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 הקדמה 

עסק הצבא המצרי , ובמסגרתו חיל הים, בהכנות   1973כשנתיים לפני פרוץ מלחמת אוקטובר 

בתרחיש   , כחלק מהמהלכים האופרטיביים, למימוש אופציה של נחיתה ימית בחופי צפון סיני. זאת 

של פרוץ פעולות איבה בין ישראל למצרים ומימוש תכנית המלחמה המצרית שנועדה לשחרר  

 .   )עד המעברים(  חלקו את את חצי האי סיני או , מהכיבוש הישראלי

זרועי רחב היקף   -התקיים בצבא המצרי תרגיל מפקדות בין   1971בשבוע האחרון של דצמבר 

שתרגל את תוכנית המלחמה המצרית בעלת הכינוי "גרניט", שתכליתה כיבוש חצי האי סיני בשלבים.  

קירת מודיעין מיוחדת שסקרה את תוכנית  התפרסמה על ידי אגף המודיעין ס  1972בחודש אפריל 

"כוח החפה  כלל ; זו מלחמה  נית כוהמלחמה המצרית ופירטה את שלביה. אחד השלבים על פי ת

 2יצירת מאחז במקום וחסימת הציר מפני כוחות מתגברים או נסוגים" -מהים והאוויר בחוף רומאני

עת הוקמה במסגרת הצבא המצרי    1972קיבלה תאוצה מתחילת , אופציה זו של נחיתה ימית 

פעילות  . כמו כן התבצעה   130)בכפיפות מקצועית לחיל הים( חטיבת נחתים שקיבלה את המספר 

)רקטות קטיושה(   י סד"כ הנחיתה הימי של  חיל הים לרבות תוספת חימוש ייעודושיפור  הכשרה של 

 שנועד לריכוך חוף האויב בטרם הנחיתה. בספינות הנחיתה ובספינות הליווי, חימוש 

, עת בוצע  1972במחצית השנייה של חודש אוקטובר מעשי שיא ההכנות בתחום זה באו לידי ביטוי 

.  גורמי  130כלי שייט וחטיבת הנחתים  30תמרון ימי רחב היקף במפרץ אבו קיר בהשתתפות מעל 

מרון הזה וההכנות לו , העריכו כי  המודיעין בישראלי בדגש על המודיעין הימי, שניתחו את הת

שגובש בתוכנית "גרניט" ותורגל  כפי  המדובר בתרגול של מודל נחיתה בחוף רומאני שבצפון סיני 

 . 1971תרגיל המפקדות  מסוף דצמבר אותו ב

של חיל הים  ו של פיקוד דרום  "סלע" - ו"שובך יונים"   ת ובצה"ל תוכני והוכנ,  על בסיס הערכת מודיעין זו  

 . נחיתה המושטת והמוסקת בחוף רומאניהמצרית של התוכנית הלסכל ולבלום את   ושנועד 

  130, הוטלה חטיבת הנחתים 1973אוקטובר   6-בסופו של יום , משפרצה המלחמה בצהרי ה 

זאת, במטרה לנצל את   . ולא בחופי צפון סיני כפי שהוערך בחזית תעלת סואץ דווקא למערכה  

    צות במהירות את אגם המר הקטן ולהעמיד , בסמוך לשעת לחשל החטיבה  יכולותיה האמפיביות  

פרוץ פעולות האיבה רק"ם )נגמשים וטנקים קלים( בצידה המזרחי של תעלת  לאחר ש  וזמן קצר  -ה

 סואץ. 

של חטיבת הנחתים המצרית   ת את השינוי הזה בתוכניו, בזמן אמת,  גורמי המודיעין בישראל לא צפו 

 ל, בפיקוד דרום ובחיל הים, לסכל את הנחיתה הימית בצפון סיני. ומשפרצה המלחמה נערכו בצה", 

, נשאל ראש המודיעין הימי של חיל הים    1973בעומדו לפני  "ועדת אגרנט", בחודש דצמבר 

 תשובתו   בדבריהישראלי, )אל"ם אז אברהם לונץ( האם תכנית המלחמה המצרית הייתה ידועה לו? 

 
  במובנה הקלאסי תוך שימוש בספינות נחיתה ולא יעסוק בביצוע החפותמאמר זה יעסוק בביצוע נחיתה ימית  1

על ידי כוחות קומנדו ימיים  במהלך המלחמה,   שהתבצעו  החפות  ,באמצעות סירות גומי או סירות הסתערות  
 . ויבשתיים בצפון סיני ובמפרץ סואץ

 
דות מצרי לכיבוש סיני   תרגיל מפק-11.4.1972מתאריך   38/72סקירת מודיעין מיוחדת פרפרזה מתוך  2

 אוסף פרטי( )



תכנית המתקפה המצרית הייתה ידועה והיא התבצעה על ידם "פרט   : )ציטוט חופשי( כי ענה 

לשלב אחד שהאויב ביטל"......."הייתה צריכה להיות נחיתה בחוף רומאני, שלב זה בוטל, אבל  

 3נערכנו לו בדרך כשישבנו בשטח". 

במאמר זה ייעשה ניסיון לתאר את ההכנות שהתבצעו במצרים למהלך של הנחיתה הימית וניתוח  

בות לכך שפקוד הצבא המצרי החליט לבטל את הנחיתה הימית בחופי צפון סיני ולהעדיף את  הסי

  , המצויד ברק"ם אמפיבי,  ככוח קומנדו יבשתי   הפעלתה של חטיבת הנחתים בחזית תעלת סואץ

 .  3ארמיה מפקד  של   פיקודותחת 

ממזרח לתעלה   130 מאמר זה יתמקד בפן הימי ולא יעסוק בפעילות ובקרבות של חטיבת הנחתים

בהרחבה   נסקרו ופעילותה ככוח יבשתי הקרבות היבשתיים של חטיבה זו במהלך המלחמה. 

כמו  .  4ברמודז חוקר אמריקאי בשם  ג'וזף  מלובני ופסח אשר, דני  חוקרים צבאיים כגון;  בפרסומים של 

ויחידות  נוספות של צה"ל    46מתוך פרסומים ועדויות מפיהם של קציני שריון  ישראלים מגדוד    כן

 שהיו במגע ישיר מול חטיבה זו.  

 

 הערה מתודולוגית 

, המידע בנושא זה לוקה בחסר מאחר ואין ברשות מחבר המאמר מידע  יצוין כי בפתח הדברים 

מקורות חלקיים  על מצרי. עיקרי הדברים מתבססים ראשוני מתוך ארכיונים של הצבא או חיל הים ה

כגון רמטכ"ל   לנושא זה , , בין השאר  שהתפרסמו  במצרים כגון זיכרונות מפקדים בכירים שהתייחסו  

, מפקד חיל הים המצרי עד  3לי, ראש אגף המבצעים גמאסי מפקד ארמיה זצבא מצרים במלחמה שא

בשנת   בראיון שנערך עימועצמו  130נחתים  מחמוד פהמי ואף מפקד חטיבת ה 72סוף אוקטובר 

2016  . 

סקירת   חלק של , בעקבות פנייתו של מחבר המאמר, שיחרר ארכיון צה"ל 2022בתחילת חודש ינואר 

שהתקיים    ,  תמרון נחיתה ימי מודיעין שהתפרסמה על ידי מחלקת המודיעין של חיל הים, אודות  

 5.  1972באוקטובר במצרים 

הרבעון   אור על ההכנות שהתבצעו בחיל הים המצרי עד במידה מסוימת  שופך   , ששוחררפרסום זה 

,  כמפקד חיל הים המצרי  , מועד שבו תמה כהונתו של אדמירל מחמוד פהמי 1972האחרון של שנת 

של הצמרת הביטחונית המצרית  ישיבה סוערת  בעקבות    הודח על ידי הנשיא סאדאתלאחר 

 . 1972אוקטובר  24שהתקיימה בתאריך 

,  בחיל הים המצרי  ביחס לנחיתה בצפון סיני ניתן ללמוד במידה  1973על שינוי התפיסה, בשנת 

מסוימת ממאמר שהתפרסם לאחר המלחמה על ידי ראש המבצעים הימי רפעת אשרף תחת פיקודו  

ת פהמי. במקביל, על ההכנות שנעשו בחטיבת הנחתים  של פואד ד'יכרי שחזר לפקוד לאחר הדח

 .6התקבל מידע מסוים מספרו של הרמטכ"ל שאזלי "חציית התעלה"   1973במהלך  130

 

 
 18.12.73עדותו של אל"ם אברהם לונץ בפני ועדת אגרנט בתאריך  3
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 . תמרון נחיתה- להלן א"צ-.

 
 . להלן ;שאזלי 1987מערכות   חציית התעלה,, פריק, שאזלי, סעד  אלדין   6
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 הרובד האסטרטגי - תוכניות המלחמה של הצבא המצרי

, נגזר   1973מהלך טקטי או אופרטיבי של אחת מזרועות הצבא המצרי , לקראת מלחמת אוקטובר 

ם מהרובד האסטרטגי וכוונת הדרג  המדיני. משכך ראוי לתאר בקצרה את השתלשלות  מטבע הדברי

 1967במלחמת יוני )"הנכסה" (  ואת עיקרי תוכניות המלחמה שהתגבשו במצרים מאז התבוסה  

את    1968שר המלחמה המצרי מצרי, עוד מימיו של הנשיא נאצר, הגנרל מוחמד פאוזי הגדיר בשנת 

צבא המצרי כ"שחרור האדמה הכבושה בסיני בכוח והגעת הכוחות עד  תמצית האסטרטגיה של ה

"  והיא כללה תוכניות  200פלסטיני". התוכנית הכוללת לכיבוש כל סיני כונתה "תוכנית -הגבול המצרי

 .  , על גלגוליה השונים   התקפה מצריות בסיני שקבלו את הכינוי "גרניט" 

"  1בימיו של הגנרל פאוזי התקיים תרגיל "גרניט , לאחר מותו של הנשיא נאצר ועוד   1971באביב 

הגידי   מעברי שהתמקד בשלב הראשון של חציית התעלה וכיבוש השטח שבין תעלת סואץ ל

השתתפו  כוחות יבשה בסיוע כוחות  , והמתלה. בתרגיל זה שככל הנראה היה רק משחק מלחמה 

ם שבאותו עיתוי טרם הוקמה  ים לרבות אלמנטים כלשהם של חטיבת נחתי- אוויר הגנה אווירית ו

 באופן ממשי. 

לאחר הדחתו של הגנרל פאוזי על ידי הנשיא סאדאת ומינויו של הגנרל מוחמד אחמד סאדק לשר  

" והיא כללה את צליחת  2-, שיפר האחרון את התוכנית וקרא לה "גרניט1971המלחמה במאי 

סמך תוכניות כוללות אלה ,    התעלה, כיבוש המעברים והמשך התקדמות לעבר הגבול הבינלאומי. על

העריך הגנרל סאדק, כי הצבא המצרי אינו מוכן עדיין לצאת למתקפה לכיבוש כל סיני מאחר ועל פי  

 הערכתו הדבר חייב כוחות ואמצעים שלא היו ברשות הצבא המצרי באותה עת. 

          א של ישיבת המועצה העליונה של הכוחות המזוינים בראשות הנשיהיה זה הרקע לדיון סוער  

. במהלך ישיבה זו דרש סאדאת   בערב   1972באוקטובר  24אל גיזה, ביום -ב  ארמונו סאדאת ב -א

א נתקל בתגובה  ואולם ה   עם מה שיש.  ממפקדי צבאו  להכין את הכוחות המזויינים לצאת למלחמה

עדיין  הצבא המצרי איננו מוכן   שטענו כי ומפקדים נוספים שר המלחמה סאדק של מסתייגת/מתנגדת  

אדק ועוד מפקדים בכירים נוספים ובהם  סבעקבות אותו דיון סוער הודח שר המלחמה   למלחמה. 

 7מפקד חיל הים מחמוד פהמי. 

,הגנרל אחמד איסמעיל עלי ובמקומו של    1972אוקטובר  26-במקומו של הגנרל סאדק מונה , ב

'יכרי כמפקד חיל הים )למעשה הוחזר לתפקידו הקודם  אדמיראל מחמוד פהמי מונה אדמיראל פואד ד

בעקבות הפשיטה הישראלית המשוריינת בצפון מפרץ    1969 לאחר שהודח על ידי נאצר בספטמבר  

 (. סואץ

 

 ימית וההכנות לה ההרעיון לנחיתה 

 

התקבעה  במודיעין  הישראלי בכלל ובמודיעין   . מדוע בעצם 1972במנהרת הזמן לשנת נחזור עת כ

הצבא המצרי תכלול נחיתה ימית בחוף רומאני  לפיה תכנית ההתקפה של , ההערכה בפרט   הימי

 שבצפון סיני. 

  130החליט הצבא המצרי על הקמתה של חטיבה אמפיבית שקיבלה את המספר  1972בינואר 

קומנדו    ישהשתייכו לפוג'  חיילי קומנדו  . חטיבה זו שאליה הוצבו 1972באמצע   שהקמתה הושלמה

בהקמת החטיבה יישמו   . , הוקמה במתכונת דומה לזו של רגימנט החי"ר הימי הסובייטיבצבא המצרי 

 
, מופיע כנספח  1972אוק'   24העליונה בראשותו של סאדאת בתאריך פרוטוקול הישיבה של הצמרת הצבאית   7

ורגמו לעברית על ידי מר  ת א' בספר זיכרונותיו של האדמיראל פהמי. ספר זה התפרסם בערבית וחלקים ממנו 
 ונערכו מקצועית על ידי מחבר מאמר זה.  ורדייצחק ו

 



בראס  (  ביב" ר ")מבצע  1969, בספטמבר המצרים לקחים שנלמדו על ידם ממבצע הנחיתה הישראלי 

 . 8שבמפרץ סואץ  אבו דרג' וראס זעפרנה

והיא כללה קצת  גדודים  2רגונית היו לחטיבה  . מבחינה א בסיס הקבע של החטיבה היה באלכסנדריה  

כלי רכב משוריינים בעלי יכולת תנועה אמפיבית   100-כ  כלל  ציודה העיקרי .   לוחמים  1000-יותר מ

בנוסף היו לחטיבה אמצעי   . OT-62או  BTR-50מסוג  נגמ"שים  80- וכ  PT-76מסוג  טנקים  20-מתוכם כ

 .9נשק נ"ט וטילי נ"מ אישיים חימוש אורגניים כמו 

שני דגמים של  עמדו לרשות חיל הים המצרי    תקופה באותה ?  ימי מושטומה באשר לכוח נחיתה 

אחת מהן , כנראה לא   S.M.B-1   מדגםמיושנות ספינות   4-כ מתוצרת סובייטית.   ספינות נחיתה

שהיו ערוכות    VYDRAספינות נחיתה משופרות יותר מדגם   10-ו ת ים סוף כשירה הייתה ערוכה בזיר

והן היוו    טון  250-כ . האחרונות היו בעלות כושר נשיאה של רובן בנמל אלכסנדריה   כולן בים התיכון

 10. את עיקר סד"כ הנחיתה המצרי לקראת מלחמת יוה"כ

סדרה של  המצרי  ביצע חיל הים , 130חטיבת הנחתים  ה של במקביל להקמת,  1972במהלך שנת 

נחיתה מדגם  הספינות של כל אחת מסיפון התקין על גבי  , שיפורי אמל"ח בכלי שייט שלו, בין השאר  

VYDRA  , 6  של  שיגור מסיבי לאפשר    . תוספת חימוש זו נועדה מ"מ  130כוורות של רקטות קטיושה

 11. הרקטות לעבר חוף האויב בטרם ביצוע ההחפ

שחיל הים המצרי השלים את הכנותיו עם   לאחר שהושלמה הקמתה של חטיבת הנחתים ולאחר 

התקיים תמרון נחיתה גדול  ,  72אוק'   20-23בין התאריכים , ספינות הנחיתה שלו, התקיים 

  דימה את חוף רומניהוערך שהוא  קיר ש- כלי שייט. התרגיל התבצע במפרץ אבו  32 -כ בהשתתפות 

מדגם 'וידרה'   נט"קים   10שימשה כספינת פיקוד כן השתתפו  'יורקה '  מדגם   מקשת  שבצפון סיני. 

   .130החדשה  נחתים החטיבת כמובן גם ו

מחמוד פהמי ,  אותה ניהל האדמירל שהייתה זו פעילות האימונים המשמעותית של חיל הים המצרי ,  

בסוף אוקטובר  , על ידי הנשיא סאדאת ימים ספורים לפני הדחתו מהפיקוד על חיל הים  כאמור  

 .   12פהמי מתאר בספר זיכרונותיו את ניהול התרגיל כשהוא עצמו שהה על אחת הנחתות  .1972

 

 

 

 

 

 

 
על דבר הלקחים שהמצרים   .248-246ים . עמוד2003הוצאת "מערכות, לשבור את הקונספציה, דני אשר,   8

 אשר על מסמך שלל מצרי. " מתבסס ביב הפיקו ממבצע "ר

 
 וכן אצל   170,  36ים  ראה שאזלי, עמוד  9

             Bermudez J "Egyptian 130th The Amphibious Brigade", Marine Corps Gazette, June 1995 
             pp 59-61. 
 

 . 100 , פרק מצרים, עמוד  74-73JANE'S fighting ships 19 :שנתון 10

 
, עמוד  6בספר זיכרונותיו של אדמירל פהמי, פרק    מוזכר של הנחתות  ברקטות  החמוש החדש תוספת   11

 . מר יצחק ורדי הגב' הדס צורף וגם לעברית על ידי ר פרק שתו- בגרסה הערבית של הספר 158
 
 . 13חפ"ק של כוח הנחיתה היה ממוקם על נחתת מס' -ה'תמרון עבאס'  אודות  על פי סקירת המודיעין 12

 



היה  ברמה מדהימה של יכולת ומיומנות, וכל זה לא היה אלא  ", התרגיל   של אדמיראל פהמי  לדבריו 

.13" תישים. כך הייתה גם הרמה של כל היחידות הימיות מ תוצאה של אימונים 

 

עשר ספינות כמותה היו בשירות חיל  -מתוצרת סובייטית VYDRA : ספינת נחיתה מדגם    1איור מס' 

 73הים המצרי ערב מלחמת אוקטובר 

 

גם במאמר  לאחר המלחמה,   ם התפרס ,  1972נחיתה רחב ההיקף באוקטובר דבר קיומו של תרגיל 

לקראת ובמהלך    130שחקר את פועלה של חטיבת הנחתים  , ברמודז פרי עטו של חוקר אמריקאי 

 14. 7319מלחמת אוקטובר 

 

 

ולאור הכרת תכנית המלחמה המצרית   1972קיר באוקטובר - לאור מאפייני התרגיל הימי במפרץ אבו 

, הערכה  " , התגבשה בקרב גורמי המודיעין באמ"ן, בפיקוד דרום ובחיל הים2בעלת הכינוי "גרניט 

ית  ימאינטגרטיבית לפיה בתרחיש של מלחמה בכוונת הצבא המצרי לבצע מהלך אוגף של נחיתה 

תעלת סואץ.  , הנקודה הצפונית של   פורט סעיד ק"מ מזרחית ל 40-שבצפון סיני מצוי כאני בחוף רומ

במספר פרסומי מודיעין בין השאר בנספחי המודיעין למגננת "סלע"   דרך פעולה זו מצאה את ביטוייה

 . 15פריסת "שובך יונים" של פיקוד דרום ול

    

 
   , הפרק תורגם על ידי מר יצחק ורדי.רבית הע  בגרסה  222, עמוד  10זיכרונות פהמי, פרק   13

 סקירת המודיעין אודות תמרון עבאס  -תיאור מפורט יותר של אותו תמרון נחיתה ראה א"צ
. 

14  :brigade AmphibiousThe Egyptian1 30th  

Egyptian employment of amphibious operations in the October 
1973 War demonstrated the utility of amphibious assaults . 

by Joseph S. Bermudez, Jr. 

Marin corps gazette* Jun e 1995 61, עמוד 

 
 
 3ראה שם עמוד   'תמרון עבאס'.בין השאר בסקירת המודיעין אודות דרך פעולה זו באה לידי ביטוי  15

 



 

 

 

 16המודיעין לתוכנית המגננה "סלע" תוך נספח מ:  תרשים 2 איור מס'

תא"ל אברהם )רמי( לונץ כתב מאמר שבו הוא ניתח את הקרב הימי שהתרחש בלילה הראשון של  

פורט סעיד. את המאמר הוא כתב בכובע של  -אוקטובר( בגזרת ימת הברדוויל   6/7המלחמה )ליל 

חלקת המודיעין הימי. במאמר זה  היסטוריון ימי אולם לפני המלחמה ובמהלכה הוא שימש כראש מ

 :  17הוא כותב 

, התבסס על הערכה כי  לברדווי בדרום, מערבית לימת  הישראלים(  ם)של הסטי"לי מיקום הכוח "

דרכי הפעולה האפשריות לאויב תכלולנה הנחתת כוחות בחוף רומני מזרחית לפורט סעיד. הנחה  

שהפעילו טנקים ונגמ"שים אמפיביים מובלים על  זו התבססה על תרגולי נחיתה של הצי המצרי 

 . "ידי נחתות בתרגיל מודל לפעולה זו 

 

תרגיל נחיתה של חטיבת הנחתים   שוב התקיים מערבית לאלכסנדריה   73במחצית השנייה של יולי 

בספרו "חציית    .שלה  אי עם הכלים האמפיביים מ ללא ספינות נחיתה, אלא הישט עצ  . הפעם 130

לבחון את יכולתה האמיתית )של    .."החלטתי שהגיעה השעה  18"ל שאזלי: התעלה כותב הרמטכ 

. משימתה של  1973ביולי  19-ל  18-הש.ג( והועדתי לכך תרגיל בלילה שבין  - 130חטיבה 

 החטיבה הייתה )לדברי שאזלי(: 

 
16 -center.org/mid-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://archive.kippur-chrome

southern-command/mivtza-sela.pdf 

 
 מאת תא"ל מיל' רמי לונץ     , 73אוקטובר   6/7, פורט סעיד בליל אור קרבית 17

    http://www.amutayam.org.il/?CategoryID=580&ArticleID=1371 

 
 . 37עמ'  1988בהוצאת משרד הבטחון, מהדורה שנייה , ינואר   מהדורה עברית  חציית התעלה,סעד שאזלי,  18

 

http://www.amutayam.org.il/?CategoryID=580&ArticleID=1371


 

 . לצאת עם טנקים ונגמ"שי לחימה אמפיביים מנקודת ריכוז ליד הים •

 ם.  קילומטרי  30כמעט להשלים מסע ימי לילי של  •

 . לנחות במקום ובשעה קבועים מראש  •

 " עמדות אויב ולבלום את תגבורות האויב  להתקדם לעומק היבשה כדי לתקוף  •

הצליח גדוד אחד למלא את משימתו בעוד    שאזלי נכח בו אישית,-, ש 1973של יולי לילי תרגיל  באותו 

העובדה  לאור  לוחמים קיפדו את חייהם.  3בתקלות שבעטיין   שגדוד שני נחת במקום לא נכון והסתבך

כי   להעריך בשל כך  התבצע ללא ספינות נחיתה, יתכן ובדיעבד ניתן היה   1973ביולי   תרגילהש

 עם ספינות חיל הים בים התיכון, ירדה מהפרק. הקלסית הנחיתה הימית תוכנית 

בהנחייתו של שר המלחמה  , שקד הצבא המצרי  1973 תחילת 1972סוף שנת זאת ועוד, מאז  

.  2בהשוואה לתוכנית גרניט בהיקפה,  מוגבלת  החדש, איסמעיל עלי, על הכנת תוכנית מלחמה חדשה 

  ורק מתי מעט היו שותפי סוד לה בצבא המצרי.  "הצריחים הגבוהים" תוכנית זו קיבלה את הכינוי  

ק"מ   10/12-כעד   בעומק שלתכנית זו גרסה חציית תעלת סואץ לכל אורכה והיאחזות ברצועה 

  , המרוחק  מזרחית לתעלה. לאור שינוי זה אך הגיוני הדבר כי משימת הנחיתה הימית בחוף רומאני 

 .  התייתרה ק"מ מהתעלה,  40-כ

הנחיתה הימית בחוף רומאני התבטלה אולם המטכ"ל המצרי לא ויתר על השתתפותה של חטיבת  

  1,000-)אל"ם( מחמוד שועייב שמנתה כ, בפיקודו של עקיד הנחתים במאמץ המלחמתי. החטיבה 

הייתה  השלישית שגזרת אחריותה לקראת המלחמה לפעולה תחת פיקוד הארמיה הוקצתה לוחמים, 

  19המקטע הדרומי של תעלת סואץ. 

   ה באגם המר הקטן ואילו חלק קטן שלשמרבית החטיבה תחצה את התעלה   3במקור תכננה ארמיה 

  לבצע הישט עצמאי באמצעות כליו האמפיביים בצפון מפרץ סואץ מראס אדביה בגדה המערבית  יועד  

(  באותם ימים  מונחים של צה"ל ב"מיסיסיפי"  - "הקרנטינה הבריטית "תחנת ההסגר )של צפון המפרץ ל

 20בגדה המזרחית של צפון המפרץ.

 
 . 247עמ'  דני אשר, לשבור את הקונספציה, 19

 
 .  62 ראה מאמרו של ברמודז עמוד  20



 

 בצפון מפרץ סואץ מראס אדביה   תרשים תכנון של צליחה עצמאית של פלוגה אמפיבית  :3איור מס' 

 21במפת הקוד הישראלית(כינוי -לחוף הקרנטינה )"מיסיסיפי"  

 3גם תכנית זו בוטלה על ידי מפקד ארמיה 

והטיל את כל   של ההישט הישיר החליט לבטל גם את האופציה ,  3מפקד ארמיה , בסופו של דבר 

אוויר   ג שהחלטתו זו נבעה בשל תחזית מז.  יתכן  חציית התעלה באגם המר , תוך החטיבה למערכה  

שוב תיקלע החטיבה לתאונה כפי שאירע בתרגיל  שבשרה על ים גבה גלים בצפון המפרץ והחשש ש 

 
את  מאמר זה העביר  למחבר  , ברמודז באדיבותו. 62תרשים זה לקוח מתוך מאמרו של ברמודז ז'וזף עמוד  21

   העותק הצבעוני של התרשים.



  ספאגה  מנמל s.m.b-1המצרים להעביר ספינת נחיתה מדגם הייתה בכוונת יתכן ו   . 1973של יולי 

אי כשירותה של אותה ספינת  שכוונה זו לא התממשה כנראה בשל  ניתן להעריךלצפון מפרץ סואץ 

אילו הייתה ברשות המצרים אותה נחתת בצפון המפרץ אפשר    נחיתה בודדת שהייתה בזירת ים סוף.

מנמל אדביה לגדה המזרחית של   של החטיבה פלוגה אמפיבית אותה והיו משתמשים בה להעברת  

 ן המפרץ מצפון לראס סודר. צפו

,  במהלך המלחמה 130מאמר זה לא יעסוק בפעילותה היבשתית של חטיבת הנחתים כאמור, 

של חטיבה  היבשתית פעילותה אוקטובר. על  6-ממזרח לתעלת סואץ מאז שפרצה המלחמה בצהרי ה

 22.    לרובסקירות ומאמרים  נכתבו  ,  , במהלך המלחמהזו 

למשימה של   2זרת ארמיה מהמשימה של נחיתה ימית בצפון סיני בג, שינוי התוכניות של החטיבה  

את העברת החטיבה מבסיס הקבע שלה  כמובן , הצריכה 3ארמיה   החפה בדרום התעלה תחת פיקוד

הסמוך לתעלת  חלופי בסיס  באלכסנדריה )מתוקף היותה חטיבה אמפיבית של חיל הים המצרי( ל

לא ברור מתי בדיוק העתיקה החטיבה את בסיס  ואמונים לקראת המלחמה.   התארגנות  סואץ לצרכי

חוקר שטח, איש אמ"ן מחקר לשעבר פרסם סקירה  מרחב תעלת סואץ. הקבע שלה מאלכסנדריה ל

החטיבה הייתה אמורה להעתיק את מיקומה לבסיס   ן מידע לפיויצי ואודות החטיבה לקראת המלחמה 

 23ק"מ מערבית לקהיר.   100-ם, כ במחוז פיו אגם קרון- חדש

צילומי בחזית התעלה  )לאחר העדר כיסוי   1973אוקטובר  4-ב  בגיחת הצילום שהתבצעה, מאידך 

אגם המר  שלופה הסמוך ל- אלמנטים של החטיבה באזור כבריתבמשך מספר יממות יקרות(, אותרו  

 24הקטן 

 

 

,  73הגנרל גמאסי, שהיה ראש אגף המבצעים של הצבא המצרי לקראת ובמהלך מלחמת אוקטובר 

להלן   חטיבת הנחתים בהקשר לצעדי ההונאה שהם נקטו. בסבירות גבוהה את תנועותיה של מזכיר 

  יר חטיבה מן העיר אלכסנדריה אל אזור התעלהבהיה הכרח להע" : 25דברים שכתב בהקשר זה 

ידענו,  . שימוש ברכבת. מספר קרונות העבירו חיילים, נשק, טנקים וכלי רכב והעברה זו הצריכה  

העברתה של חטיבה זו והדבר יהיה לשיחה בעיר אלכסנדריה, אשר    כי קשה להסוות את דבר

שיודעת הרבה על המתרחש בה, בניגוד לקהיר.   תושביה נודעים בכך שהם משפחה אחת גדולה 

התעלה. קרונות רכבת   ת החטיבה להשתתף בתרגיל באזור משום כך, ניתנו הוראות לפיהן נקרא

 
פסח מלובני  למשל :  22
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 חוקר השטח והתשתיות סא"ל מיל' אלי דקל   פרי עטו של בנושא זה מומלץ לקרוא סקירה  נרחבת ,     23

 , נחתים 130הכשל המודיעני בהבנת היערכות חטיבה   אלי דקל, 
https://www.dekelegypt.co.il/201101  . 

 
 במודיעין פד"ם באותם ימים.  קצין פענוח עם ציון סולימן  של כותב המאמר  דו"ח פענוח של פיקוד דרום ושיחה 24

 
, בגרסה שתורגמה   168, עמוד 1973גמסי, מלחמת אוקטובר -, זיכרונות אלגמסי-ע'ני אל-מרשל עבד אל  25

כידוע במרחב  שמקום מושבה הקבוע היה  130. בסבירות גבוהה הוא מתכוון לחטיבת הנחתים  לעברית.
 . אלכסנדריה
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  עם, תום התרגיל, זאת, כדי למנועאוקטובר    8 - להחזירה לאלכסנדריה החל מה מנת  שוריינו על 

 . "דיבורים על תנועותיה של חטיבה זו 

משימותיה של החטיבה ושינוי   שינוי דבר על   ,  בפועל ,  גורמי המודיעין בישראל, לא היו מודעים  

, לפחות עד שעות  והטלתה למערכה בתעלת סואץמבסיס הקבע  באלכסנדריה  ה ההיערכות של

התקיימה קבוצת דיון   0900בשעה אוקטובר   7-ב    .1973 אוקטובר 6-של ההמאוחרות  הערב 

  ,  ושם עדכן נציג אמ"ן בדיון, אל"ם אהרון לברן, בין השאר   אצל רמ"ח מבצעים צה"ל   מבצעית )קד"ם( 

שהיא  באוקטובר היה נדמה   6-אוכנה ליד תעלת סואץ, וזאת לאחר שב 130חטיבת הנחתים כי:  

 26באלכסנדריה 

אוקטובר   5/6שתוחקר בליל )אשרף מרואן(   ראויה לציון העובדה כי במידע שהתקבל ממקור הצמרת

..."לדברי המקור אין כוונה  כי: מברק שנשלח בבלונדון על ידי ראש המוסד, צבי זמיר נאמר במפורש 

 27צבא מצרי מהים....."  להנחית

נראה שהאמירה לפיה   אוקטובר,   6-בשעות הבוקר המוקדמות של ה , ההתרעתי  בעת קבלת המידע 

דרך  בהערכת המודיעין בדבר ולא גרמה לשינוי  יתה מעורפלת הי אין כוונה להנחית צבא מצרי מהים

את  להבין  היה  ניתן   מספר שעות מפרוץ המלחמה,  בחלוף נראה שרק .   יהמצר של הצבא הפעולה  

   תוכנית הנחיתה הימית בצפון סיני.ביטול  אמירתו של מקור הצמרת בדבר 

להיערך לסיכול  , בשעות הראשונות של המלחמה,  גורמי המודיעין של צה"ל המשיכו ,  מכל מקום  

ספינות   6פרס במסגרת תוכנית "סלע"  הנחיתה הימית בחוף רומאני כאשר במסגרת זו חיל הים 

 פורט סעיד.  -טילים במרחב הברדוויל

ולכן אין    מעורפלתתמונת המערכה הייתה מאוד , יש לזכור כי בשעותיה הראשונות של מלחמת יוה"כ 

השינוי  להצביע על כשלים בהערכת המודיעין בזמן אמת בדבר , ובדיעבד  ,זה הוגן וראוי כיום  

 . 130במשימותיה של חטיבה 

בשיגור כוח של ספינות   בפועל לא התרחשה כצפוי נחיתה, במקום זאת הסתפק חיל הים המצרי 

לעבר בסיס  של  מ"מ  122ת קטיושה מטל"רים באבטחה של ספינות טילים, שביצעו שיגור של רקטו

ש להניח כי הפגזת בסיס חיל  י חיל הים הישראלי בראס בארון )בסיס שכינויו בחיל הים היה "דפנה"(. 

לו נערכה הנחיתה הימית  גם ,  נכללה ממילא בתוכנית של חיל הים המצרי בראס בארון הים הישראלי 

   .72מאוקטובר במתכונתה המקורית בהתאם למודל של 'תמרון עבאס' 

 

 
    על פניו עדכון מאוחר מדי בחלוף .  369, עמוד 2013הוצאת מערכות  ,מלחמה ביום הכיפוריםשמעון גולן,  26

 שעות מפרוץ המלחמה.  20-כ
 
 במברק המבצעי שנשלח על ידי ראש המוסד ולימים התפרסם לפני מספר שנים בישראל.  22סעיף  27
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  6-בשעות הערב של ה  יות מול ימת הברדוויללספינות טילים ישרא  6ות כוח של  כ : היער4 איור מס'

 . "הצפוי" על פי הערכת המודיעין בחוף רומאנימצרי  ימי אוקטובר במטרה לסכל כוח נחיתה 

         מספינות טורפדו שהוסבו   ים שיגור של רקטות מטל"ר, באותו לילה ב  חיל הים המצרי הסתפק בפועל  

 )ספינות מטל"רים(  סמ"טלרים -ל

 

 

 7328אוקטובר   6/7בליל  ( "דפנה" ריקוט ראס בארון )בסיס :  5איור מס' 

 
http://moreshetyamit.net/%d7%a7%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-פסח מלובני,  28
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 קנים  40עם כוורת של   שהוסבה לספינת מטל"רים 183- ספינת טורפדו פ :  6איור מס' 

 

נחיתה ימית כמהלך אוגף, במובנה הקלאסי באמצעות ספינות נחיתה, בחוף רומאני   בסיכומו של דבר, 

הסיבה  היו לכך מספר סיבות.  נראה כי   .במהלך המלחמה על ידי הצבא המצרי  לא התבצעה 

הגרסה  שעל פי , שינוי תוכנית המלחמה המצרית  נבעה מאפשר שהיא העיקרית לשינוי זה  

להיות מוגבלת    , נועדה 1973ובמהלך  1972בשה מסוף שנת שהתגהמעודכנת "הצריחים הגבוהים" 

,  זאת .ת סואץ  תעלל  מזרחית מ  ק" 10-לאורך התעלה בטווח של כ)בלבד(     " לתקוע יתדטרתה " ומ

   על מנת להניע תהליך מדיני שיביא לנסיגה ישראלית מסיני.

ים לקראת המלחמה.  עוד סיבה אפשרית לשינוי תוכניותיה של חטיבת הנחתיתכן וניתן  להצביע על 

את חטיבת הנחתים עם הרק"ם  למערכה  בראיית הפיקוד המצרי, עדיף היה מבחינה טקטית להטיל   

  ש'- מתחילת ה חציית התעלה תוך כשעה קלה  באופן שהיא תסיים את , הקל שלההאמפיבי 

עד שהצבא  ,  זאת   .  תחילת המלחמהזמן קצר מ, תעמוד מול כוח שריון ישראלי בגדה המזרחית ו

לאחר שתסתיים  המצרי יצליח כעבור מספר שעות להעביר טנקים כבדים יותר על גבי הגשרים  

 . ש -לכך נדרשו מספר שעות משעת ה .  לרוחב התעלה הקמתם והצבתם  

נימוק  , הוא הציף 2016שנת , הגנרל  מחמוד שועייב באוקטובר 130 בראיון שהעניק מפקד חטיבה 

להעביר בסבב אחד את כל    חיל הים המצריל ת. לדבריו הייתה מגבלה   נוסף לשינוי בתוכנית המקורי 

הוא הופתע )יותר נכון התאכזב ( מכך שספינות חיל הים יכלו  "  כמות הרק"ם של החטיבה. לדבריו  

כלי רק"ם. לאור   150-כ  ם אמפיביים בעוד שסד"כ החטיבה עמד על כלי 24- להוביל כמות של כ

הרמטכ"ל שאזלי את השינוי כך שבסבב אחד תועבר כל החטיבה תוך חציית  הוא יזם מול   ,  זאת 

 29. " התעלה באגם המר הקטן

לדעת מחבר מאמר זה, השיקול של מפקד החטיבה שזכה לתמיכת הרמטכ"ל המצרי, היה בו היגיון     

התעלה תוך    אכן הטילו את החטיבה למערכה על מנת שתוכל  להתייצב בגדה המזרחית של  המצרים

היה   החטיבה רשותעמד לכך אכן נעשה אולם השריון הקל ש זמן קצר מאוד מפתיחת המלחמה.

 בעוכריה בקרבות מול השריון הישראלי בשעות הראשונות של המלחמה. 

מעלה במאמרים שכתב לאחר  , אדמירל אשרף רפעת  ראש המבצעים של חיל הים המצרי במלחמה, 

  לא אהבו  את   . לדבריו בחיל הים המצריטול תכנית הנחיתה הימיתעוד הסבר לשינוי ובי, המלחמה 

התקפית של חיל    וזאת מחשש  מפעילות בתובלה של ספינות חיל הים,רעיון הנחיתה הימית 

בו  נכתשדברים בהקשר זה נצטט   האוויר הישראלי נגד כוח ספינות הנחיתה והכוח הימי המאבטח.

 
29  

  . טנקים 5ם אמפיבי ולפחות  רק"   30' הונחתו בליל התמרון  הערה: על פי סקירת המודיעין של 'תמרון עבאס
 . 150נראה שמפקד החטיבה המצרי מגזים באומרו שסד"כ הרק"ם שלו עמד על 

 



.  ( 1998ובשנת  1995ו באחד משני מאמרים באנגלית שהוא פרסם לאחר המלחמה )בשנת על יד 

 30: ( )ציטוט חופשי מאנגלית  בהקשר לביטול מהלך הנחיתה הימית הוא כותב:

טקטי עבור    פי צפון סיני מאחורי "קו ברלב" הייתה קרוב לוודאי בעלת ערךנחיתה ימית בחו 

מעשית  קבע שאופציית הנחיתה הימית איננה המצרי  . חיל הים  31  2המהלכים של ארמיה 

מכיוון  כיסוי מאבטח של חיל האויר המצרי.   ללא קבלת   ונושאת החובה סיכונים

הרי  זאת,   העניק אבטחה  מספיקים כדי לשל חיל האוויר המצרי לא היו  היכולת  / שהמשאבים

ביטול הנחיתה בימית המשיכו הכוחות  לדבריו למרות  . הרעיון של נחיתה אמפיבית נזנחש

 המצריים להתאמן בנושא נחיתות כחלק ממאמצי ההונאה לקראת המלחמה 

רשמי בכיר  כגורם  , היגיון. מצד שני  מן ה  מצד אחד הנימוק אותו מעלה אדמירל אשרף רפעת יש בו 

את המגבלה של חיל הים להשתלב באופן אופטימלי    במאמר גלוי אין הוא יכול להעלות  סביר ש 

לפיו המהלך האוגף של  הנוסף )החסוי(  את הנימוק  בהעברת הרק"ם של החטיבה בסבב אחד ולא 

שהתקבלה החלטה על תוכנית התקפה מוגבלת  שממלא משום   התבטל  , בעורף קוו ברלב, הנחיתה 

 32.  ם לתוכנית החדשה "הצריחים הגבוהים"בהתא,

מלחמת יוה"כ   מעניין אותו מביא החוקר פסח מלובני בספרו החדש אודות י בהקשר זה ראוי לצין גילו

הימי.  במסגרת התיאום הצבאי בין מצרים לסוריה התקיים תיאום גם בתחום  . מנקודת מבט סורית

  ראיינו קצינים ולוחמי חיל הים הסורית ה 1978אוקטובר  7-'רה בואל ת -בכתבה שהתפרסמה ב 

במטרה להעסיק את חיל הים הישראלי,    היה על הצי הסורי לפעול נגד חופי ישראל,וסיפרו כי: " 

דה והצבא המצרי יבצע החפה בחוף הצפוני של סיני, וזאת  שלא יפעל בזירה המצרית, במי

 33  צליחת התעלה" עיתגלו קשיים במבצ ובמקרה 

בהיעדר מידע ראשוני ו/או חומר ארכיוני מצרי, קשה לקבוע בבירור מה הייתה הסיבה לביטול  

או  , האם בגלל תכנית המלחמה המצומצמת )"הצריחים הגבוהים"(  הנחיתה הימית בחוף רומאני. 

מפרוץ הקרבות )צליחת    קצר   זמןפרק תוך  כוח שריון כלשהו בגדה המזרחית בשל הצורך להעמיד 

  האגם המר אפשרה זאת בהשוואה למשך הזמן הארוך יותר אילו נחתה החטיבה בחוף רומאני( או

וח הנחיתה והכוח המאבטח מפני תקיפה של חיל האוויר  בשל החשש של חיל הים המצרי לסכן את כ

להערכת מחבר       לכוח הימי.ישראלי וחוסר יכולתו של חיל האוויר המצרי לספק מטריית הגנה 

 לעיל.  שצוינושלושת הסיבות  של ,  הביטול של משימת הנחיתה ברומאני נבע משילוב  המאמר 

, זמן קצר לאחר סיום  1974ראוי להוסיף כי בתחילת שנת   ,באשר לתוכנית הנחיתה הימית המצרית 

חדשות  ,  ימדגם פולונוצ'נ  נחיתה ספינות  3ונמסרו לחיל הים המצרי , התקבלו  73מלחמת אוקטובר 

  בעלות כושר נשיאה גדול יותר   ן,  טו 800-כ מ', הדחק של  71-. באורך של כ קיימות וגדולות יותר מה

תי  של ש(  עודי )לא מאולתריוחימוש י  יותר ומבוקר מכ"ם מ משופר ובעלות חימוש נ"כלי רק"ם(   5-6)

 מ"מ. 140רקטות בקוטר  שלכל אחת קנים   18בנות   כוורות 
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 אחראית על זירת הלחימה במקטע הצפוני של תעלת סואץ.  הייתה  2ארמיה   31

 
 

     מהסורים שעימם תואמה תוכנית  הייתה כאמור תוכנית חסויה שהוסתרה  הצריחים הגבוהים"תוכנית " .  32
מהלך הנחיתה התייתר והתבטל  נימוק לפיו , הכוללת הגעה עד מעברי הגידי והמתלה.  אשר על כן   2גרניט 

  .ערבית )סוריה( לת יהיה בו משום פגיעה בתדמית המצרית כמי שהונתה מדינת אחותבגלל התוכנית המוגב 
למיטב ידיעתו של כותב מאמר זו דבר קיומה של תוכנית "הצריחים הגבוהים" לא נחשף בפרסומים רשמיים  

 . מצריים למעט בספרו של הרמטכ"ל שאזלי על המלחמה
 

כפר    סודפ  2021תשפ"ב , ת יבחזית הסור  1973מלחמת השחרור של אוקטובר . ראה אצל פסח מלובני, 33
 327וכן בעמוד    82-83חב"ד עמודים 



 

.   ייצור משותף של פולין והצי הסובייטי ( , 770/771)פרויקט ,   Polnocny : נחתת מדגם  7 איור מס'

   . .73שלוש ספינות מדגם זה נמסרו לחיל הים המצרי לאחר מלחמת אוקטובר 

  72לפני אוקטובר סמוך לסיום המלחמה. האם  כאמור  שהתממשה , לא ברור מתי נחתמה עסקה זו 

על מנת שיעמוד במשימות  ,  לפתח ולשפר את צי הנחיתה המצרי   בימיו של אדמירל פהמי ששאף

ד'יכרי מתוך מטרה  בימיו של מחליפו האדמירל    72לאחר אוקטובר ו  המקורית . א 2תכנית גרניט 

 לשפר את יכולת הנחיתה הימית ואת יכולת הגנת הנ"מ.  

אילו היו   גם  ך,  עוד בימיו של אדמירל פהמי. כך או כ  להערכת מחבר מאמר זה העסקה נחתמה

יה חל שינוי באשר  , מוערך שלא ה לפני המלחמהנקלטות בחיל הים המצרי  ספינות נחיתה אלה  

בין השאר משום שתוספת ספינות אלה הייתה   . שבוטלהבחוף רומאני  לגורל הנחיתה הימית  

 כלי רק"ם.  18-מאפשרת תובלה של עוד כ 

 

 סיכום ומסקנות 

 

נחיתה ימית באמצעות  לבצע מהלך של   73המצרים נערכו בשנתיים לפני מפרץ מלחמת אוקטובר 

, כחלק ממכלול תוכנית המלחמה  חטיבת נחתים וסד"כ של ספינות נחיתה בחוף רומאני שבצפון סיני 

בא לידי ביטוי בתמרון ימי גדול של  , בהקשר זה    שיא הפעילות  לשחרור חצי האי סיני או חלקו.  

שקדמו לו במהלך המחצית הראשונה של    1972  באוקטובר 22/23בליל  שהתבצע בתאריך     תהנחי

   34מספר תרגילי הכנה. 1972אוקטובר 

שהודח בסוף אותו  , מחמוד פהמי,  עוד בימיו של מפקד חיל הים  תמרון הנחיתה המסכם התבצע  

שהוא עצמו הודח בספטמבר  חזר לאחר ושה, פואד ד'יכרי,  במקומו מונה מפקד חיל הים אחר . חודש 

   בעקבות הפשיטה המשוריינת הישראלית בצפון מפרץ סואץ. 1969

ובוודאי   1973להערכת כותב מאמר זה העיסוק המצרי באופציית הנחיתה הימית הלך ודעך במהלך 

תרמה לכך גם עזיבתו של אדמירל פהמי שבנה את יכולת הנחיתה הימית באמצעות ספינות נחיתה  

 . 1972וגם באמצעות חטיבת הנחתים החדשה שהקמתה החלה בשנת   חיל הים שעמדו לרשות 

לדעת כותב   ל מהלך הנחיתה הימית המצרית במלחמה. ו לא ברור לחלוטין מה הן הסיבות לבט

 : שלא על פי סדר החשיבות  כמה סיבות המאמר היה זה שילוב של 

, חציית התעלה  ברוח הנחיותיו של הנשיא סאדאת  ,  שינוי תכנית המלחמה המצרית שגרסה   •

שינוי זה מייתר את הנחיתה   ק"מ בלבד ממזרח לתעלה.  10-12והתבססות  בעומק של 

 . מערבית לפורט סעיד שבצפון התעלה  מק"  40- בחוף רומאני הממוקם כ
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ל ישראל וחוסר יכולתו של חיל האוויר  החשש של חיל הים המצרי מפני העליונות האווירית ש •

 המצרי להעניק הגנה לכוח המושט. 

 

, כך שתוך זמן קצר  עם הרק"ם הקל שלה   130את חטיבת הנחתים למערכה העדפה להטיל  •

אגם המר הקטן ויהיו לה טנקים  צב בגדה המזרחית של התעלה  לאחר חציית יתתיהיא 

וזאת עד שטנקים כבדים יותר  ן ישראלים מול כוחות שריו )אומנם נחותים( בגדה המזרחית  

 ם על התעלה.יוכלו לצלוח כעבור מספר שעות כשיונחו הגשרי
 

   ספינות   ללא אימון החפה עצמאי  1973ביצעה ביולי  130בדיעבד, העובדה שחטיבת הנחתים 

לפני     כמחצית השנה , היה בה משום סימן מעיד , 72באוקטובר בתמרון הנחיתה , כפי שהיה  נחיתה

שאזלי הדגיש בספרו   . בחוף צפון סיני המצרים ירדו מהאופציה של הנחיתה הימיתפרוץ המלחמה, כי 

של "קשה   מאפיין נערך ב 73שהתבצע ביולי הימי של חטיבת הנחיתה )ללא ספינות(  כי האמון 

צריכה לחצות מרחק קצר יחסית באגם המר, הרי  ". למרות שידע כי החטיבה באמונים קל בקרב

 35ק"מ.  30לבצע מסע ימי )ללא ספינות נחיתה( למרחק של  הוא הטיל עליהם   72שבאימון של יולי 

היקף   תמהלך של נחיתה ימית רחבבמלחמת יוה"כ  לא התבצע  , מעניין לציין שגם בצד הישראלי  

    .  )מבצע "אור ירוק"(  ץלהתממש במפרץ סוא  שהיה מתוכנן(  440דה בהיקף אוגדתי )מפקדת אוג 

לעומת    . בישראלשלא התממשה הנחיתה בחוף רומאני בטוח שמישהו הצטער על כך  לאבמצרים 

, אל"מ  גם האלוף טל, סגן הרמטכ"ל וגם מפקד זירת ים סוף של חיל הים . על כך היו שהצטערו  זאת

אופציה שבראייתם  - במפרץ סואץ  התאכזבו מאי מימוש אופציית הנחיתה זאב אלמוג )לימים אלוף(

מבצע הנחיתה   משמעותי לישראל. אסטרטגי  -אופרטיבי   פוטנציאל להעניק הישג הייתה בעלת 

,  ראוי שיוקדש לו מאמר  במפרץ סואץ  יוה"כשהיה מתוכנן להתבצע במהלך מלחמת , הישראלי הגדול 

 נפרד. 

אותה מוכנות ויכולת שפותחה במערך הנחיתה הימי  ש , הינה העובדה  , נחמה פורתא מבחינת ישראל 

, כעשור  לידי ביטוי בצורה מובהקת ומוצלחת   ה בזירת ים סוף לקראת מלחמת יוה"כ, באהישראלי 

 . 1982בלבנון ביוני  לאחר מכן, במבצע שלום הגליל  
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