולהעביר את הנפט מהמפרץ לנמל אילת.  

כלית  ניסתה מ10מבצעים של עיבוי ) שדה ( המוקשים באזור הזה. בכך הצלחנו הצלחה מלאה. למחרת  

 אלף טון.   40 -לעבור, ואחד המוקשים התפוצץ עליה והיא טבעה. המעמס של היה כ  "סיריס " הנפט

 

 
לפני פרוץ פעולות האיבה.   לפיו, המיקוש הימי בפועל בוצע  שוב טיעון החוזר על עצמו במספר פרסומים מצריים 9

אותה   זור איי היובל ויתכן כי לות חריגה של כלי שייט באאוקטובר אכן התבצעה פעי 4/5בליל  . הדבר תמוה 
 אוקטובר .  6/7פעילות הייתה תרגיל מודל לקראת הביצוע החי בליל 

 
הפגיעה ממוקש ימי וטביעתה של  .  " למחרת" התרחשה ביוםלא בדיוק סיריס"  היפגעותה של המכלית "  10

 יומיים לאחר שהפסקת האש נכנסה לתוקפה.  , אוקטובר  26- המכלית "סיריס" התרחשה בשעות הבוקר של ה



 43-תת מדגם  הטלת מוקשים ימיים עגונים ממקש

 

 

 

 

 ( סכמתי )תרשים   המיקוש הימי במיצרי היובל 



 

 וטבעה  בלמוקשים רבי עוצמה במיצרי יו  2-מ אוקטובר   26המכלית "סיריס" שנפגעה בתאריך 

 

 

 , מפקד קבוצת אנשי צפרדע. ב והא-אל מלאזם אוול ימי נביל עבד   –  13:27דקה 

 

 " ים עאבל"  מפקד קבוצת אנשי הצפרדע שפעלה במתחם -והאב -סגן עבד אל 



  9התבצע בדיוק ביום  73שביצעתי בשנת  " בלאעים" בשדה הנפט F  11-10 המבצע של השמדת מחפר

 .  12באוקטובר 

  תקפובשתי סירות. היינו סך הכול שישה. הכוונה הייתה להשתתף עם אנשי קומנדו, ש ב רא ע'יצאנו מראס 

את התחנה הראשית, שאחראית על איסוף   תקפנוהדלק על היבשה, ואנחנו בתור אנשי צפרדע  מכליאת 

 . 13ל ביותר בסיני, באבו רודס שהוא השדה הגדו  " בלאעים" הנפט משדה 

 הדלק והאסדה (.   מכלימזרחה לעבר  ב רא ע') ברקע: מפה המציינת את הדרך מראס   

השדה הזה היה בעצם של מצרים, וישראל שאבה ממנו במשך כל התקופה, והכוונה הייתה למנוע מישראל  

 את הנפט שלנו.  

הגענו למבואות השדה הזה, הסירות עצרו וירדנו מהן, והשלמנו בשחייה עד הפלטפורמה הזאת, והצלחנו  

השדה, בערך   ה לנו במבואות הצלחה שלא תתואר. מאחר שהים היה גבוה לא הצלחתי להגיע לסירה שחיכת

 ביב ולא ראיתי דבר. איננה.  סקילומטר מהפלטפורמה שהשמדנו. חיפשתי  4 -3

יש לו זמן ) קצוב ( והמועד התקרב, ואני הייתי קרוב למוקש ) כשהיה אמור ( להתפוצץ.  החלטתי    –מוקש 

בלילה בערך או אחת   2ק"מ. אני כיוונתי את המוקש לשעה  24לחזור בשחייה ולחצות את המפרץ לרוחבו 

למחרת... שמרתי על כל הציוד    11:30בשעה  ע'ריבוחצי. הוא התפוצץ בערך בשתיים וחצי. הגעתי לראס 

 שלי בשלמות.  

כי אני אוהב את זה מהרגע הראשון   השתחררתי מהשירות ועבדתי בצלילה כשנתיים לאחר המלחמה

ך לעסוק בכך עד הזמן הזה. עבדתי בחברה וכל  שנכנסתי לחיל הים ולכן נכנסתי לאנשי הצפרדע ואני ממשי 

עבודות הצלילה היו בשלום. הטילו עלינו לרדת לשדה בלאעים לתקן פלטפורמה ראשית הרוסה שם. הגעתי  

מן המלחמה. הייתה קצת מבוכה. הייתי מאושר  ז שאני השמדתי ב F-10וראיתי שמדובר באותה פלטפורמה 

 14נתי בזמן שלום. כשהרסתי אותה במלחמה והייתי מאושר כשתיק

 
 ". והיה מוכר בכינוי "פותחןהציב עליו תחנת מכ"ם   הישראלי  שחיל היםבמתחם "בלאעים" הפקה ימי מתקן   11

 
בעניין עיתוי ביצוע הפעולה של אנשי הצפרדע במתקן הימי בשדה בלאים הרי שיש עוד גרסה )מאמר של ראש   12

פעולות    2יו אוקטובר(. או שה 18/19אים הייתה בליל  ם של חיל הים לפיו פעילות אנשי הצפרדע במתקן בלהמבצעי
או שנפלה טעות סופר במאמר של ראש המבצעים. נראה כי אותו איש צפרדע מדייק יותר שכן יש אימות לעיתוי  

 . לאחר המלחמה  הישראלי שהופץ  בפרסום של מודיעין חיל הים, שמסר 
 
לבצע פעולת חבלה בנמל    באמצעות יחידת אנשי הצפרדע,, המלחמה המקורית תכנן חיל הים המצרי   תבתוכני 13

דיני המצרי ביטל את הפעולה באילת ובמקום הדרג המבדומה לפעולות שהתבצעו במלחמת ההתשה. אילת 
ע ביצוע פעולות  ורי מנן קטיג סאדאת באופזאת בוצעה הפעולה של אנשי הצפרדע במתחם "בלאעים".   

בנמל חיפה שאליו הייתה מתוכננת  מבצע גם בוטל  התקפיות בתחומי הקו הירוק. כך בוטל המבצע באילת וכך 
 חוליית אנשי צפרדע מצרית להגיע מדרום לבנון. 

 
  תית לחלוטין לא הייתה משמעואנשי הצפרדע המצריים ין כי פעילות החבלה של למען הדיוק ההיסטורי יצו 14

בשל ירי שגוי  כחודשיים לאחר המלחמה ,מתקן הקידוח הרי שהוא התרחש . ככל שנגרם נזק לבמתחם "בלעים" 
   F-10מתקן הקידוח לעבר השגוי  . הירי רודס-שהייתה פרוסה באזור אבוישראלית של סוללת טילי "הוק" 

זק  א היה למעשה סיבת הנגרם לבעירה ממושכת והו,   )ליל הסילבסטר( 1973התרחש בסוף חודש דצמבר 
 שנגרמה למתקן.  העיקרית

 



 

 לוואא' יוסרי קנדיל   – 16:30דקה  

המשימות  שאר את המשימות שהוטלו עליו בהצלחה. בין  מילא בכךחיל הים המצרי  (:  ) דברי סיכום  

היה אבטחת הנמלים המצריים לאורך תקופת  ,  73העיקריות של חיל הים המצרי במהלך מלחמת אוקטובר 

 המלחמה.  

למטרה זאת השתמש חיל הים בשולות מוקשים, בספינות נצ"ל ובמסוקים נגד צוללות. בידינו סטטיסטיקה  

 אלכסנדריה בוצעו  המבצעים הבאים: שאומרת, שמול בסיס חיל הים ב

גיחות מול בסיס חיל הים   166באוקטובר  31באוקטובר ועד יום   6נצ"ל ביצעו מיום  ספינות ה  •

 נמצאות שם.   15שהיה צפוי שהצוללות הישראליות  , פצצות עומק באזורים 450באלכסנדריה והטילו 

מטעני   5000דע יומם ולילה.  אלף מטעני נפץ נגד אנשי צפר  122סירות האבטחה בתוך הנמל הטילו  •

 ימים.   25נפץ כל יום במשך 

 

 סנדריה. כגיחות נגד הצוללות הישראליות מול נמל אל 207נצ"ל ביצעו  מסוקי ה  •

חיל הים השקיע מאמצים רבים , ומדוע? זה   16דיברנו על נמל אלכסנדריה בלבד, ומה בנוגע לשאר הנמלים?  

וחר, שנושאות את כל מה שמצרים זקוקה לו לניהול  כדי שהנמלים המצריים יישארו פתוחים לספינות ס

 המלחמה. העם המצרי לא חש מחנק כלל בשום שלב של מלחמת אוקטובר. 

 ברכות לחללים הקדושים! 

 ברכות ללוחמים! 

 ברכות לעם המצרי! 

 
ולא הופעלו מבצעית    לא היו כשירותהישראלי )דולפין וליוויתן(  זוג הצוללות שהיו באותה עת לחיל הים , בפועל  15

 הערכת יתר. -המצריהימי  מבחינה זו הייתה למודיעין במהלך המלחמה. 
 
כי אנשי קומנדו ימי ישראלי חדרו מספר פעמים לנמל ע'רדקה   ציניםאינם מ, באופן לא מקרי, רטון סהדוברים ב 16

)מבצעי "מגבית"( וכן לא את הפעולה של אנשי   תי ספינות טילים מדגם קומר ששבים האדום והטביעו שם 
סטי"ל  -מצריכלי שייט של חיל הים    3מהלכו הוטבעו )מבצע "ליידי"( שב דע הישראלים בנמל פורט סעיד הצפר

. כמו כן אינם מצינים את החדירה של זוג ספינות "דבור" למעגן מרסה  ק 'וידרה'ונט"   183-סמטל"ר פ , 'אוסה'
 וכן לא את כיבוש נמל אדביה ביממה האחרונה של המלחמה. בלילה הראשון של המלחמה, ו ץ ת'למת במפרץ סוא



 

 


