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 עקיד ) אל"מ ( ימי מחמוד עות'מאן זיד עדותו של: 

 

 הקדמת העורך 

ים ומפקדים  של קצינ  ועדויותמורשת  במצרים, מביא מעת לעת סיפורי 73אתר ההיסטוריונים 

רים מדובר בטקסים ק. בלא מעט מ1973בצבא המצרי שהשתתפו במלחמת אוקטובר 

 טריונים של  מסמך היסטורי.בקרי המהווים "רשומון" ולא בהכרח מסמך העומד

העדות להלן הינה של קצין שבתקופה שקדמה למלחמה שירת על גבי ספינת טילים מדגם  

 . 183-פקומאר בזירת הים האדום ואילו במלחמה עצמה שימש כמפקד ספינת טורפדו מדגם 

דרום מפרץ  הימי ביקוש מהבמסגרת שירותו על גבי ספינת טורפדו הוא היה מעורב במשימת 

 .סואץ )מיצרי היובל( 

 ה מוקשיםדש הימי הפתיעה את ישראל ולראשונה נודע על עצם קיומו של שפעולת המיקו

אוקטובר בעת שהפליגה במיצרי היובל בדרכה  26-כלית בשרותה של ישראל נפגעה בכשמ

 ץ.למפרץ סוא

ובמיוחד במה שנוגע  )כמאפיין "רשומון"( קים עובדתיים דיויש בה אי עדות זו , הגם ש

יש בה תיאור על אופן ביצוע משימת  רונולוגיה, הינה בעלת חשיבות משום שלראשונהלכ

 המיקוש מפיו של אחד ממפקדי כלי השייט של הצי המצרי שהיו מעורבים במשימה.
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 מבוא מטעם המתרגם

 

ון על  י) תאריך הריא ההיסטוריונים עם הגיבור עקיד מחמוד עות'מאן זיד 73ראיון של קבוצת 

 . ( 8/10/2018: הקישור לאינטרנטפי 

 .  20התקבל למכללה הימית באבו קיר,  מחזור מספר  1965. בשנת 1948נולד בשנת 

  2.........) מתאר את דרכו בחיל הים לאחר שסיים את המכללה הימית. שובץ לחטיבה 

ספינות טילים כסגן קצין חימוש. מתאר את תפקידיו וחובותיו כקצין בספינה. למד על טיל  

 דרך השיגור שלו והמפרטים שלו ( גבריאל, תכונותיו, דרכי אחסון,



. תעלת סואץ הייתה חסומה ופיקוד חיל הים רצה לתגבר את 5051הוא שובץ לסטי"ל 

היחידות בים האדום. העבירו אותו דרך נהר הנילוס. פירקו ממנו את כל הציוד המלחמתי על 

בערב היו  מנת שהיהודים לא יזהו אותו. הם נגררו לאורך הנהר על ידי גוררת במשך היום ו 

נקשרים לרציף. עברו דרך קהיר ומחוזות מצרים עילית. היו לבושים אזרחית והופיעו כספינת  

והתותחים ומכשירי האלחוט הוסרו. כשהגיעו   המכ"ם. דיג. על הסיפון הושארה רק הקבינה

לקינא העלו אותם על מנוף ענק והעמיסו על משאית שהביאה אותם לקוציר ואז הורדו לים  

 לספאגה. שם הרכיבו את כל הציוד והנשק עד שהיו כשירים לקרב.   ונגררו עד

 

    הרצין בגוף ראשוןמכאן העדות של 

- מבצע בסואץ או באדביה. שיערנו שהישראלים יעשו מבצע נקמה באהתכוננו ל 1970במאי 

ייניתיה כתגובה על מבצעי הקומנדו והתותחנים. למעשה הם תקפו את אזור סואץ בתגובה ז

. המשימה הייתה ברניס-ל. יצאנו וירדנו כךעל המבצעים הללו, אבל אנחנו ציפינו ליותר מ

מיועדת לשתי ספינות. נעמדנו ליד המשחתת אלקאהר והספינה השנייה נעמדה לצד  

בצהרים שמענו רעם  4או  3תה שם סירה אזרחית בשם מרג'אן. בשעה יאלקאהר, והי

ויש חילופי אש  אלקאהר יורה -ברניס לכיוון שלנו על פני המים וראינו מטוסי קרב, ו-תותחים ב

. אלמרג'אן ראתה מה שקורה ואמרו שחררו את החבלים 2בין אלקאהר לבין מטוסי הקרב

רנו והקפטן אמר "התרחקו מאתנו", כלומר אנחנו רוצים לירות ואתם התרחקו מאתנו. שחר

 כשהיא עומדת במקומה.אלקאהר -הטילים פוגעים בוראינו את  505את ספינה 

זה מראה מעציב, ואנחנו הצטערנו תקופה ארוכה וכואבת על  פגועה מולנוהמראה המשחתת 

מראה המלחים במים, והספינה השנייה ששייכת אלינו הותקפה גם היא. אני חושב שמספרה  

. הופתעתי כשבן המחזור שלי קרא אלי מהמים. התחלנו לאסוף את האנשים 506היה 

 החולים.  מהמים, ואז באו האמבולנסים לרציף והעבירו את האנשים לבית 

תשוב מיד לספאגה ) בהמשך   505.....)מתאר גילוי גופות נוספות (. הגיעו הוראות שספינה 

. מתאר שהיה מסע הוא התמנה ללוות את הגופות לאלכסנדריה ולהודיע למשפחות ההרוגים

 (.  ימים  3קשה שנמשך 

 פדו (. ספינות טור 1ואז הועבר לחטיבה  סטילים-2) במהלך מלחמת ההתשה היה בחטיבה 

כקצין ראשון כאשר בני המחזור שלו היו עוזרי קצין  3  233הוא הוצב בים האדום על סט"ר 

חימוש ) הערת המתרגם: זאת הפעם השנייה שהוא מתפאר שהוא התקדם יותר מבני 

 המחזור שלו (.

 
 משגרים של טילי "סטיקס".  2ספינת טילים מדגם קומאר בעלת  1

 
על ידי מטוסי חיל האוויר הישראלי במסגרת   1970מאי   16את תקיפת נמל ברניס בתאריך הוא מתאר ן כא 2

 ונפגעו כלים נוספים.  Zבתקיפה זו טובעה המשחתת אלקאהר מדגם . " המבצע "קשת אווירי 

 
 .  P-183ספינת טורפדו מדגם   3



 

 (.   864) כאן מופיעה התמונה של סט"ר מספר דופן 

 

 

ואכלנו אוכל לא של בני אדם. ) מציין סוגי   וכמה בע'רדקה בסאפגהשהינו כמה ימים אנחנו 

כלי הגז  היו פעם מלאים בגז תוקפו( ושתינו מים עם גז משום שמאוכל רקוב ומעופש שפג 

 ופעם במים. תמיד כשירדנו לחופשה הדבר הראשון שביקשנו היה מים.  

היו )סיורי ( מודיעין  ימיים בלילה. היו מכשירים חדישים ביותר מודיעין אלחוט   73במלחמת 

ואלקטרוני וצוות מבצעים שעקבו אחרי המבצעים שהיו מיוחדים להם, שניסו לשבור צפנים  

בסוגרים במקור. הערת   7סטרלה או אלחיה ) סאם ועקבו אחרי התדרים. בנוסף לקיומם של 

 לחיה= הנחש ( חדישים מונחים ורק קצין ה"נחש" אחראי עליו. המתרגם: הכינוי א

כשכולנו נלהבים מזה שהמלחמה קרבה. במשך כל אותה השנה   73נכנסנו לתקופת מלחמת 

 אמרו לנו שהנה המלחמה ואחר כך נדחתה.

בתחילת אוקטובר הייתי בחופשה. חזרתי לספאגה כשהתחנה בקינא מלאה חיילים. עדיין לא  

. לא  מה. ביצענו אז סיורים טקטיים, כשכל מטרה שגילינו דיווחנו למבצעיםהייתה אז מלח

 התקיים שום חיכוך. היו מטוסי סיור אבל הם ביצעו רק תצפית. 

. למחרת  . לא היה ודאי שיש מלחמה ויצאנו איתם 4יצאנו עם הצוללות  באוקטובר 3ביום 

בכניסה למפרץ סואץ.  מוקשים , שתטיל שורה של 5ה דקהיליאמרו לנו צאו עם המקשת 

 לאחר שהתכוננו ויצאנו נאמר שכל אחד יחזור שוב. אנחנו היינו מוכנים כרגיל. 

ביצענו אותה פעולה בפעם השנייה. יצאנו עם המקשת דקהיליה   באוקטובר  4למחרת 

שזרעה שדה מוקשים ואנחנו עם דקהיליה כדי להגן עליה אם תותקף. ) לספינת הטורפדו 

באותה עת לא הייתה אפשרות לאתר צוללות אלא אם כן מישהו הודיע לי שיש צוללת. 

 בסוגרים במקור (. 

 
זוג צוללות מדגם "רומיאו" הפליגו מנמל ספאגה דרומה לנמל פורט סודאן כדי להיערך שם לקראת ביצוע   4

 פלגת ספינות טורפדו בעת יציאתן דרומה ניתן להן ליווי קצר על ידי   ההסגר הימי במרכז הים האדום. כנראה 
 .T-43מקשת/שולת מוקשים מדגם   5



אנו. מפקד הספינה היה אלג'מאל ומפקד הסיור. העמסנו מוקשים ויצ 6באוקטובר 5ביום 

מוקש נפל בגלל הים הגבוה. הוא שתק ולא אמר לי מחשש מהתגובה שלי ושתק. ואני לא 

 ידעתי שיש מוקש שנפל מולי. 

 כדי למנוע מהם את הדלק ולבצע , אנחנו רצינו לסגור את המעבר לישראל מבארות הנפט

באב אלמנדב. אנחנו לקחנו את המוקשים   . צריך היה לסגור בפניהם אתמצור עליהם

 והטלנו אותם והבנו שאנחנו במלחמה בשל הטלת מוקשים במעבר ימי בינלאומי. 

נכנסנו לנמל ע'רדקה ולא ספאגה. שמנו לב  לאחר שסיימנו  2בשעה  רבאוקטוב 6ביום 

שמטוסים ממריאים משדה תעופה ע'רדקה ואנחנו בספינות. המטוסים עברו מעלינו 

בתחמושת. זה מראה שבחיים שלנו לא ראינו בעבר. לאחר זמן מה ראינו אותם  עמוסים 

חוזרים ללא התחמושת, והתחלנו לשמוע ברדיו הודעות מלחמה ואז היינו בטוחים שזאת  

 המלחמה .

עברנו אותו וחשנו גאווה בצבא שלנו ובמדים  73ועד  67 -הרגשנו שסבל ההשפלה מ

 שלנו.

   למראה המטוסים שחזרו אחרי משימות ההפצצה () מתאר את השמחה שאפפה אותם 

 לצאת בלילה לאזור המבצעים ולהמתין לדיווחים, משום שנמל ע'רדקההמשימות שלנו היו  

 קרוב יותר לזירת המבצעים מאשר ספאגה. 

וחצי   2עד יום או יומיים למחרת מבצע זריעת המוקשים ולאחר שנקשרנו לרציף בשעה 

 רגיל.בלילה המעבר היה 

התעוררתי משינה פתאום והרגשתי שקורה אסון. הוריתי להפעיל את  7באוקטובר 8ביום 

המנוע ולשחרר את הקשר ) לרציף. י"ו (. אני זזתי בשל תחושה עמומה שלא ידעתי מה 

מקורה עד היום. ובעוד הספינה רחוקה כמה מטרים מהרציף שמעתי פיצוץ חזק. ספינת 

ה ממוקש שהוצמד מתחת למים. הם לא פוצצו אותי משום הטילים שהייתה מולי התפוצצ

ואין מוקשים. עד   ששחררתי את החבלים. ירד צוללן ובדק את הספינה ואמר לי שהכול בסדר

 שהאיר היום ואני בנמל ונקשרנו לרציף.  

בלילה קשה לגלות מוקש, וההוכחה לכך היא שירדו אנשי צפרדע באילת וכולם הצליחו  

שראלים. י"ו ( אמצעים ותאורה. השיטה לגלות זאת היא להטיל מטענים  למרות שיש להם ) לי

נגד אנשי צפרדע ולבצע זאת יום יום על פי סדר יום כל חצי דקה. לחייל יש סדר יום. קול  

 המטען מפחיד והוא משפיע על עמוד השדרה של הצוללן. 

הבוקר והגיע  אני ראיתי את האסון שקרה לספינה מהמוקש, אבל הספינה שלי שלמה, עלה  

 מנוף והעלה את הספינה הפגועה לתחזוקה יחד עם הצוות. 

באותו היום התקבצה שייטת משותפת של ספינות טילים וטורפדו שפעלו בע'רדקה בפיקוד  

-) בהמשך מתברר שמו המלא: פארוק תקי אמפקד השייטת מקדם ) סא"ל ( פארוק אלתקי 

הזוטרים והנגדים ( ואמרו לי, שיש תכנית  מהטילים ונוספים )מפרט את שמות הקצינים דין ( 

שכל הספינות תרדנה לספאגה באופן   בסאפגהשל הישראלים נגדנו, ויש מברק מהמבצעים 

 
לדעת עורך המסמך, מפקד  הספינה טועה בעדותו מבחינה כרונולוגית. המיקוש בפועל של מצרי היובל   6

. באותו לילה אכן נפל אחד המוקשים בשל  אוקטובר 6/7התבצע בלילה הראשון של המלחמה . היינו בליל 
 תקלה כלשהי 

עורך המסמך שוב  המפקד המצרי איננו מדייק בציון התאריך הנכון. התיאור בקטע זה מתייחס  להערכת  7

אוקטובר בנמל ע'רדקה ופגע בסטיל מדגם   11/12שפעל בליל  13של כוח צוללנים של שייטת  לפעילות 
 "קומאר". 



. בסוגרים במקור (,  בסאפגהבולט ) סואץ הייתה מפקדה לעצמה. מפקדת הים האדום הייתה 

 ה אחת בע'רדקה משום שיש סטי"ל שנפגע מהמוקש. נשאר ספייושת

אבטחת ע'רדקה  –) להלן הוא מסביר בסוגרים למה הכוונה באופן בולט. י"ו ( באופן בולט 

. לא היו עליו שומרים. בנמל ע'רדקה היו תותחי חוף ) מבוקרי (  והאי אלג'פתון היו ריקים 

 משלהם.  מכ"ם

 איר אותי בנמל ע'רדקה באופן שנון. ואמר לי: הוא ) כנראה פארוק מפקד השייטת הנ"ל (הש

של אמין עבד אלמוג'וד ואני אעלה אתך לספינה.  230מי הספינה שתישאר? אמר ספינה 

הספינה צריכה לחזור לספאגה. וככה הוא עבר כמה ספינות באותה השיטה ונותרה הספינה 

 שלי, ואמר: מי נותר? אמרתי לו: אני. אמר: אתה אמרת. וכולם צחקו.  

 ) מסביר שהוא נשאר עם הספינה שלו בע'רדקה ונפרד מחבריו ( 

באי אלג'פתון ציינתי פעם למפקד נקודת ע'רדקה עקיד טלעת מרקץ ) קרא מורקוצ (, שיש 

באי אנשים, משום שבלילה ראינו אורות נמוכים. אמר לי: יא מחמוד, מספיק לחשושים. לאחר  

ואמר לי: אתה לבדך כאן. תיקשר בכל   שכולם עזבו בא אלי מפקד נקודת ע'רדקה לרציף

 מקום שאתה רוצה. 

, אבל אני לא הלכתי לשם. חלקי  בע'רדקה היו מחסני אוכל ומגורים בתור קו הגנה ראשון

 החילוף והנשק הובאו מספאגה. בלילה נכנסתי בין סירות הדיג מחשש למיקוש.

בטח אותו כנגד כל למחרת הפלגתי עם פארוק אלתקי, הוא ) על ( ספינת טילים ואני מא

מטרה. הוא הגיע מספאגה ונפגשנו בנקודת מפגש ולאחר סיור חזרנו ואני נקשרתי בנמל 

 ע'רדקה שוב לבדי.  

באוקטובר הוא ישן מעט והתעורר משום שהרגיש משהו בפעם השנייה. הסתובב   10ביום 

ול עמום  ובצד ימין לא ראה דבר ובצד שמאל הייתי קשור לצד מחפר. שמעתי קסביב הספינה 

די. הפעלתי את עמדות הקרב והנעתי את המנועים  בחושך והרגשתי תנועה של דברים לצ

ראיתי מטרות קטנות מאד. הבאתי את התותחן לתותח אבל הוא לא ראה דבר. אני  ובמכ"ם

הנחיתי אותו לירות אבל הוא בהלם מלראות את האויב מולו. הוא התגבר וירה ואחרי כמה 

נות התפוצצו לאחר כמה יריות ואחת נוספת התנגשה במחפר  שניות שתי ספינות עוי

 . למחרת המחפר היה הרוס. 8והתפוצצה עם כל התחמושת שהייתה עליה

מיד ספינה לאי לראות מה קורה למחרת כאשר ראיתי את עקיד טלעת מרקץ אמרתי לו: שלח 

פוחים.  באי. ולמעשה הוא שלח וחזר עם קבוצה של חיילי קומנדו והביא קרטונים של ת

 התברר שיש קבוצה של ישראלים שעקבה אחרינו מזה ימים.  

באוקטובר לא היו שום גופות של ישראלים אבל היו דברים שרופים צפים על המים.   10ביום 

הספינה עם התחמושת התפוצצה וספינה מלאה בנשק ובמוקשים נמסרה למודיעין. והמחפר  

 הישראלים? י"ו (.  אנשי הקומנדו איני יודע מה עלה בגורלם ) של  נהרס. 

 קורות ישראליים לאותו המבצע. מבצע מגבית.היסטוריונים מצאה קישור למ 73קבוצת 

 

 
מל ע'רדקה עם  לנ 13להערכת העורך , המפקד המצרי בעדותו מתאר כאן אירוע שבו נכנסו לוחמי שייטת  8

  10-אוקטובר ולא ב 19/20סירות נפץ במטרה לפגוע בספינות טילים בנמל. אלא שמבצע זה התבצע בליל 
 אוקטובר. הדבר מחזק את חוסר הדיוק הכרונולוגי בעדותו של המפקד המצרי 
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. הם באזור אחר דין במשימה אחרת-באוקטובר הפלגתי יחד עם פארוק תקי א 11למחרת 

חי החוף ולראות  תשיח' ותו- של שרם א המכ"םשיח' כדי להיכנס לטווח - נשלחו לאזור שרם א

  25את תגובת הישראלים. היהודים התחילו לירות עלינו ולתקוף במטוסים. לנו היו תותחי 

מ"מ והסטי"ל שיגר לעברם. אני הוריתי לתותחן לא לירות אלא אם יורים עלינו. השתמשתי 

מה שאנחנו מכנים מטעני עשן. כאשר הייתה מטרה שבאה לתקוף אותי הפעלתי מטען  גם ב

עשן במים, וזאת הדרך הקלה ביותר להגנה על עצמך, להטיל את המטען עד שהאויב יסיים  

 את כל התחמושת שלו במקום אחר במקום המקום שלך.

נאסר להשתמש בו  בסוגרים במקור (נ"מ נישא על הכתף, אבל  7היה לנו טיל סטרלה ) סאם 

ן על לישו ג) ראה הסבר לעיל ( קבע מתי להשתמש בו. הוא נה בלילה. רק קצין ה"נחש" 

 לא יפתח אותו ולא יתקרב אליו בתור נשק סודי.  כדי שאף אחד סטרלההארגז של 

- ) באוקטובר ( האויב הצליח לתקוף אותנו מהאוויר והסטי"ל נפגע. פארוק א 11באותו היום,  

קי קרא לי באלחוט ושבר את דממת האלחוט. הוא אמר לי: התקרב אלי. הותקפתי. נתתי ת

י"ו (הוצא את הטיל ותקוף את המטוסים. הקצין אמר לי: אי אפשר   סטרלה-הפקודה ) לקצין 

באוקטובר. לא  5 -הגיעו אלינו לספינות לפני המלחמה, ליתר דיוק בלהשתמש בו. הטילים 

 היו לנו אותם קודם לכן.  

הקצין אמר לי אל תתמרן ואל תפליג מהר. עצרתי במקום כשאני מצפה לפגיעה כל שהיא בי. 

ואמר לי ברגע שתראה אדום התקדם בקורס ישר והשתק את המנוע. ראינו את המטוס גדול  

והק והטיל פגע בו ונפל מטוס סקייהוק שהוכשר ללחימה בים. שמחנו מאד יותר מכוכב לבן ב

 והטיל התפוצץ רחוק מאתנו.  

ו שצריך לוודא ) את ה על הפלת מטוס סקייהוק, אבל אמרלאחר מכן שלחתי מברק למפקד 

סטרלה בלילה ולא רק -ההפלה י"ו (. המטרה של ההודעה שלי הייתה שניתן להשתמש ב

 ביום.  

 

. אני שימשתי לו רק תקי והוא המשיך לספאגה-זרתי לע'רדקה יחד עם פארוק אלאחר מכן ח

 כהגנה.
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נודע לנו מהמודיעין, שספינה גדולה  כמה ימים לאחר מבצעים רצופים של זריעת המוקשים 

. הבחנו שהם באו עם  9אלף טון טבעה אחרי שנפגעה ממוקש  45של האויב במעמס של 

רחק משדה המוקשים שלנו. )קיבלנו הוראה ( לסגור את ספינות קטנות והפליגו ליד החוף ה

 10ף.  המעבר השני ליד החו

עם הוראות שהמעבר חייב להיסגר אפילו אם לא  נשלח מברק מספאגה ממפקד הבסיס

טורפדו, ספינת הפיקוד והפלגה שלנו ויוסף אלג'מאל מפקד הפלגה  ספינות 3נחזור. יצאנו 

יחד עם יוסף   מחמד על הספינה המאבטחת ממרחק. של הפלגה ויאסין  2ואני השני, מספר 

. אמרו לנו אם יתקיפו אתכם תיכנסו בין כול העם 11ג'מאל יצא אחד משבטי אלעבאבדה 

 ותברחו מהם ושלא תפליגו לכניסה לע'רדקה ויתקיפו אותך.  

והספינה נהייתה כבדה כמעט חצי טון, ויש רוחות ומשקל 12מוקשים  12בכל ספינה היו 

קילו. היה חשוב מאד לסגור את המעבר למרות קרבתו לחוף. זה הפך   350 -ו 300המוקשים 

  והמכ"םספינות והגענו לאזור. יאסין נעצר ואנחנו המשכנו  3להיות משימה לאומית. יצאנו 

הפעלנו אותו פעמיים או שלוש ואחר כך כיבינו אותו כדי שהאויב לא יגלה את מיקומנו. לאחר  

מכן גילינו מטרות רחוקות כמה מיילים ומטרות נוספות עוקבות אחרינו. עשינו כמה תמרונים  

המוקשים שהיו עלינו ואחר כל התחילו לתקוף אותנו. הפלגנו אבל ללא הצלחה בגלל 

 י לבד כשהספינות לידי.  ותר ומפקד הפלגה נעלם. מצאתי את עצמבמהירות הגבוהה בי

מכשירי המודיעין האלקטרוני ומכשירי ההאזנה שהיו לנו התחילו לשמוע את האויב. המפקד  

שיח' מנהל את המערכה והוא נתן להם פקודות לתקוף ממסוק. אמרו לו  - שלהם משרם א

לא יכולתי לתמרן, וקצין המבצעים  שזה מארב. במקביל אני ביקשתי חיפוי אווירי משום ש 

הגיע אליו מברק מאלכסנדריה ומקהיר שאין חיפוי אווירי, אבל הוא התנהג בחוכמה ושלח לי 

שיח' של האויב קלט את -ואז מפקד בסיס שרם אטייסת מיראז' בדרך אליך, מברק פתוח: 

 המברק והוציא פקודה שהספינות ישובו מיד. 

במרחק מייל והטלנו שדה מוקשים והאזור הפך להיות לא עוד לפני כן הגעתי לאזור כמעט 

 קשר וזאת מהירות בלתי צפויה מספינה ישנה.  42ראוי לשייט וחזרתי במהירות של כמעט 

 ) בהמשך מספר סיפור צדדי (

ספאגה אותם לא התקיפו. הנמל היה מאובטח הן באוויר והן בים. לא התקיפו אותם לא   לגבי

מהאוויר ולא מהים. היה שם בסיס ) טילי (סאם נ"מ והם היו מאובטחים לחלוטין, והם אלה 

 שדיווחו על הפלת הסקייהוק כאשר זה קרה.

ען מצרים  ) ממשיך לפאר ולהלל את הניצחונות והביצוע המושלם שלהם וההקרבה למ

 והחזרת סיני (.

. קיבלתי עיטור מגן כבוד צבאי  המשכתי בספינות והתמניתי מפקד פלגהלאחר המלחמה 

כהערכה לתפקיד במלחמה. לאחר מכן התמניתי לראש ענף הביטחון באלכסנדריה. באותה 

 
שים  מוק 2אוקטובר לאחר שעלתה על  26הכוונה למכלית "סיריס" , שפעלה בשירות ישראל וטבעה בתאריך  9

 במיצרי היובל. 
 
 נותן העדות מתכוון לשימוש החלופי שעשתה ישראל במעבר הפנימי הקרוי "מעבר המילאן".  10

 
הכוונה לא ברורה. יתכן שהוא מתכוון שהם הסתייעו בדייג בדואי שהכיר את השרטונות במעבר המילאן. מכל   11

ימי כך שתמנע מישראל את  מקום הדבר מעיד כי לאחר המלחמה הם פעלו להשלים את משימת המיקוש ה 
 השימוש במעבר המילאן. 

 
 .  183-מדגם פספינת טורפדו מוקשים הינה גדולה מדי  לנשיאה על ידי   12של  מוערך שכמות  12



התקופה הופיעו טילי הגראד והקטיושה והיה צריך להציב אותם על ספינות הטורפדו בתור  

. אנחנו קיימנו אימון בים אתם. הטבענו 100%הנשק של הספינות וזה היה רעיון מצרי פיתוח 

. אחרי כן  13פעם חבית והשתמשנו במקומה בקטיושה, ואז הרכיבו את הגראד על הספינות

. ) מתחת לדברים הללו תמונה של  1986לא היו מבצעים ואני פרשתי בדרגת עקיד בשנת 

ספינה עם הגראד( .  

 

 מ"מ 122נת מטל"רים תצלום של ספי

 
  25קנים שהוצבה בירכתי ספינות הטורפדו במקום תותח  40מ"מ , כוורת של    122הוא מתכוון למטול רקטות  13

 מ"מ 


