
 במלחמת יום הכיפורים  התרחשה אשל1הנחיתה הימית  - ישראל

 אל"מ בדימוס גואטה שלמה

 ,   2022  נובמבר 24-מעודכן ל

 שנים למלחמת יוה"כ  49 בחלוף

 הקדמה 

לקראת מלחמת יוה"כ לפי הטרמינולוגיה הישראלית ובמקביל לקראת מלחמת רמצ'אן לפי  

לבצע מהלך אוגף רחב הקף של   המצרית, הכינו עצמם חילות הים של ישראל ומצרים  ה הטרמינולוגי

 מפרץ סואץ והמצרים בחוף רומאני שבחופי צפון סיני. גדה המערבית של נחיתה ימית. הישראלים ב

י חילות הים, בשנה שקדמה למלחמה, הרי  נמים בקרב שמונים המוקדילמרות ההכנות המרובות והא 

. בנפרד הופץ מאמר העוסק בפירוט בנחיתה  מהלכי הנחיתה הימית לא יצאו לפועל שבפועל שני 

 2שאותו ניתן לקרוא בקישור להלן  1973בצעה במלחמת אוקטובר הימית המצרית של הת

ובחיל הים  בכלל  היבשה   בכוחות ,  בצה"ל  תוהתוכניוייעשה ניסיון לסקור את ההכנות , במאמר זה 

בתחילת   מפרץ סואץ. מבצע שהיהגדה המערבית של נחיתה ימית ב  לביצוע מהלך אוגף של,    בפרט

 . של המבצעיעדיו ינוי מטרתו  תוך ש "אור ירוק" - ל  ובעל הכינוי "אור אדום" ולימים הוחלף כינוי   הדרך

ובמיוחד  , הים הישראלי  מפקדים בצה"ל  ובחילשהתפרסמו על ידי  כרונותיז מאמר זה מתבסס על  

   שקדמה למלחמה ובמהלכה.  תקופהב  בזירת ים סוףמבין אלה ששירתו  

 

 הקדימון למלחמת יוה"כ 

, ביצע צה"ל מבצע שכלל הנחתה  1969ספטמבר  8/9מלחמת ההתשה, בליל  ובעיצומה של  במהלך

  ראס זעפרנה.  -בגדה המערבית של צפון מפרץ סואץ בין ראס אבו דרג' ל  לימית של כוח משוריין שפע 

 : הפשיטה המשוריינת, נטלו חלק -3רביב"    מבצע"וי את הכינ  הפעולה זו שקיבלב

שנמנו על סד"כ כלי השייט של  (  נושאת טנקים -)להלן נט"קים   4קטנות ספינות נחיתה  3 •

  ( T-55)  'טיראן'  שלל מסוג   טנקי  2כל ספינה נשאה .   11השתייכו לשייטת וזירת ים סוף 

 נגמשים.  3-טנקים ו  6כלומר ספינות הנחיתה הובילו   .BTR-50 שלל מסוג ונגמ"ש 

 

ים  יחוקרי שבו  ,  , מספר לוחמי סיירת מטכ"ל 7פלס"ר של חטיבה  פלוגת צנחנים, לוחמי  •

 )האחרונים כבודקי חופי הנחיתה(.  707ויחידה   13לוחמים של שייטת דוברי ערבית,  

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

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

 
2  -ttps://archive.kippurextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/h-chrome

center.org/articles/sg-130b-2022.pdf 

 1973גואטה שלמה, הנחיתה הימית המצרית של  התבצעה במלחמת אוקטובר 
 
 מומלץ לעיין בספריהם של:   הפשיטה המשוריינת" נכתבו הרבה פרסומים בצד הישראלי.  -אודות מבצע "רביב 3

 398-393, בדגש על עמודים: 2017, הוצאת דביר  המלחמה שנשכחה-ההתשה  יואב גלבר, (1
אוג'  -ביוליה , חלק א', על בדיקת חופי הנחית2014ביתן, -הוצאת כנרת זמורה הפלגות חיי,זאב אלמוג,  (2

 . 580-585, עמודים 69
 

יצוין כי   נבנו במספנות ישראל והועברו לזירת ים סוף בדרך היבשה לאילת. מטר  36חיתה באורך  הנספינות  4

שקיבלה את   מטר,  95, באורך    ספינת נחיתה גדולה יותר, חיל הים זירת ים סוף ב, נקלטה  69וני  יבחודש  
 . היא הייתה נתונה עדיין בשלבים של קליטה טכנית ומבצעית " מבצע רביב " שבע", אלא שבמועד  -השם "בת

 



 

מ"מ ארוכי   130וללת תותחי סארטילרי של  ' וסיוע  קסיוע אווירי של רביעיית מטוסי 'סקייהו  •

 טווח. 
 

 

 
 מטר  36: ספינת נחיתה 1איור מס' 

 
 

 2איור מס' 



 
 3-הערה: לבחור תצלום אחד מייצג מתוך ה

כחלק מהכוח הצה"לי  , מתוצרת סובייטית  , שלל רבי משוריין( ק)רכב  של רק"ם    והנוכחות  השימוש 

רכבי  במהלך המבצע.  שתרמה להפתעה שבה היו נתונים המצרים  אפשרה את תכנון פעולת ההטעיה

כמאפיין את הצביעה המצרית. לחיילים ניתנו מדי צבא  נצבעו בגוון צהבהב המשוריינים, קרב ה

 שובצו ביניהם מספר דוברי ערבית.   מצריים וכאמור

,  1969פטמבר ס 7-8בליל   13של שייטת   קדם מבצע  הפשיטה המשוריינת" -"רביביצוין כי למבצע 

של חיל הים    P-183ינות טורפדו מדגם פס  2שבמהלכו טובעו ,  סואץ במעגן ראס סאדאת בצפון מפרץ

" והוא מתואר  מבצע זה מוכר בכינוי "אסקורט לסכן את כוח הנחיתה הימי.  ותשהיו עלול, המצרי

בדרכם חזרה מהיעד  . רחשותו בעת הת   13בהרחבה בספרו של זאב אלמוג, שהיה מפקד שייטת 

ן ההשמדה העצמי של אחד מאמצעי  ע פיצוץ מט עקב    13של שייטת לוחמים  3קיפחו את חייהם 

כי ביצוע   13פני מפקד שייטת  בהרמטכ"ל בר לב הדגיש הכוח.  ששימשו אתמימיים -התובלה התת

 5מותנה בהצלחת 'אסקורט'    'רביב 'מבצע  

, שבצפון   סודר-לראסשייח  - מבסיס שארם אמטר  36נט"קים  3ביצוע מבצע "רביב, הועברו קראת  ל

התכנס בראס סודר ושם  הכוח היבשתי  .1969של תחילת ספטמבר   ושךבלילות ח מפרץ סואץ,  

הכוח הימי נע לעבר חוף הנחיתה בגדה  . 22:00ספטמבר בשעה  8-ב על ספינות הנחיתה   הועמס  

ולוחמי חיל   ים נשראש החוף נתפס ואובטח על ידי לוחמי הצנחץ סואץ. לאחר מערבית של צפון מפרה

 , מבלי שהתגלה על ידי המצרים.  0300ספטמבר בסביבות השעה   9- ב הים החלה הנחיתה עצמה 

  אבדות , נגרמו למצרים  ראס זעפרנה-דרג' ל - במהלך הפשיטה המשוריינת בציר החוף שבין ראס אבו 

נושא גייסות   )  שים " נגמ 3הרוגים, הושמדו עשרות כלי רכב ובכלל זה  100רבות ובכלל זה מעל 

 ."ם אווירי בראס זעפרנהמכתחנת דרג' ו- מכ"ם ימי בראס אבו  תנתח ו ד, הושממשוריינים( 

     התבצע בחלקו המזרחית של מפרץ סואץ, בחזרה לשטחנו, למעגן אבו זנימה, בגדה    פינוי הכוח   

   .הלוחמים פונו באמצעות מסוקים לראס סודר ואילו  על ידי ספינות הנחיתה   כבים המשוריינים( הר) 

 

 
 619-586 עמודים, הפלגות חייםזאב אלמוג,  5



 

 : תרשים הפשיטה המשוריינת4איור מס' 

 

גרמה זעזוע  הייתה מוגבלת בהיקפה, היא    הפשיטה המשוריינת של צה"ל בצפון מפרץ סואץ  הגם ש

  מהפעולה הישראלית ע מאודנאצר שהופתהנשיא  עמוק בקרב הצמרת המדינית והצבאית של מצרים. 

את צמרת הפיקוד הצבאי המצרי,     וקיבל החלטה להדיח  , לקה בליבו כיממה לאחר האירוע.והיקפה

ד זירת  מפקאת  כרי ו ד'ימפקד חיל הים פואד  את  הרמטכ"ל, גנרל אחמד איסמעיל עלי, זה את ובכלל

 ים סוף. 

צה"ל היה זה מהלך טקטי שהיו לו משמעויות אופרטיביות ואפילו אסטרטגיות. במלחמת     מבחינת

עריש שכלל כוונה להנחית חטיבת צנחנים , אלא  -מהלך אוגף בחוף אל ששת הימים תוכנן ביצוע של  

ת  עביר אה ללביטולו וקבלת החלטה המלחמה הביאו שמהלכי המלחמה בשעות הראשונות של 

אם כן  היוותה  1969. הפשיטה המשוריינת שהתבצעה בספטמבר ירושלים לגזרת  ת הצנחנים חטיב

התפיסה הצהלית למימוש מהלכים דומים ואפילו רחבי היקף יותר   וקטליזטור להעמקתמודל מוצלח  

 בתרחישי מלחמה עתידיים. 

 

 



 

 קליטתו ותרגולו -בניין כוח הנחיתה לאחר מבצע "רביב" 

סד"כ ספינות הנחיתה  "עם האוכל בא התיאבון".  לאחר הישגי הפשיטה המשוריינת,  ,  בצד הישראלי  

נקלטה  ש  התווספה  נחתת גדולה "בת שבע"  , קטנות ספינות נחיתה   3בזירת ים סוף גדל. לאותן 

שנועדו    והחלו להתבצע בה שיפורים טכניים שונים, 1969בחיל הים במחצית השנייה של שנת 

כושר נשיאה של   ת בעלבגמר אותם שיפורים הייתה הנחתת למכסם את כושר ויכולת ההעמסה שלה.  

בסיפון    מסוקי סופר פרלון 2טנקי טירן +   16בסיפון העליון, או  PT-76לרבות טנקי  '  טירן 'טנקי !! 16

נגמשים במקום המסוקים או הטנקים   20-על הסיפון העליון הייתה גם אופציה של העמסת כ  העליון.

 . PT-76הקלים  

 

 "בת שבע" הגדולה : אוניית הנחיתה    5איור מס'  

,  יל הים המצרי בצפון מפרץ סואץלהטבעת שתי ספינות הטורפדו של ח,"אסקורט"  לקראת מבצע 

  מאילת לשארם  13מימיים של שייטת -, הובילה הנחתת את אמצעי התובלה התת69בתחילת ספט' 

 6היא עצמה לא הוכנסה למפרץ סואץ באותה תקופה. 'שייח -א

הפשיטה של כוח   -לאחר מבצע "רודוס"  במשימה לוגיסטית היא שולבה   ,  1970בהמשך , בינואר 

אלא  , בפתחו הדרומי של מפרץ סואץ. הספינה לא השתתפה במבצע עצמו , באי שדואן צנחנים 

שייח' לאילת כשעל סיפונה חיילים  - משארם אכללה הפלגה במשימה הלוגיסטית שלאחריו ששולבה 

ובמהלך פריקת המשאיות אירע   לאחר שהיא הגיעה לנמל אילת. "רודוס " וציוד צבאי שחזרו ממבצע 

כתוצאה מהתחפרות המשאיות  , דלת הנחתת אל בור שנוצר במקום נפלה מ  אחת המשאיות  . אסון

היא עצמה  . איש ונפצעו עשרות   24נהרגו בעטיו , ש הקודמות בחול. הנפילה גרמה לפיצוץ הקטלני

 לשפצה.    יה צורך ניזוקה וה

ומפקד  משמעותי בנחתת זו איום   ורא המצרים . שבע" -"בת   " של הנחתתהייסוריבכך לא הסתיימו "

קודם לכן    , אדמירל פהמי, שם לו למטרה לפגוע בה בעת ששהתה בנמל אילת.ז חיל הים המצרי דא

מוני ההיבנות שלה  יר המצרי כשאותרה בתחילת אעל ידי מטוסי חיל האווי היו ניסיונות לפגוע בה 

ח  ין מידע שאותו מביא החוקר הצבאי פסיבהקשר זה ראוי לצ . שייח-ובאזור שארם א  במפרץ אילת 

לפגוע  ,  ההתשה הציעו היועצים הסובייטים לעמיתיהם המצרים , במהלך מלחמת לפיו  מלובני 

 . דעאנשי צפר  שייח', באמצעות- "בת שבע" בבסיס חיל הים הישראלי בשארם א ספינת הנחיתה ב

להוציא לפועל   , החליט מפקד חיל הים המצרי 1970בינואר באילת,  אסון משאית התחמושת לאחר 

"בת   ספינת הנחיתהבנמל אילת ויפגעו במיוחד באנשי צפרדע  יפעלו שבמהלכו   תלי מבצע בנמל א

,  1970בפברואר  5- ה  בליל בהליכי שיפוץ לאחר ההיפגעות מהפיצוץ.   השבע" שהייתה עדיין נתונ

 
 מפיו של שאול חורב שהיה מפקד "בת שבע" באותם ימים.  6

 



מצריים שיצאו מעקבה לנמל הצבאי באילת והצמידו מוקשי עלוקה לשתי אוניות   אנשי צפרדע חדרו 

  4X7המוקש התפוצץ ופער חור בממדים של  .7, שאחת מהן הייתה הנחתת בת שבע שעמדו ברציף 

הספינה, שאב את המים שחדרו   ההפעיל את מנועי הספינההצוות התורן של  אולם , בנחתת   מטר

 . בכך מנע את טביעתה, חוף הצפוני באילתב הלמחסן , והצליח להנחית

הערוכות בזירת ים סוף,   בת שבע, בהיותה הגדולה מבין ספינות הנחיתה הישראליות  ספינת הנחיתה

,  םעבור  שהבינו את הסיכון שהיא מהווההדירה שינה מעיניהם של אנשי המודיעין וחיל הים המצרי, 

לכן, משנודע לאדמירל פהמי כי   . המשוריינת"שהייתה להם ב"פשיטה במיוחד לאחר הטראומה 

לאחר הפגיעות שספגה, הוא הורה להוציא לפועל מבצע חדירה נוסף של   סיימה את שיפוציה הספינה 

   . 1970מאי  14/15תוכנן בתחכום רב והוא הוצא אל הפועל בליל   בנמל אילת. מבצע זה אנשי צפרדע

אלא שבעת תיזמון הפיצוצים  באו על ידם, שהואנשי הצפרדע המצריים הניחו את מטעני החבלה 

 8הנחתת לא שהתה בנמל ולפיכך היא לא ניזוקה כלל. 

בקיץ  , התבצע וגמר שיפוציה   הספינה "בת שבע" לאחר כל אותם "פורענויות" שפקדו את  בתוך כך, 

בפיקודו של אורי אור, והנחתת הייתה   7תרגיל מבצעי מלא יחד עם גדוד טנקים של חטיבה  ,  1970

 מוכנה להשתתף במבצע נחיתה אם וכאשר יידרש. 

שאותו ניתן להפעיל  במקביל, משהוכר בצה"ל הצורך לבנות סד"כ נחיתה משמעותי בזירת ים סוף  

  נחיתה   ספינות 3, עוד 1970בשנת בחיל הים ,בנסיבות של חידוש פעולות האיבה, נרכשו ונקלטו 

שימוש במלחמת    שנעשה בהןבעלות כושר הפלגה בים הפתוח מטר  60אמריקאיות באורך של 

והן היו בעלות    "את כינוי הדגם "שקמההשנייה. ספינות נחיתה אלה קבלו בחיל הים הישראלי  העולם 

 9. טנקי 'שרמן' 9-8'טיראן' או טנקי   7-6כושר נשיאה של 

 

 

 

 מדגם "שקמה" הנחיתה   ספינות מ: אחת   6איור מס'  

בזירת  של חיל הים הישראלי כלל סד"כ הנחיתה ,  1970לקראת סיום מלחמת ההתשה באוג' אם כן,  

   3 ,  מטר 36באורך    נט"קים קטנים 3 :פלגת ספינות הנחיתה-921, תחת קורת הגג של פלגה ים סוף

סד"כ  מטר. לכל הדעות  95ולה באורך של וספינת נחיתה גדמטר   60באורך של ים בינונינט"קים 

 
ק  חבמהדורה בערבית שתורגמה על ידי מר יצ  174-164  עמודים  7 , פרק זיכרונות אדמירל מחמוד פהמי 7

 ורדי. 
 
 בספרו של פהמי.  9פרטים נוספים אודות ניסיון חבלה זה ראה פרק   8

 
 פלגת הנחיתה של זירת ים סוף. -מיכאלי מפקדים ב וטימפיהם של יוסי לוי ומ  9

 



יכולת אופרטיבית לבצע מהלך אוגף של נחיתה בעורף הצבא    נחיתה משמעותי שהקנה לצה"ל

 אילו הדבר היה נדרש. בהיקף של אוגדה במספר סבבים, המצרי, 

  ואכן בתקופה שבין סיום מלחמת ההתשה לפרוץ מלחמת יוה"כ, שקד צה"ל ובמסגרתו חיל הים 

תחת   73עד אפריל בתחילה  ,    של הפרק הימי תו על גיבוש תוכניות מבצעי,  ים סוףרת זיופיקוד 

. מבחינת חיל הים  "אור ירוק"  מתווה מבצעי תחת הכינוי     73ובהמשך מאז אפריל    הכינוי "אור אדום"

הנחתת כוח יבשתי בגדה המערבית של    , בין שתי התוכניות כשמשימתו הינה  לא היה שוני מהותי

. השונות במתווה של שתי התוכניות הייתה בעיקרה הפעילות של הכוח היבשתי ממערב  מפרץ סואץ 

 למפרץ סואץ. 

 

מפקד חיל  - )לימים אלוף 1972, בפיקודו של אל"ם דאז זאב אלמוג מאז אמצע מפקדת זירת ים סוף

ו להכין את המימוש המבצעי של אותן חלופות של  שקדה על ההכנות וניהול התרגילים שנועד   ,  הים(

)לימים    הגיע לזירת ים סוף סרן צעיר בשם יוסי לוי  1972סתיו / בקיץ "אור אדום" או "אור ירוק". 

שקיבל את הפיקוד על ספינת הנחיתה הגדולה "בת שבע". בהמשך, בשל   סגן מפקד חיל הים( -תא"ל

סרן יוסי לוי לפקד על כל פלגת ספינות הנחיתה  מונה  ,  1972בסוף שנת    זירת ים סוףחילופי גברי ב

פיקוד במקביל על ה"בת  מתכונת זו של  לפיקוד על ספינת הנחיתה "בת שבע". ( בנוסף  921)פלגה 

לאחר תחילת  עד ימים ספורים   1973שבע" ועל פלגת הנחיתה בכללותה נמשכה לאורך שנת 

את   , לזמן קצר,  לאייש   ריבשם אריה מרמ  המלחמה , כפי שנראה בהמשך , עת הגיע קצין אחר

 10הפיקוד על ה"בת שבע" 

  ןנציי אולם צעו, תרגילי הנחיתה שהתבמוני ויא במאמר זה  כל סידרת  יפורטולא  ר היריעה צמפאת קו

במכלול ההכנות   שכל אחד מהם מהווה ציון דרך משמעותיברמה הכלל צה"לית , ,  שנים מהם  

שהתבצע  . האחד תרגיל "הרף עין"   לקידום המוכנות של הנחיתה בגדה המערבית של מפרץ סואץ

. השני  והיווה מודל למתווה המבצעי של תוכנית "אור אדום" כשנה לפני המלחמה 1972במבר ובנ

, שהיווה   לפני פרוץ מלחמת יוה"כ!!! כחודשיים  1973בתחילת אוגוסט   שהתבצע   ,  תרגיל "מדקדק" 

   ."אור ירוק"  מודל למתווה המבצעי המורחב יותר למעשה 

, בהשתתפות  בזירת ים סוף  " "סנפיר תרגילי פנימית של בין שני התרגילים הגדולים התבצעה סידרת 

דוברות  שאף שילבה , מלבד ספינות נחיתה, גם את  921גת הנט"קים כל יחידות הזירה ובמיוחד פל 

 11להיות חלק ממערך הנחיתה של צה"ל.   " שנועדו 20"שחף 

והוא היווה  בהשוואה לתרגיל "מדקדק" ,  היה מצומצם יותר , 1972בנובמבר  ,   הרף עין" תרגיל "

"הרף עין"   באותם ימים. במהלך מודל למתווה המבצעי של תוכנית "אור אדום" שהייתה קיימת 

על גבי ספינות הנחיתה שים שלה הועמסו "הנגמה ולוחמיתורגלה   הנחתה של חטיבת צנחנים, ש

בחוף מרסה בריכה )מפרצון מדרום למפרץ שארם( והכוח הונחת בחוף "הדיפלומטים" הסמוך. לדברי  

ידות חיל הים בזירה על חלקן  מפקד הזירה דאז, גורמי פיקוד בכירים בזרוע היבשה חלקו שבחים ליח 

  12בתרגיל. 

נערך תרגיל נחיתה צה"לי רחב היקף  , 1973יולי - שהתקיימו בחודשים יונימרתוניות , לאחר הכנות 

נצפה על  , , שכאמור התבצע  חודשיים לפני מלחמת יוה"כ. התרגיל  1973באוגוסט   2-ב  ,  "מדקדק"

  ספינותל עהועמסו  , כולל טנקי 'טיראן', הכוחות   .הרמטכ"ל המטה הכללי ובראשם נכבד של ידי פורום 

תוך שהפמליה  ,  בחוף עטשן בגל אחד ונחתו   , נעו דרומה   שבמפרץ אילתתנטור -בחוף א הנחיתה 

 13ת אל הים.  הבכירה צופה במהלך על גבעה הנשקפ

 
 . 2022באוקטובר   . שיחת המחבר עם אריה מרמרי2022שיחת המחבר עם תא"ל יוסי לוי בספטמבר    10

 
 ,  793  ,789חלק שני, עמודים  חיי, הפלגות ז. אלמוג,   11

 
 . 787-786, עמודים שם  12

 
 . 794שם, עמוד   13

 



  הביצוע  בכירי המטכ"ל ובראשם הרמטכ"ל , הביעו את שביעות רצונם מרמתמפקד חיל הים כמו גם  

בתרגיל זה   של הכוחות המושטים והכוחות הקרקעיים.   ת לוגיסטי-של התרגיל ומהמוכנות הטכנו 

שבוצעו בעבר ובכלל זה התרגילים הפנימיים  יושמו הלקחים והמסקנות שהופקו מהתרגולות  

 14שהתבצעו בחיל הים. 

,  73שבו חלה , מאז סוף אפריל כפי שנראה בהמשך, עיתוי  הביצוע של תרגיל  "מדקדק" היה בשלב  

  בהיקף  אוגף של נחיתהאופרטיבי  מהלך  , לביצוע  התקדמות בתכנון המבצעי של מתווה "אור ירוק"  

 " מתיתי"אוגדה משמסגרת של  חטיבתי, למעשה -על 

   

 

 

בחוף    ןמשוריי מנחיתה רכב קרבי , אח"י בת שבע , במרכז(  73אוג'  2)  "מדקדק "תרגיל : 7איור מס' 

 נחתת דגם 'שקמה'  שמאלהמטר, מ 36נחתת  נהמפרץ אילת, מימישבדרום  עטשן 

לפני   נגרעה , בתוך כך , אחת משלושת הנחתות מדגם "שקמה" , שהייתה בכשירות טכנית ירודה 

ולהציב   בסיס ראס סודרהוחלט להעביר אותה למאחר ש סד"כ ספינות הנחיתה  - מ מלחמת יוה"כ  

 .  שתגענה לפריסה בצפון מפרץ סואץ  ספינות "דבור"  עבור לעגינה   כדי שתשמש כמזח  אותה במקום  

הנחתת הגדולה בת שבע.  פרוץ המלחמה עמדו לרשות חיל הים בזירת ים סוף:   ערב אשר על כן,  

צי זה של נחתות אפשר  מ'.  36מדגם "שקמה" ושלוש נחתות קטנות באורך   תשתי נחתות בינוניו

 בסבב אחד. נגמשים גדוד ( וטנקים    70- כשני גדודי טנקים )תובלה של 

פלגת הנחיתה בפיקודו של סרן יוסי לוי וזירת ים    1973אוקטובר   6-פרוץ המלחמה ב לקראת 

היו במוכנות מיטבית  וג   משל אל"ם זאב אל   , בפיקודובכללותה כולל יחידות נוספות סוף

 15  לתרחיש של מבצע נחיתה רחב היקף במפרץ סואץ. 

 

 

 רת ים סוף ימהלך נחיתה ימית בזלשלב התכנון המבצעי 

, לרבות בניין הכוח וקליטתו תוך  "רביב" והגדלת סד"כ הנחיתה הימי בזירת ים סוף הישגיו של מבצע  

הניעו מהלכים של תכנון מבצעי של    לנושא,   ם הרלוונטיישילוב עם כוחות היבשה מונים ביתרגולת וא 

מכאן ואילך עולה על סדר היום מבצע  . נחיתה ימית למקרה של חידוש פעולות האיבה בחזית המצרית

     ירוק )קדמה לו גרסה מצומצמת יותר שכונתה -לי רחב היקף שיקבל את הכינוי "אורנחיתה צה

: חיל הים    בעיקר ירוק" היו שותפים באופן אינטנסיבי -אדום"(. בתכנון המבצעי של "אור-"אור

 
 . 795-793 שם, עמודים 14

 
 יוסי לוי. -שיחת מחבר המאמר עם המפקדים זאב אלמוג ו 15



גייסות השריון וכמובן המטה  מפקדת , ובמסגרתו מרחב מרש"ל  פיקוד דרום  ובמסגרתו זירת ים סוף, 

 הכללי. 

, הינה רבה ועצומה  אולם מפאת  עמדה לרשות כותב המאמר על מבצע "אור ירוק" שכמות המידע  

 תוך הצגתם בשני חתכים:  16קוצר היריעה יסתפק מאמר זה בהצגת עיקרי הדברים 

 . מוניםילרבות תרגילים וא תכנוני "אור ירוק" בתקופה שקדמה למלחמה  •

  , ברמת המטכ"ל וברמת הדרג המדיני   ר ירוק"למימוש "או והדילמות  התנודות , המוכנות  •

 . ה וקצת לאחריהבמהלך המלחמ

 

 

 

 תכנוני "אור ירוק" בתקופה שקדמה למלחמה 

במהלך חודש  במלחמה לפתוח מצרים  בכוונת  , על רקע הצטברות מידע  לפיו 1973מאי -באפריל

על תוכנית כוננות שקיבלה את שם הקוד "כחול לבן". בתקופה זו של כוננות  הוחלט בצה"ל מאי, 

אחת התוכניות גובשה זה מכבר   בחזית המצרית.  התקיים ריענון של תוכניות התקפיות ומגננתיות 

תוך   "אור ירוק"- הוסב שמה ל ,. במהלך ימי כוננות "כחול לבן" והיא הייתה בעלת כינוי "אור אדום"

 . בהשוואה לתוכנית הקיימת הקטנה יותר "אור אדום"   ההרחבת המתווה של

        של  הרעיון המבצעי  , בין השאר,באותם ימי כוננות, הוצג  ,  במהלך הדיונים בפני הרמטכ"ל  

רעיון  של האופרטיביים ה יו יתרונותאת  , זיהה רב אלוף אלעזר  . הרמטכ"ל,  אפריל  24-ב  , ירוק" -"אור

"אור ירוק" לבדיקה ולראות איך הוא נראה בתכנון מפורט. לאור הנחייה  והינחה להכניס את   המבצעי 

, של " אור  הוראות לתכנונו המפורט ,   לפיקודים ולזרועות   , 73אפריל  30-העביר אג"ם מבצעים ב, זו 

 17. ירוק" 

האופרטיביות   התוכניות לאישור  1973במאי   8-הרמטכ"ל ב )קבוצת דיון מבצעית( בראשות קד"ם -ב

 : 18של פיקוד דרום, סיכם הרמטכ"ל בין השאר בנוגע לתוכנית "אור ירוק 

 

 
מלחמה  " במאמר זה מתבססים בעיקרם : על ספרו של שמעון גולן, עיקרי הדברים אודות מבצע "אור ירוק  16

זאב  -. על ספרם של איתן הברפרקים במלחמת יום הכיפורים. על ספרם של ישראל ויאיר טל,  ביום הכיפורים
בדגש על חלק   הפלגות חיי, , ועל ספרו של זאב אלמוג שנה למלחמת יום הכיפורים. 40-המלחמהדני אשר,  -שיף

קורות  משפע של פרסומים אלו לכשעצמם מתבססים על  , כפי שחלקים ממנו צוטטו כבר בפסקה הקודמת.ב'
העוסקים    לאחרונה שוחררו על ידי ארכיון צה"ל מספר מסמכים דו לרשות מחבריהם. משע, ראשוניים רבים 

המידען הראשי של המרכז  ירוק שהועברו למחבר המאמר באדיבותו של מר אור פיאלקוב -במבצע "אור
 למלחמת יוה"כ. 

 
 . 121,  119-118שמעון גולן, עמודים   17

 
 מופיע בקישור:    73מאי  8מתאריך  3970-לשכת הרמטכ"ל מב 18

22.pdf-2-files/2017-archive-center.org/idf-https://archive.kippur 

 .440גדה  בפועל במלחמת יוה"כ משימת "אור ירוק" הוטלה על או   -בתגזיר לעיל   6לסעיף  : הערה 
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, מתקיימת בחמ"ל אג"ם מבצעים הצגת  , בעיצומה של תקופת הכוננות "כחול לבן" 73במאי   9-ב

  מוצגת בפני, שנכח בו גם שר הבטחון,  שנמשכת כשעתיים. במהלך דיון זה   תוכניות לראש הממשלה

הקוד מאדום  אדום"/"אור ירוק" )בעיתוי זה עדיין לא הוטמע שינוי מילת תוכנית "אור    ראש הממשלה

משוריינות בגדה   הרמטכ"ל מציג את התכנון הרעיוני להנחתת כוח מיוחד של שתי חטיבות. לירוק(

הים. לדבריו מהלך שכזה יוציא את   באמצעות ספינות נחיתה של חיל  המערבית של מפרץ סואץ

. שר הבטחון אינו מתייחס בדיון זה במישרין לתוכנית הנחיתה במפרץ  האויב משיווי משקלו בחזית 

האופציה העומדת בפני האויב למנוע הגעת מכליות    , אולם בדברי הסיכום שלו הוא מעלה את סואץ

את סגירת   תגובה הוא מציע לשקול וכ  דבנאלמ-על ידי סגירת מצר באב   הפרסי לישראל דלק ממפרץ 

 19' מפרץ סואץ וכיבוש שדה הנפט הימי 'מורגן 

בין  ,  ן  יוצי , סיכם שר הבטחון 1973במאי  21-וב   14-שנערכו ב להערכת מצב,  שני דיוני מטכ"ל  ב

- רוסיתכי בראייתו המלחמה תימשך זמן קצר מספר ימים ואחרי כן תהיה התערבות  , השאר  

ירוק' הוא  אמריקאית שתחייב הפסקת אש. ומבלי להזכיר את השמות המפורשים 'אור אדום' או 'אור 

נילוס... עומד  מהלך שלנו שבונה להגיע להרי ש"-מוסיף כי לאור משכה הקצר של המלחמה

הכנות לתוכנית להגיע לנילוס, אבל אני   קצרת ימים(,... אינני פוסל בסתירה לדבר הזה )מלחמה  

 20" רב ואנו נחכה שם...... פוסל הכנת תוכנית האומרת שהמלחמה תימשך זמן

והתגבש לקראת פרוץ   ך הלתכנונו המפורט של מבצע "אור ירוק" ש ויעדיו האופרטיביים מהותו וכעת ל

של ישראל   םהיטב בספר חת ס ומנו ת ובעמדומה שהתשובה לכך   .  1973אוקטובר  6-ב  מלחמת יוה"כ

 : ובספרו של שמעון גולן  : ויאיר טל

על שטח ממערב למפרץ סואץ. כוחות שריון יונחתו בגדה   הינו מבצע להשתלטות"   -אור ירוק "

יוסקו   חיר"םשל חיל הים בים סוף וכוחות    נחיתהספינות של מפרץ סואץ על ידי  המערבית  

. למבצע זה יש שלוש דרכי פעולה אפשריות בהמשך: מהלך צפונה, והגעה באיגוף  במסוקים

ממערב לתעלת סואץ., מהלך דרומה לכיוון שדות הנפט של מצרים   דרום החזיתאל   דרום מערבי 

 .21לקהיר באזור פיום" מערבה במגמה להגיע לעמק הנילוס מדרום   במפרץ סואץ, ומהלך

  מהלך אוגף משוריין בזירת ים סוף-' אור ירוק':  22שמעון גולן דברים ברוח דומה מופיעים גם אצל  

בהיקף מירבי לכיוון עמק הנילוס.... התקדמות על ציר    ;המתוכנן בשתי אופציות. הראשונה 

.. לאורך החוף    יקף מצומצםהב  ;דקה לכל אורך החוף המערבי של המפרץ. השנייה ע'ר - זעפרנה

הזאת מחליפה את התוכנית שהייתה תקפה    בלבד ללא הליכה לעמק הנילוס. נקבע שהתוכנית

'אור  המאמצים וההכנות ירוכזו בתוכנית שתושאר בבחינת תוכנית בלבד, וכל    -אדום' - 'אור -עד אז 

 ירוק' 

בדיוני הערכת המצב של המטכ"ל שהתקיימו במאי   הסיכום של שר הבטחוןדברי לאור , על פניו  

 האופציה המועדפת לבחירה מבין שתי האופציות הינה, , הרי שבראייתו שצוטטו לעיל, 1973

 יכה לעמק הנילוס. בד ללא הל לאורך החוף בל - ההיקף המצומצם-האופציה השנייה

כשחלקו של חיל הים כלל תפיסה של     לקראת מלחמת יוה"כ התגבש התכנון המפורט של "אור ירוק"

   תכלל הקצא,  ת רק"ם בחוף המערבי של מפרץ סואץ וחלקו של הכוח היבשתי תוהנח23שני ראשי חוף  

 
 . 85-ו 81, בדגש על עמוד  85-75ים עמוד  ישראל ויאיר טל,  19

 
 . 105שמעון גולן, עמוד  20

 
 . 899ישראל ויאיר טל, עמוד   21

 128-126וכן עמודים   109שמעון גולן, עמוד  22

 
ראש  כי בפועל נבחר , , הבהיר האלוף  ,שקיים כותב המאמר עם האלוף זאב אלמוג 2021נוב'  ב  בדיאלוג   23

  הוא הדגיש כי  יחד עם זאת   סואץ.  מפרץגדה המערבית של בראס זית שהיה חוף חולי בדרום ה אחד בלבד חוף 
  . יכולת זו הובאה שיבחר לאורך המפרץ  נחות על ריפים בכל אתרפלגת הנחיתה התאמנה ופיתחה יכולת ל

 רב בימי המלחמה. בשלב נוהל הק, האלוף מנדי מרון , לידיעת מפקד האוגדה  



"ם  ר פחות גדוד, חטיבת חי 217, חטיבת שריון 274, חטיבת שריון 440  של אוגדה מפקדה משימתית 

 24טנקים  020-ל כוסך הכ-3או בה"ד  1, מפקדת בה"ד 72 חתמ"ר , מפקדת 317

בנושא תוכנית העבודה ובניין הכוח,    בדיוני הערכת מצב ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה, 

מפקדי הזרועות    העלוכולל,  1973 וקטובר א  1-עד ה  1973שהתקיימו במחצית השנייה של ספטמבר 

. מפקד פיקוד דרום , האלוף שמואל גונן, טען שלצורך מימוש  והפיקודים פערים בתחום אחריותם 

המוקצות לו( ואם מחליטים לבצע "אור ירוק"  משימות הפיקוד דרושות לו ארבע אוגדות )ולא שלוש 

 25ת. יש יאוגדה חמלדבריו נחוצה 

 

 

   נשלפת ומוחזרת לנדן-"חרב הנחיתה"   - ירוק" מפרוץ המלחמהמבצע "אור 

 

 האיום על כוח הנחיתה ונטרולו

  תקיפה בתקיפות של מטוסי , בין השאר  , שהחלה    פרצה מלחמת יוה"כ 1973אוקטובר   6-בצהרי ה 

מיעדי התקיפה מהאוויר  במספר יעדים בסיני, שבראיית המצרים היו בעלי חשיבות אופרטיבית. אחד 

, שתי הנחתות  הנחתת הגדולה "בת שבע" שארם בנמל עגנו . באותה עת  שייח  - שארם א היה מרחב 

 .  26מטר  36הבינוניות מדגם "שקמה" ושלוש הנחתות הקטנות באורך 

ככל הידוע, על פי ניתוח  איום , הרי   ההיוולמרות שבראיית המצרים, כוח ספינות הנחיתה בשארם 

לא היו הספינות  אוקטובר,   6-, בצהרי היעדי התקיפה  ,   המצריים של תקיפת המטוסים   םהפרופילי

  תקשורת במרחביעדי הגנה  אווירית ויעד שדה תעופה,   . יעדי התקיפה באותו מטס היו שעגנו בנמל 

מאש נ"מ שנורתה   כנראה נפגעאחד ממטוסי התקיפה חלף בסמוך למעגן והוא , עם זאת  .  27שארם 

 שעגנו בנמל. ( 28  ים"- אח"י "בת - לפי אחת הגרסאות) לעברו מאחת הספינות 

מאחר והיה   להיפרס מחוץ לנמל ,  בשארם   משפרצה המלחמה נתנה הוראה לכלי השייט המאוישים

בלילה הראשון   , אכן הוות יעד תקיפה מועדף.עלולות ל ספינות הנחיתה ת ובמיוחד  ברור כי הספינו

לאחר חצות  וביצע  של המלחמה התקרב זוג ספינות טילים מדגם "קומאר" שיצאו מנמל ע'רדקה 

שהו  לעבר ראס מוחמד שבאותה עת   ק"ג חנ"ם(  500ים מסוג "סטיקס" )- שיגור של מטח טילי ים

בהינתן ההתרעה על הצפי לשיגור    מטר.  36, שבע" וספינת נחיתה קטנה-בסמוך אליו הנחתת "בת 

לעבר ספינות הנחיתה, ניתנה  שהירי נועד בסבירות גבוהה  כשבאותה עת הייתה הערכה  הטילים, 

מעל ספינות הנחיתה  , להיצמד לחוף. הטילים חלפו בהתאם לתרגולת קודמת , הנחייה  להם מיידית

 והתנפצו על החוף . 

 
 
  שינויים  עצמה חלו הקצאת כוחות זו נקבעה לפני המלחמה. במהלך המלחמה . 128-126, עמודים  שמעון גולן  24

 440בהרכב כוחות היבשה , שהוקצו לאוגדה המשימתית 
 
 . 93ישראל ויאיר טל, עמוד  25

 
"  שקמה"עם הסגל הסדיר ואילו נחתת אחת מדגם  מאוישותבפתיחת המלחמה היו ארבע ספינות נחיתה   26

, הפלגות  אוק' על ידי צוותים שגויסו למילואים. ראה אצל אלמוג 7-מ'  אוישו למחרת ב 36ונחתת אחת באורך  
 . 817חיי, עמוד 

 
 ,   ב13-התקיפה האווירית שפתחה את מלחמת יום כיפור פרקברגר יוסף,  27

   

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zu8vWabf8 

 
  טון שהוסבה בחיל הים לספינת תובלה ועזר חמושה 1,250אוניית סוחר קטנה בדחי של -ים'-אח"י 'בת 28

ים" במלחמה היה אלדר מייק שבעברו שימש גם  - הספינה "בת מפקד ונכללה בסד"כ הספינות של זירת ים סוף.
 כמפקד ספינות נחיתה, בין השאר הספינה "בת שבע". 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zu8vWabf8


או שהייתה זו  של ספינות הטילים המצריות  לא ברור האם ספינות הנחיתה היו אכן יעד התקיפה  

עם טילי    TU-16על ידי מטוס  פעולת הסחה שהתבצעה במקביל לתקיפת מוצב המכ"ם בהר הצפרא 

  , התבצעה אחת המשימות החשובות של חיל הים המצרי במלחמה,  ' , זאת מאחר ובאותה עתלט'ק 

 29בכניסה הדרומית של מפרץ סואץ.   מוקשים ימיים במצר היובל הטלת

במרחב   כך או כך , לא נפגע סד"כ הנחיתה של חיל הים במהלך אירועי התקיפה שביצעו המצרים

כי   משפרצה המלחמה הובן במפקדת חיל הים ובמפקדת זירת ים סוף ,  ראס מוחמד. מאידך -שארם 

עתיד  , בעבר ת ,  שעליו שקדו רבובמפרץ סואץ  למימוש מהלך של נחיתהתהליך בניין והפעלת הכוח ,  

כל המערך  , על מנת להוציא את הצבא המצרי משיווי משקלו בחזית התעלה. להידרש בהקדם

שחישב להשתחרר   " קפיץ דרוך" כ ובתחום זה , בקרב גורמי חיל הים וגורמי היבשה, הי לולים  והמכ

 בהקדם. 

"אור ירוק" וזירוז הכשירות הטכנית של הכלים ואיושם, הרי שהיה  ענון הפקודות של מבצע י בצד ר

האדום   בנמלי צפון הים אקוטי שהיה בו כדי לסכן משמעותית את כוח הנחיתה.  הכרח לפעול נגד איום 

דמי  י, שתיים מתוכן בנמל הקמדגם 'קומאר' טילים עמדו לרשות חיל הים המצרי ארבע ספינות 

ים מסוג  -טילי ים 2-הייתה חמושה במהספינות כל אחת והשתיים האחרות בנמל ספאגה.  בע'רדקה

  ו, שכלל 1973אוקטובר   6/7אירועי ליל   ק"מ.   45-ק"ג חנ"ם וטווח של כ 500בעלי משקל של  'סטיקס'

הנחת  ה איום זה הינו ממשי ואקוטי. לפיכך מהמחישו עד כ כאמור מטח של טילים לעבר ראס מוחמד 

'אור אדום' או 'אור   תנאי מקדים להפעלת מבצע הנחיתה   :העבודה במפקדת זירת ים סוף הייתה כי

 30. על כוח הנחיתה  ספינות הטילים המצריות חייב להיות הסרת איום , ירוק' 

לפיכך אך ברור היה  , סוף - ת בזירת יםו של ספינות טילים ישראלי   היערכות הייתה לא באותה עת   

           שיש לפעול נגד איום ספינות הטילים מדגם 'קומאר' בשיטה של לוחמה ,    למקבלי ההחלטות

'קומאר' שעגנו  - לנמל ע'רדקה ולפגוע בספינות ההיינו חדירה של כוח קומנדו ימי ישראלי -סימטרית -א

  על ידי , מבצעי 'מגבית' רביעיית התבצעה סדרה של   1973 אוק'   11-22ואכן בין התאריכים   במקום.

שהיו   4-ה מתוך  קומאר' ספינות טילים מדגם '   2שבמהלכם נפגעו/טובעו ,  בנמל ע'רדקה   ,  13שייטת 

הועברו שתי ספינות הטילים   1973 אוקטובר   21/22לאחר המבצע הרביעי בליל  . למצרים בזירה

צומצם מאוד האיום על המעבר בפתח מפרץ סואץ ועל  בכך בסאפגה. הנותרות לנמל הדרומי יותר 

 . 31מפרץ סואץ מערב -שייח, ונסללה הדרך להנחתת אוגדת שריון בדרום -א  שארם 

 "אור ירוק"   לקראת מימושהמעשיות  ההכנות 

פקדת מרש"ל שתוך זמן  ובמ, בראשותו של אל"ם זאב אלמוג, במפקדת זירת ים סוף של חיל הים 

, החלה    אלוף במיל' ישעיהו גבישפיקוד דרום ובראשו הועמד הנפרד מ  קצר הפכה להיות פיקוד

למתווה ולתכנון המפורט  התאם ב  , וירוק"  -לקראת ביצוע "אור ונעשו הכנות מעשיות  הספירה לאחור  

      התרגילים המשולבים של במהלך  שגובש עד פרוץ המלחמה ובהתאם לניסיון וללקחים שהופקו 

 תרגילי "סנפיר" הפנימיים של חיל הים. סדרת וכן מ   "מדקדק"-ו    "הרף עין"  חילות הים והיבשה;

עמדו לרשות חיל הים בזירת ים סוף שש ספינות נחיתה בגדלים שונים ובנוסף היה   בפרוץ המלחמה

שעברה התאמות לשייט בים. המסגרת היבשתית   "  20-בדוברת "שחף  גם פוטנציאל לשימוש

)בעיקר על    משימתית מאולתרת 440משימת הנחיתה הייתה מפקדת אוגדה  פקד על שתוכננה ל

 . ן מרו (מנדי מנחם )ראשה הועמד האלוף  שב בסיס מדריכי המכללות הצבאיות( 

הנחיתה והשלימו את האיוש של הכלים שבחלקם   ספינות השלימו את ההכנות הטכניות של  בחיל הים 

בחיל הים כללו שילוב של יחידות נוספות כמו  המואצות כמובן שההכנות  התבססו על אנשי מילואים. 

 
בפרסום השנתי של המרכז   אודות המיקוש הימי המצרי בדרום מפרץ סואץ ראה מאמרו של מחבר מאמר זה  29

 . 2020/21למדיניות ואסטרטגיה ימית לשנת 

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

 
 16ונה/כוכבי, עמוד ר 30

 
 28עמוד -רונה/כוכבי 31

 

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


רבים שהיה    םלוגיסטיי- וכן גורמים טכנו  ,707ויחידה   13ותופסי ראש החוף משייטת   חוליות בודקי

, בימיה  למבצע  יםזמינ  ומבחינת כוחות היבשה הרי במרחב שארם הי  להם תפקיד במבצע מורכב זה.

  35ן', גדוד צנחנים מחטיבה מסוג 'טירא שלל  של טנקי   274חטיבת שריון  ;  הראשונים של המלחמה

 . דב לבן -  88של השריון, יחידה  סיור ופשיטה אמפיבית היחידת הסדירה וכן 

כזכור, בשלב התכנון המפורט גובשה תוכנית לתפיסת שני ראשי חוף בגדה המערבית של מפרץ  

החלו ההכנות התנהלו קבוצות הפקודות ושבו חד במרכז המפרץ והשני בדרומו. בשלב הא סואץ. 

סואץ  מפרץ ית של הגדה המערבימוש המבצע, הוחלט על תפיסת ראש חוף אחד בדרום למהמעשיות  

  בצד המזרחי של המפרץ  מצוי מול ראס כניסה. חוף נחיתה זה שנבחר, בקטע חוף הקרוי ראס זית 

 . ששם הייתה ממוקמת ניידת מכ"ם של חיל הים 

 

. יציאת ספינות הנחיתה משארם והעמסת  תרשים תנועת הכוח הימי -מבצע "אור ירוק" :  8איור מס'  

 32הכוחות בראס כניסה 

 

  40-אפשרו להוביל בסבב אחד  כבזירת ים סוף, שעמדו לרשות חיל הים ,  ששת ספינות הנחיתה  

כפי שהיה נחוץ למבצע   שים כמות שאיננה מכסה סד"כ של אוגדה משוריינת" נגמ 30-כ-טיראן' ו טנקי '

  .  בין שתי הגדות של המפרץ  היה צריך לתכנן ביצוע של מספר סבבים , בשלב המעשי,שכזה. אי לכך  

תכולת הסבב הראשון בבסיס שלמה    להעמיס את  טללאחר דילמות שהתעוררו בהקשר זה הוח 

בצד הישראלי של המפרץ ממש חוף   להעמיס בחוף ראס כניסה שבשארם ואילו את שאר הסבבים 

 33ק"מ(.  40- מייל )כ  22-חק של כ ראס זית בצד המצרי במר  , הנחיתה

, עוד  החזית הדרומית, באשר למימושו של "אור ירוק"על הדילמות ברמת המטה הכללי ומפקדת 

, ניתן האור הירוק לביצועו של "אור ירוק".  1973אוקטובר   14-נעמוד בהמשך. מכל מקום לקראת ה 

,   440האוגדה המשימתית  תומפקד   זאב אלמוג אל"מכמפקד הכוח הימי מונה מפקד זירת ים סוף,  

 
לצערו של מחבר המאמר הוא לא הצליח להשיג מרשם    .770עמוד  לקוח מספרו )ובאישורו( של ז. אלמוג   32

 . ברור של תוכנית הקרב היבשתית ממערב למפרץ סואץ
 
 . 771-770 זאב אלמוג, עמודים 33

 



        להגיע למרחב מרש"ל ולהיערך לביצוע  משימה קיבלה שינוי   מרון,מנדי האלוף בפיקודו של 

קוד מפקדת  הייתה נתונה האוגדה תחת פי, בימיה הראשונים של המלחמה, קודם לכן ירוק".  -"אור

מערך עומק להגנת סיני כדי לקדם   להקים    החזית הדרומית ומשימתה עד אמצע אוקטובר הייתה

 . אפשרות שהמצרים יפרצו את מערכי החזית 

, קמ"ן פצ"ן  , קצין מודיעין וותיק   'מקה(  זמ זלמן גנדלר )אל"היה  440קצין המודיעין של אוגדה  

ובוודאי   (  1)ענף    ראש ענף שטח באמ"ןשימש כ  1968-1972בין השנים ש במלחמת ששת הימים , 

שבו האוגדה הייתה עתידה לפעול באופציות  והקרקעי , המרחב היבשתי  את   הכיר לפני ולפנים

   ". ירוק -השונות של "אור 

   אודות המדבר הכנה הממושכת של תיק שטח מודיעיני הכאן המקום לייחד מספר מילים  על 

נמשכה מספר  מרובה שהוכן תוך השקעת משאבים . תיק זה  "קדם" , שקיבל את הכינוי   המזרחי  

מדור מצרים   על ידי אנשי הסדיר והמילואים של  , ומאות ימים מילואים , של אלפי שעות עבודה  שנים

הוצאות לא שגרתיות המחייבות  , עוד הושקעו בתיק זה . באמ"ן מחקר 1ענף ששירתו במלחמה ב

ולים  ע צילומים רבים הוהקצאת אמצעים מטכ"לית )פיתוח וייצור תיק שטח, הדפסת ספרים, עזרים 

 ף רב( כס

. כמובן שמאז כוננות  ירוק" - זה היה הבסיס לתכנון המבצעי של מבצע "אור אדום" או "אור תיק מודיעין 

לרבות מידע אודות מתקני    ענון של תיק השטח "קדם"י "כחול לבן" ובמהלך ימי המלחמה התבצע ר

מהנילוס במערב ועד   ישל המדבר המזרח הנפט בגדה המערבית של המפרץ וכמובן המרחב היבשתי 

 34. הגדה המערבית של המפרץ

 

 35הכנת תיק השטח "קדם" שנועד לתכנון המבצעי של אחת מאופציות הנחיתה הימיות  :  9איור מס' 

כאמור לעיל, מפקד פלגת הנחיתה סרן יוסי לוי שימש במקביל  לימי המלחמה. נחזור בציר הזמן  

מתחילת המלחמה הגיע  שבוע כלאחר .   בע" בתחילת  המלחמה גם כמפקד ספינת הנחיתה "בת ש

.  בכך  עליה  , שחזר לפקד  , סרן אריה מרמרי שבעברו פיקד על ה"בת שבע"  מהצפון לזירת ים סוף

 
מודיעין תלוש  אלי דקל,   קטעי מידע בספרו של סא"ל אלי דקל וכן  עם סא"ל בדימוס ה של מחבר המאמרשיח 34

 . 257, 201-200  , 173-172   בדגש על עמודים;, 2010אלקנה, מהקרקע, 

 
 https://www.dekelegypt.co.il/220531של אלי דקל  :  ות הרצאלקוח מתוך   35
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והבאתה לשיא מוכנותה המבצעית למבצע      921יוסי לוי התפנה לניהול כולל של פלגת הנחיתה 

 ירוק"   -"אור  מימושו בפועל של מבצע לקראת  

אלמוג   החל נוהל הקרב לקראת המבצע ומפקד הזירה, 1973 אוקטובר 14-, של ה בשעות אחה"צ 

ול לנחיתה בחוף  בגשה שחיל הים איננו כד תוך ה תידרך את האלוף מנדי באשר ליכולות הכוח הימי 

וניתן להעתיק את נקודת   על ריפים  פיתחה יכולת נחיתה הנט"קיםהנבחר, ראס זית, מאחר ופלגת 

מנדי  . כמו כן הצהיר מפקד הזירה, בפני האלוף י מפקד האוגדההנחיתה במקום אחר שיועדף על יד 

)מנדי( שהאוגדה תהיה מוכנה  יהיה מוכן שמונה שעות קודם לכל מועד שבו יודיע  הימי שהכוח , מרון 

מספר שעות התקבלה ההודעה כי ההכנות לקראת   אלא שכעבור   על הנט"קים.וערוכה להעמסה  

 36. המבצע יורדות לפי שעה מהפרק

כאומר: "את המחיתה היינו צריכים לבצע מזמן. זו   1973באוקטובר  15- ט ב מצוטתלם,  האלוף בנימין

זור מורגן חמישים טנקים  , תוקעים להם באדעתי. מעשה גדול היינו עושים אילו ביצענו אותה הלילה 

 37ואני מבטיח לכם, זה היה הולך" 

בצהרי אותו    . ירוק"  -האפשרות למימושו של מבצע "אור  התחדשה שוב,   1973אוקטובר  20בתאריך 

, האלוף תלם, ומודיע למפקד זירת ים סוף שהמבצע עלה שוב על הפרק  יום התקשר מפקד חיל הים 

 38לחזור ולתקוף את נמל ע'רדקה.   וכי לקראתו יש

טחון כי מבצע "אור ירוק יבוטל מטעמים  הודיע שר הב 1973 אוקטובר  20-במוצאי הבתוך כך, 

התחדשה הפקודה להתכונן שוב למבצע וזו  , 1973אוקטובר  21-, האולם כבר למחרת   מדיניים.

ההחלטה הייתה לבצעו   השלישית ש"קפיץ" המבצע נדרך. בפעם השלישית הייתה בעצם הפעם 

רון נערכה בשעות הבוקר  בפיקודו של האלוף מנדי מ 440בהיקף מצומצם וקבוצת פקודות של אוגדה 

על  ארבעה מתוך   ובשעות אחה"צ של אותו היום הועמסו כוחות שריון  1973אוקטובר ב  22-של ה 

 .  ששת ספינות הנחיתה

באותן שעות התנהלו דיונים קדחתניים במועצת הביטחון ובמעורבות של שתי המעצמות, בדבר הגעה  

ניתנה הנחיה לפרוק את כוחות  , 1973 אוקטובר  23-בצהרי ה . בין הצדדים להסכם הפסקת אש 

 39השריון שהועמסו על הנט"קים יום קודם לכן. 

ניתנה   ,  1973 אוקטובר  23-של ה 1100כי בשעה  נכתב )בכתב יד(   440ביומן האירועים של אוגדה 

 40פו"ם -הוראת ביטול והתקפלות חזרה ל

- ש לתוקפה והעיסוק בזירת ים סוף במבצע "אורנכנסה הפסקת הא ,  1973 אוקטובר  24בתאריך 

מבר  . האלוף שמואל גונן )גורדיש( התמנה בסוף נוב1973הופסק עד לתחילת חודש דצמבר  רוק" י

לתחילת כהונתו הוא ביקש מטבע הדברים להתעדכן  במשימות  כמפקד פיקוד מרש"ל וסמוך לשמש 

 
החל צה"ל לבצע את מהלך הצליחה של תעלת סואץ  , . יש לצין כי בעיתוי זה  .862-861 אב אלמוג, עמודיםז 36

 . באזור דוורסואר
 
,עמוד  1996ור ספרית מעריב, אור יהודה, , הד ארצי הוצאה לא11שייטת ,  דר מייקלהציטוט מופיע אצל א  37

ציטוט לקוח מספר הקד"מים של מח"י  מסר כי הסימוכין אולם בשיחה עם מחבר הספר נ  טוט מובא ללא יהצ . 89
 . במלחמה

 
במהלכה  אוקטובר ו 21/22אכן התממשה בליל , 13 ת , על ידי שייט .  תקיפת ע'רדקה 873, עמוד  זאב אלמוג 38

ימים ספורים  בצה"ל לאחר שנעשה שימוש בטילי נ"ט לאו שהתקבלו , הושמדה ספינת טילים מדגם 'קומאר' 
 . ואילו לזירת ים סוף הם הגיעו לשימוש אנשי השייטת ביום המבצע עצמו.  קודם לכן מארה"ב

 
 . 888-887עמודים  , שם 39

 
והועברה למחבר   ארכיון צה"ל ת ששוחררה על ידי הכולל אסופת נייר   מופיע להלן בקישור 440יומן אוגדה   40

 המאמר על ידי מר פיאלקוב 
   

540.pdf-1041-files/1984-archive-center.org/idf-https://archive.kippur 
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את   לו  מפקד זירת ים סוף  הציג  בין השאר ,  למקרה שתתחדש הלחימה בחזית המצרית  הפיקוד, 

 .  41ירוק" -"אור      תוכנית מבצע

ספינות   .במבצע הנחיתה הימית במלחמת יוה"כ, וצה"ל  מבחינת חיל היםהעיסוק ,למעשה בכך תם 

לעסוק בפעילות מגוונת  , הנחיתה של חיל הים המשיכו , בימים שלאחר כניסת הפסקת האש לתוקפה

השתלבו   ן בין השאר הובלת  מאות שבויים שנלכדו בבסיס עדביה של חיל הים המצרי וכ במפרץ סואץ

אזור   מקטעים שהיו חשודים במיקוש ימי ב ת של סיורים וסריקבפעילות יחד עם ספינות "הדבור" 

 ומעבר המילאן.  מיצרי היובל 

 

 הדילמות ברמת המטכ"ל ומפקדת החזית הדרומית 

באשר לרמה האסטרטגית   ירוק" ברמה הטקטית וברמה האופרטיבית. - "אור- עד כה נסקר העיסוק ב

העיסוק   .במהלך ימי המלחמה  של מקבלי ההחלטות, הרי שזו הייתה נתונה בדילמות ובהתחבטויות

סגן  שפרצה המלחמה.   יומיים לאחר  1973אוקטובר   8ירוק" החל בתאריך -של המטכ"ל בתוכנית "אור 

הרמטכ"ל, האלוף ישראל טל, שהיה תומך נלהב של התכנית העלה את הרעיון למימושה גם בפני  

אבל ביקש להתמקד בקטע הצפוני של מפרץ סואץ   פני שר הבטחון. הראשון לא שלל בהרמטכ"ל וגם 

היה מסויג מהרעיון של מימוש תוכנית הנחיתה   שר הבטחון השפיע על הקרבות בתעלה ואילו לכדי  

 42במפרץ סואץ.  הימית  

סגן הרמטכ"ל קד"ם )קבוצת דיון מבצעית(  , מקיים    1973 אוקטובר  8-בשעות הערב המוקדמות של ה

, האלוף מרון, לתכנן שתי אופציות לתוכנית  440מפקד אוגדה  מנחה את הוא,בין השאר, שבמהלכה  

שהינו    תוך התבססות על כוח הנחיתה הימי בזירת ים סוףשעות,  48, לביצוע בכוננות של  ירוק" -"אור

טנקים לחוף המערבי   150-כבמספר סבבים   להעבירשעות מתחילת המבצע   24בעל יכולת במשך 

 43של מפרץ סואץ. 

, בפגישה שוטפת ביניהם בשעות הלילה של  בהתייעצות נוספת שסגן הרמטכ"ל מקיים מול הרמטכ"ל 

לבצע את "אור ירוק" שעם כוח קטן יש בו משמעות אסטרטגית.    הוא מפציר בו 1973אוקטובר  8-ה

בצפון מפרץ סואץ, מסביר לו סגנו את    הכוח יונחת )אם יבוצע המבצע(לפיה להעדפתו של הרמטכ"ל 

 44. המושט  והחשש מהטבעת הכוח  בדבר הסיכון ש

מאיץ סגן הרמטכ"ל את מימוש תהליכי העברת כפיפות מרחב   1973אוקטובר    8/9בתוך כך, בליל 

ומינוי מפקד שיהיה כפוף למטכ"ל. בו במקום הוא מתקשר לאלוף במילואים שייקה   שייח' -שארם א 

 45ומסכם עימו שהוא מקבל את מינוי מפקד מרש"ל.  גביש 

משהתברר הכישלון של התקפת הנגד  , בבוקר 1973אוקטובר   9-ב תוך יממה "התהפכו היוצרות", 

בסיני  שני שיתבסס על המעברים   רמטכ"ל על הקמת קו עצירהל  סגן הרמטכ"להמליץ בחזית התעלה, 

   אחראי על הקמת קו הגנה זה., להיות 440כראש מפקדת אוגדה , ולמנות את האלוף מנדי מרון  

באותו בוקר על "אור ירוק" איש אינו  י האלוף טל;  רלדב.  את המלצת סגנו   הרמטכ"ל מאשר 

 46. חושב 

 
, לאחר המלחמה,  השתתף באותם דיונים שהתקיימו כמי ש,  כותב מאמר זה כמו כן   . 909שם, עמוד   41

 . ק" ירו-בנושא "אורשל האלוף גונן, בפניו לפחות   דיונים   2, מעיד כי התקיימו  גונן במפקדת מרש"ל בפני האלוף
 
טל,   קטעי מידע חופפים פחות או יותר אצל. 518, 510,  494 ,491קטעי מידע אצל שמעון גולן, עמודים;  42

 331-332עמודים; 

 
 . 338טל ישראל ויאיר, עמוד  43

 
 . 347-463שם, עמודים  44

 
 . 350 שם, 45

 
 . 382, 373, 366 ים;עמודאצל טל שם,   46



- והוקצתה לפיקוד דרום לביצוע "אור  1973שהוקמה בקיץ   440 של אוגדה  המפקדה המשימתית

 47, מכורח המציאות ,להקים קו הגנה שני במעברים בסיני. 1973 באוקטובר  9-רוק", הוסטה בבוקר הי

בבוקר. סגן  1973אוקטובר   11-עורר ברמת המטה הכללי, היה ב הפעם הבאה שמבצע "אור ירוק" מת

להכין את ספינות הנחיתה ולהפעיל את    ירוק". -להתכונן למבצע "אור  ים -הרמטכ"ל מנחה את רמ"ח 

   . בהמשך סגן הרמטכ"ל מעדכן את רב אלוף  לפגיעה בכלי שייט מצריים בנמל ע'רדקה  13שייטת 

לטענת האלוף טל שר    ירוק".-הצפי שייערך "אור מפקד החזית הדרומית, בין השאר על , לב - בר

לב  - ברמאידך,  שאליו מיועדת מפקדתו של האלוף מרון.   "אור ירוק " התלהב ממבצע הבטחון דיין 

במשימתו הנוכחית של תפיסת קו ההגנה  במשתמע   מרון )  הודיע שהוא אינו מוכן לוותר אל האלוף

 48. ש.ג(-השני במעברים

כשהרמטכ"ל  שב מפיקוד צפון, מעדכן אותו סגנו ששר   1973 אוקטובר  11-של ה בשעות הערב 

וק"  יר -לבצע את "אור   ע ביקש להציג לו תוכנית לכיבוש האי שדואן, אולם סגן הרמטכ"ל הצי  הבטחון

 49ירוק" -"אור  הסכים לכך וביקש שנתכנן אתולא כיבוש שדואן והשר  

, מבצע "אור ירוק" התאפיין בעליות  בסיכומו של דבר, ברמת המטה הכללי ומפקדת החזית הדרומית

  אוקטובר   17-ה   י בסביבות צהריבירא עמיקתא ל  50אוקטובר  14-ה ותביב בס  רמאומורדות. מאיגרא  

ם  למבצע מאחר והללו מוקצים למאמצימספקים עיקר בשל חוסר יכולת להקצות כוחות ב . 1973

ויחידת "דוב לבן   890ובכלל זה גדוד  35, כמו למשל חטיבת הצנחנים הצליחה בתעלה  בפרוזדור 

88" .51 

 ראוי להביא את הלכי הרוח ששררו אצל מקבלי ההחלטות ברמת הקבינט,  במקום זה של המאמר  

ישיבת ממשלה שנמשכה עמוק לתוך הלילה. בפרוטוקול   - 21:00בשעה  14.10.73בתאריך 

וא  ה  20-21מתייחס סגן רוה"מ השר יגאל אלון ובין השאר בעמודים   18-20הישיבה בעמודים 

 אומר: 

" אני רוצה להעלות עוד אפשרות אחת, שאיני מציע להיום. אין לי ספק שיכולנו להעמיד את  

מצרים, הנהגתה וצבאה במצב אומלל ומביש מאוד. אם כי זו לא מטרתי אך אין לפעמים ברירה.  

אילו הנחתנו כוח יותר קטן, כמעט ללא סיכון, דווקא לא במקום בו מרוכז הצבא המצרי אלא  

בראס זעפרנה, במקום בו ערכנו  בעבר פשיטת טנקים או במקום אחר. אינני יודע אם יש לנו ציוד  

  ד לשם כך. אפשר היה גם לשקול אפשרות להגיע עד הנילוס. זאת אפשר לעשות תוך יום אח

 ובבת אחת תמצא עצמה מצרים כאשר צה"ל מגיע אל עמק הנילוס מאחוריה". 

מה  )שר השיכון באותם ימים( שרף  זאב  נשאל על ידי השר לאחר שהוא  21הוא ממשיך בעמוד 

צה"ל יעשה שם? והוא עונה: "יש לו )לצה"ל( פתח ללכת לאיפה שירצה. גם לקהיר......אני רואה  

בכך אופציה כאשר נגיע לרגע בו תעלה השאלה איזו הפסקת אש זו תהייה. נניח )שהם המצרים(  

הנילוס מול פיום... הם מחזיקים שטח ואנו    ישבו ברצועה במזרח )התעלה( ואנו נשב בעמק 

 
 
 .  576, 557-556עמודים , גולן   47

 
,  " בנמל ע'רדקה 11-"מגבית, מבצע  73אוקטובר  11/12. בפועל אכן התבצע בליל 703-702ים גולן, עמוד 48

 למקש סטיל 'קומאר' מצרי ולהטביעו. 13יטת אנשי צפרדע של שישבמהלכו הצליח כוח של 
 
 . 463טל, עמוד   49

 
אוק' וההסכמה של שר הבטחון והרמטכ"ל לביצועו כמו גם ההצלחה   11-בההתעוררות החוזרת של המבצע  50

  14-מרש"ל , ב-שהתקיים ב"אור ירוק" -לנוהל הקרב את  יםמסביר,  בהטבעת סטיל 'קומאר' בע'רדקה
 אוקטובר,  בהשתתפות מפקד זירת ים סוף והאלוף מנדי מרון. 

 
 . 975עמוד גולן,  51

 



מחזיקים שטח. זה מחזיק במשכון וזה מחזיק במשכון. ואז יימצאו הדרכים ששני הצדדים יוותרו  

 52על המשכון" 

 

ירוק"( אמצעי להשגת  -הערה: במילים אחרות , השר יגאל אלון רואה במהלך הנחיתה הימית )"אור  

רום לנסיגת הכוח המזרחי ממזרח לתעלה כנגד נסיגת  מטרה אסטרטגית שתניב קלף מיקוח שיג

   צה"ל מעמק הנילוס 

 

ירוק"  -במבצע "אורההתעניינות של שר הבטחון והרמטכ"ל   1973אוקטובר   17-בשעות הערב של ה 

לא  שעות דהיינו  48נמסר כי המוכנות למבצע תהיה רק בעוד  להתעניינות זו,  בהקשר  מתחדשת. 

מאחר שהדבר   פקד חזית הדרום שוב מתנגד לביצוע "אור ירוק" . מנגד מאוקטובר  19/20לפני ליל 

אוקטובר   18-צידד במבצע מאחר וצפה שב  יפחית את הסיוע האווירי לצליחה בתעלה.  לעומת זאת

תצליח להגיע עד חוף   162וביקש להכין את "אור ירוק" למקרה שאוגדה   יחול מפנה בצליחת התעלה

 53ולתספק אותה בדרך הים   מדרוםמה מפרץ סואץ וניתן יהיה לחבור ע

, שר  ( 1973 אוקטובר  14-18,  לב" -)מבצע "אבירי  על פניו נראה כי בעיתוי של מבצע הצליחה בתעלה 

ישתלב  במפרץ סואץ  על מנת שהכוח המונחת  בעיקר    ירוק" - במבצע "אור  צידדוהבטחון והרמטכ"ל 

שינועו לאחר הצליחה דרומה ויכתרו את  ( 162)היינו אוגדה סיוע לכוחות הצליחה  מתן מדרום ב

שנועד   לעומת זאת רואה במבצע הנחיתה מהלך אופרטיבי , האלוף טל,  סגן הרמטכ"ל    .3ארמיה 

  .מהלך אופרטיבי  עם השלכות אסטרטגיות    הינו  ו  בעיקר בחלקו לסייע לכוח צליחת התעלה אולם  

מטפח את החלום הזה.   "אני ארבע שנים   כותב בספרו:  נראה שבנקודה זו ראוי לצטט דברים שהוא 

 54ופס את קהיר בעורף" תטנקים אתה   100זה חלום. עם 

התייעצות שרים לקראת ישיבת הממשלה על  -22:15בשעה  21.10.73בתאריך בישיבה נוספת  ,

השר יגאל אלון  הביע את דעתו שהוא: "  אם יש עוד שני ימי  שוב  ההצעה להפסקת אש , 

לחימה....הוא בעד מאחז במצרים האפריקאית למטה במפרץ ים סוף, במקום הנפט או במקום  

 55. ירוק"( -ציות של "אור אחר" )במשתמע השר אלון מתכוון לאחת האופ

 

לחדר הרמטכ"ל בדרכו   מפקד מרש"ל , האלוף גביש,  , הגיע   בשעות הבוקר  ,  1973אוקטובר   23-ב

הוא הציג את יכולת פיקוד   . בפגישה עם הרמטכ"ל ובהמשך עם  לדיון שאליו הוא זומן בלשכת  

זחל"מים ושני גדודי צנחנים וחי"ר.   35טנקים,  35עם כוח של   מרש"ל לבצע בקלות את "אור ירוק"

    56. וקיר לנחות בראס ע'ריב וראס ש לדבריו הם מועמסים וניתן 

הובאה והוצגה   .  בהיקף של גדוד חי"ר ופלוגת טנקים  של האלוף גביש לבצע "אור ירוק" מוקטןהצעתו  

והוא  לא שהממשלה תחליט על כך לא ניתן לבצע את "אור ירוק" ב   בפני שר הבטחון שהגיב ש: 

 
 21-18פרוטוקול הישיבה עמודים  52

 
 . 989-987  גולן, עמודים; 53

 
 . 633טל, עמוד   54

 
 6פרוטוקול הישיבה עמוד   55

 
ק"מ   50-30מצויות צפונית במרחק של  , על ידי מפקד מרש"ל שצוינו וקיר. ראס ע'ריב וראס ש1166גולן עמ'  56

של מפקד זירת ים סוף  אוקטובר,  14-, במחוף ראס זית שתוכנן על ידי חיל הים. אולם תוזכר כאן אמירתו  
 . לא רק באותו חוף מועדף ראס זית.  פלגת הנט"קים פיתחה יכולת נחיתה  לפיה  440למפקד אוגדה 

 



....... מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה לפתוח חזית נוספת שכן  לא ימליץ לעשות זאת.

 57להסביר זאת למדינות העולם.   לא יהיה אפשר

בסיום הישיבה עם שר הבטחון, המשיך הרמטכ"ל לשוחח עם מפקד מרש"ל ולאור רוח הדברים  

בפיקודו של סא"ל עמוס  ארבע פלוגות צנחנים  את ותו להעביר צפונה הקודמת הוא הנחה אמהפגישה 

   58".  אור ירוק"- ל  הו במרחב מרש"ל בכוננות ירון, שש

שה הגולל על ההיתכנות למימוש מבצע  ע נסתם למ, 73אוקטובר  23, בתאריך  עם מתן הנחייה זו 

הספינות בשארם נפרקו באותו  . הכלים שהועמסו על גבי במלחמת יום הכיפורים   "הנחיתה "אור ירוק 

ככל שהמבצע המשיך להיות   , נכנסה הפסקת האש לתוקפה. 1973אוקטובר   24-ה  יום ולמחרת

תוכנית פוטנציאלית למקרה של  , בשבועות שלאחר הפסקת האש, הרי שהוא היה בחזקת   רלוונטי

 בין ישראל למצרים.   חידוש פעולות האיבה 

הסכם הפרדת הכוחות  נחתם  1974בינואר  ם לא התחדשו.  בין ישראל למצרישפעולות האיבה   אלא 

בהמשך יוזמת השלום של   נחתם הסכם הפרדת הכוחות השני.  1975ובספטמבר   בסיני הראשון  

והחתימה על   1978בספטמבר  ד , הסכם קמפ' דיווי1977הנשיא סאדאת וביקורו בישראל בנובמבר 

 . 1979הסכם השלום בין ישראל למצרים באפריל 

ם של חיל הים המצרי, אדמירל רפעת  ילקראת סיום המאמר ראוי להוסיף אמירה של ראש המבצע 

הוא  במאמר זה  ,  1998מבצעים של הצי המצרי בשנת במאמר באנגלית שפרסם ראש ה. אשרף 

יכולתה של   העלה על נס את הישגיו של הצי המצרי במלחמת אוקטובר, וציין בין שאר את חוסר 

המיקוש הימי בדרום   ישראל לבצע נחיתה אמפיבית בצד המערבי של מפרץ סואץ, לטענתו, בשל 

 59מפרץ סואץ. 

נחיתה   מיקוש הימי הצליח למנוע מישראל לבצעההתרברבות שלפיה ה לדעת כותב מאמר זה,  

  מספר ימיםהתבטל  , ר ירוק"מבצע הנחיתה "או   במפרץ סואץ במהלך המלחמה, איננה במקומה.

הנחיתה לא נבע   שאי ביצוע כך .  לפני שהתחוור בכלל לישראל, כי בוצע מיקוש ימי בדרום המפרץ

הדרומי של המפרץ. הסיבות לביטול   מכך שמישהו בישראל סבר שיש איום של מיקוש ימי בפתח 

רק בתאריך  מבחינה עובדתית ,  המיקוש הימי. מבצע הנחיתה היו אחרות ושונות, ואינן נוגעות לאיום

כי   לחיל הים הישראלי , התחוור לראשונה ( יומיים לאחר כניסת האש לתוקפה)  1973אוקטובר  26

  ומכלית בשירות ישראל  )'סיריס'( נפגעה משני מוקשים רבי עוצמה ותוך זמן קצר יובל מוקשו מיצרי 

 טבעה במיצרי היובל כשהייתה בדרכה ממפרץ אילת למפרץ סואץ. 

 
 . 1170גולן, עמוד  57

 
 . 1171גולן, עמוד   58

 
  98/5מהדורת  Forces Naval.המאמר התפרסם באנגלית בכתב העת   1998שרף רפעת, מאמר משנת  א 59

בקישור    80.ההתייחסות לנושא אפקטיביות של המיקוש למניעת נחיתה ישראלית ראו בעמ'  80–76 עמו'
 המצ"ב: 

pdf.1998-war-october-1973-navy-egyptian-ar/sources-arab/org.center-kippur.archive://https 

 



 

 

 בצד הישראלי, ראס כניסה  מיצר היובל ומעבר המילאן. : 10איור מס'  

 60ראס זית בגדה המערבית של מפרץ סואץ 

 

של ראש המבצעים הימי    ו, דברי מנקודת ראות אובייקטיבית, אין להוציא מכלל אפשרות כי  מאידך, 

גם   ; מבחינת המצרים לשתי מטרות נועדהאכן מיצרי היובל בפעולת המיקוש הימי לפיהם המצרי, 

מניעת העברת נפט גולמי ממפרץ סואץ לנמל אילת באמצעות מכליות שפעלו בשירות ישראל  

לביצוע מבצע נחיתה בגדה המערבית של מפרץ  מעבר של ספינות נחיתה ישראליות  סיכול   וגם

שהרי חיל הים המצרי הטיל את יהבו על מיצר היובל ולא היה מודע לכך שחיל הים הישראלי   . סואץ

במעבר הפנימי "המילאן" לתנועת כליו הצבאיים  והיה נעשה בו שימוש על ידי ספינות    עושה שימוש

 ירוק" -תבצע "אורה הנחיתה אילו 

באחד הסבבים  עמוסה בלוחמים ורק"מ,   היפותטית , תרחיש לפיו ספינת נחיתה ישראלית כך או כך, 

  300-500מפעילה במהלך תנועתה מוקש ימי רב עוצמה ) , זית-בין ראס כניסה לחוף הנחיתה בראס

למקבלי ההחלטות   עדיין אסון מאחר והאיום לא היה ידוע   הרה, הרי שהדבר היה  ק"ג חומר נפץ( 

 .  בצה"ל בכלל ובחיל הים בפרט

  26-לפני המתבטל  יתכן שיש מקום לשאול את השאלה: מה היה קורה אילו מבצע הנחיתה לא היה

,     לא היה יוצא לפועל בנסיבות של קיום שדה מוקשים ימי באותו מרחב רלוונטיא , 73אוקטובר 

 ? אוקטובר ישראל לא הייתה מודעת לקיומו 26-שלפני ה, כאמור, בהינתן  

 כפי שההיסטוריונים נוהגים לומר: לא שואלים מה היה קורה אילו. 

 לסיכום

עיני רוחו של סגן  בעל פי חזונו ו , , בעיקר  " נועד  "אור ירוק- מבצע הנחיתה הישראלי במתכונתו כ

שהיה בעל פוטנציאל להשלכות  אוגף  הרמטכ"ל האלוף ישראל טל, להיות מהלך אופרטיבי  

 אסטרטגיות בשדה המערכה.  

תוכנן בקפידה זמן רב לפני המלחמה תוך מעורבות פעילה של מפקדת חיל הים, זירת ים  המבצע 

ם , מרחב ופיקוד מרש"ל וכמובן גורמי המטה הכללי. במהלך  סוף, חיל הים, חיל שריון, פיקוד דרו 

 
 של חיל הים לשעבר   ה גרפי-באדיבותו של סא"ל בדימוס ברוך פרצמן, ראש ענף הידרו 60



לבן" הייתה    חולהדיונים שקדמו למלחמה ברמת המטה הכללי, במיוחד בתקופת הכוננות של "כ

 תמימות דעים באשר לנחיצותו של מבצע "אור ירוק".  

 שר הבטחון העדיף באותם ימים את האופציה המוקטנת של כיבוש הגדה המערבית של המפרץ

ואילו אחרים ובמיוחד סגן הרמטכ"ל ראו את היתרון בפתיחתה של   61והשתלטות על שדות הנפט 

 בואכה הנילוס. של מצרים חזית שנייה במצרים במדבר המזרחי 

לאחר  ברם  במלחמה עצמה, העיסוק במבצע הנחיתה הישראלי החל כיומיים לאחר פרוץ המלחמה ,  

ל שיש להתמקד ולתעדף הקצאת כוחות  לחזית  אוקטובר הובן בצה"  8-כשלון מתקפת הנגד ב 

 מזרחה לכיוון המעברים של סיני.   תםהתעלה מהחשש שהכוחות המצריים ימשיכו בתנופת מתקפ

היה מבצע "אור ירוק" נתון לתנודות. ברמת   1973אוקטובר  23אוקטובר ועד לתאריך   9מתאריך 

יה סגן הרמטכ"ל , האלוף ישראל  הרוח החיה והעקבית שדחפה לממש את המבצע , ה . המטה הכללי 

  הסעיפים שני פסחו על , לב - טל. , דיין, הרמטכ"ל ,דוד אלעזר ומפקד החזית הדרומית רב אלוף בר

. היו פעמים שתמכו וצידדו והיו פעמים שהסתייגו וחששו מפתיחת חזית  )ביצוע המבצע או ביטולו(

נוספת וכן מהעובדה שלצורך המבצע הייתה דרושה הקצאת כוחות שהייתה נחוצה במקומות אחרים  

תמך בהוצאה לפועל של מבצע  ,כאמור , כי במהלך דיוני הקבינט השר יגאל אלון  יצוין שוב   ערכה. במ
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הוערך כי בחיל הים המצרי לא היו מי  כשעסקנו במאמר אחר על ביטול מבצע נחיתה מצרי בחופי צפון 

בישראל לעומת זאת היו שהצטערו על כך. גם האלוף    .שהצטערו על ביטול מבצע הנחיתה שלהם  

טל, סגן הרמטכ"ל וגם מפקד זירת ים סוף של חיל הים, אל"מ זאב אלמוג )לימים אלוף( התאכזבו  

ייתם הייתה בעלת פוטנציאל  אופציה שברא-מאי מימוש אופציית הנחיתה במפרץ סואץ  והצטערו 

מבצע הנחיתה הישראלי הגדול  )"אור  אותו   אסטרטגי  משמעותי לישראל. -להעניק הישג  אופרטיבי 

 ירוק"( , שהיה מתוכנן להתבצע במהלך מלחמת יוה"כ במפרץ סואץ. 

ח  עוד עובדה הראויה לציון ביחס לצד הישראלי, הינה נתינת הדעת לאיומים שהיו עלולים לסכן את כו

הנחיתה הימי , בדמותם של ספינות טילים שהיו ערוכות בנמלי צפון הים האדום ע'רדקה/ספאגה.  

, יזמה מבצעי חדירה לנמל ע'רדקה שבמהלכם   13לפיכך זירת ים סוף , באמצעות שייטת 

 .  ספינות טילים מצריות  2נפגעו/טובעו 

 

 

לת שפותחה במערך הנחיתה הימי  נחמה פורתא מבחינת ישראל, הינה העובדה , שאותה מוכנות ויכו

הישראלי בזירת ים סוף לקראת מלחמת יוה"כ, באה לידי ביטוי בצורה מובהקת ומוצלחת , כעשור  

 ראה להלן את קטע הסיום של הנספח למאמר.  .1982לאחר מכן, במבצע שלום הגליל  בלבנון ביוני 

אלוף  זה ובמיוחד ל;   מחבר המאמר מוקיר תודה לאלו שסייעו בהכנתו של מאמר  :שלמי תודה 

דני אשר, סא"ל בדימוס אליהו דקל   מיל' ד"ר יוסי לוי, תא"ל בתא"ל בדימוס בדימוס זאב אלמוג,  

. כן יבוא על הברכה  המידען הראשי של המרכז למלחמת יוה"כ-קובואחרון  חביב מר אור פיאל 

והנחיתה בדרום  סא"ל בדימוס ברוך פרצמן, שסייע במתן המפה הימית של גזרת ההעמסה 

 מפרץ סואץ. 
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 נספח למאמר 

 

 20-מבצעי נחיתה שהתבצעו במאה ה

  2000-מ  הטקטיקה של האיגוף הימי והנחיתה מהים לצורך תקיפת האויב מוכרת כבר למעלה 

לא   שנה ולמרות זאת עשו בה צבאות שימוש חוזר בלחימה כנגד כוחות יבשה ואף דאגו לשכללה. 

שהתרחשו  אבני דרך בולטים תיאור קצר של  נסתפק ב , בנושא זה, אלא  נפליג לזמן העתיק 

 : 20-במאה ה

במהלך מלחמת העולם הראשונה, נחתו כוחות בריטיים וצרפתיים בחופי    ,1915באפריל  •

שבתחומי האימפריה    , בגדה המערבית של מיצרי הדרדנלים, חצי האי גליפולי 

הונחת ממגוון כלי    חיילים,  75,000-שמנה ככוח הנחיתה הראשון  העות'מאנית דאז. 

. כוח צרפתי  בחמישה חופים שונים בדרום חצי האי גליפולי  שייט בליווי אוניות מלחמה

של   מיצר הבוספורוס בחלק האסייתי  עד להסחה נחת בחופים המזרחיים נוסף, שנו

התורכים שלא הופתעו מהנחיתה בלמו   . .  מבצע ההחפה נכשל האימפריה העות'מאנית 

ימים   259הקרב בחצי האי גליפולי נמשך   חופיהם.אותה ולחמו בחירוף נפש על הגנת 

. לכוחות הבריטים והצרפתים היו  1916ועד תחילת ינואר  1915מיום הנחיתה באפריל 

 אבדות בתקופה זו.   250,000-כ
 

הייתה הגדולה בהיסטוריה עד אז ומאז, והיה לה   1944ביוני   6-די במנ הנחיתה בנור •

השנייה.  זו הייתה תחילתה של    חלק מכריע בניצחון בעלות הברית במלחמת העולם

הכיבוש הגרמני באירופה  ותחילת סופו של  הנאצית פתיחת החזית השנייה נגד גרמניה  

( שהיה המבצע הימי להובלה  Neptuneהשלטון הנאצי. במבצע "נפטון" ) ומיגור  

- ( השתתפו למעלה מOverlord"אוברלורד" )  – והנחתת הכוחות כחלק ממבצע הנחיתה 

לוחמים   156,000-הנחיתה הראשון הנחיתו בעלות הברית ככלי שייט. ביום   5,000

שקדמו לו מהלכי הטעיה   בדרך הים והאוויר.  מדובר בנחיתה בסדרי גודל משמעותיים

הביא את הגרמנים להאמין  אחד ממהלכי ההונאה    באשר לזירת הנחיתה. ו והונאה

לנורמנדי.   ( הנמצאת מצפון  Pas-de-Calaisקלה )- דה-שהפלישה תהיה דווקא בפה 

בנורמנדי סברו הגרמנים    השורה התחתונה הייתה כי עד שבוע לאחר תחילת הנחיתה

- והמשיכו לרתק כוחות משמעותיים אל מול חוף הנחיתה בפה הטעיהכי מדובר במבצע 

 קלה. -דה 
 

הנחיתה בנורמנדי הייתה המבצע הגדול והבולט , אולם במלחמת העולם השנייה   •

בצפון   " לפיד" מבצע כגון יתה בזירת הים התיכון )מבצעי נח; התבצעו מאות של  

מארינס - , מבצעי נחיתה רבים של כוחות ה ( ומבצע "האסקי" לכיבוש סיציליה  אפריקה 

, צבא   ים בזירת האוקיאנוס השקט ולא מעט מבצעי נחיתה של הצבא האדום האמריקאי

במלחמתו נגד הצבא הגרמני . מפאת קוצר היריעה לא   1941-45בין השנים בריה"מ, 

 נרחיב 
 

 

 ( Inchonהאיגוף הימי והנחיתה מהים באינצ'ון )  •

תקפו כוחות קוריאה הצפונית שפעלו בהשראת סין וברית המועצות את קוריאה   1950ביוני  25-ב

  ר מק ארתו(.  הגנראל דאגלס Seoul)  סאול שעות כבשו חייליה את בירתה   72הדרומית ובתוך 

(MacArthur  שהיה מושל יפן מאז מלחמת העולם השנייה נתמנה למפקד הכוחות שאמורים היו )

לישה.  הוא הגה את התוכנית לבצע נחיתה אמפיבית באינצ'ון הנמצאת בפינה  להילחם נגד הפ

 קילומטרים.    40-כ סאול הדרום מערבית של חצי האי הקוראני ומרוחקת מעיר הבירה 



החוף באינצ'ון הוגדר על ידי הכוחות האמריקאים כמקום הגרוע ביותר האפשרי לנחיתה.  הוא  

כעשרה   -ו הבדלים בין הגאות לשפל שהם מהגדולים בעולם  הצריך הפלגה בין איים ובעיקר היו ב

להגיע לקו    ספינות הנחיתהמטרים. ביצוע הנחיתה דרש גאות כמעט מקסימלית בכדי לאפשר ל

ספינות  הפריקה בחוף.  שיא הגאות הראשון היה מוקדם מידי בבוקר ולא אפשר מעבר של 

השנייה הייתה אחרי השקיעה   בבטחה בחשיכה באזור האיים המוביל לחוף. הגאות   חיתהנ ה

דבר שלא היה מקובל אז.  הפתרון היה הסתערות בשני    – וחייבה החפה וכיבוש החוף בלילה 

 גלים.  

.   רמק ארתו של    ולתוכניתבהתאם  1950בספטמבר   15-נחתו ב, בהובלת ארה"ב, כוחות האו"ם 

מוקדמת. הוא    הגל הראשון שהובל בספינות קטנות יותר הסתער וכבש את החוף בשעת בוקר

תפס נקודות מפתח בחוף ובכלל זה כבש את הנמל בכדי לאפשר בגאות של שעות הערב הגעה  

 שאר הכוחות.  של 

 הנחיתה הטורקית בקפריסין  •
 

ד למועד הפלישה  ע  1974בקיץ   הפעלת הכוח הימי בפלישה לקפריסין )מבצע "אטילה"( 

נחיתה, על מנת  לקפריסין , עמדה לרשות הצי הטורקי יכולת לא מבוטלת, לרבות כוח 

להשתלב, יחד עם זרועות הצבא האחרות, בתכנון הפלישה והוצאתה לפועל. בשעות  

מילי באמצעות  -החלה  הנחיתה הימית הטורקית בחוף פנט  1974יולי  20-הבוקר של ה 

 משחתות וספינות תותחים.   7אוניות וספינות נחיתה  ובליווי    22--כ

 

 1982-נחיתה במלחמת פוקלנד ה •

ך בין בריטניה לארגנטינה על הריבונות באיי פוקלנד כמו גם על שתי קבוצות איים  סכסוך מתמש

  2-( הביאו את ארגנטינה לפלוש לאיי פוקלנד ב' סנדוויץהדרומית ואיי   ה ג'ורג'ינוספות )איי 

.  תגובתה של בריטניה הייתה שליחת  1982באפריל  3-ולאיי ג'ורג'יה הדרומית ב  1982באפריל 

המרוחקים כדי להשיבם לרשותה.  לענייננו כוח הנחיתה האמפיבי כלל שתי    כוח משימה לאיים 

(  Intrepid( ואינטרפיד )Fearlessפירלס )   LPD -  Landing Platform Dockנושאות נחתות ))

 והנחתות אשר הן הובילו.   

( הנמצא בצד  San Carlosהבריטים בחרו להנחית את הכוחות במפרץ סאן קרלוס )  

אי המזרחי משני האיים המרכיבים את פוקלנד. הם העריכו ששם יהיה קל לנחתות  המערבי של ה 

לבצע החפה מהים אל מול האויב היבשתי הדליל שעיקר כוחו התרכז סביב עיר הבירה סטנלי  

(Stanleyכ )-קילומטר דרומית מזרחית מנקודת הנחיתה.  כלומר, הכוח בחר לבצע איגוף   70

הקרקעי בנקודת הנחיתה.  להנחתת הכוח קדם איגוף אנכי של   ולנצל את החולשה של כוח המגן 

( על ידי מסוקים מצפון ומדרום למפרץ סאן קרלוס שמטרתו  SBS- ו  SASכוחות קומנדו בריטיים )

 הייתה למנוע אפשרות של כוחות ארגנטינאים לפגוע במאמץ הנחיתה מהים וכיבוש החוף.  

שרר באזור הנחיתה מזג האוויר גרוע והודות לכך לא הצליחו מטוסי   1982 מאיל  21-במהלך ה 

  22-ל  21-את הכוחות לחוף.  בלילה שבין החיל האוויר הארגנטינאי לגלות את הספינות שנשאו  

בוצעה הנחתת הכוחות הבריטים בחמישה חופים שונים כשהנחתות שבות אל   1982במאי 

  4,000- במאי הונחתו כ  22-נושאות הנחתות ועושות סבבים נוספים. עד שעות הבוקר של ה

עה שלחוף  שהתבצרו באזור הנחיתה על מנת להגן על ראש החוף ש  3לוחמי חטיבת הקומנדו 

 הועברו יחידות ארטילריה ובעיקר נ"מ.   

היתרון האווירי של הארגנטינאים    -עם השיפור במזג האוויר   –במשך היום שלאחר הנחיתה 

באזור החל לבוא לידי ביטוי ומטוסיהם תקפו את הספינות שעסקו בפריקת הכוחות לנחתות  

ות ופריגטה אחת טובעה.  חיל  לצורך הנחתתם בחוף. בתקיפות אלו נפגעו שתי משחתות בריטי

האוויר הבריטי עשה מאמץ לתת מענה והגנה לכוחות היבשתיים אך אלו נמצאו רוב הזמן תחת  

איום אווירי משמעותי.  למרות הקשיים הצליח הכוח הבריטי המאומן היטב להתבסס באי ותוך  

העיר סטנלי דבר  נכבשה  - שהגיעו לחוף למרות התקיפות האוויריות  - שילוב עם כוחות נוספים 

 ימים לאחר שפרצה המלחמה.    74 – 1982ביוני  14-שהביא לכניעת הארגנטינאים ב
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  .1982במבצע של"ג ביוני  פי לבנוןכמובן מבצע הנחיתה הימי של צה"ל בחו, ולהשלמת היריעה

וכן בחוף הזהרני ועוד תובלות   האואלי במספר סבביםבדגש על הנחיתה שהתבצעה בחוף  

של חיל  והתובלה   הנחיתה    מהלכיאולם .   ות/ג'וניה שלא באמצעות ספינות נחיתה למרחב ביר

מהלך הנחיתה  ,של מחבר  מאמר זה  למיטב ידיעתו  .איננו הנושא של מאמר זה  בשל"ג,  הים 

 64לד פנסקר  לאחרונה במאמר שנכתב על ידי שאול ברונ  במבצע של"ג 

 

 

 
ז.  הנחיתה הימית בשלום הגליל נסקרה בהרחבה  במספר ספרים אודות המלחמה כמו למשל ספרו של  63
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